
 
 
Je kan een selectie maken uit de gepresenteerde items om op deze wijze de items te 
selecteren die voor jouw onderneming van toepassing zijn. Je kan de lijst uiteraard zelf 
aanvullen..  

Bereid de introductie voor: maak vooraf een 
plan 
Een A4-tje waarop staat met wie de nieuwe medewerker moet kennismaken, wie wat vertelt, 
welke informatie noodzakelijk is enzovoorts. Spreid informatie: mensen ( en vooral nieuwe 
gezichten)  kunnen niet alles onthouden. 
 

Verzamel voor aanvang van de stage een 
aantal zinvolle taken 

De stagiair kan deze uitvoeren alsook taken die als ‘wachtwerk’ kunnen dienen, zodat de 
stagiair niet steeds hoeft te vragen wat hij moet doen. 

Zorg dat de benodigde documenten in orde 
zijn: 

❏ Getekende stageovereenkomst van de opleidingsinstelling of een 
mediastage-overeenkomst (afgeleverd door mediarte) 

❏ In het geval van een opleidingsstage met de school, een clausule “verzekeringen” (te 
ontvangen van de school)  
In het geval van een mediastage, check met verzekeraar dat de stagiair is ingeschreven 
op de BA - of productieverzekering voor aanvang van de mediastage 

❏ Arbeidsreglement van de onderneming 
❏ Onthaalbrochure (als deze aanwezig is), corporate folder / structuur van de 

onderneming, who’s who,... 
❏ Handleidingen (waar nodig, afhankelijk van de stageplaats) en eventuele 

veiligheidsvoorschriften 
❏ Afspraken rond privégebruik apparatuur / download policy 
❏ Afspraken rond beroepsgeheim / confidentialiteit 
❏ Afspraken over omgangsvormen (collega’s onderling en met klanten) 
❏ Leesmateriaal dat nodig wordt geacht voor aanvang van de stage 
❏ ………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 



 
 

Zorg voor een goed gefaciliteerde werkplek 
en voorzieningen  

❏ Aangemeld telefoonnummer 
❏ Computer (incl. email- account van de onderneming, wachtwoorden en handleidingen) 
❏ Introductie hoe de interne IT-workflow werkt (indien nodig) 
❏ Toegangspasjes / badge parkeerplaats : toegang tot fleet-productiewagens (indien 

nodig) 
❏ …………………………………………………………………………………. 

Regel een ‘warm’ welkom  
❏ Maak duidelijk dat er gerekend is op de komst van de stagiair (team ingelicht, bericht 

intranet,...)  
❏ Plan in je agenda om de stagiair goed te verwelkomen (de stagebegeleider is vanaf dag 

één het aanspreekpunt)  
❏ …………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 


