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Samen werken aan een vliegende start!

EDITIE ONBOARDING

Warm welkom

in één dag geregeld

Ook digitaal kun je je nieuwe
medewerkers een warm
welkom geven. 

Van sollicitant naar medewerker,
gewoon in één dag. Echt. 

-
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Wat is onboarden?
Voor ons is het inmiddels een veelgebruikte term, maar we merken dat veel
mensen vooral het 'onboarden' begrijpen als het inchecken voor een vlucht
op het vliegveld. Bijna.... ;-) 
 
Wanneer wij spreken over onboarding, bedoelen wij het proces van
sollicitant naar medewerker binnen jouw organisatie. 
 
All a board?! 
Elke medewerker verdient een warm welkom. Nu we het 'nieuwe' werken
meer hebben omarmd door de komst van corona, kijken veel van ons op een
andere manier tegen de online wereld aan. In deze wereld hoort nog steeds
het aannemen van nieuwe collega's. En dat kan, gewoon online. 
 
Is dat dan niet onpersoonlijk? 
Ons 'spel' begint pas op het moment dat er gegevens verzameld moeten
worden om het contract op te maken. Denk hierbij aan persoonlijke
gegevens, maar ook aan het uploaden van belangrijke documenten zoals een
BIG-registratie binnen de zorg of een chauffeursdiploma. Door het allemaal
direct te borgen binnen AFAS aan de hand van een onboardingsportaal, waar
de sollicitant toegang toe krijgt, wordt onboarden ineens een stuk minder
arbeidsintensief en veiliger. 
 
AVG-proof
Het proces is AVG-proof, doordat er geen enkel document via de mail wordt
toegezonden en de ondertekening van contracten vindt plaats via een
gecertificeerde verzegeling. 
 
Cool toch? 
Wij vonden van wel. We zagen de behoefte bij onze klanten en hebben dit
proces bij meerdere klanten mogen uitrollen. Door middel van weergaves,
signalen en berichtsjablonen is de workload bij de HR-mensen teruggebracht
en was het een mooie slag naar een efficiëntere werkomgeving. 

In 4 stappen van sollicitant naar medewerker

Goed je te zien!
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Zo werkt het

Goed je te zien!

Stap 1 - persoonlijke gegevens
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Het starten van het proces kan
vanuit een leidinggevende, recruitment of bijvoorbeeld een HR-medewerker
starten. Het is maar net hoe dit binnen de organisatie is geregeld. De
sollicitant krijgt na invoering van het e-mailadres en NAW-gegevens een link
naar het onboardingsportaal, zodat op een veilige manier belangrijke
gegevens en documenten kunnen worden vastgelegd. Alle toelichtingen en
berichtsjablonen (automatisch gegenereerde e-mails) worden door Team
ERP Guide verzorgd, maar kunnen ook worden aangepast aan de teksten en
huisstijl die door jou worden aangeleverd. 
 

stap 2 - Aanvullen en uploaden persoonlijke gegevens
In een eerdere stap heeft de sollicitant zijn NAW-gegevens vastgelegd. Deze
gegevens komen terecht op de sollicitantenstamkaart. De gegevens die op
deze kaart zijn vastgelegd, worden meegenomen naar de velden die
gegenereerd worden in het contract. De sollicitant controleert zijn gegevens
en corrigeert of vult deze aan waar nodig. 
 



Uploaden 
Ook je ID-bewijs kun je in deze stap uploaden. Er vindt een extra check plaats,
doordat het document gevalideerd wordt door Valicheck. Aan de hand van een
weergave weet je precies wanneer de sollicitant de documenten heeft
aangeleverd en welke documenten er nog missen. Indien gewenst kunnen er
signalen en taken worden ingebouwd om de sollicitant of je collega's te
attenderen op openstaande taken. 
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Stap 3 - Aanvullen documenten
Voor de indiensttreding zijn een aantal documenten noodzakelijk, denk hierbij
aan het loonheffingsformulier. Daarnaast is het  voor bepaalde functies
verplicht om kopieën op te vragen van documenten. Denk hierbij aan een BIG-
registratie voor medewerkers in de zorg of een chauffeursdiploma voor een
vrachtwagenchauffeur. In de derde stap kan de sollicitant deze uploaden.
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Interne ondertekening
 

Actie digitaal
ondertekenen

 

InSite

Externe ondertekening
 

Actie digitaal
ondertekenen

 

OutSite

Dossier medewerker

Digitale ondertekening via AFAS

Stap 4 - Contract ondertekenen
Het ondertekenen van het contract verloopt digitaal. Dit betekent dat het
contract eerst digitaal wordt ondertekend door de werkgever, alvorens deze
wordt doorgezet naar de sollicitant. De ondertekening is gelijk aan een 'natte'
handtekening doordat het document wordt voorzien van een speciaal eIDAS-
certificaat in combinatie met een beveiligd proces en een 'Hardware security
module (HSM)'. Het digitaal ondertekenen gaat als volgt:
 

Goed je te zien!

Welkom aan boord!
Alle stappen zijn doorlopen, dat betekent dat je nieuwe medewerker nu in
dienst kan treden. Maar hoe geef je je medewerker nu echt een warm welkom?
Dat is meer de invulling van de content. Moet een nieuwe medewerker een e-
learning doorlopen? Of wellicht 
kun je ze een digitale tour geven
door het kantoor. Het kan
allemaal bijdragen aan een
warm welkom en het misschien
zelfs minder spannend maken
om, als het zover is, die eerste
stap in het pand te zetten. 
 
We bekijken graag samen met
jou hoe dit proces jouw
organisatie kan ondersteunen.
 



Samen met onze klanten zorgen wij  ervoor dat
organisaties meer ' in control '  z i jn,  door
administratieve processen te automatiseren en
ervoor te zorgen dat je medewerkers met werk
bezig zi jn wat er echt toe doet.  Het sl immer
inrichten van bedri j fsprocessen is ons dagel i jks
werk.  Dit  doen we door middel van implementaties
en optimalisaties.

Daarnaast hebben wij  processen uitgedacht
binnen de software van AFAS,  die niet direct bi j
een implementatie of optimalisatie onder-
gebracht worden, maar de bedri j fsvoering wel
veel  effect iever kunnen maken. Het onboardings-
proces is  er één van,  maar ook het testplan is
een mooie tool  binnen de AFAS software die
ervoor kan zorgen dat je enerzi jds de borging
van de test en haar resultaten goed hebt
vastgelegd en anderzi jds het testproces
faci l teert.  

Ewout,  s inds 2013 gecert if iceerd AFAS-
expert ,  en Virginia,  procesverslaafde en HR-
consultant,  vormen de kern van Team ERP
Guide.  

AANGENAAM.

TEAMERPGUIDE | WWW.TEAM-ERPGUIDE.NL | CONTACT@TEAM-ERPGUIDE.NL

Wil je meer informatie over onze
dienstverlening? 
 
We komen graag met je in contact om de
mogeli jkheden in kaart te brengen!

Ewout & Virginia
Ewout:  06 -  11719181 | Virginia:  06 -  26086488

Maak een 
afspraak

https://www.team-erpguide.nl/online-afspraak-maken
http://www.team-erpguide.nl/
http://www.team-erpguide.nl/
http://www.team-erpguide.nl/

