
CHECKLIST inwerken

Ik ben verwelkomd door mijn locatiemanager en/of buddy op mijn eerste werkdag
Ik ben voorgesteld aan het team en ervaar oprechte interesse
Ik ben uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch of koffie
Ik heb toegang tot mijn digitale portaal; waarin het rooster en kindplanning staan.
Mijn locatiemanager geeft een toelichting op mijn inwerkprogramma
Inlogcodes en andere hulpmiddelen zijn voor me geregeld
Ik heb me via groepsapp; mij aan de medewerkers voorgesteld
Ik heb kunnen vinden, wat ik nodig ben om mijn werk uit goed te kunnen uitvoeren
Ik heb tijd gehad om zelfstandig informatie door te nemen
Aan het einde van de dag heb ik een check-out, een open gesprek met mijn 
locatiemanager of buddy om de dag door te nemen

Onze nieuwe collega's goed inwerken is hartstikke belangrijk. Natuurlijk gaat 
tegenwoordig zoveel mogelijk online en vind je de belangrijkste documenten op 
de website onder het kopje 'kwaliteit'. Maar dat betekent niet dat je géén 
persoonlijk contact hebt bij Amfiera. Jij als nieuwe medewerker wordt 
gekoppeld aan een buddy. Gebruik deze checklists om te kijken of je overal aan 
hebt gedacht.

De eerste werkdag

Ik ben op de hoogte dat  alle (belangrijke) documenten op de website zijn vinden.
Ik ben op de hoogte van huisregels en personeelsbeleid en ik weet wat er van mij 
verwacht wordt. 

Voor de eerste werkdag
Mijn locatiemanager heeft contact met mij opgenomen
Ik weet dat ik voor vragen terecht kan bij mijn locatiemanager of 
buddy.
Ik weet wat er van me wordt verwacht op de eerste dag.
Ik word voorgesteld in de organisatie op de groepsapp
Ik heb al kennisgemaakt met enkele collega's uit mijn team



• Ik begin bekend te raken met het interne netwerk. Ik heb contact gelegd met 

De eerste drie maanden
• Ik kan positief bijdragen aan de organisatie
• Ik weet wat mijn werk inhoudt
• Ik ken mijn directe collega’s en durf ze te bevragen
• Ik heb een zorgvuldige evaluatie gehad over de eerste drie maanden
• Ik leer nog steeds elke dag over mijn rol en de organisatie
• Ik heb een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld en besproken met mijn 

De eerste maand
• Ik heb regelmatig, bij voorkeur wekelijks, overleg met mijn locatiemanager
• Ik heb regelmatig contact met mijn buddy
• Training die specifiek is voor mijn functie staat ingepland

    locatiemanager en pedagogisch coach
• Ik heb meerdere informele activiteiten gevolgd
• Ik heb veel gehad aan het contact met mijn buddy
• Ik behaal mijn persoonlijke doelen
• Ik kan een effectieve bijdrage leveren aan de organisatie
• Ik voel me betrokken en op mijn plek in de organisatie
• Ik kan nu een buddy zijn voor een nieuwe collega
• Ik heb mijn ervaringen over mijn inwerkperiode gedeeld met mijn                    
    locatiemanager en buddy 
• Ik weet van welke kinderen ik mentor ben en heb al contact gemaakt met de kinderen
• Ik heb mijn proeftijd goed doorlopen en verwachtingen van Amfiera en mijzelf 
   besproken met de locatiemanager.

   mijn  directe collega’s binnen team.
• Ik begrijp hoe mijn rol past bij de ambities van de organisatie (samen groeien)
• Ik heb een leuke informele activiteit gedaan


