
Welke informatie 
wordt beschikbaar

gesteld?

Wanneer worden
de formaliteiten 

afgerond?

Hoe wordt 
technologie 

gebruikt?

Wie is 
verantwoordelijk 
voor onboarding?

Hoe wordt van de 
eerste dag een 

speciale ervaring 
gemaakt?

Welke 
ondersteuning is er 

voor nieuwe 
medewerkers? 

Weten zij wat zij 
moeten doen om 
succesvol te zijn? 

Wanneer wordt 
met onboarding 

begonnen?

Goede Employer 
Branding

Uniek onboarding
programma

Ultieme employee 
experience

HR Trends in 2018-2019 

• Employee Experience belangrijker dan ooit! 

• Focus op Employer Branding een must in huidige arbeidsmarkt

• Dag ‘fixed jobs’ en hallo ‘flexibility’  

• Recruitment & matching op basis van cultural fit i.p.v. alleen functieprofiel  

• Continuous learning & direct feedback 

• HR technology en integraties nog belangrijker 

• Data-driven, toepassingen Artificial Intelligence & predictive analytics 

• Millennials in 2025 de grootste groep werkenden

Aantrekken en behouden 
van talent met het ultieme 
onboardingprogramma! 

‘Uiteindelijk draait het allemaal om een voorkeurspositie als 
werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en de 

vraag hoe je talent aantrekt, behoudt en ambassadeurs maakt.’ 

Met Appical een future-proof onboardingproces!

7 vragen om erachter te komen of jouw onboarding succesvol is

Laat data voor je 
spreken! 

88%

82%

70% 

47%  

Van gevraagde managers verwacht dat de 
employee experience belangrijker zal worden

Organisaties met een goed onboardingproces  
verbetern retentie van 82% 

Organisaties die investeren in een sterke 
kandidaat ervaring verbeteren de  kwaliteit 

van de nieuwe met medewerker met 70%

In 2020 bestaat 47% van je 
medewerkes uit Genaration Z

Bedrijven die Employer Branding hoog op de 
agenda hebben staan, krijgen 250% meer 

positieve feedback op hun recruitmentproces.

250%  

Breng administratieve taken terug tot een minimum

Strategische aanpak van personeelsmanagement

Bouw aan je Employer Brand

Behoud kennis en cultuur

Reduceer het personeelsverloop

Verbeter de kwaliteit van werken

Maak van medewerkers ambassadeurs

Verbeter de ROI

www.appical.net

1Pre-hiring
Vertel je eigen organisatieverhaal en laat je cultuur 
spreken

Deel ervaringen van eigen medewerkers

Laat (potentiële) medewerkers hun rol zien in het 
grotere geheel

Deel inhoudelijke content, maar geef ook een kijkje 
achter de schermen op social media

Onboarding
Ga verder dan inwerken; creëer een digitale 
beleving

Combineer games, video en Augmented Reality

Monitor de vorderingen van je medewerker en 
stuur eventueel bij

Gebruik onze onboarding blueprints voor een 
succesformule

Krijg nieuwe medewerkers tot wel 75% sneller 
productief

Versterk je employer brand

3

2 Pre-boarding
Start inwerken al voor de eerste werkdag

Maak medewerkers sneller productief en 
betrokken

Creëer ambassadeurs

Zorg voor een nog betere start

4 Offboarding
Ontvang waardevolle feedback

Zorg voor een goede afhandeling van 
administratieve zaken

Bouw aan een blijvende relatie via een alumni 
netwerk

Verzamel kennis en ervaring

Laat je medewerker op een verrassende manier 
gedag zeggen


