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Procedure in- en uitdiensttreding medewerker 
 
Doel 
De ‘Procedure In- en uitdiensttreding medewerker’ heeft als doel om de nieuwe medeweker 
welkom te heten en wegwijs te maken in de organisatie. Daarnaast zal de procedure 
bijdragen aan een adequate inwerkperiode, wat een efficiënte en volledige inzetbaarheid 
van de nieuwe medewerker tot gevolg heeft. 
 
Verantwoordelijkheden 
Bij indiensttreding van een nieuwe medewerker draagt de leidinggevende de 
verantwoording van het correct doorlopen van de taken benoemd in bijlage 1. 
De leidinggevende van de nieuwe medewerker of werkbegeleider van de stagiaire is 
verantwoordelijk voor het correct verloop van de introductie- en inwerkperiode. De 
leidinggevende kan taken binnen het ‘Introductie- en inwerkprogramma’ delegeren. De 
nieuwe medewerker of stagiaire heeft de verantwoording om de punten binnen het 
programma te doorlopen. 
Bij uitdiensttreding van de medewerker is de leidinggevende verantwoordelijk voor de 
correcte afhandeling van taken benoemd in bijlage 2. 
 
Werkwijze 
De nieuwe medewerker wordt, afhankelijk van zijn of haar ervaring en functie, een aantal 
diensten boventallig ingepland. Aan de hand van het ‘Introductie- en inwerkprogramma’ dat 
is bijgevoegd aan deze procedure, wordt de nieuwe medewerker of stagiaire ingewerkt.  
In deze procedure is naast een ‘Introductie- en inwerkprogramma’ een ‘Evaluatieformulier 
introductie- en inwerkprogramma’ bijgevoegd. Tijdens de wekelijkse evaluatiemomenten 
tijdens de proefperiode met de leidinggevende brengt de medewerker het formulier 
‘Introductie- en inwerkprogramma’ ter bespreking. Voor stagiaires wordt de introductie- en 
inwerkperiode volgens de methodische gesprekkencyclus geëvalueerd. 
Tijdens het einde-proeftijd gesprek (in de 4de week na indiensttreding) wordt het 
bijgevoegde evaluatieformulier ingevuld. Beide formulieren dienen te worden ingeleverd bij 
de administratie, waar het wordt opgenomen in het personeelsdossier. De medewerker 
ontvangt een kopie van de ingevulde formulieren. 
Bij in- en uitdiensttreding van een medewerker draagt de leidinggevende zorg voor het 
correct afhandelen van taken volgens bijlage 1 of 2. 
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Introductie- en inwerkprogramma 

Gegevens 

 
Naam medewerker:................................................................................................................. 
 
Functie: ................................................................................................................................... 
 
Afdeling: .................................................................................................................................. 
 
Naam leidinggevende: ............................................................................................................ 
 
Datum indiensttreding/1e werkdag: ....................................................................................... 
 
Datum evaluatiegesprek (in 4e week na indiensttreding): ..................................................... 

Toelichting 

Na uitvoering van de weergegeven activiteit, datum van uitvoering invullen en paraaf 
zetten door degene die de activiteit heeft uitgevoerd. Het formulier is tijdens het 
introductie- en inwerkprogramma in bezit van de medewerker. Tijdens het 
evaluatiegesprek met de leidinggevende brengt de medewerker het formulier in ter 
bespreking. 

Algemeen Door Datum Paraaf 

• Informatiemap nieuwe medewerker 
Uitreiken van de informatiemap en toelichting geven 
op: 

- Verklaring omtrent gedrag 
- Hepatitis B vaccinatie beleid 

Leidinggevende   

• Rondleiding op de afdeling en de locatie 
Voorstellen aan collega’s en doel en gebruik van 
ruimten benoemen. 

