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Checklist eerste kwartaal: 

Taken en verwachtingen 
 Blijf regelmatig evaluaties inplannen.   
 Voer een informeel gesprek over de afgelopen drie maanden en zorg voor 
openheid om wederzijds feedback te geven en te vragen.    
 Blijf erop toezien dat de werknemer opdrachten krijgt die uitdagend maar 
uitvoerbaar zijn.   
 Bespreek aanvullende wensen en behoeften, zoals bijv. de mogelijkheden om 
flexibel te werken.   
 Zet de prestatie- en professionele ontwikkeldoelen op schrift en evalueer de 
voortgang hiervan regelmatig.    
 Hou een eerste functioneringsgesprek (en zorg dat de medewerker in de 
reguliere HR-cyclus wordt meegenomen).   

Training en ontwikkeling 
 Vraag de medewerker om feedback over het introductieprogramma en deel 
dit, voor zover gepast en relevant, met anderen in de organisatie.   
 Vraag of alle benodigde training is afgerond en de informatie helder is.    
 Geef informatie over aanvullende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden   

Socialisatie 
 Betrek de medewerker bij een klus of activiteit buiten zijn of haar directe 
werkomgeving.  
 Nodig de nieuwe medewerker uit voor bedrijfsevenementen en stel hem of 
haar voor aan anderen.   
 Plan een bijeenkomst met de medewerker en zijn buddy om het formele 
buddytraject af te sluiten.   
 Bespreek hoe het is gegaan en wat de nieuwe medewerker nog verder kan 
helpen binnen de organisatie.   
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Kasgroeit  

Hulp bij werken, leren en ontwikkelen 

Kasgroeit adviseert over werken, leren en ontwikkelen in de glastuinbouw en is 

aanspreekpunt voor toekomstige en huidige werknemers & werkgevers. Kasgroeit is 
gesprekspartner en brengt bedrijven en studenten bij elkaar voor stages, helpt bij het 

invullen van vacatures, HR-beleid, loopbaanontwikkeling, scholing en leren op de 
werkplek.  Wij voeden de glastuinbouwsector met enthousiaste en vakkundige 

medewerkers, die werken in een prettige omgeving en in een goede relatie met hun 
werkgever.   

Ga naar www.kasgroeit.nl voor meer informatie.  
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Louis Pasteurlaan 6 
2719 EE  Zoetermeer 

Meer weten? 

Wil je weten wat Kasgroeit nog meer voor je kan betekenen?  

kasgroeit.nl 


