
Stappenplan Inwerktraject ‘Aan tafel komen’ 
 

De inwerkcoach is verantwoordelijk voor een warm welkom en een goed inwerktraject. De tijd die je daarin stopt plan je buiten je dienst(en).  
Let op dat je voldoende tijd inplant om het nieuwe teamlid te observeren, om zo het nieuwe teamlid echt goed te begeleiden.  

Stap Wanneer Wat Doel Hoe Met wie Verantwoordelijkheid 

1 Bij start nieuw 
teamlid 

Plannen Je weet welke nieuw teamlid je kan 
gaan inwerken en vanaf wanneer. 
Je plant een kennismakingsgesprek 
in.   

Je krijgt van HR te horen welk nieuw 
teamlid aan jou wordt gekoppeld. En 
ontvangt de contactgegevens zodat je het 
nieuwe teamlid kan bellen om een 
kennismakingsgesprek in te plannen.   

HR HR 

2 Bij start nieuw 
teamlid 

Kennismakingsgesprek  Aan het einde van het gesprek 
kennen jullie de meest wenselijke 
leerstijl van de nieuwe teamlid. 
Hij/zij weet wat hij de eerste week 
gaat doen.  

Ga in gesprek over hoe iemand graag 
leert, put uit voorgaande ervaringen. 
Gebruik eventueel ter inspiratie de stijlen: 
‘doener, dromer, beslisser, denker’.  
Verwijs naar de introductiedag: zie 
jaarplanning. 
Ga in gesprek over iemands rol, taken en 
verantwoordelijkheden. Geef aan wat de 
verwachtingen zijn.  

Nieuwe 
teamlid  
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3 Direct na 
kennismaking/of 
kort daarna 

Vervolggesprek  Aan het einde van het gesprek is 
zicht op het kennis- en 
competentieprofiel van het nieuwe 
teamlid. 

Ga in gesprek met behulp van het 
inwerkboekje. Bespreek de thema’s om te 
pijlen welke kennis al in huis is.  Geef 
extra aandacht aan ‘je rol in de context’ 
om iemand bewust te maken van 
zijn/haar rol, taken en bijbehorende 
verantwoordelijkheden.  

Nieuwe 
teamlid 
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4 Na 4 weken 1e voortgangsgesprek Aan het einde van het 
voortgangsgesprek weten jullie 
samen hoe de eerste weken zijn 
verlopen en wat nodig is om 
iemand nog meer in zijn/haar rol te 
zetten.   

Ga in gesprek over de afgelopen maand: 
wat zijn de eerste ervaringen en welke 
vragen zijn er boven gekomen. 

Nieuwe 
teamlid 
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5 Na 3 maanden 2e voortgangsgesprek Aan het einde van het 
voortgangsgesprek weten jullie 
samen hoe de eerste maanden zijn 
verlopen en wat nodig is om 
iemand nog meer in zijn/haar rol te 
zetten.   

Ga in gesprek over de afgelopen 
maanden: wat zijn de eerste ervaringen 
en welke vragen zijn er boven gekomen. 

Nieuwe 
teamlid 
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6 Na 6 maanden 3e voortgangsgesprek Aan het einde van het 
voortgangsgesprek weten jullie 
samen hoe het eerste half jaar is 
verlopen en weet het ‘nieuwe’ 
teamlid waar hij/zij terecht kan 
voor vragen en hoe het vervolg 
eruit gaat zien.    

Ga in gesprek over het afgelopen half 
jaar: wat zijn de eerste ervaringen en 
welke vragen zijn er boven gekomen. 
Neem het inwerkboekje er weer bij om 
opnieuw de nieuwe Teamlid te 
prikkelen/stimuleren om meer kennis te 
vergaren.  
Geef aan dat er over 6 maanden een 
hercontracteringsgesprek zal plaatsvinden 
met de opdrachtgever en HR.  

Nieuwe 
teamlid 
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7 Na 3e  
voortgangsgesprek 

Warme overdracht 
naar HR 

De HR is op de hoogte. Koppel schriftelijk terug aan HR en rond 
samen het inwerktraject af. HR neemt de 
taak op zich om het teamlid te volgen en 
documenteert de inwerk evaluatie.  

Nieuwe 
teamlid 

Inwerkcoach 


