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inleiding.
Beste lezers, 

Met enige trots stellen wij u dit activiteitenverslag 
voor. 2018 was erg succesvol. Randstad werd 
verkozen tot Top Employer van het jaar en werd 
eveneens absolute wereldleider op het vlak van hr-
dienstverlening ... In België is Randstad trouwens al 
dertig jaar nummer één! Dit is een mooie erkenning 
voor het kwalitatieve en toegewijde werk van de 
medewerkers van onze verschillende divisies.

Door samen te werken, elkaar te steunen, onze 
wisselwerking met klanten en kandidaten op de juiste 
manier uit te diepen kunnen we zulke uitstekende 
resultaten neerzetten. Wat is de sleutel voor succes?  
Zonder enige twijfel een perfecte combinatie van 
affiniteit voor technologie en passie voor de mens. 
Dat is wat we ‘Human Forward’ noemen. De integratie 
van technologieën in onze dagelijkse activiteiten 
biedt een intelligente, persoonlijke en doeltreffende 
ervaring, die onze klanten en kandidaten ten goede 
komt. Omdat ze zich zo goed ondersteund en 
begeleid weten, kunnen ze hun potentieel ten volle 
ontwikkelen. Onze aanpak is des te ingrijpender 
omdat we de ambitie koesteren om tegen 2030 een 
rol te spelen in het beroepsleven van een half miljard 
mensen.

De talrijke crisissituaties waarmee we worden 
geconfronteerd (op het gebied van politiek, klimaat, 
migratie) leiden tot een steeds grotere schaarste op 
de arbeidsmarkt. Meer dan ooit hebben we nood aan 
alle talenten. De maatschappij waarin we leven, is rijk 
en multicultureel. 

We willen deze realiteit weerspiegelen en elke 
competente en gemotiveerde persoon een kans 
geven. Het kan geen toeval zijn dat meer dan 
145.000 mensen via onze bemiddeling werk hebben 
gevonden bij 13.000 klanten.  Onze missie blijft 
echter niet beperkt tot het helpen van kandidaten 
om hun weg op de arbeidsmarkt te vinden. We 
willen ook dat ze er kunnen openbloeien. Randstad 
verveelvoudigt dus de partnerschappen met andere 
spelers (denk bij voorbeeld aan enVie en Antwerp 
Management School) om onze competenties uit 
te breiden en er allen die daar het meest nood aan 
hebben, van te laten genieten. 

2018 was ook een goede gelegenheid om bepaalde 
veranderingen door te voeren in onze divisies, om 
onze krachten te bundelen en beter tegemoet te 
komen aan de vraag van onze klanten naar lokale 
nabijheid. Al deze inspanningen worden voortdurend 
gemeten bij onze kandidaten, werknemers, klanten 
en medewerkers. Het goede nieuws is dat ze ons een 
score van 7,8/10 geven op het vlak van tevredenheid. 

Ook dit jaar wil ik mijn medewerkers hartelijk 
bedanken voor hun engagement en hun 
professionalisme. Ik bedank ook u, beste lezers, voor 
uw vertrouwen. Ik laat u graag al onze activiteiten 
meer in detail ontdekken.

Veel leesplezier!

Herman Nijns
CEO Randstad Group Belux
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hoogtepunten.

Randstad werd in 2018 absolute 
wereldleider in hr-dienstverlening. In België 
zijn we al dertig jaar nummer één! 

februari
verkiezing van Randstad tot Top Employer 2018

maart
publicatie van onze jaarlijkse studie over de ar-

beidsmarkt: ‘De andere kant van werk’ –  

herhaling van het onderzoek uit 2007

april 
18e editie Randstad Employer Brand Research. 

Winnaars: Janssen Pharmaceutica, stad Gent, 

stad Namen

mei
versterking van de GDPR-verordening + 

tenuitvoerlegging

juni 
publicatie van de jaarlijkse studentenstudie

4



juli
ausy, gespecialiseerd in hoge profielen, komt 

onder de vleugels van Randstad Professionals

september
randstad Dienstencheques en Tempo-Team 

dienstencheques bundelen hun krachten met 

het oog op een versterkte lokale nabijheid

officiële lancering van onze partner enVie

oktober 
vijfentwintig jongeren nemen deel aan de 

Youca Action Day

lancering van onze engagementscampagne 
tegen discriminatie
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portret.
onze ambities

We ondersteunen de werknemers en 
de ondernemingen zodat ze allebei 
optimaal kunnen presteren

ons doel

We helpen mensen en 
organisaties hun ware 
potentieel te bereiken.

onze missie

De wereld van werk vormgeven.

onze ambitie

In 2030 willen we wereldwijd 
een rol spelen in het werkende 
leven van 500 miljoen 
mensen.

onze positionering

Een vertrouwde menselijke 
partner in de door 
technologie gestuurde wereld 
van talent.
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onze waarden

Deze fundamentele waarden, die meteen werden vastgelegd bij 
de oprichting van Randstad, vormen een stevig fundament voor 
al onze activiteiten en procedures. Elke medewerker draagt die 
fier uit bij onze klanten en kandidaten. Onze activiteit moet in alle 
omstandigheden ten goede komen aan de hele samenleving. 

kennen

dienen

vertrouwen

streven naar 
perfectie

de belangen van alle 
betrokken partijen 
tegelijk behartigen

Randstad is erg veranderd. De kleine lokale onderneming die 
in 1960 werd opgericht in Nederland, is geleidelijk uitgegroeid 
tot een wereldspeler op het vlak van human resources. We 
willen worden beschouwd als een sterke onderneming met een 
duidelijke visie. Ons nieuwe statuut van wereldleider op het 
vlak van hr-dienstverlening is een blijk van het vertrouwen dat 
al onze klanten en kandidaten ons schenken. We bedanken hen 
hiervoor van harte!

7



8



onze activiteiten
We bieden meerdere diensten aan onze 
klanten en kandidaten aan: rekrutering van 
tijdelijk of vast personeel, hooggeschoolde 
professionals, werving & selectie, hr-
oplossingen en inhouse services. 

onze diensten

Randstad
Staffing

• sector- en doelgroepspecialisaties
• tijdelijk - tijdelijk met optie vast - vast
• NRU - National Retail Unit
• Randstad Direct
• Ploy
• Randstad Young Talents

Randstad Inhouse
Services

Randstad inhouse in uw bedrijf voor 
grootschalige inschakeling van uit-
zendkrachten
• optimaal aangepaste 

dienstverlening
• kostenbesparingen
• oplossingen op maat

Ausy

• Project Sourcing in engineering, ICT, 
finance, life sciences, HR, sales & 
marketing

• Recruitment & Selection
• Ausy Interim Management

Randstad HR
Solutions

• RiseSmart Outplacement Career 
Services, Loopobaanfocus, 
Competence & Assessment 
Services, Employability

• Randstad Sourceright: Managed 
Service Provider (MSP) & 
Recruitment Process Outsourcing 
(RPO)
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veranderingen in bepaalde divisies
Om steeds beter tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van onze klanten en 
kandidaten hebben we in 2018 een aantal 
wijzigingen doorgevoerd binnen bepaalde divisies. 

Sinds 1 juli vormen Randstad Professionals, Tempo-
Team Professionals en Ausy Belgium één enkele 
eenheid: AUSY a Randstad Company. Onder dit 
nieuwe merk bieden we een uniek dienstenaanbod 
aan: werving & selectie, projectsourcing, managed 
services (beheer van een team experts bij de 
klant), managed solutions (projecten gekoppeld 
aan de resultaten) en solutions. Meer dan 1.600 
hoogopgeleide experts zetten zich vol passie in en 
stellen al hun talenten ten dienste van meer dan 
840 klanten. 

