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Herkenbaar? 

▪ Heeft u regelmatig nieuwe medewerkers in dienst en bent u veel tijd kwijt met het 
inwerken?  

▪ Vindt u het fijn als nieuwe medewerkers sneller kennis van uw kaart hebben?  
▪ Wilt u dat nieuwe medewerkers vaardigheden nog sneller onder de knie krijgen? 

Maar ook huidige medewerkers op niveau blijven? 
▪ U heeft een handboek, maar deze wordt eigenlijk niet (goed) gelezen door nieuwe  

medewerkers?  
▪ Of heeft u veel losse documenten die u graag in één overzicht wilt?  

Dan is de ‘Mijn Inwerk App’ iets voor u!  

Bespaar tijd op het inwerken van nieuwe medewerkers en zorg dat de kennis beter blijft hangen!  

Een handige tool die niet alleen duurzaam is, maar ook zeer vriendelijk in gebruik. Nieuwe 

medewerkers kunnen zich met uw op maat gemaakte inwerk app makkelijk thuis of in de trein 

voorbereiden op hun eerste werkweken. Maar ook huidige werknemers kunnen hun skills blijven 

testen, want er wordt geen verschil gemaakt in prijs tussen één of honderd medewerkers!  

 

In deze brochure vindt u precies wat ‘Mijn Inwerk App’ is, hoe het werkt en wat u er mee kunt. Lees 

snel verder! 

 

GA VOOR KWALITEIT 



 

  

Simpel bij te werken! 

▪ Als u met Facebook kunt werken, lukt dit ook! 

▪ U kunt alle teksten, foto’s en uw assortiment op elk moment eenvoudig aanpassen via uw 

online dashboard: daar heeft u ons niet meer voor nodig! 

▪ Tip: maak één van uw medewerkers hiervoor verantwoordelijk! 

Korte quiz na elk hoofdstuk! 

▪ Test de kennis: check op een interactieve manier of de teksten echt gelezen zijn. 

▪ Zie de voortgang van uw nieuwe medewerkers. 

▪ Spreek makkelijk af wat ze voor hun eerste werkdag thuis al doorgenomen hebben. 

 

Boordevol korte filmpjes!  

▪ Snel de belangrijkste info in 1 tot 2 minuten. 

▪ Relevante informatie voor nieuwe en huidige medewerkers. 

▪ Informatie op een leuke en leerzame manier overbrengen. 

 

Uw eigen inwerk app, op maat gemaakt 

voor uw bedrijf! 
▪ ‘Mijn Inwerk App’ gebruikt uw eigen foto’s: uw bar, uw keuken en uw terras! 

▪ Wij komen bij u in het bedrijf langs om de inhoud te bespreken en de input te verzamelen. 

 

WAT IS ‘MIJN INWERK APP’? 



  

Nieuwe medewerker/     

nieuw product? 

▪ Voeg zelf eenvoudig onbeperkt nieuwe medewerkers toe. Oud-

medewerkers verwijdert u in een handomdraai. 

▪ Verander producten in uw assortiment en pas teksten en foto’s 

aan:  alles is op elk moment makkelijk door u zelf bij te werken. 

 

Makkelijk in gebruik 

▪ De inwerk app is makkelijk in gebruik: alle informatie is  

overzichtelijk gebundeld in verschillende hoofdstukken. 

▪ Nieuwe medewerkers maken aan de hand van deze hoofdstukken 

kennis met uw bedrijf en leren de belangrijkste vaardigheden:  

van het omgaan met gasten, het belang van hygiëne, product- 

kennis van uw kernassortiment tot alle dagelijkse werkzaamheden 

op de vloer. 

▪ Heldere structuur, met de onderwerpen die voor u interessant zijn. 

 

Het verschil: 

Een app klinkt mooi, maar brengt veel beperkingen met zich mee en vraagt gebruikers vaak om toegang tot veel persoonlijke gegevens. 

De ‘Mijn Inwerk App’ is mede hierom opgezet als een mobiele site met de look en feel van een app. Het grote voordeel hiervan is dat 

het voor al uw medewerkers met verschillende telefoons en besturingssystemen altijd werkt! Ook hoeft u ze nooit achter de broek aan 

te zitten voor updates: op het moment dat u iets wijzigt, is dit direct doorgevoerd bij alle gebruikers. 

 

 

HOE WERKT HET? 

 i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD   

Hotels  

Wie waren u voor? Enkele voorbeelden…  

▪ Hotel Mercure & Ibis  
▪ Abdij de Westerburcht  

 
Wat is er mogelijk? 

✓ Het hoofdmenu is helemaal op maat gemaakt, van checklists over het opzetten van het  
ontbijt, het in- en uitchecken van kamers, tot aan de regels omtrent housekeeping.   

✓ Heel veel eigen toegevoegd beeldmateriaal, zowel foto’s als instructievideo’s van 
bijvoorbeeld de schoonmaak van de kamers of het verwelkomen van de gasten. 

✓ Naast het eigen beeldmateriaal bevat de inwerk app ook algemene informatie over 
bijvoorbeeld het uitschenken van een fles wijn of het tappen van een pilsje. 

✓ Het is niet alléén een digitaal handboek, maar tevens een mooie en gestructureerde 
opslagplaats voor al uw documenten.  

 
Wat moet u doen? 

✓ He-le-maal niets. Wij komen bij u langs voor het verzamelen van alle input voor de 
inwerk app. Wij zorgen dat de inwerk app klaar is voor gebruik. Wij zullen de 
medewerkers toevoegen. En uiteindelijk krijgt u het volledige beheer in handen! 

