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ONBOARDEN TIJDENS CORONA,
DE MOEITE WAARD?
Het onboarden van nieuwe medewerkers, en
vooral junior medewerkers, vergt tijd en aandacht.
Door de corona pandemie zijn we genoodzaakt dit
proces grotendeels digitaal uit te voeren. Hierdoor
kun je je zaken afvragen als:
Hoe vorm je een goed beeld van een nieuwe
medewerker die vanuit huis werkt?
Kunnen wederzijdse verwachtingen goed
worden afgestemd?
Kan kennis digitaal goed worden overgedragen?
En wat is het effect voor de startende
medewerker; kan hij/zij een goed beeld vormen
van de bedrijfscultuur en aansluiting vinden in
het team?
Kortom:
Werkt het wel om een junior medewerker aan te
nemen in tijden van thuiswerken?
Toegegeven, het digitaal en op afstand inwerken
vraagt ander gedrag van managers, teamleden en
nieuwe medewerkers. Wij hebben inmiddels veel
Calco MasterClass Professionals vanuit huis laten
onboarden en delen graag onze ervaringen.

Dit document staat vol met inspiratie om nieuwe
(junior) medewerkers goed te onboarden vanuit
huis. Zoal te lezen is:
De manieren waarop wij de Calco Masterclass
opleidingsperiode hebben (her)ingericht. Zodat
we ook in deze omstandigheden de juiste
professionals selecteren en ze adequaat
voorbereiden op de onboarding vanuit huis.
Tips en tricks voor jou als werkgever.
Anekdotes over hoe onze MasterClass
Professionals hun onboarding vanuit huis
pro-actief een leuke touch hebben gegeven
Wat jij kunt verwachten van een MasterClass
professional tijdens de eerste weken
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VOORBEREIDINGEN VANUIT CALCO
Wij leren onze professionals vanaf het eerste moment van de Calco MasterClass opleidingsperiode hoe
zij zich het best kunnen voorbereiden op een digitale onboarding. We hebben een aantal voorbeelden
op een rijtje gezet waarmee wij onze professionals klaarstomen voor hun inzetperiode.

Pro-activiteit

Duidelijk plan

Wij leren MasterClass Professionals dat het
belangrijk is dat een werkgever een goed beeld
krijgt van (nieuwe) medewerkers. Tijdens onze
online opleidingsperiode letten wij er bijvoorbeeld
op welke personen (ook) in grote meetings
vragen durven te stellen. Misschien wat sluw,

MasterClass Professionals oefenen in hun
opleidingsperiode met het plannen en afstemmen
van werkzaamheden. Tijdens hun inzet worden ze
hier ook nog eens extra in begeleid. Ze worden
gekoppeld aan een Fieldmanager met wie zij
samen onboarding- en ontwikkelingsplannen

maar wij geven soms te weinig informatie over
opdrachten. Zo ontdekken we welke MasterClass
Professionals zich pro-actief opstellen en extra
informatie komen halen ter verduidelijking. Dit
soort meetmomenten zijn bepalend voor een
succesvolle kandidaat. Zo kunnen wij garanderen
dat er een pro-actieve medewerker bij jou start.

maken. Onze Fieldmanagers bundelen ervaringen
van alle MasterClass Professionals bij verschillende
opdrachtgevers en kunnen best onboarding
practices snel toepassen. Jouw startende
medewerker is dus uitgerust met ervaring uit een
heel netwerk van MasterClass Professionals!

Kennisoverdracht
Contactmomenten
In lessen gericht op sociale vaardigheden
en in inzet-voorbereidingssessies leren onze
trainees het belang van inhoudelijke en sociale
contactmomenten. Ze krijgen tips en tricks over
hoe zij een nieuw team en organisatie (digitaal)
kunnen leren kennen. We merken mede daardoor
dat MasterClass Professionals snel hun weg vinden
binnen teams en organisaties. Vaak plannen ze
vanaf dag 1 contactmomenten in met hun nieuwe
collega’s en zoeken ze snel contact met collega’s
van Calco die al op inzet zijn. Zo weten zij in korte
tijd wie ze waarvoor kunnen benaderen.