In september hebben de medewerkers van 
Randstad Dienstencheques zich bij Tempo-
Team Dienstencheques gevoegd. Het doel: een 
nog sterkere eenheid vormen ten dienste van 
particulieren. Een sterke lokale aanwezigheid is 
onontbeerlijk, zowel voor de particulieren als voor 
de huishoudhulpen. Het merk Randstad zet zich 
sterk in voor de nabijheid en de toegankelijkheid 
dankzij een bijzonder dicht kantorennet. Deze 
integratie versterkt onze lokale nabijheid en 
onze beschikbaarheid ten opzichte van onze 
werknemers, onze klanten en onze kandidaten.

specialisaties

callforce

construct

cross border staffing

finance

high technics

industry

logistics

medical

office

retail & promo

technics

transport

young talents
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belangrijkste indicatoren.
vaste medewerkers   

2.463 
vaste medewerkers aan de slag 
voor Randstad Group in België

85 %
vrouwen  

12,5 % 
> 50 jaar

18 % 
< 26 jaar 

33 %   
master

51,5 %
bachelor

15,5 %   
middelbaar 
onderwijs 

473
managers

15 %
mannen

71 %
vrouwen 

29 %
mannen

uitzendkrachten 

38.108.263 
Onze uitzendkrachten, onze huishoudhulpen en onze 
projectmedewerkers waren 38.108.263 uur aan de slag voor 
onze klanten

18 jaar 
Randstad Employer 
Brand Research 

26.057 
uitzendkrachten geplaatst 
per dag in 2018

4.954 
aanwervingen voor 
vaste contracten

157
verschillende 
nationaliteiten 

82 %
Belgen

8 %
> 50 jaar

56 %
< 26 jaar

5 %
zonder diploma secundair 
onderwijs

13.152  
klanten

206 
kantoren 
waarvan  128 
inhouse

2014                             2015                    2016                       2017                       2018

131.914 
geplaatste uitzendkrachten 
tijdens de laatste jaren

109.244

118.125
120.012

126.763
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1.687 
geplaatste kandidaten van wie 819 
onder contract onbepaalde duur

Randstad Professionals en Tempo-Team 
Professionals opgenomen onder de naam Ausy  

risesmart  
& risesmart employability 
12.760  
begeleide personen sinds 2017 van wie 
7.548 in 2018

5.678   
in Vlaanderen

1.249   
in Brussel/Vlaams-Brabant

621  
in Wallonië

randstad 
young talents 

900 
jobs die aansluiten 
op de studies

500 
eerste werkervaringen

1.000 
individueel gecoachte 
studenten

2.000 
studenten die onze 
workshops hebben gevolgd

86%  
van de studenten is tevreden of heel 
tevreden over onze begeleiding

randstad 
cross border staffing 
Deze specifieke divisie rekruteert internationale profielen via de 
Randstadkantoren in het buitenland. Zo vinden we een oplossing 
voor vacatures waarvoor er op de Belgische markt een talententekort 
heerst en bieden we onze klanten nieuwe perspectieven. We 
besteden extra aandacht aan de geselecteerde werknemers en staan 
hen ook zo goed mogelijk bij op persoonlijk vlak.

937   
kandidaat-uitzendkrachten geplaatst, onder 
wie 10 kandidaten met een vast contract

58 
begeleiding van 58 kandidaten bij 
hun vestiging in België

20
verschillende nationaliteiten 

840
klanten 
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materialiteitsmatrix. 

In 2012 hebben we een materialiteitsmatrix ontwikkeld. Die 
werd bijgewerkt in 2017. De matrix dient als referentietool 
voor het opstellen van het activiteitenverslag dat u nu in 
handen heeft. Waarover gaat het precies? Over het resultaat 
van de verschillende overlegrondes met onze stakeholders. 
Tijdens die overlegrondes bepalen we samen welke MVO-
thema’s van belang zijn. Daarbij baseren we ons op een 
aantal criteria: diversiteit, antidiscriminatie, opleidingen & 
ontwikkeling, klantentevredenheid, bevorderen & creëren 
van jobs, good governance, vernieuwing, delen van 
expertise, bedrijfsethiek ... In totaal komen 21 thema’s aan 
bod in deze matrix. Ze komen tussen de regels door aan bod 
in heel dit verslag.
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Bedrijfsethiek
Partnerships
Erkenning voor verantwoorde bedrijfsvoering
Bevorderen van sociale aansprakelijkheid in de
waardeketen
Future proof strategy
Stakeholder dialogue & betrokkenheid

Maatschappelijk
verantwoorde werkgever

Maatschappelijk verantwoorde
dienstverlening

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid
voor het leefmilieu

Verantwoord 
ondernemen

1

2

3

4

5

6

Gezondheid en veiligheid van werknemers
Flexibele en verantwoorde werkomgeving
en werkomstandigheden
Sociale dialoog en sociaal overleg
Inclusie en gelijke kansen
Anti-discriminatie en diversiteit
Loopbaanontwikkeling
Opleiding en ontwikkeling van de medewerkers

7

8

9

10

11

12

13

Klantentevredenheid
Delen van kennis & expertise

14

15

Bijdrage aan een gezonde gemeenschap
Educatie & cultuur van gemeenschappen
Werkgelegenheid bevorderen en creëren

16

17

18

Duurzaam transport en mobiliteit
Afvalbeheer
Energiebeheer

19

20

21
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principes  
van het verslag.
Sinds 2001 stellen we jaarlijks een activiteitenverslag op. 
Duurzaamheid maakt van bij onze oprichting deel uit van onze 
waarden. Het opstellen van dit verslag is meteen een mooie 
gelegenheid om de jaarlijkse balans van onze MVO-strategie  op 
te maken.  Een doeltreffend duurzaamheidsbeleid moet worden 
uitgedragen door elke schakel binnen de onderneming. Dit 
verslag heeft dus betrekking op alle activiteiten van Randstad 
Belgium, inclusief het volledige kantorennet in België, de teams 
die inhouse bij onze klanten werken en het hoofdkantoor. Dit 
activiteitenverslag geeft een beeld van Randstad in 2018 op 
sociaal, maatschappelijk en ecologisch vlak. Het inwinnen 
van informatie stelt ons in staat om te verkennen hoe het nog 
beter kan. Die ideeën voor verbetering nemen we op in de 
bedrijfsstrategie voor 2019. Vele kleintjes maken een grote, toch? 
Elke concrete actie, hoe klein ook, kan uiteindelijk de mensen en 
de planeet ten goede komen.
De informatieve gegevens in dit verslag zijn verstrekt en 
gevalideerd door de belangrijkste verantwoordelijken van 
de behandelde vakgebieden. Het gaat om een objectieve 
beschrijving van de activiteiten en verbintenissen van Randstad 
op het vlak van duurzaamheid. 
Al onze financiële resultaten vindt u terug in het jaarverslag van 
Randstad Holding. Dat laatste bevat ook een hoofdstuk gewijd 
aan de wereldwijde resultaten van duurzaam ondernemerschap. 
Randstad deelt zijn ondersteunende diensten trouwens met 
Tempo-Team binnen het Shared Service Center van Randstad 
Group België. Daarom hebben we het in dit verslag soms over 
gebundelde acties in naam van Randstad Group. 

Valérie Denis
Advisor CSR
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veiligheid en gezondheid

Een extra module ontwikkelen over de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan voor een betere 
slaap.

De begeleidende maatregelen inzake gezondheid op 
het werk versterken voor alle medewerkers.

Een activity tracker schenken aan al onze 
medewerkers om hen aan te moedigen in hun 
streven naar een betere gezondheid en meer welzijn.

Nieuwe preventiepraktijken blijven ontwikkelen, 
onze bewustwordingsacties bij onze klanten en 
medewerkers versterken.

leefmilieu

Onze bewustmakingsacties op 
ecologisch gebied voortzetten.
Verlengd in 2019.

gelijke behandeling

Meewerken aan verschillende workshops in 
samenwerking met de openbare sector, de 
privésector en de non-profitsector om concrete 
hulpmiddelen in de strijd tegen discriminatie bij 
aanwerving te vinden.

Meer aandacht vragen voor mensen met een 
handicap, deelnemen aan het project ‘handiCAP 
INTERim’, dat werd ontwikkeld door Federgon, 
concreet samenwerken met verenigingen om meer 
mensen met een handicap aan het werk te krijgen. 
Verlengd in 2019.

Een campagne ontwikkelen waarbij elke 
medewerker (ook de leden van de directie en het 
management) zijn persoonlijke inzet voor de strijd 
tegen discriminatie moet aantonen.

In het kader van deze campagne een meer 
uitgebreide en gedetailleerde e-learningmodule 
uitwerken, met casussen zoals die dagelijks door 
onze medewerkers worden beleefd.