Directe collega   

• Uitleg geven over facilitaire hulpmiddelen als 
receptie, Dectsysteem, kopieerapparaat, 
alarmsysteem, BHVplan, computer en intranet, nedap 

Directe collega 
en TD 

  

• Voorstellen aan derden zoals Directeur, HEAD, 
secretaresse, receptie, technische dienst, planner, 
klanten, contactpersonen op andere afdelingen, 
vrijwilligers, contactpersonen van instellingen 
waarmee nieuwe medewerker van doen krijgt, zoals 
Paramedische dienst, huisartsen, SHL etc. 

Directe collega   
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• Communicatiemiddelen- en methoden noemen en 
uitleggen 
postbakje(s), e-mail, telefoon, nieuwsbrief, nedap, 
overlegvormen binnen de locatie en aangeven waar 
de medewerker bij aanwezig moet zijn. 

Directe collega   

• Planning 
Werktijden, dienstrooster, pauzes, verlofdagen 
(aanvragen), ziekte- en herstelmelding. 

Directe collega 
en/of planner 

  

• Informeren over 
- ORT, onkostendeclaraties, salarisstrook 
- Dienstkleding/kledingvoorschriften, naambadge,  
  sleutel, legitimatiepas indien van toepassing. 
- Bestelling- en voorraadbeheer en gebruik van   
  materialen. 
- Afspraken bestellingen apotheek. 
- Inschakelen anderen disciplines. 

Leidinggevende 
en directe 
collega 

  

• Overige benodigde informatie doornemen 
website van Zorgcentrum St. Franciscus, organogram, 
mens- en zorgvisie, gedragscode, consignatiedienst. 

Leidinggevende 
en directe 
collega 

  

Vaktechnisch Door Datum Paraaf 

• Doornemen van werkzaamheden  
behorende bij de functie inclusief de bijbehorende 
protocollen, documenten en materialen. Zie ook de 
functiebeschrijving, op te vragen bij de HEAD. 

Directe collega   

• Intranet protocollen en procedures 
geldend binnen Zorgcentrum St. Franciscus. Bekend 
maken met intranet.  
- Vilans Kick-protocollen (o.a. handhygiëne en  
  verpleegtechnische handelingen.) 
- Mantelzorgbeleid 
- Kledingbeleid 
- Protocol gebruik Internet 
- Regeling consignatiedienst 
- Protocol prikaccidenten 
- Protocol beleid Hepatitis B vaccinatie 
- Cao  
- Bopz 
- Onbegrepen gedrag 
- Verpleegtechnische vaardigheden, bekwaamheid 
- Hygiëne 
- Arbobeleid  
 

Directe collega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GVP-er (voor nade- 

GVP-er (re toelich- 

Vpk       (ting) 

Directe collega 
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Ingevuld formulier samen met het introductie- en inwerkprogramma afgeven bij de 
administratie, waar het wordt opgenomen in het personeelsdossier. De medewerker 
ontvangt een kopie van de ingevulde formulieren. 
 

Evaluatieformulier introductie- en inwerkprogramma 

Gegevens 

 
Naam medewerker:................................................................................................................. 
 
Functie: ................................................................................................................................... 
 
Locatie: ................................................................................................................................... 
 
Naam leidinggevende:….......................................................................................................... 
 
Datum evaluatiegesprek (in 4e week na indiensttreding): ..................................................... 

Uitvoering van de activiteiten uit het introductie- en inwerkprogramma 

Is het introductie- en inwerkprogramma binnen vier weken na indiensttreding afgerond? 
Ja/Nee 
Zo niet wat is hiervan de reden?: 
................................................................................................................................................ 

Mening van de medewerker over het introductie- en inwerkprogramma 

Is het introductie- en inwerkprogramma voor de medewerker naar zijn/haar verwachting 
verlopen? 
Ja/Nee Zo niet wat is hiervan de reden?:................................................................................ 
 
