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Checklist: 
De eerste 
werkdag 
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Checklist eerste werkdag: 

Socialisatie 
 Wees beschikbaar om de medewerker op zijn of haar eerste dag te 
begroeten.   
 Stel de werknemer voor aan anderen op de werkvloer.    
 Stel de nieuwe werknemer voor aan zijn of haar buddy. Ga bijv. samen 
lunchen.   

Verwachtingen 
 Geef een overzicht van de werkomgeving - wat is het doel, wat is de 
organisatiestructuur, wat doen andere afdelingen/teams en wat zijn targets? (dit 
kan bijv. mondeling, via een video of app)   
 Neem de taakomschrijving (nogmaals) door, schets de verplichtingen van de 
nieuwe medewerker en welke verwachtingen de organisatie van hem of haar 
heeft.   
 Beschrijf hoe de baan van de werknemer past in het geheel van de afdeling 
en hoe zijn werk en dat van de afdeling bijdragen aan de gehele organisatie.   

Werkzaamheden 
 Geef uitleg over de agenda, taken en afspraken van de eerste week.    
 Geef uitleg over het gebruik van installaties, de computer, het instellen van 
voicemail etc. en check bij de medewerker of de ontvangen inlogcodes werken.   
 Leg uit waar aanvullende werkbenodigheden te verkrijgen zijn.   
 Vertel en bevestig de verplichte of aanbevolen trainingen en opleidingen.   
 Neem de werkuren door. Leg uit wat de protocollen zijn voor overwerk, het 
opnemen van vakantie en verlof, ziekmeldingen en de regels voor feestdagen en 
andere (verplichte) vrije dagen.   

Werkplek 
 Geef de werknemer sleutels, toegangspas, identiteitspas, of wat van 
toepassing is.    
 Bespreek parkeren, carpoolen of alternatieve vervoersmogelijkheden.   
 Verstrek relevante veiligheids- en calamiteiteninformatie.   
 Geef de medewerker een rondleiding door het bedrijf.   
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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 


