
VOORTRAJECT NATUURSTEEN 

 
 

Meer dan de helft van nieuw personeel is al binnen een half jaar weer vertrokken. Een enorme kapitaal-
vernietiging die bovendien veel frustratie oplevert. Het probleem is vaak dat er niet genoeg aandacht wordt 
gegeven aan de nieuwe medewerker en dat de collega’s niet in staat zijn om goed te begeleiden. Niet zo 
vreemd ook, omdat intussen de productie gewoon door moet gaan. Met het Voortraject biedt het 
Kenniscentrum Steen een mogelijkheid om de inwerkperiode veel effectiever te maken. In combinatie met 
een Payroll constructie wordt ook het risico van het aannemen van personeel gering. 

 

Personeel aannemen 

Weet waar u aan toe bent met nieuw personeel. Voor kleine bedrijven is het doorbetalen bij ziekte een groot 
risico. Ook het vervangen van niet functionerend personeel is erg lastig. Bij nieuw personeel weet u 
bovendien nog niet of het ooit een goede werknemer gaat worden. Door gebruik te maken van een Payroll 
constructie betaalt u een vast bedrag en kunt u snel met iemand stoppen bij onvoldoende werk of niet 
functioneren. Het Kenniscentrum Steen kan dit voor u regelen. 
 

Diagnostische toets 

Gedurende 1 dagdeel wordt het nieuwe personeelslid  theoretisch getest. Tegelijkertijd wordt informatie 

gegeven over de bedrijfstak en veiligheid. Daarna wordt in 3 dagdelen de praktische vaardigheden, inzicht en 

doorzettingsvermogen getest. Op basis hiervan volgt een advies. Dit gebeurt voor in dienst name of in de 

proeftijd, zodat bij een negatief resultaat gestopt kan worden. 

Begeleiding 

Voor de eerste 6 weken wordt in overleg een inwerkprogramma vastgesteld, dat zoveel mogelijk bestaat uit 

normale werkzaamheden voor klanten, ondersteunt met werkinstructies. Dit gebeurt in uw eigen bedrijf, 

zodat het productieproces niet wordt verstoord, doordat de medewerker elders is. In het bedrijf wordt een 

begeleider aangewezen die het proces bewaakt. Een adviseur van het Kenniscentrum Steen begeleidt dit en 

heeft meerdere gesprekken met de begeleider en het nieuwe personeelslid. 

Startadvies 

Na 6 weken wordt een advies opgesteld, wat het beste vervolg is. Dat kan variëren van stoppen tot aan het 

starten van een opleiding of van aanvullende training. 

Doelgroep 

Het voortraject richt zich op nieuwe instromers of ze nu jong zijn of al wat ouder. Mensen met een 

technische vooropleiding of met relevante ervaring kunnen vaak beter met een cursus of opleiding geholpen 

worden. Vraag in ieder geval van te voren advies, ook om mogelijke subsidies niet te missen. 

Veel meer mogelijk 

Naast het Voortraject biedt het Kenniscentrum Steen cursussen en opleidingen. Zie het schema op de 

achterzijde. Graag komen wij langs om u te adviseren. Ook over procesverbetering of andere ondersteuning 

die wij bieden zoals website ontwikkeling of automatisering.  



SCHOLING NATUURSTEEN 

 
Doelgerichte training en opleiding van personeel. Modern en efficiënt, zonder ballast. Het Kenniscentrum 

Steen biedt een grote keus aan korte middag-avond opleidingen en cursussen. Hierdoor verhoogt u de 

kwaliteit, vermindert de kans op fouten en voldoet u aan de wettelijke eisen. Elke opleiding is afzonderlijk te 

volgen en dat is zowel centraal mogelijk als in uw bedrijf. Nieuw zijn de ultrakorte E-learning cursussen, ook 

mogelijk op de smartphone. In het overzicht hieronder ziet u de mogelijkheden. Per kleur is een brochure 

beschikbaar, of kijk op  https://kenniscentrumsteen.nl/toolbox-vakbedrijf/opleidingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Meer informatie: https://kenniscentrumsteen.nl/toolbox-vakbedrijf/opleidingen 

KADEROPLEIDING 
voor werkvoorbereiders en leidinggevenden 

8 dagen 

COMMERCIËLE OPLEIDING 
voor verkopers en frontoffice 

5 dagen 

MACHINAAL 
vervolg 

4 dagen 

AMBACHTELIJK 
vervolg 

4 dagen 

BASISOPLEIDING 
voor werkplaatspersoneel 

10 dagen 

VOORTRAJECT 
testen en instrueren van nieuw personeel 

2 dagen + begeleiding 
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