De MVO-strategie van Randstad Belgium is veel meer dan gewoon een catalogus met goede voornemens. Ze 
biedt vooral een verslag en een analyse van de feiten met het oog op het bepalen van concrete doelen. We 
blikken hier even terug op de voortgang van de doelstellingen voor 2018.

engagement 

Een ‘Customer Delight’-luik creëren 
voor de interne medewerkers van 
Randstad.
Onder een andere formule (In Touch)

Doelstelling behaald               Er wordt gewerkt aan de doelstelling
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engagement.
sustainable 
development goals
Van bij de oprichting zitten duurzaamheid en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid Randstad in 
het bloed. We evalueren jaarlijks onze activiteiten en 
formuleren doelstellingen voor het volgende jaar. Bij 
het vastleggen van de doelen laten we ons al enige tijd 
leiden door ons engagement, met name op het vlak van 
de naleving van de SDG’s (Sustainable Development 
Goals). De Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties heeft er officieel zeventien goedgekeurd. Ze 
vormen een actieplan om armoede uit te roeien tegen 
2030 en om de planeet weer op het juiste duurzame 
pad te helpen. Deze onlosmakelijk met elkaar verbonden 
doelstellingen weerspiegelen de drie dimensies van 
duurzame ontwikkeling: de economische, sociale en 
ecologische dimensie.  
Onze activiteitensector zorgt ervoor dat we vooral 
begaan zijn met bepaalde doelstellingen (nr. 3, 4, 5, 
8, 10, 12, 13 en 17). De resultaten ervan hebben wel 
invloed op het geheel van SDG’s. Bij elke activiteit 
die in dit jaarverslag is opgenomen, willen we een 
positieve invloed uitoefenen op een of meer van deze 
doelstellingen van duurzame ontwikkeling.
Op nationaal vlak werkt Randstad Group samen met het 
platform The Shift. Dat platform bundelt organisaties 
die werken aan een transitie naar een meer duurzame 
maatschappij en economie door de connecties en het 
engagement van hun respectieve leden aan te wakkeren. 
The Shift neemt de SDG’s van de Verenigde Naties als 
richtsnoer voor zijn acties en voor de sensibilisering van 
zijn doelgroep.  
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verkiezing van randstad 
group tot top employer 2018

Een onderneming wordt gecertificeerd als Top 
Employer na analyse van negen domeinen van het 
hr-beleid en van de arbeidsomstandigheden door 
het Top Employers Institute. Een Top Employer 
investeert in zijn medewerkers en creëert een 
optimale werkomgeving voor hun professionele en 
persoonlijke ontwikkeling. 

Randstad Group ontving de titel van Top Employer 
voor al haar divisies en merken: Randstad, Tempo-
Team, RiseSmart en Sourceright. Een mooie 
erkenning voor ons hr-beleid en onze aanpak van 
‘Great Conversations’, die zeer in de smaak viel bij 
het Top Employers Institute. 

Het hele jaar door leveren we heel wat 
inspanningen en zetten we ons sterk in voor ons 
hr-beleid. Deze erkenning door een neutrale en 
onafhankelijke instantie sterkt ons in onze visie 
en vergroot onze aantrekkingskracht bij onze 
kandidaten en klanten. Een niet te verwaarlozen 
meerwaarde in het licht van de 350 eigen 
vacatures in 2018! 

18



in touch
In Touch is onze nieuwe interne 
tevredenheidsbarometer. Hij werd gelanceerd 
in november 2018. Deze enquête komt in de 
plaats van de vroegere Great People Survey. De 
barometer zal elk kwartaal aan onze medewerkers 
worden voorgelegd. 70 % nam deel aan de 
eerste editie. Met een score 8,1 op het vlak van 
engagement en een eNPS (employee Net Promotor 
Score) van 50 haalde Randstad uitstekende cijfers. 
De tweede factor geeft aan in welke mate onze 
medewerkers Randstad zouden aanbevelen. 
Even ter vergelijking: de gemiddelde score op 
internationaal vlak bedraagt 30.
De enquête toont heel wat sterke punten aan: 
vooral dan de overeenstemming tussen de 
persoonlijke waarden en de waarden van de 
onderneming, en de kansengelijkheid die sterk 
aanwezig is in de groep. Bepaalde punten zijn voor 
verbetering vatbaar. Ze krijgen al onze aandacht 
en zullen snel worden gevolgd door remediërende 
acties.
                          

great conversations 
In 2017 heeft Randstad een toekomstgericht 
performantiebeleid ingevoerd op basis van de 
cultuur van permanente feedback en coaching 
in real time. Zo maakten de Great Conversations 
hun opwachting. Dit initiatief, dat zich duidelijk 
onderscheidt van een klassiek evaluatiegesprek, 
belicht de individuele doelstellingen op een meer 
regelmatige en flexibele manier, zodat die ook 
beter kunnen worden benut. Het resultaat? Er kan 
worden gezorgd voor een specifieke, proactieve 
en gestructureerde begeleiding en een evaluatie 
van de mogelijkheden en beperkingen die eigen 
zijn aan een doelstelling. De Great Conversations 
maken vandaag deel uit van ons gebruikelijke 
proces van professionele ontwikkeling van onze 
medewerkers, wat voor functie ze ook uitoefenen. 

doelstelling 2019: 

Opnieuw het Top Employer-label krijgen en pro-
beren de titel van Great Place to Work binnen te 
rijven
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gelijke behandeling:  
onze engagementscampagne

Randstad streeft voortdurend naar meer 
diversiteit en bindt de strijd aan met 
stereotypes. Zo willen we onze medewerkers 
zo goed mogelijk ondersteunen en onze 
partners bewustmaken. Voor discriminatie 
is er geen plaats in onze onderneming en 
we nemen dit onderwerp heel ernstig. We 
hebben sinds een aantal jaar verschillende 
tools ontwikkeld, denk aan opleidingen, 
rondetafelgesprekken, kennisenquêtes enz. 
We hebben een Equal Treatment Coach 
in ons midden. Deze coach beantwoordt 
vragen en adviseert en begeleidt onze 
medewerkers in het kader van deze 
problematiek. Hij kan rekenen op de 
medewerking van de juridische afdeling, 
de afdeling learning & development en zijn 
collega’s die actief zijn op het terrein. Het 
is zijn opdracht om juridische toelichtingen 
te verstrekken en te zorgen voor 
bewustwording en bevordering van deze 
diversiteit.  Het gaat om echt teamwork. 
Iedereen heeft een rol te spelen. De directie 
steunt ten volle. Ze heeft haar steentje 
bijgedragen door mee te werken aan onze 
engagementscampagne die op onze interne 
en externe netwerken werd gepubliceerd, 
met als lichtend voorbeeld onze Managing 
Director Eddy Annys die een zeer duidelijk 
boodschap geeft in een filmptje. Dat filmpje 
wordt ook vertoond in de e-learning sessies 
die al onze medewerkers moeten volgen 
en die verschillende vaak voorkomende 
voorbeeldsituaties behandelt en 
argumenten aandraagt om correct op de 
situatie te reageren. 

We controleren het hele jaar door de 
kwaliteit van de antwoorden van onze 
medewerkers door middel van ‘mystery 
calls’, hetzij op vraag van de federatie van 
hr-dienstverleners, hetzij op eigen initiatief 
via een externe dienstverlener. De positieve 
resultaten van deze testen tonen aan dat 
ons beleid een reëel effect heeft op onze 
medewerkers. 

doelstellingen 2019: 

• Herlancering van een diversiteitsplan 
met Actiris om het diversiteitslabel van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 
krijgen.

• Samenwerken met verschillende gespe-
cialiseerde verenigingen om de gehandi-
captenproblematiek onder de aandacht 
te brengen en de werkgelegenheid voor 
mensen met een handicap te onders-
teunen.

We hebben een Equal Treatment 
Coach in ons midden die adviseert 
en onze medewerkers ondersteunt 
als ze met vragen zitten.

Minder dan 10% foute antwoorden 
tijdens mystery calls
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Randstad beschikt reeds over heel wat 
antidiscriminatietools. Waarom dan een 
nieuwe verplichte e-learning over dit 
thema? 
Regelmatig evalueren we ons aanbod aan 
opleidingen, zo kunnen we het afstemmen 
op de nieuwe leermethodes. Het gebruik 
van e-learning maakt het mogelijk om 
in een heel korte periode het voltallige 
personeel te bereiken, informatie in te 
winnen over de deelnemers en ervoor te 
zorgen dat de informatie correct wordt 
overgebracht. Een bijkomend voordeel 
is dat we de nieuwe werknemers via 
e-learning meteen kunnen bewustmaken 
van ons antidiscriminatiebeleid. Het 
onderwerp blijft immers een van onze 
grootste prioriteiten. Het is dus erg 
belangrijk dat iedereen zich er dagelijks 
van bewust is. Deze nieuwe module werd 
opgestart op het einde van het jaar, tegelijk 
met onze campagne voor meer diversiteit. 
Deze gelijktijdigheid zorgde voor een 
grote bewustwording bij de cursisten. 
Op het einde van de module konden ze 
klikken op «Ik verbind me ertoe om niet te 
discrimineren» of «Ik wens meer informatie 
over dit thema». Een uitstekende manier 
om aan te zetten tot het opnemen van 
persoonlijke verantwoordelijkheid.
Waarom werd uitgegaan van reële 
situaties?
Onze personeelsleden worden 
bewustgemaakt van en opgeleid in de 
discriminatieproblematiek.  Ze zijn bekend 
met de theorie, de regels, de criteria en de 
Europese wetgeving. Ze zijn in staat om 
discriminatie het hoofd te bieden. Tijdens 
de onboardingsessies die gepaard gaan 
met elke nieuwe aanwerving, hebben ze 
zich het gepaste antwoord in een geval van 
discriminatie reeds eigen kunnen maken, 
op basis van de aangeleerde kennis en 
theorie.