................................................................................................................................................. 
De te ondernemen acties die afgesproken zijn om het introductie- en inwerkprogramma 
alsnog naar verwachting van de medewerker uit te voeren zijn: 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 

Mening van de leidinggevende over het introductie- en inwerkprogramma 

Is het introductie- en inwerkprogramma voor de leidinggevende naar zijn/haar 
verwachting verlopen? 
Ja/Nee Zo niet wat is hiervan de reden?: ………....................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 
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De te ondernemen acties die afgesproken zijn om het introductie- en inwerkprogramma 
alsnog naar verwachting van de leidinggevende uit te voeren zijn: 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 

Indien van toepassing: vervolgafspraak 

Het introductie- en inwerkprogramma is nog niet naar ieders tevredenheid uitgevoerd. 
Op ………………………………. (datum) vindt een vervolgafspraak tussen leidinggevende en de 
medewerker plaats om de gemaakte afspraken te toetsen of leidinggevende en 
medewerker alsnog het introductie- en inwerkprogramma als tevreden hebben ervaren. 
 

Toetsing voor akkoord van het goed doorlopen van het introductie- en inwerkprogramma 

Het introductie- en inwerkprogramma is naar tevredenheid uitgevoerd. 
 
Datum: …………………………………………………………. 
 
Handtekening medewerker:                             Handtekening leidinggevende:  
 
 
……………………………………………………           ……………………………………………… 
 
 

 
  



 

Titel: procedure in- en uitdiensttreding medewerker Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: wijkverpleegkundige Akkoord OR d.d.: 17-12-2018 

Versiedatum: 17 december 2018 Pagina 6 van 8 

 

Bijlage 1: 
 
Checklist indiensttreding nieuwe medewerker 

Wat Wie Datum en paraaf 

Arbeidsvoorwaardengesprek plannen. Mee 
laten nemen: 

- Kopie relevante diploma’s en 
certificaten. 

- Identiteitskaart (kopie maken). 
- Bankpas (kopie maken). 
- Titerbepaling Hepatitis B. 

Secretaresse  
in opdracht van 
Leidinggevende 

 

Arbeidsvoorwaardengesprek: 
- Invullen persoonsgegevens. 
- Invullen loonbelastingverklaring. 
- Uitleg VOG. 
- Doornemen informatiemap (halen bij 

administratie). 
- Kluisje bespreken indien van 

toepassing. 
- Maat doorgeven uniformen indien 

van toepassing. 
- Inwerkdiensten inplannen. 
- Rooster doorgeven evt in 

samenspraak met Planner. 

Leidinggevende  

Persoonsgegevens, kopie identiteitsbewijs, 
kopie bankpas, evt. kopie diploma en 
titerbepaling afgeven bij de receptie 
(afhankelijk van de functie). 

Leidinggevende  

E-mail sturen TD:  
- Druppel programmeren. 
- Naambadge laten maken. 
- Evt. kluissleutel regelen. 
- BHV-status doorgeven. 
- Evt. account computer/nedap laten 

maken. 

TD  

E-learning aanmelden. Beheerder / 
leidinggevende 

 

Evt. uniformen bestellen. 
 

Leidinggevende  

Zonodig hepatitis B traject in werking 
stellen, zie protocol 

Medewerker 
zelf 
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Bijlage 2: 
 
 
Checklist  uitdiensttreding medewerker 
 

wat wie datum en paraaf 

Inleveren van naambadge. 
 

medewerker bij receptie  

Inleveren druppel en evt. 
garderobesleutel. 

medewerker bij receptie/td
  

 

Uniformen.  teamleider  

Uitschrijven e-learning. 
 

Teamleider/beheerder  

Mailing uit alle 
emailgebruikers. 

Teamleider  

Exitgesprek (zie bijlage 3) 
 

teamleider  
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Bijlage 3: 
 
 
Exitgesprek 
 
 

 
1. Welke (algemene) opmerkingen/ervaring heb je over de tijd dat je in dienst bent 

geweest? 
  

2. Waarom ga je uit dienst?  
 

a. sfeer/relationele sfeer 
b. inhoud werk 
c. geld 
 
 + eventueel toelichting 
  

3. Heb je verbeterpunten waar wij als organisatie iets mee kunnen? 
 


