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Een goed onthaalbeleid is van primordiaal belang bij het eerste contact dat een jongere heeft 
met jouw bedrijf.

Neem daarom voldoende tijd om de jongere tijdens de eerste contacten die hij/zij met jou heeft op een  
professionele manier te behandelen. Reeds van bij het 1ste telefonisch contact en zijn/haar sollicitatiegesprek zal 
de jongere zich een beeld scheppen van jouw bedrijf.

Deze jongere is in de meeste gevallen de volgende ambassadeur van je bedrijf, die meehelpt om je bedrijf op 
een positieve manier in de kijker te zetten.

Zelfs al zou de jongere na zijn opleiding niet starten in jouw bedrijf als vaste medewerker, zal een uitgebalan-
ceerd onthaal op het netvlies van de jongere blijven hangen en zal hij/zij jouw bedrijf steeds een warm hart  
toedragen.

Hieronder vind je enkele tips en tricks die je op weg kunnen helpen.

SOLLICITATIEGESPREK

Het is niet makkelijk om jongeren tijdens een sollicitatiegesprek goed te beoordelen.  Door zo gericht mogelijk
vragen te stellen, verhoog je je kans op een juiste inschatting.

Enkele voorbeelden:
• Wat heb je gestudeerd?
• Waarom heb je gekozen voor deze richting?
• Waarom heb je gekozen voor het beroep van elektricien?
• Wat vind je zelf je minpunten? Geef er eens 2.
• Wat vind je zelf je pluspunten? Geef er eens 2.
• Waarom heb je ervoor gekozen om bij ons bedrijf te komen solliciteren?
• Waarom zou ik jou aanwerven en niet een andere kandidaat?
• Hoe zie je je eigen toekomst evolueren binnen ons bedrijf?
• Zie je het zitten om jezelf regelmatig bij te scholen?
• Wat doe je in je vrije tijd?



ONTHAAL VAN DE JONGERE

Maak een checklist op van zaken die het onthaal bevorderen.

Vóór de aanvang van de opleiding

 □ Het contract laten tekenen door de jongere.
 □ Het arbeidsreglement overlopen met de jongere.
 □ De gegevens van de jongere doorgeven aan het sociaal secretariaat.
 □ De jongere aansluiten bij de verzekering (burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongevallen).
 □ Maak een planning en takenlijst op waar de mentors op kunnen terugvallen tijdens de 1ste week, 1ste maand en 

overloop deze met de mentors.
 □ Het materiaal klaarmaken voor de jongere (werkkledij, PBM’s, tools, telefoon indien van toepassing, etc.).
 □ Inschrijven van de jongere bij de externe dienst voor welzijn en preventie op het werk.
 □ Afspreken met de jongere wanneer hij/zij de medische keuring kan ondergaan (enkel van toepassing voor 

minderjarige jongeren).
 □ De medewerkers inlichten dat er op dag X een jongere zal starten met zijn/haar opleiding in het bedrijf bv. 

via e-mail, whatsapp, …  Geef info van bv. de school waarvan de jongere afkomstig is, waar hij/zij woont, ...
 □ De medewerkers inlichten dat er een onervaren jongere zal starten en hen laten weten wat je als  

bedrijfsleider van hen verwacht en hoopt op een vlotte samenwerking.
 □ Een rondleiding in je bedrijf geven (kan eventueel ook op 1ste werkdag).
 □ De jongere laten kennismaken met de mentor(s) (kan eventueel ook op 1ste werkdag).
 □ De jongere voorstellen aan de collega’s bv. de vrijdag ervoor als iedereen binnenkomt (kan eventueel ook op 

de 1ste werkdag).
 □ Kennismaking met de collega’s die hem/haar de eerste dagen onder hun vleugels zullen nemen (kan even-

tueel ook op de 1ste werkdag).

Op de 1ste werkdag

 □ De interne regels toelichten i.v.m. de orde en netheid op de werkvloer, het interne afvalbeleid, …
 □ Informeer de jongere over bepaalde gewoontes in je bedrijf.  Maak duidelijk wat je van hem/haar verwacht. 
 □ Geef de contactgegevens van de mentor(s) zodat de jongere weet tot wie hij/zij zich kan wenden.
 □ Overhandigen van de werkkledij, PBM’s, …
 □ Overlopen van de planning van de 1ste week.
 □ Afspreken met de jongere hoe en wanneer de opvolging zal gebeuren.
 □ Reeds afspraak vastleggen met de jongere voor feedback op het einde van de 1ste week.
 □ Pols op het einde van de 1ste werkdag hoe het geweest is, wat hij gedaan heeft en of hij nog vragen heeft.

Einde 1ste week (en volgende weken):  

 □ Samenzitten met de jongere en mentor voor feedback.
 □ Stel vragen m.b.t.:

 □ De aangeleerde competenties: wat heeft de jongere reeds onder de knie, wat nog niet?
 □ Wat vond hij/zij positief aan de eerste week op de werkvloer?
 □  Wat vond hij/zij negatief?
 □  Heeft hij/zij nog vragen voor de mentor, personeelsverantwoordelijke, bedrijfsleider?



EXTRA TIPS

De opleiding die de jongere krijgt in jouw bedrijf

• Hou in gedachten dat de jongere nog geen of weinig werkervaring heeft, dat je mogelijks zijn/haar eerste  
werkgever bent. Een 1ste werkdag komt voor sommige jongeren vrij intimiderend over en een eerste positief 
contact en/of indruk valt of staat met een goed onthaal.

• De jongere ‘erin smijten’ en “we zullen wel zien welk vlees we in de kuip hebben”, werkt NIET!!!

De evaluatie van de jongere

• Als de jongere door meerdere personen wordt geëvalueerd, spreek dan een algemene aanpak af van  
evalueren en doe dit steeds op een positieve manier. Denk eraan dat negatieve feedback de jongere langer 
zal bijblijven dan een positieve die de jongere zal motiveren, alsook je medewerkers, om zijn opleiding met 
volle goesting te voltooien in jouw bedrijf.

• Spreek af hoe en wanneer de jongere zal geëvalueerd worden: 
• schriftelijk via het logboek;
• dagelijks, wekelijks, maandelijks. 

• Vergeet niet om af te spreken met de leerkracht, tra jectbegeleider, … die de opvolging zal doen. Vraag na 
hoe je best de evaluatiemomenten met de school inlast, wanneer en hoe vaak.