Tijdens de e-learning krijgen de 
consultants/managers uit het werkveld 
en de medewerkers van het hoofdkantoor 
de kans om zich (opnieuw) bewust te 
worden van het verschijnsel via situaties 
die zich helaas echt hebben voorgedaan. 
De analyse van de vijf bestaande casussen 
leidt tot de conclusie dat geen enkele vorm 
van discriminatie kan worden getolereerd 
en dat de groepsdirectie steeds haar 
volledige steun verleent en zal verlenen 
aan een medewerker die zich kant tegen 
elke vorm van discriminatie. 
Hoe wordt de tool vandaag gebruikt? Wat 
is de feedback van de medewerkers?
We ontvangen veel positieve reacties 
in verband met de reële situaties die 
tijdens de e-learning aan bod komen. De 
meeste medewerkers vinden ze goed 
gekozen voorbeelden die de realiteit op 
het werkterrein correct weergeven. De 
duidelijke positie van de directie sterkt 
de consultants in hun overtuiging. De 
tools, het overzicht van de procedure 
en de adviezen worden ook bijzonder 
gewaardeerd. Het interactieve karakter 
van de module maakt het mogelijk 
om op een speelse manier te leren en 
zet aan tot nadenken. We richten ons 
tot de deelnemers door hen onder te 
dompelen in situaties die hen verplichten 
een beslissing te nemen. Dat is tegelijk 
confronterend en erg ingrijpend.

Olivier Blavier    
learning advisor
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loopbaanontwikkeling 

onze medewerkers
Professionele vervolmaking en doorgroeimogelijkheden 
vormen de kern van ons hr-beleid.  Dit uitgangspunt 
is zelfs uitgegroeid tot een concept met de naam 
‘Best People’. Wij bij Randstad zijn ervan overtuigd dat 
ons personeel een bepalende factor van ons succes 
vormt. De werkelijke waarde van een onderneming 
ligt in de kwaliteit van haar medewerkers. We zijn erg 
trots op hen. Elk van hen staat voor een talent dat we 
moeten koesteren en begeleiden, als we willen dat het 
duurzaam tot bloei kan komen binnen de onderneming! 
Daarom investeren we in de ontwikkeling van ieders 
talent en leveren we heel veel inspanningen om ieders 
loopbaan te verrijken. 

doelstelling 2019: 

• Ontwikkeling van een nieuw portaal van e-learning-
opleidingen over verschillende aspecten van de 
professionele en persoonlijke ontwikkeling.

2014 2015 2016 2017 2018

kennismakings 
programma

21.057  
uur

29.121  
uur

49.333 
uur

47.205 
uur

33.578 
uur

management/ 
leadership*

3.626 
uur

1.854 
uur

4.314 
uur

5.208 
uur

4.904 
uur

externe  
opleidingen

4.995 
uur

4.509 
uur

13.422 
uur

20.206 
uur

11.843 
uur

55.675 uur = 3 opleidingsdagen/
werknemer in 2018!

2.468 
uur e-learning 

2.881  
uur coaching on desk

*cijfers in verband met opleidingen voor alle medewerkers van Randstad Group
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ook voor onze uitzendkrachten!
We hechten veel belang aan de opleiding van 
onze kandidaten en uitzendkrachten. We willen 
hun maximale kansen bieden op een job. In de 
huidige periode van krapte op de arbeidsmarkt is 
dit onontbeerlijk. Met het oog op de ontwikkeling 
en de versterking van de competenties van al deze 
werknemers in de functie die ze uitoefenen, biedt 
Randstad hun een brede waaier aan opleidingen, 
zowel intern of georganiseerd door een externe 
partner. Van verkoop tot het beroep van chauffeur 
over ergonomie ... Mogelijkheden te over! 

learn4job 
Ons beleid als toonaangevend hr-dienstverlener 
houdt in dat we een ruime waaier aan diensten 
aanbieden en dat we nauwe relaties onderhouden 
met onze klanten en kandidaten. We nemen de 
nodige tijd om iedereen goed te leren kennen, 
zodat we steeds de juiste formule kunnen 
voorstellen voor elke loopbaanfase. Onze vaste 
medewerkers, onze uitzendkrachten en onze 
huishoudhulpen kunnen zo heel wat opleidingen 
volgen. We stellen ook externe opleidingen voor 
aan werkzoekende kandidaten die nog niet zijn 
geplaatst, maar die wel over het vereiste potentieel 
beschikken. Elk kantoor kan bijvoorbeeld 
kandidaten die aan de slag willen als chauffeur 
rijbewijs C of binnenlands vervoer, op cursus 
sturen. 

6.217  
werknemers hebben 
een interne opleiding 
gevolgd

3.480  
werknemers hebben 
een externe opleiding 
gevolgd

2.173 
aantal uur opleiding 

112  
aantal opgeleide 
kandidaten

dat is lang niet alles!
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De toekomst is dichterbij dan u denkt. De 
toekomstige kandidaten voor de arbeidsmarkt 
moeten heel wat ontdekken en uitproberen 
om zich er goed op voor te bereiden en er hun 
plaats te vinden. Hier treedt Randstad Young 
Talents in actie! Meerdere studies wijzen uit 
dat de eerste job bepalend is voor de rest 
van de carrière. Het is dus erg belangrijk om 
deze jonge mensen net op dit moment in hun 
beroepsloopbaan oordeelkundig bij te staan.
Randstad Young Talents werd in 2012 
gelanceerd als pilootproject in de faculteit 
economie en bedrijfsbeheer van de KU 
Leuven. Onze aanwezigheid op de campussen 
van de belangrijkste Belgische hogescholen 
en universiteiten is sindsdien geleidelijk 
toegenomen. In 2018 hebben we een team 
geïnstalleerd in Luik en Louvain-la-Neuve om 
de Waalse studenten nog beter te kunnen 
begeleiden. 
In de eindfase van hun studie willen veel 
studenten hun kennis in praktijk omzetten. 
Randstad Young Talents helpt hen om hun 
ambities in de juiste banen te leiden, de 
interesse van potentiële werkgevers te 

wekken en een job te vinden die aansluit op 
hun studies. Dit betreft zowel kandidaten 
uit het laatste licentie- of masterjaar als pas 
afgestudeerden. Hiervoor werkt Randstad 
Young Talents samen met de ondernemingen. 
Het is de bedoeling om nieuwe kansen aan te 
boren en opportuniteiten te scheppen. Dit is 
een uitstekende manier om het talententekort 
aan te pakken en jongeren te begeleiden naar 
een duurzame baan. 

inclusie

We streven voortdurend naar vernieuwing, we 
willen nieuwe niches aanboren en de meest 
kwetsbare werknemers begeleiden. Hiervoor 
hebben we verschillende gespecialiseerde 
divisies uitgebouwd. Hun rol? Een antwoord 
bieden aan zoveel mogelijk profielen en 
aanvragen in verband met de Belgische 
arbeidsmarkt. 

randstad young talents

doelstelling 2019: 

• Randstad Young Talents verder uitbouwen 
in Wallonië

900
jobs die aansluiten op 
de studies

500
eerste werkervaringen

1.000 
individueel gecoachte 
studenten

2.000 
studenten die onze 
workshops hebben 
gevolgd

86% 
van de studenten 
is tevreden of heel 
tevreden over onze 
begeleiding
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randstad academy 
In 2018 nam de vraag naar geschikt 
personeel aanzienlijk toe. Het probleem 
is wel dat er niet voldoende werknemers 
met de vereiste competenties. Het is voor 
bedrijven immers een groot probleem   dat 
er niet voldoende  werknemers en de juiste 
competenties beschikbaar zijn. Daarom 
hebben in 2017 Randstad Academy 
opgericht. De bedoeling? De geschikte 
kandidaten vinden voor de beschikbare 
vacatures en hun de kans geven om een 
aangepaste opleiding te volgen om het 
huidige talententekort te verminderen. 
Iedereen heeft hier baat bij: zo kunnen 
de werkzoekenden een nieuw elan geven 
aan hun loopbaan en ontmoeten de 
ondernemingen de kandidaten naar wie ze 
zo wanhopig op zoek zijn.  

onze aanpak

We vertrekken van het profiel van de 
kandidaat. Zo kunnen we op maat werken 
en zijn we er zeker van dat we een perfecte 
matching met zijn toekomstige functie 
tot stand brengen. Aan de hand van een 
diepgaande screening peilen we naar de 
interesses, talenten, leergierigheid en 
drijfveren van de kandidaat.  Op basis 
van deze informatie gaan we op zoek 
naar een geschikte opleiding binnen de 
bestaande initiatieven bij onze partners 
(VDAB, Forem, Actiris). Nog voor hij met 
zijn opleiding start, gaat de kandidaat al 
op gesprek bij zijn toekomstige werkgever. 
Zo kunnen we nagaan of zijn profiel bij 

de bedrijfscultuur past. De kandidaat 
kan zich dan weer een beeld vormen van 
zijn toekomstige werkplek. Deze stap is 
noodzakelijk, want de opleiding wordt 
aangeboden om een bestaande ‘burning 
seat’ in te vullen.
Randstad Academy is onder 
meer betrokken bij de opleiding 
Train4Smartservices, die werd ontwikkeld 
in samenwerking met Corda Campus. Het 
opleidingstraject duurt anderhalf jaar en 
er nemen veertig kandidaten aan deel. 
Theorie, stage, specialisatie en werk op 
het terrein staan op het programma van 
deze IT-opleiding die gebaseerd is op de 
ACE-methode. Het slaagpercentage is net 
geen 90%.
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risesmart  
& risesmart employability

