
Periode selectietraject tot indiensttreding Indiensttreding: eerste werkdag en daarna

Opstellen en ondertekenen 
arbeidsovereenkomst

HR, kandidaat

- Opstellen arbeidsovereenkomst 
o.b.v. verzamelde informatie

- BplusC ondertekening (paraaf 
leidinggevende; ondertekening 
bestuurder)

- Verzenden arbeidsovereenkomst per 
post en/of mail (incl. privacy 
statement, gedragscode en 
informatie personeelsvereniging)

- Check tijdig retour ontvangen 
ondertekende 
arbeidsoveroveenkomst

- Informeren leidinggeven dat 
ondertekende arbeidsovereenkomst 
retour is ontvangen

- Indien van toepassing - opvragen 
VOG max. 2 jaar oud of aanvraag 
nieuwe VOG starten

HR

- Check vastlegging afspraken in 
arbeidsovereenkomst

- Ondertekening arbeidsovereenkomst 
- Retour sturen ondertekende 

arbeidsovereenkomst
- Opsturen relevante VOG van max. 2 

jaar oud of afhandelen aanvraag 
nieuwe VOG

Kandidaat

Voorbereiding eerste werkdag

- Check of benodigde inloggegevens/ 
bibliotheekpas ed gereed zijn

- Check of alle relevante documenten 
retour zijn ontvangen

- Welkomstmail sturen met:
- Bevestiging eerste werkdag
- Introboekje
- Inloggegevens voor BplusC mail en  

benodigde ICT programma's 

HR

HR, kandidaat, ICT, Hoofden & 
coordinatoren

- Nieuwe medewerker toegang geven/ 
aanmaken in de benodigde 
systemen o.b.v. ontvangen formulier 
'Aanvraag nieuwe medewerker ICT'

- Bevestiging sturen aan 
leidinggevende/HR als dit is afgerond

- Bibliotheekpas aanmaken en 
toesturen aan leidinggevende/HR

ICT

- Inwerkprogramma opstellen o.b.v. 
standaard format

- Bepalen wie het inwerktraject van de 
nieuwe medewerker begeleidt 

- Werkplek nieuwe medewerker 
regelen

- Team informeren over komst nieuwe 
collega 

Hoofden & coordinatoren

Eerste werkdag

HR, kandidaat,  ICT, Hoofden en 
coordinatoren, begeleider inwerktraject

- Introductie AFAS
- Beantwoorden HR gerelateerde 

vragen

HR

- Ontvangst nieuwe medewerker
- Voorstellen aan team en begeleider 

inwerktraject
- Rondleiding door het pand
- Wegwijs maken op werkplek

Hoofden & coordinatoren

Begeleider inwerktraject

- Kennismaking
- Uitleg inwerkprogramma
- Begeleiden start inwerkprogramma

Gedurende proeftijd

Hoofden & coordinatoren

- Regelmatig contact onderhouden 
met nieuwe medewerker en 
begeleider inwerktraject over verloop 
en voortgang inwerktraject

- Voortgangsgesprek in laatste week 
proeftijd

- Vervolgstappen inplannen indien 
nodig

Hoofden & coordinatoren

Verzamelen informatie t.b.v. 
arbeidsovereenkomst nieuwe 

medewerker 

Melden geselecteerde kandidaat 
medewerker

Hoofden & coordinatoren

HRHoofden & coordinatoren

Melden aan HR welke kandidaat  is 
geselecteerd voor invulling van de 
vacature

HR, kandidaat, Hoofden & 
coordinatoren

- Verzenden formulier 'Nieuwe 
medewerker' naar kandidaat en 
hoofd/coordinator voor invullen 
medewerker- en leidinggevende deel

- Verzenden loonheffingenformulier 
naar kandidaat

- Opvragen kopie paspoort of ID 
bewijs

- Verzoek tot aanleveren 
introductietekst interne nieuwsbrief 
met foto

- Invullen formulier 'Aanvraag nieuwe 
medewerker ICT' o.b.v. standaard 
behorende bij de functie

- Verzenden ingevuld formulier 
'Aanvraag nieuwe medewerker ICT' 
naar afdeling ICT (ict@bplusc.nl)  

Kandidaat

- Invullen medewerker deel formulier 
'Nieuwe medewerker' en 
loonheffingenformulier

- Verzenden aan HR: ingevuld 
formulier 'Nieuwe medewerker'; 
kopie paspoort of ID bewijs; 
introductietekst interne nieuwsbrief 
met foto

Hoofden & coordinatoren

- Invullen leidinggevende deel 
formulier 'Nieuwe medewerker' na 
arbeidsvoorwaardengesprek

- Indien van toepassing - melden 
afwijkende afspraken van standaard 
behorende bij de functie 

ICT

- Introductie Office 365
- Beantwoorden ICT gerelateerde 

vragen
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