• Introductiedagen groot succes

Warm welkom voor
nieuwe medewerkers
Bij Koraal regio Parkstad gaan dagelijks ongeveer 750
medewerkers aan de slag om de persoonlijke doelen en dromen
van onze cliënten waar te maken. Als werkgever doen wij er alles
aan om een werkomgeving te creëren waarin collega’s optimaal
tot bloei kunnen komen. We hebben aandacht voor positieve
werksfeer, investeren in kennis en vaardigheden en bieden
medewerkers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een
richting die hen aanspreekt. Op die manier kunnen we mensen
voor langere tijd aan ons binden. Daarnaast verwelkomen we elk
jaar ongeveer 70 nieuwe medewerkers. Om hen een warm welkom
te bieden en meteen een vliegende start te geven, organiseren we
sinds enige tijd de zogenoemde introductiedagen.

Smartphone app
Een goede voorbereiding begint al
voorafgaande aan de introductiedagen. Na
het tekenen van de arbeidsovereenkomst
ontvangen nieuwe medewerkers de
aanmeldgegevens voor de smartphone app
voor nieuwe medewerkers. Hierin is alle
belangrijke informatie over werken voor onze
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regio verzameld. Handig om alvast door
te lezen voordat de eerste werkdag begint
en daarna ook fijn om altijd bij de hand te
hebben.
Introductiedag
Nieuwe medewerkers ontvangen een
uitnodiging om de eerstvolgende

introductiedag bij te wonen. Tijdens deze
bijeenkomst zorgt een enthousiast team
ervoor dat nieuwe medewerkers kennis
kunnen maken met Koraal, met andere nieuwe
collega’s en met de aanstekelijkheid van ons
werk. Regiodirecteur Lone Linssen schuift
aan, evenals enkele andere collega’s die graag
hun persoonlijke ervaringen delen. Gedurende
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de introductiedag is er alle gelegenheid om
vragen te stellen. Omdat we ons kunnen
voorstellen dat sommige vragen pas naar
boven komen nadat iemand aan de slag is
gegaan, koppelen we elke nieuwe medewerker
aan een buddy. Uiteraard als aanvulling op
een gedegen inwerkprogramma.
Werkplezier
In een uitdagende functie duurt het soms wel
een jaar voordat iemand volledig is ingewerkt.
De focus daarbij ligt echter nooit op tijd.
Wij vinden het belangrijker dat iemand stapvoor-stap in zijn of haar functie groeit en dat
je als medewerker vooral elke dag met plezier
naar je werk gaat. Want alleen zo kun je het
verschil maken in het leven van onze cliënten.
En daar doen we het per slot van rekening
allemaal voor.
Leuk om te weten
• Koraal regio Parkstad heeft inmiddels
19 introductiedagen georganiseerd.
• Tijdens deze dagen hebben we al 111 nieuwe
collega’s welkom geheten.
• Zij geven de introductiedag een gemiddeld
rapportcijfer van 7,8.
• Op dit moment ontwikkelen we een
vervolgsessie op de introductiedag.
Doel hiervan is om nieuwe medewerkers
nog beter voor te bereiden. ■
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Wat vinden deelnemers zelf?

Word jij onze nieuwe collega?

Om het programma van de
introductiedagen verder te verbeteren,
vragen we aan alle deelnemers hoe
zij terugkijken op hun introductiedag.
Hieronder een greep uit de reacties die
we hebben ontvangen:

Koraal regio Parkstad is altijd op zoek
naar nieuwe collega’s. Wij maken graag
kennis met je om te bekijken of jij onze
nieuwe collega kunt worden.

• “Mede door de introductiedag
heb ik binding gekregen met de
organisatie, ben ik wegwijs gemaakt
en voel ik me veiliger.”
• “Het enthousiasme van de trainers
hun praktijkvoorbeelden en
praktijkervaring helpen om zaken
beter te begrijpen.”
• “De aandacht die ik als nieuwe
medewerker heb gekregen tijdens
de introductiedag is fijn. Ik weet nu
meer van de ins en outs van Koraal
en de interactie met een cliënt (een
ervaringsdeskundige) was erg leuk.”
• “Blijf de introductiedag vooral
aanbieden. Deze bijeenkomst is
bijzonder waardevol als je nieuw in
dienst bent bij Koraal!”

• Interesse in de zorg? Altijd al iets voor
anderen willen betekenen, maar nu
werkzaam in een andere sector?
• Op zoek naar een uitdagende
bijbaan naast jouw studie? Of ben
je al werkzaam in een andere zorg
branche en ben je benieuwd naar de
gehandicaptenzorg?
• Volg jij een zorggerelateerde studie,
maar leer jij liever vanuit de praktijk,
bijvoorbeeld via een duaal leertraject?
Wij bieden je graag de mogelijkheid om
de overstap naar de gehandicaptenzorg
te maken. Neem gerust contact op en
kom een dag bij ons meelopen!
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Bekijk ook alle
mogelijkheden op
www.werkenbijkoraal.nl
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