RiseSmart (voorheen Galilei) maakt deel uit 
van Randstad Group. De entiteit omvat al onze 
begeleidingsdiensten, onder andere inspelend  
op de groeiende vraag naar outplacement. 
De visie van RiseSmart? De competenties van 
elk individu zo goed mogelijk ontwikkelen 
door een aanpak op maat. Deze aanpak steunt 
op de sterktes van de persoon en helpt hem 
het beste in zichzelf naar boven te brengen 
dankzij vernieuwende en tegelijk doeltreffende 
technologische tools. Er bestaan geen 
standaardoplossingen. We pleiten voor een 
open dialoog die moet leiden tot beduidend 
meer autonomie. De kandidaten worden niet 
enkel door een persoonlijke coach begeleid, 
maar ook door virtuele experts via een 
platform dat zeven dagen per week de klok 
rond toegankelijk is op alle digitale apparaten 
(pc, tablet, smartphone). Dit is een heuse troef 
voor de ondernemingen die onze visie delen.
Het luik Employability van RiseSmart biedt 
echte alternatieven voor het klassieke traject 
naar een job. Het geeft mensen die vrij ver 
afstaan van de arbeidsmarkt, de kans om 
opnieuw de weg naar een duurzame job te 
vinden. RiseSmart Employability is actief in de 
drie gewesten van het land.

talent2connect
Het project Talent2Connect bundelt 
verschillende actoren uit de sociale, de 
openbare en de private sector. Samen 
vormen ze een uniek soort werkgroep die 
nieuwe pistes uitwerkt om werkzoekenden 
te helpen hun professioneel pad te vinden. 
De inspanningen van de werkgroep 
hebben geleid tot het online plaatsen van 
een collectief platform waar beschikbare 
maar onbenutte talenten terechtkunnen 
voor begeleiding en bijstand. Het was niet 
meer dan logisch dat Randstad Group als 
toonaangevend hr-dienstverlener heeft 
meegewerkt aan dit vernieuwende en 
ambitieuze project. 
Moet het nog gezegd dat ondernemingen het 
steeds moeilijker hebben om kandidaten te 
vinden die geschikt zijn voor hun vacatures? 
Tegelijkertijd krijgen veel werkzoekenden 
niet voldoende kansen op de huidige 
arbeidsmarkt. Er ontstaat een kloof tussen 
deze twee werelden. Precies hier is een taak 
weggelegd voor Talent2Connect. Met ons 
project willen we sterke bruggen slaan tussen 
die beide werelden! Door vernieuwende 
oplossingen inzake arbeidsinzetbaarheid voor 
te stellen, wil Talent2Connect iets in beweging 
brengen bij de ondernemingen en hun 
bereidheid om meer diversiteit in te bouwen 
berhogen. Met behulp van mentorschap en 
ontmoetingsevenementen tussen kandidaten 
en ondernemingen probeert Talent2Connect 
de barrières die de klassieke arbeidsmarkt 
nog afgrendelen, af te bouwen (of nog liever 
helemaal te slopen). 

26



Een expert aan het woord 

In samenwerking met RiseSmart Employability 
hebben we het project ‘hooggeschoolden’ tot stand 
gebracht, een coachingtraject van zes maanden 
bedoeld voor cursisten aan de Open Universiteit van 
de Federatie Brussel-Wallonië (in Charleroi).

Dit project brengt talrijke profit- en 
non-profitactoren uit de sector van de 
socioprofessionele inschakeling (waaronder 
RiseSmart Employability) samen. Elke deelnemer 
treedt op als expert en werkt een specifiek thema 
in verband met inschakeling uit. Het initiatief 
ontvangt subsidies van de Forem en het Europees 
Sociaal Fonds. Het is gericht op werkzoekenden 
die sinds minstens één jaar beschikken over een 
werkgunning en die in hun land een diploma 
(minstens bachelor) hebben behaald.  Een van de 
selectiecriteria is een voldoende taalbeheersing van 
het Frans. In 2018 bestond de deelnemersgroep uit 
elf personen met erg diverse profielen: doctoraat in 
wetenschappen, master in hr-management, master 
in economische wetenschappen ... Mijn opdracht 
bestaat erin om deze personen te begeleiden, hen 
te helpen een realistisch carrièredoel te bepalen, 
een actieplan op te stellen waarbij rekening 
wordt gehouden met eventuele problemen in 
verband met de gelijkschakeling van het diploma, 
toegang tot het beroep, belemmeringen eigen 
aan onze arbeidsmarkt. Ik help ook bij thema’s 
als opportuun gedrag en tools voor sollicitanten 
(cv, sollicitatiebrief, sociale netwerken enz.).  
Dit project ligt me nauw aan het hart! Het sluit 
aan bij mijn waarden, motiveert me, stelt me in 
staat om te relativeren en mensen van diverse 
origine te ontmoeten die vaak al heel wat hebben 
meegemaakt, maar gedreven worden door een 
ongelooflijke wil om vooruit te komen en een 
nieuwe start te maken. Ik probeer hen te helpen 
om hun zelfvertrouwen en hun competenties 
te herwinnen, in nauwe samenwerking met de 
projectverantwoordelijke van de universiteit. 
Bepaalde kandidaten worden doorgestuurd naar 
bepaalde divisies (bv. Ausy) of naar onze kantoren 
(Randstad of Tempo-Team) om er stage te lopen of 
een uitzendopdracht uit te voeren die hun de kans 
kan bieden op een duurzame herinschakeling. 

Tegelijk heeft Claire Barin (Senior Coach RiseSmart 
Employability) net een project opgestart in 
samenwerking met de vzw Zéphyr, in Visé bij 
Luik. Dit begeleidingsproject is bedoeld voor 
een doelgroep migranten met alle soorten 
opleidingsniveaus. Van de vzw krijgen ze lessen 
Frans. Claire organiseert op haar beurt zestien 
workshops van een halve dag die gewijd zijn aan 
de zoektocht naar een baan. Er wordt onder meer 
aandacht besteed aan: een balans opmaken van 
je persoonlijkheid en van je competenties, de 
Belgische wetgeving, sollicitatietools enz. Claire 
zorgt voor modules op maat, zodat iedereen kan 
volgen. Het doel van dit begeleidingstraject is 
tweezijdig:
• voor bepaalde deelnemers: optimaliseren van de 

professionele inschakeling;
• voor alle deelnemers: een individuele balans 

opmaken en een realistisch professioneel doel 
bepalen.

We verwachten dat we deze twee projecten in 2019 
kunnen herhalen en kunnen uitbreiden tot andere 
partners.
Deze projecten vormen een perfecte weerspiegeling 
van de waarden van RiseSmart Employability.

Nathalie Meert  
Project Manager RiseSmart 
Employability
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customer delight
In 2017 werd Customer Delight gelanceerd door 
Randstad Group België. Het is een nieuw en uniek 
concept waarmee we voortdurend de tevredenheid 
van onze klanten en kandidaten kunnen meten. Aan 
de hand van regelmatige tevredenheidsenquêtes 
wordt naar meerdere aspecten van de 
samenwerking gepeild. De enquêtes zijn bedoeld 
om de waarderingsgraad van onze diensten te 
meten en snel te reageren als het misgaat. Deze tool 
is voor ons een erg waardevol hulpmiddel. Dankzij 
Customer Delight kunnen we onze activiteiten 
optimaliseren en de relaties die we met onze 
klanten en kandidaten onderhouden, verstevigen. 
Dit is immers wat zij in de eerste plaats willen: een 
menselijk partnerschap, dat hun een voortreffelijk 
traject en een unieke ervaring kan bieden. Geen 
wonder dat deze elementen tot de kern van onze 
strategie behoren.
De lancering van dit project vormde een enorme 
uitdaging, die veel energie vergde van al onze 
medewerkers.  Het kwam er niet alleen op aan om 
een klassieke tevredenheidsenquête uit te werken, 
maar vooral om een mentaliteit tot stand te brengen 
en nieuwe gewoontes aan te nemen. Zonder die 
ommezwaai was succes uitgesloten. We hebben 
in een eerste fase 10% van onze consultants en 
managers opgeleid om deze methodologie toe 
te passen. Vandaag helpt de hele organisatie van 
Randstad eraan mee om de tevredenheid duurzaam 
te doen groeien. Er worden meerdere opleidingen 
voorgesteld, naargelang van de divisie en de 
functie van de medewerker in de onderneming. 
Die werkingswijze stelt ons in staat om Customer 
Delight te verankeren in ons DNA en snel te 
integreren in al onze dagelijkse acties. 
Na één jaar haalden we een algemene score van 7,8. 
In 2018 steeg deze score tot 7,9.

