
 

Warm Welkom (2) 
 

Wat? 

De entree van de nieuwe collega: de eerste maand. 

 

Wanneer?  

Eerste periode op de nieuwe werkplek. 

 

Waarom?  

Doel van dit onderdeel is dat de medewerker vertrouwd wordt gemaakt maken op de werkplek. Na 

deze stappen doorlopen te hebben, kent de medewerker: 

1. richtlijnen, kwaliteit en veiligheid; 

2. de mensen (cliënten en collega’s); 

3. cruciale onderdelen van het werkproces kennen; 

4. de directe werkomgeving en organisatie kennen (andere disciplines, plekken waar zaken te 

regelen).  

 

Hoe? 

• Een buddy koppelen aan de nieuwe medewerker. Het doel hiervan is dat nieuwe medewerkers 

een warm welkom ervaren en in de eerste periode een vast aanspreekpunt hebben, iemand 

waar ze terecht kunnen met vragen. 

• Rondleiden, werkwijze toelichten evenals het gebruik van relevante systemen, kennismaken 

met cliënten en collega’s en praktische zaken als sleutels, codes.  

• Inplannen evaluatiemomenten met als doel tijdig te kunnen bijsturen.  

• In het kader van kennisdeling en inspiratie iemand binnen de eerste drie maanden van het 

dienstverband een bezoek laten brengen aan een andere locatie.   

• De nieuwe medewerker in spelvorm de eerste week een aantal vragen laten beantwoorden, 

waarbij zij/hij de input op kan halen:  

o bij collega’s met wie samengewerkt wordt; 

o uit de te gebruiken systemen; 

o van Intranet of in het kwaliteitsinformatiesysteem. 

 

Ingrediëntenlijst voor introductie op de werkplek. 

 

1. De Locatie  

a) Cliënten 

b) Kern geleverde zorg 

c) Functies en rollen 

d) Huisregels  
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e) Cliëntenraad 

f) Andere onderdelen binnen het gebouw  

g) Trefpunt/Huiskamer 

h) Inkomstenstroom / financiering van de zorg 

i) Externe contacten  en samenwerkingsverbanden 

j) Taken nachtdienst 

 

2. Systemen en rapportages 

a) Zorgplansysteem 

b) Intranet 

c) Outlook: e-mail en agenda 

d) Roosterprogramma 

e) Personeelsinformatiesysteem 

f) Hoe zaken te melden, vinden, reserveren 

g) Mondelinge overdracht 

h) Algemene rapportage + regels 

i) ADL-lijsten 

 

3. Overlegvormen locatie 

a) Teamvergadering 

b) Kwaliteitsoverleg 

c) Multidisciplinair overleg 

d) Stagiairs en leerlingen 

 

4. Calamiteiten en Crisissituaties 

a) Consignatiedienst 

b) Inbraak 

c) Brand 

d) Ontruimingsplan 

e) Spoedmap 

f) Ongewenste gebeurtenissen (MIC) 

 

5. Praktische zaken 

a) Sleutels / lopers 

b) Vaste telefoon (werking) 

c) Mobiele telefoon 

d) Laptop 

e) Decktoestellen 

f) Piepers 

g) Postvak 

h) Kopieerapparaat  

i) Kantoormaterialen en gebruik briefpapier 

j) Computers (groepsschrijf en persoonlijke schrijf) 

k) Declaraties 

l) Urenregistratie  

 

6. Beleid en protocollen 

a) Zorghygiëne 

b) Medicatie 

c) Grensoverschrijdend gedrag 

d) Decubitus 

e) Voorbehouden en risicovolle handelingen 
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f) Suïcideprotocol 

g) Vrijheidsbeperkende maatregelen  

 

7. Locatie specifieke afspraken 

a) Medicatie 

b) Reanimatie 

c) Veiligheid 

d) Collegiale opvang 

e) Afwezigheid en vervanging 

f) Vrije dagen 

g) Rooster 

h) Inzet flexwerkers / uitzendkrachten, taken 

 

8. Ontwikkeling 

a) Scholing / opleiding 

b) Intervisie/ coaching 

c) Methodieken  

d) Algemene introductiebijeenkomst 

e) Jaargesprek en kerncompetenties 

f) Einde proeftijdgesprek 

 

9. Algemeen beleid en informatie (zelf doornemen) 

a) Jaarplan organisatie en regio 

b) Ondernemingsraad 

c) Beleid jaargesprekken 

d) Vertrouwenspersoon 

e) Klachtenprocedure 

f) Generieke competenties  

g) AVR-beleid - Werkwijze verzuimbegeleiding 

 

10. Inwerkdiensten 

a) Buddy 

b) Kennismaking collega’s 

c) Kennismaking cliënten 

d) Vroege dienst 

e) Late dienst 

f) Nachtdienst 

g) Overige diensten 

h) Opdracht (om verbeterpunt voor locatie te signaleren en op te pakken) 

 

 