 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD  

Restaurants & (Grand-)cafés  

Wie waren u voor? Enkele voorbeelden…  

▪ BRASA bar & kitchen 
▪ JACKS Foods & Drinks  
▪ Rayleigh & Ramsay  

 
Wat is er mogelijk? 

✓ Het hoofdmenu is helemaal op maat gemaakt met bijvoorbeeld bereidingswijzen van 
gerechten en bereidingswijzen van verschillende cocktails. Ook is er informatie te lezen 
over ‘hoe presenteer ik de rekening?’ tot aan ‘het verwisselen van fusten’ . 

✓ Heel veel eigen toegevoegd beeldmateriaal, zowel foto’s als instructievideo’s van 
bijvoorbeeld het klaarzetten van het terras of de werking van de heaters.  

✓ Naast het eigen beeldmateriaal bevat de inwerk app ook algemene informatie over 
bijvoorbeeld de verschillen binnen rode en witte wijnen of hoe moeten medewerkers een 
speciaalbiertje uitserveren? 

 
Wat moet u doen? 

✓ He-le-maal niets. Wij komen bij u langs voor het verzamelen van alle input voor de 
inwerk app. Wij zorgen dat de inwerk app klaar is voor gebruik. Wij zullen de 
medewerkers toevoegen. En uiteindelijk krijgt u het volledige beheer in handen! 

 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOORBEELD  

Strandpaviljoens  

Wie waren u voor? Enkele voorbeelden…  

▪ Strandpaviljoen Paal 9   
▪ OCEANS Beach House  
▪ Strandpaviljoen Het Strand & Beachclub Zomers  

 
Wat is er mogelijk? 

✓ Het hoofdmenu is helemaal op maat gemaakt met hoofdstukken over hoe het 
strandpaviljoen omgaat met de verschillende gasten, maar ook uitleg over de verse 
producten uit de zee.   

✓ Heel veel eigen toegevoegd beeldmateriaal, zowel foto’s als instructievideo’s van 
bijvoorbeeld het klaarzetten van het terras of de verschillende faciliteiten. 

✓ Naast het eigen beeldmateriaal bevat de inwerk app ook algemene informatie over 
bijvoorbeeld het verschil in witte, rode en rosé wijnen, maar ook over het verwisselen 
van een bierfust! 

 
Wat moet u doen? 

✓ He-le-maal niets. Wij komen bij u langs voor het verzamelen van alle input voor de 
inwerk app. Wij zorgen dat de inwerk app klaar is voor gebruik. Wij zullen de 
medewerkers toevoegen. En uiteindelijk krijgt u het volledige beheer in handen! 

 

 
 
 
 

  



  

NA AANKOOP  

Stap 4: Uitleg beheer app 
▪ We leggen u of één van uw medewerkers telefonisch stap voor stap uit hoe de app eenvoudig 

beheerd kan worden. Ook zullen wij voor u uw medewerkers toevoegen aan de inwerk app. 

Hierna heeft u ons in principe niet meer nodig om wijzigingen door te voeren of medewerkers 

toe te voegen!  

▪ Uiteraard zijn wij nog steeds dagelijks bereikbaar voor hulp. 

Stap 3: Eerste versie 
▪ Binnen afzienbare tijd ontvangt u de eerste versie van de app. U kunt hier op uw gemak naar 

kijken. We helpen u de inwerk app op de juiste manier installeren.  

▪ Na een paar dagen nemen we contact met u op en voeren we alle gewenste aanpassingen door.  

Stap 2: Beeldmateriaal verzamelen  
▪ Ter plekke maken we gelijk alle foto’s van uw bedrijf die we gebruiken in de app. Uiteraard kunt 

u ook nog beeldmateriaal naar ons opsturen.  

▪ Gebruiken jullie al leuke filmpjes? Super, deze kunnen wij in de inwerk app verwerken.  

 

Stap 1: Gesprek bij u in het bedrijf  
▪ We nemen samen de tekst helemaal door en verzamelen gelijk alle relevante informatie en 

documenten die u graag terugziet in de app. 

▪ Al het relevante materiaal (dat u al heeft) zullen wij omzetten in deze digitale inwerk app. 

Stap 5: Jaarlijks support 
▪ We helpen u uiteraard graag indien u nog vragen heeft! Onze helpdesk staat telefonisch en per 

mail voor u klaar!   i 



 

AANBIEDINGSPAKKET  
 

U KRIJGT: 
 
✓ ‘Mijn Inwerk App’ op maat gemaakt voor 

uw bedrijf 
✓ Makkelijk door u up to date te houden 
✓ Toegang tot de kennisfilmpjes 
✓ Quiz per hoofdstuk 
✓ Dashboard voor u als ondernemer 
✓ Live presentatie en uitleg 
✓ Geen fee per gebruiker: onbeperkt 

medewerkers toevoegen! 
✓ 1e jaar webhosting van uw app 
✓ 1e jaar updates en onderhoud 
✓ 1e jaar  support van onze helpdesk 
 

 

INVESTERING: 
 
 
 
 
 

EENMALIG € 1.195,- (excl. btw) 

 
 

 

HOSTING & SUPPORT 
  Na het eerste jaar, jaarlijks: 
 
✓ Webhosting van uw app 
✓ Updates en onderhoud 
✓ Support van onze helpdesk 

 

 
 

JAARLIJKS € 65,- (excl. btw) 

EERSTE JAAR: € 0,- 

 

 

VRAAG AAN VIA: 
 

telefoon:  06-55794145 

e-mail:   eric@siebenheller.eu 

web:   http://www.siebenheller.eu  

 

We komen graag langs om geheel vrijblijvend een demonstratie te geven! 

 

Siebenheller 
 Kennismanagement VOF 

mailto:eric@siebenheller.eu
http://www.siebenheller.eu/