Een gemeenschap op Google+ is gewijd aan de 
resultaten van deze ‘Customer Delight’-acties. Dit 
communicatiekanaal zorgt ervoor dat deze positieve 
mentaliteit binnen onze onderneming versterkt 
wordt dankzij de voortdurende verbetering van onze 
praktijken en de blijken van erkenning van onze 
klanten en kandidaten. Dit concept werd ontwikkeld 
in België en wist andere entiteiten van de groep op 
andere plekken in de wereld te inspireren. Het is nu 
reeds in negen landen ingevoerd!

doelstelling 2019: 

• een score van 8 behalen door de principes van 
Customer Delight te verwerken in elke fase van 
de relatie met onze klanten.

We behouden ons gemiddelde 
van 7,8 op het vlak van klanten- en 
kandidatentevredenheid. Dit is erg 
positief in deze tijd van krapte op de 
arbeidsmarkt!

2017 2018

tevredenheidsgraad kandidaten 7,8 8

tevredenheidsgraad klanten 7,8 7,7

Net Promotor Score 20 23
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veiligheid en gezondheid 

onze medewerkers 

arbeids 
ongevallencijfers *

2016 2017 2018

frequentiegraad 2,83 2,96 1,97

ernstgraad 0,03 0,06 0,03

*voor de medewerkers van de Randstad Group

Het beleid van de Randstad Group op het vlak van 
veiligheid en gezondheid is duidelijk: voorrang 
geven aan het fysieke en psychologische welzijn van 
onze interne medewerkers. Al jarenlang wordt een 
reeks initiatieven ter bevordering van het welzijn 
op het werk op touw gezet: medewerkers krijgen 
gratis een luisterend oor aangeboden, evenals 
bewustwordingsmodules inzake verslavingen, een 
gezonde levensstijl en opleidingen gericht op veiligheid 
(brand- en verkeersveiligheid). 

doelstellingen 2019: 

• De dienst psychologische ondersteuning voor 
medewerkers en hun gezinsleden en voor 
managers uitbreiden en verder ontwikkelen.

• Een filmpje maken over goede praktijken in verband 
met ergonomie op het werk.

energy@work 

Deze opleiding biedt werknemers tools en advies 
om hun eigen energie en die van hun collega’s te 
meten, maar ook om de eerste symptomen van een 
mogelijk kritieke situatie te herkennen. Er wordt ook 
advies gegeven ter voorkoming van bepaalde types 
risicogedrag. Een gratis anonieme telefoonlijn vult 
deze maatregel aan. Het is de bedoeling om een 
optimale hulp te bieden aan wie daar behoefte aan 
heeft.

diverse workshops 

Reeds in 2016 boden we workshops Healthy Food 
aan in onze kantoren. Het doel van het initiatief, dat 
werd gerealiseerd in samenwerking met Securex, 
onze partner, was om te luisteren naar de raad 
van diëtisten en op zoek te gaan naar energierijk 
voedsel dat ons een boost kan geven tijdens onze 
dagelijkse werkzaamheden. 
Naar aanleiding van de positieve feedback 
en op voorstel van de deelnemers hebben 
we het jaar erop een bijkomende workshop 
opgestart. Die workshop behandelt een hele 
reeks praktische oefeningen en gedragingen die 
kantoormedewerkers zich eigen moeten maken 
om in beweging te blijven en op die manier 
werkgerelateerde ziektes te voorkomen. 
In 2018 was het de beurt aan tips om beter te 
slapen, nieuwe energie te krijgen, etiketten op 
voedingsverpakkingen te ontcijferen en een 
gezondere voedingswijze aan te nemen! Onze 
medewerkers kregen een activity tracker cadeau 
om hen te stimuleren om gezond te leven (en te 
blijven). 
Al deze workshops zijn gericht op één enkel doel: 
de juiste gewoontes aannemen die de risico’s 
inperken. 

care4you 

Een langdurige afwezigheid kan zorgwekkend 
zijn. In samenwerking met onze partner Securex 
hebben we een grootschalig project op touw gezet 
om de betrokken medewerkers steun te bieden en 
hen te helpen om hun plaats op de arbeidsmarkt 
opnieuw in te nemen. Het initiatief kreeg de naam 
Care4You. Met medewerkers die langer dan een 
maand afwezig zijn, wordt op een onafhankelijke 
manier contact opgenomen door Securex. Samen 
evalueren ze de situatie en overwegen ze mogelijke 
hulptrajecten. Securex staat volledig in voor deze 
maatregel, zodat de anonimiteit van de contacten 
wordt gegarandeerd. De deelname gebeurt louter 
op vrijwillige basis. Een gratis anonieme telefoonlijn 
die zeven dagen per week de klok rond bereikbaar 
is, vult deze formule aan.
We beschikken bovendien intern over twee 
medewerkers die bevoegd zijn om hun collega’s te 
helpen wanneer die worden geconfronteerd met 
een situatie van agressie op het werk, pesterijen 
of ongewenste intimiteiten, stress, burn-out of 
conflicten tussen mensen. Hun contactgegevens 
worden duidelijk vermeld in onze verschillende 
interne tools. 

tijdschrift vitaliteit

Elke medewerker krijgt eenmaal per jaar thuis het 
tijdschrift Vitaliteit in de bus. Op het programma 
staan portretten van collega’s, anekdotes uit de 
praktijk, testen, verhalen, getuigenissen ... en een 
hele reeks nuttige tips om zich in de allerbeste 
omstandigheden te ontplooien op het werk of thuis!
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Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid 
van onze uitzendkrachten is een niet-aflatende eis. 
We voeren bewust een ambitieus beleid op dat 
vlak en we werken nauw samen met onze klanten 
om onze uitzendkrachten optimaal te beschermen. 
Risicoanalyses, preventie, opvolging, verslagen, 
bewustmaking van problemen op het vlak van milieu, 
welzijn, respect en werkomstandigheden: er komen 
talrijke onderwerpen aan bod. Een gezonde en veilige 
werkomgeving is niet zomaar een optie. Het is een 
plicht.

De medewerkers van Randstad bouwen een hechte 
relatie op met klanten en uitzendkrachten. Ze zijn 
dus uitstekend geplaatst om hen bewust te maken 
van preventiemaatregelen en op te treden als 
gesprekspartner van de veiligheidsadviseurs, wanneer 
dat nodig blijkt. Onze preventie- en veiligheidsadviseurs 
zorgen voor voortdurende begeleiding op de werkplek 
van de uitzendkrachten. Ze brengen alle risico’s in kaart, 
voeren de nodige controles uit en geven advies om 
onze uitzendkrachten absolute veiligheid te waarborgen 
in de vestigingen van onze klanten. Bij twijfel of een 
vraag over een vestiging kunnen de medewerkers in 
onze kantoren onmiddellijk een beroep doen op de 
expertise en de interventie van onze adviseurs.
Sinds juni 2014 biedt Randstad uitzendkrachten de 
mogelijkheid om zich te registreren op ons interactief 
onthaalplatform met veiligheidsinstructies en diverse 
tests en opleidingsmodules (onder meer een module 
over verkeersveiligheid). 
We bieden bepaalde klanten ook de kans om een 
introductiefilm te creëren om aan de nieuwe tijdelijke 
medewerkers hun activiteiten, evenals de eraan 
verbonden risico’s en preventiemaatregelen, voor te 
stellen.

onze werknemers

93,6% van de uitzendkrachten van 
Randstad had in 2018 geen enkel 
ongeval

uitzendkrachten 2014 2015 2016 2017 2018

ernstgraad 0,73 0,79 0,65 0,77 0,79

frequentiegraad 41,02 39,87 34,3 37,71 36,35

sector 2014 2015 2016 2017 2018

ernstgraad 0,85 0,89 0,83 0,91 0,92

frequentiegraad 41,3 39,33 39,96 41,1 41,98

3.809 9.330 17.603 21.085 

2014 2015 2016 2017 2018

27.105 
gebruikers 

gebruikers 
van het veiligheidsplatform
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Een nieuw soort sociale onderneming zag het licht in België. Haar naam? EnVie! Deze 
onderneming biedt heerlijke soepen aan op basis van overschotten van verse groenten die 
geleverd worden door Belgische producenten. De soepen worden klaargemaakt door een 
gedreven team van medewerkers die opnieuw deel uitmaken van de arbeidsmarkt na een lange 
duur van werkloosheid.  De sociale onderneming enVie is financieel autonoom en is het resultaat 
van de motivatie, samenwerking en steun van meerdere partners (onder wie Randstad Group) die 
begaan zijn met het milieu en het sociale luik van onze samenleving. 

