
Waarom organisaties hun onboarding-
programma zouden moeten digitaliseren
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Steeds meer organisaties
gebruiken een digitaal
onboarding-programma. 
En het is een goed idee om 
dat te volgen!

Organisaties kunnen dit proces stroomlijnen en

hun medewerkersbeleving een boost geven 

door gebruik te maken van innovatieve 

technologieën, zoals een onboarding-platform.

Met een digitaal onboarding-programma kunnen 

organisaties het proces volgen en hun nieuwe 

medewerkers sneller inwerken en productief 

maken. 

van de HR-medewerkers zegt dat onboarding hun grootste uitdaging is 
bij pogingen om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. 129%

Bij handmatige onboarding is het 
personeelsverloop naar verluidt

keer hoger dan bij digitale 
onboarding. 2

3x

     van de bedrijven
gebruikt een online onboarding-platform,
en het zijn vooral de grote bedrijven die 
technologie inzetten voor onboarding. 4

38%
laden...

van de bedrijven houdt zijn onboarding-
programma up-to-date. 5

49%

88%
van de medewerkers was 
ontevreden over hun 
onboarding-proces. 3



Waarom een digitaal onboarding-programma?

Werk nieuwe medewerkers sneller in 

Nieuwe medewerkers zijn 50% productiever bij organisaties
6 met een gestandaardiseerd onboarding-proces. 650%

van de medewerkers met een gestructureerd onboarding 
-proces slaagde erin hun eerste prestatiedoelen te bereiken. 777%

1

2 Laat je nieuwe medewerker op een persoonlijke manier 
kennismaken met de bedrijfscultuur

Geef nieuwe medewerkers een goede indruk van je bedrijf 
en zorg ervoor dat ze zich vanaf de eerste werkdag al thuis 
voelen. Medewerkers die een slechte onboarding-ervaring 
hebben gehad, gaan 2x zo vaak op zoek naar andere kansen. 8



Tip: Gebruik een visueel platform zoals Appical om je nieuwe 
medewerkers een optimale eerste indruk te geven en langdurige

resultaten te behalen!

4 Breng informatie op een leuke en interactieve manier over4

Interactief en stapsgewijs leren kan de prestaties met 17% 
verbeteren en de betrokkenheid met 50% verhogen. 9 
Informatie is gemakkelijker te onthouden door gebruik te 
maken van video's, GIF's, quizzen, checklists en andere 
interactieve media.

Waarom een digitaal onboarding-programma?

Krijg inzichtelijke gegevens over je nieuwe medewerkers3

Met een onboarding-platform krijg je inzicht in de voortgang 
van je nieuwe medewerkers tijdens de onboarding en kun je 
gegevens verzamelen over de integratie, betrokkenheid en 
evaluatie van je medewerker, zodat je je onboarding-
programma verder kunt verbetere.



Voordelen van een digitaal onboarding-programma

De gemiddelde Nederlandse werkgever besteedt €4494
en 62 dagen aan een nieuwe medewerker. 12

Met geautomatiseerde onboarding besparen organisaties
 tot wel 175 arbeidsuren per jaar. 13

Tijd- en geldbesparing2

69% van de medewerkers is meer geneigd om ten minste 
drie jaar bij een bedrijf te blijven als ze een geweldige 
onboarding hebben gehad. 10

Onboarding-programma's kunnen de retentie met 25% 
verhogen en de prestaties van medewerkers met 11% 
verbeteren. 11

Behoud van medewerkers1



Bij organisaties die een gestructureerd onboarding-programma hebben, 
stijgt de omzet per medewerker met 60% per jaar en de klanttevredenheid
met 63%. 14

 

Hogere ROI3

Voordelen van een digitaal onboarding-programma



Volgens 40% van onze klanten zijn hun nieuwe medewerk 
-ers dankzij Appical 20-30% sneller volledig productief.

Onze klanten gaven hun onboarding-programma een 
6.9 voordat ze Appical gebruikten.

Na introductie van de app was dit gestegen tot 8.6!

Onze geweldige klantenservice is een blijvende belofte: 
de afgelopen twee jaar was onze klanttevredenheid 95%!

Appical cijfers



Digitaliseer en verbeter
jouw onboarding ervaring

Ontdek Appical

Bouw gemakkelijk pre- en onboardingprogramma’s

Creëer interactieve en gepersonaliseerde content

Volg de voortgang van nieuwe medewerkers en 
de voltooiing van taken

Verzamel feedback en verbeter jouw
 onboardingprogramma

Integreer met andere HR systemen
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