Een belangrijk aspect om medewerkers snel
up and running te krijgen is een gedegen
kennisoverdracht. Tijdens de MasterClassopleidingsperiode wordt gewerkt in Scrumteams,
bijvoorbeeld aan interne Calco-applicaties. Omdat
MasterClass Professionals vaak niet lang hoeven
te wachten op hun inzet, is er een hoge doorloop
in de teams. Onze trainees zijn dus gewend om te
werken vanuit gedocumenteerde kennis en weten
goed hoe zij projectaanpassingen documenteren.
Bij opdrachtgevers helpt dit hen om gerichte
vragen te stellen tijdens het onboarden.
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TIPS & TRICKS VOOR WERKGEVERS
Wat kun jij als organisatie of als team doen om de MasterClass Professional zo goed en snel mogelijk
in te werken? Graag geven we een aantal tips mee, waarvan wij in praktijk zien dat deze uitstekend
werken.
Voorbereiding
Medewerkers die zich gelijk thuis voelen zullen
werkzaamheden gemakkelijker pro-actief
oppakken. Bereid jezelf en je team dus goed voor
op de komst van een nieuwe collega. Denk o.a. aan
goede documentatie en het inplannen van sociale
en inhoudelijke meetings met collega’s.

jouw nieuwe collega naar je toe kan komen met
de vraag om extra werk. Om dit voor te zijn, kun
je je nieuwe medewerker ook net iets meer werk
geven dan je eigenlijk zou doen. Geef bijvoorbeeld
concrete werkzaamheden en/of kleine projecten.
Dit zorgt ook voor een snellere landing in het team
en de organisatie.

Mentor / Buddy systeem

Contactmomenten & mijlpalen

Uit ervaring blijkt dat onze professionals die
samen met een mentor of buddy een duidelijk
inwerkplan hebben, ook sneller ingewerkt zijn.
Een buddy kan bijvoorbeeld een praktischere
toevoeging geven aan het inwerkplan dat de
MasterClasser met zijn/haar Fieldmanager maakt.
Ook kan een buddy extra tijd reserveren na (grote)
meetings, zodat de nieuwe collega zijn/haar
vragen in een vertrouwde omgeving kan stellen.

Voldoende contactmomenten zorgen ervoor dat je
een goed beeld van de ontwikkeling van je nieuwe
medewerker kunt vormen. En dat je eventueel
tijdig kunt bijsturen. Plan elke dag 5 minuten of
2x in de week een kwartier in om bij te praten.
Bepaal ook expliciete mijlpalen om gewenste groei
concreet te maken, mocht de nieuwe collega daar
niet al zelf mee komen.

Genoeg werkzaamheden
MasterClass Professionals kunnen doorgaans
meer werkdruk of taken aan dan hun team/
manager denkt. Door het thuiswerken is het ook
minder waarschijnlijk dat er extra taakjes worden
doorgeschoven door collega’s die werk hebben
dat blijft liggen. Wees er dus op voorbereid dat

Wees niet bang
Wees niet bang om onze Calco MasterClass
Professionals in het diepe te gooien. Wij hebben
onze professionals zorgvuldig geselecteerd en
weten dat zij vaak meer kunnen dan zijzelf en
collega’s denken!
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ANEKDOTES
Hoe ervaren Calco MasterClass Professionals de digitale
onboardingsperiode en hoe gaan zij hiermee om? Lees de
ervaringen van henzelf én van degenen die hen opleiden,
coachen en begeleiden.

“In mijn eerste week werd ik overrompeld
door allerlei afkortingen. Ik besloot ze tijdens
vergaderingen op te schrijven. Aan het einde van
elke vergadering vroeg ik in quiz-vorm wat ze
betekenen. Op die manier leerde ik de afkortingen,
maar ook mijn collega’s op een leuke manier
kennen. Een leuk bij-effect was dat ook stillere
collega’s meededen en iedereen zich daarna
bewust werd van het gebruik van afkortingen.”