Dit project streeft een dubbel doel na: de socioprofessionele herinschakeling bevorderen en strijd 
leveren tegen de voedselverspilling (door het gebruik van groenten op overschot of groenten die 
men aan de kant laat liggen doordat hun vorm of hun afmetingen wat apart zijn). 

Dit project strookt met de missie van Randstad Group, vooral dan door het lokale aspect. Door 
ons vak spelen we een belangrijke rol op het vlak van socioprofessionele herinschakeling. 
Met enVie krijgen we, samen met andere actoren uit de groep, zoals RiseSmart, de kans om 
werknemers die ver van de arbeidsmarkt stonden, en dit meestal al lang, weer aan het werk 
te helpen. Zij volgen een permanente opleiding van één jaar binnen het productieatelier van 
enVie en worden dan door ons geholpen om een nieuwe en stabiele baan te vinden dankzij hun 
opgedane nieuwe vaardigheden. In die fase van het proces is een belangrijke rol weggelegd voor 
Randstad, dat instaat voor de continuïteit van de beroepsloopbaan van de werknemers.

maatschappelijke  
verantwoordelijkheid.

enVie, Belgische start-up met een dubbel doel

Dit partnerschap vloeit heel logisch voort 
uit een van onze waarden. Onze activiteiten 
komen immers steeds ten goede aan al 
onze stakeholders: aan de samenleving 
in het algemeen, onze klantengroepen en 
onszelf. We vatten onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid trouwens erg ernstig op 
en streven naar duurzaamheid. Dit partnerschap 
biedt ons de kans om aan te tonen dat 
mensen die ver afstaan van de arbeidsmarkt, 
wel degelijk een meerwaarde kunnen bieden 
aan die arbeidsmarkt en baat hebben bij een 
begeleiding naar duurzaam werk. Dat gaat niet 
altijd even makkelijk. Maar de medewerkers van 
Randstad kunnen honderden succesverhalen 
vertellen. Ik ben blij dat dit partnerschap ons 
eens te meer de kans geeft om het belang 
van de integratie van deze mensen op de 
arbeidsmarkt in de verf te zetten.

Herman Nijns 
CEO Randstad Group Belux
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Waarom kozen jullie voor 
Randstad Group als partner?
We hebben om verschillende 
redenen voor Randstad Group 
gekozen. In de eerste plaats 
omdat hun divisie RiseSmart 
heel nauw samenwerkt met 
personen die ver afstaan van de 
arbeidsmarkt. RiseSmart heeft 
ons geholpen om de kandidaten 
te rekruteren die we nodig 
hadden om het team samen 
te stellen. Ten tweede omdat 
bepaalde lokale kantoren van 
Randstad of Tempo-Team dicht 
bij onze productiesite liggen. 
De teams kennen de lokale 
en regionale arbeidsmarkt. Ze 
stellen ook een brede waaier 
potentiële kandidaten voor. 
Naast de puur praktische 
aspecten kozen we vooral voor 
Randstad Group op basis van 
de kwaliteit van de contacten 
die we mochten ervaren. Hun 
medewerkers die bij ons project 
van sociale onderneming zijn 
betrokken, zijn, en dan druk 
ik me nog voorzichtig uit, 
buitengewoon. Ze doen al het 
mogelijke om ons te helpen. 
Ze maken heel veel tijd voor 
ons vrij en delen hun expertise 
met enthousiasme. Dit is erg 
motiverend! 

Welke bijdrage levert Randstad 
Group tot de strategie en de 
dagelijkse werking van enVie?
Randstad Group speelt een 
onmisbare rol in de dagelijkse 
activiteiten en de strategische 
ontwikkeling van ons project. 
Zoals u weet is een van de 
hoofddoelen van enVie om 
mensen die sinds lang ver 
afstaan van de arbeidsmarkt (al 
twee jaar werkloos), opnieuw 
aan het werk te helpen. Net 

daarom is de steun van Randstad 
Group zo belangrijk in elke fase 
van onze missie: bij de selectie 
van mogelijke kandidaten voor 
ons productieteam en bij de 
begeleiding van de aangeworven 
medewerkers (via opleidingen en 
coaching tijdens hun eenjarige 
herinschakelingsovereenkomst). 
Net voor de beëindiging 
van de overeenkomst moet 
elke werknemer ook zelf 
inspanningen leveren om een 
vaste en duurzame job binnen 
een werkgebied naar keuze te 
vinden. 
Randstad Group helpt ons ook 
bij de ontwikkeling van onze 
strategie, om onze doelstellingen 
op het vlak van tewerkstelling 
blijvend te handhaven en 
om onze impact in onze 
activiteitensector te verhogen. 
Randstad Group gaat nog verder 
dan zijn verbintenissen door 
ons adviezen te verstrekken in 
domeinen waar we niet zo goed 
in thuis zijn, zoals publiciteit, 
communicatie of merkstrategie.

Naomi Smith
algemeen directrice van enVie
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op weg naar duurzame 
transformatie
Sinds 2017 is Randstad België stichtend partner 
van de leerstoel ‘Duurzame transformatie’ onder 
leiding van Wayne Visser, professor aan de 
Antwerp Management School. Dit partnerschap 
wil ondernemingen helpen om echte duurzame 
oplossingen te vinden voor de hedendaagse 
maatschappelijke uitdagingen. Het wil op lange 
termijn ook de toekomstige generaties leiders 
voorbereiden op deze uitdagingen, en dit in het 
belang van de hele samenleving. Het project 
beantwoordt volledig aan onze waarden en sluit aan 
op onze inspanningen voor een evenwichtige en 
inclusieve leefomgeving. We werken bovendien aan 
de ontwikkeling van een tool om de veerkracht van 
een onderneming en van haar werknemers te meten. 
Verdere details hierover leest u in ons volgende 
verslag!

randstad with heart
De medewerkers van Randstad zetten zich in alle 
hoeken van de wereld in voor heel wat goede doelen. 
Om deze acties te ondersteunen en informatie over 
deze doelen in te winnen, hebben we Randstad with 
Heart opgestart, een intern internationaal platform. 
Deze nieuwe digitale tool geeft zichtbaarheid aan 
het engagement van onze collega’s en aan de 
organisaties die ze steunen. We bieden de kans 
om hun acties in detail voor te stellen, fondsen in 
te zamelen en eventueel andere collega’s warm te 
maken voor het project.

Deze actie is een goede weerspiegeling van ons 
streven om een positieve invloed uit te oefenen op de 
maatschappij. Ze past perfect binnen onze ambitie 
om 2030 een rol te spelen in het leven van 500 
miljoen mensen. Engagement, actie, bewustmaking: 
de combinatie van deze ingrediënten stelt ons 
allemaal in staat om een positieve bijdrage te leveren 
aan de verbetering van onze sociale context.
Naast de mogelijke giften en de zichtbaarheid van 
de projecten die hen nauw aan het hart liggen, 
kunnen onze medewerkers zich ook engageren als 
vrijwilliger. We ondersteunen hen hierbij structureel: 
ze krijgen een werkdag (acht uur) cadeau die 
ze in team volledig kunnen besteden aan de 
vrijwilligersactiviteiten van hun keuze.
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united fund for belgium
In 2018 besliste Randstad voor het tweede jaar op rij om het geplande 
budget voor de eindejaarsgeschenken voor klanten te storten voor een 
goed doel. Deze keer genoot de vzw United Fund for Belgium (UFB) van 
deze welkome financiële steun. UFB ondersteunt talrijke associaties die hulp 
bieden aan personen met een handicap en aan mensen in een kwetsbare 
situatie.
In april organiseerden we bovendien een Management Voluntary Day. Op 
zo’n dag wordt elk lid van het management uitgenodigd om te helpen als 
vrijwilliger bij een van de verenigingen die door United Fund for Belgium 
worden geselecteerd en gesteund. Vijfennegentig enthousiaste collega’s 
zijn aan de slag gegaan bij twaalf verenigingen voor kansarmen. Een zeer 
verrijkende ervaring die niemand onberoerd liet.

doelstelling 2019: 

• De actie Voluntary Days opnieuw organiseren en uitbreiden tot alle 
medewerkers die de vzw United Fund for Belgium actief willen steunen.

We hebben twee groepen vrijwilligers onthaald op het secretariaat van 
onze vereniging. Dankzij hun toewijding werd een correcte inventaris 
van al onze hulpmiddelen voor de patiënten en van onze enorme 
voorraad gadgets en promomateriaal opgemaakt. Dit maakt onze 
dagelijkse en toekomstige activiteiten nog efficiënter.