“Tijdens mijn onboarding heb ik veel gehad aan
de leuke sfeer die er hangt bij Calco. Tijdens de
opleidingsperiode heb je veel contact met andere
MasterClass Professionals met wie je ook aan het
begin van je inzet contact houdt. We gaan door
dezelfde fases en daarom kunnen we elkaar goed
adviseren.”
Lennart Verdel – MasterClass Professional

Maylis Mulderij - MasterClass Professional

“Tijdens de softskill lessen staan we extra stil
bij online presenteren, samenwerken en jezelf
zichtbaar maken in een digitale omgeving.
Daarnaast merk ik dat de huidige generatie
sowieso makkelijker beweegt in een digitale
omgeving. Onze MasterClass Professionals hebben
de skills in huis om ook online het verschil te
maken.”

“Eén van de Professionals stelde zich in het
nieuwe team voor door middel van een Kahootquiz. Daarin stonden vragen als ‘Denk je dat ik
een honden- of kattenmens ben?’ Vanwege de
leuke reacties is dit nu één van de tips uit het
inwerkdocument dat wij meegeven aan alle
trainees die nieuw op inzet gaan!”
Fieldmanager Calco

Laura Wijnstra – Docent Sociale Vaardigheden
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STARTEN MET EEN CALCO MASTERCLASS PROFESSIONAL
Gedurende de Calco MasterClass opleidingsperiode leren wij de professionals hoe zij de
digitale onboarding zo goed mogelijk kunnen doorlopen. Wat kun jij van een MasterClass Professional
verwachten wanneer zij starten?

Eerste werkdag
Vanaf het eerste moment zullen onze professionals initiatief tonen. Zij maken
een eigen leerplan zodat duidelijk is waar zij ondersteuning bij kunnen gebruiken
tijdens het inwerktraject. Ook kijken zij vast met wie het belangrijk is om kennis
te maken en onderzoeken ze wie hen waarbij kan helpen.
Kennismaken
Professionals zullen pro-actief afspraken inplannen om kennis te maken met
collega’s uit het team. Naast vertellen wie zij zijn, komen zij erachter wat de
taken en verantwoordelijkheden zijn van iedereen. Wel zo fijn!
Professioneel werken op afstand
Thuis ingewerkt worden vergt een wat andere aanpak dan vanuit kantoor. Onze
professionals worden erop voorbereid om gestructureerd te werk te gaan vanuit
huis en hun to-do lijst te delen. Zo is de desbetreffende manager goed op de
hoogte van de status van de werkzaamheden.
Verbeterprojecten
Zijn er projecten die al maanden uitgesteld worden en komt niemand eraan
toe? Onze professionals kunnen wellicht opmerken dat processen efficiënter
in kaart kunnen worden gebracht. Als frisse wind in het team kunnen zij deze
projecten oppakken en is er een last van jullie schouders.
Teambuilding
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de jonge generatie veel waarde hecht aan
plezier op de werkvloer. Onze young professionals helpen dan ook graag mee
met de organisatie van (digitale) uitjes als vrijmibo’s of een pubquiz. Zij steken
graag energie in het beter leren kennen van alle collega’s en het creëren van een
fijne sfeer.
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CONCLUSIE: NIEUW PERSONEEL AANNEMEN TIJDENS
CORONA? GEWOON DOEN!
We kunnen concluderen dat het digitaal inwerken
van een junior medewerker absoluut succesvol
kan zijn. Wel is het van belang dat zowel de
professional als de organisatie pro-actief zijn en
de mogelijkheid er is om hulp te vragen en te
bieden. Hoe meer structuur, hulp en pro-activiteit,
hoe beter en sneller dit zijn vruchten afwerpt.

Ben jij geïnteresseerd in een gemotiveerde young
professional van Calco? Wij gaan graag met je in
gesprek om de juiste match te maken tussen jouw
bedrijf en onze professionals.

KOM IN CONTACT MET CALCO
Calco bemiddelt en matcht IT-talenten door heel
Nederland vanuit het kantoor in Amsterdam. Ben
je geïnteresseerd in één van de diensten of wil je
meer weten over Calco? Neem dan contact op.
Gatwickstraat 21
1043 GL Amsterdam
020 - 7 652 652
info@calco.nl
www.calco.nl
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