Dirk De Valck 
Management Assistant & Administration Officer ALS Liga
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youca

vso
2004. Weet u het nog? Een tsunami verwoest alle 
stranden van de Indische Oceaan. Onze groep beslist 
om de actie van de VSO (Voluntary Service Overseas) 
te steunen. Sindsdien steunt Randstad Group elk 
jaar opnieuw de initiatieven van deze ngo. Niet enkel 
financieel, maar ook door onze medewerkers de kans 
te geven om hun schouders te zetten onder een van 
hun projecten in verband met armoedebestrijding of 
ontwikkeling in het Zuiden.

doelstelling  2019: 

• Een onvergetelijk jaar maken van de vijftiende 
verjaardag van het partnerschap tussen 
Randstad Group en de VSO!

23 Belgische vrijwilligers sinds 
2004, van wie 3 in 2018

Randstad Group neemt al enkele jaren deel aan de 
campagne Work for Change van de organisatie Youca 
(Youth for Change and Action). In oktober 2018 hebben 
bijna 17.000 jongeren een schooldag geruild voor een 
werkdag binnen een onderneming, in een organisatie of 
bij particulieren. Hun loon werd vervolgens overgemaakt 
aan projecten die het ondernemerschap bij jongeren 
stimuleren, zowel in het zuiden als in het noorden van 
onze planeet. Omdat dit thema ons nauw aan het hart 
ligt bij Randstad Group, hebben we ons aangesloten 
bij deze campagne.  Dit jaar kwamen vijfentwintig 
studenten onze kantoren en onze verschillende divisies 
versterken. Dit was voor ons een prima gelegenheid om 
deze jonge mensen, die binnen enkele jaren zelf hun 
plek op de arbeidsmarkt moeten veroveren, te laten 
kennismaken met onze diverse vakgebieden, terwijl we 
tegelijk de ontwikkeling van andere jongeren overal ter 
wereld ondersteunen. Een win-winsituatie!
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duurzaam ondernemen.
duurzaamheidscharter

sustainability.
één missie, éen filosofie
De manier waarop Randstad zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 
opneemt, is direct gerelateerd aan onze kernactiviteit: het samenbren-
gen van mensen en werk. Het vinden van geschikt werk is belangrijk 
voor ieder individu. En dit op elk moment van de carrière. 
Randstad faciliteert daarin. De manier waarop wij dat doen is conform 
onze basisfilosofie: de gelijktijdige behartiging van alle belangen van 
alle betrokken partijen. Dat betekent dat wij luisteren naar de behoeften 
en de feedback van al onze stakeholdergroepen en dat we in al onze 
activiteiten onze bedrijfswaarden respecteren.

CSR
Randstad heeft een Corporate Social Responsibility Policy en een 
CSR-manager, verantwoordelijk voor de organisatie van de stakeholders 
meeting en de interne en externe rapportering van de CSR-activiteiten 
en hun resultaten. De CSR-manager geeft vorm aan het holdingbeleid, 
onderhoudt structureel contacten met alle departementen en onderde-
len van onze business, en heeft een rechtstreekse lijn naar de CEO en 
de leden van het directiecomité. In ons maatschappelijk verslag geven 
we meer gedetailleerde informatie over onze CSR-activiteiten.

compliance
Integriteit en ethisch gedrag zijn de drijvende krachten achter het per-
soonlijk en professioneel gedrag van alle Randstad medewerkers.  
Door het ondertekenen van de UN Global Compact, verbindt de Rand-
stad holding zich ertoe om internationaal 10 principes rond mensen-
rechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anti-corruptie actief na te leven. 
Op basis hiervan heeft de holding internationale beleidslijnen uitge-
werkt. Die zijn in elk land vertaald in een lokale leidraad, zo ook in België.

Wij verbinden ons tot het respecteren 
en controleren van de wettelijk vereiste 
leeftijd van tewerkstelling van al onze 
vaste en tijdelijke werknemers.

Wij bieden werk dat zo goed mogelijk 
beantwoordt aan ieders competenties 
en verwachtingen en dat op vrijwillige 
basis wordt aangenomen.

Wij streven naar werkomstandighe-
den die borg staan voor veiligheid 
en gezondheid om het welzijn van al 
onze medewerkers te vrijwaren en te 
bevorderen.

Wij verbinden ons tot het permanent 
onderhouden van constructieve sociale 
dialoog tussen al onze medewerkers.

Wij verbieden elke discriminerende 
praktijk, o.a. op basis van gender, 
leeftijd, het behoren tot een etnische 
groep of van politieke, filosofische of 
godsdienstige opvattingen. We selecte-
ren kandidaten enkel op basis van hun 
relevante competenties voor een job. Herman Nijns

ceo Randstad Group BeLux

Wij veroordelen elk onredelijk op-
treden dat iemands waardigheid of 
diens fysieke of morele integriteit kan 
aantasten.

Wij verbinden ons ertoe een beleid te 
hanteren dat al onze medewerkers in 
staat stelt om hun beroepsleven zo 
goed mogelijk te combineren met hun 
privéleven.

Wij garanderen aan al onze medewer-
kers dat we hun rechten, belangen en 
bezoldigingsvoorwaarden respecteren.

Wij voeren dit beleid van duurzaam 
ondernemen aan de hand van een 
managementsysteem dat controle- en 
evaluatiesystemen bevat, een nauw-
keurige monitoringmogelijk maakt en 
onze bedrijfsprocessen kan bijsturen.

Wij voeren een transparante en toegan-
kelijke communicatie met onze interne 
en externe stakeholders.

01 06

07
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10

02
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ons engagement

We hangen dit charter trots uit in alle kantoren van ons net en in de inhousekantoren.
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governance en bedrijfsethiek
Corporate governance is een essentieel 
onderdeel van de bedrijfscultuur van Randstad 
en vormt de rode draad van ons management 
en van het gedrag van onze medewerkers. 
De beheersprocessen van de organisatie op 
wereldvlak garanderen de toepassing van de 
governancecode in de landen waar Randstad 
actief is.
Onze beheersstructuur is gebaseerd op de 
Nederlandse wetgeving, op onze statuten en 
op de regelgeving van Euronext. Hierbij komen 
nog de interne beleidsmaatregelen die onze 
werkmethoden en het gedrag dat van elke 
medewerker wordt verwacht, vastleggen. Op 
het niveau van de holding gaan de Executive 
Board (de raad van bestuur) en de Supervisory 
Board (de raad van toezicht) na of de principes 
van onze code van corporate governance goed 
worden toegepast. Alle ontwikkelingen worden 
nauwkeurig gecontroleerd, zowel nationaal als 
internationaal. Van die activiteiten wordt verslag 
uitgebracht in het jaarverslag van de Randstad 

Holding. Het kan online worden geraadpleegd.
Het Belgische directiecomité is verantwoordelijk 
voor de goede uitvoering van het beleid van de 
holding. Daartoe werden meerdere instrumenten 
ontwikkeld, zoals het managementsysteem, 
dat voortbouwt op onze opdracht en onze 
visie. Daarin worden de doelstellingen voor 
alle elementen van onze bedrijfsactiviteit 
geformuleerd, met concrete KPI’s. De evolutie 
van elke KPI wordt nauwgezet opgevolgd aan 
de hand van een dashboard. Al deze processen 
worden gecontroleerd met behulp van een intern 
en extern auditsysteem. Indien nodig worden 
correcties aangebracht.
Integriteit en ethiek zijn de drijfveren voor zowel 
het professionele als het persoonlijke gedrag 
van alle Randstadmedewerkers. Ze vormen onze 
Business Principles. We meten regelmatig het 
kennisniveau van onze medewerkers op het vlak 
van deze procedures.

Business Principles 

we hebben minimumnormen en een 
deontologische beroepscode opgesteld. 
Elke medewerker van Randstad moet die 
steeds naleven in de omgang met kandidaten, 
rechtstreekse collega’s, uitzendkrachten, 
huishoudhulpen, klanten, leveranciers en andere 
professionele partners.

Misconduct Reporting Procedure  

elke inbreuk op het geldende beleid kan door 
elke medewerker, al dan niet anoniem, worden 
gemeld via een beveiligde website of een 
specifieke telefoonlijn.
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erkenning voor verantwoorde 
bedrijfsvoering en activiteiten

Score en medaille EcoVadis: Goud 
Randstad ontving van EcoVadis zijn tweede gouden 
medaille en de status ‘expert’ inzake activiteiten en 
verslagen op het vlak van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. We behoren tot de 5% beste presteerders 
die werden geëvalueerd door EcoVadis. 

ISO 9001
Deze erkende norm legt strenge eisen op het vlak van 
strategie en kwaliteitsbeheer op aan organisaties. 

CO2-compensatiecertificaat 
Het bedrijf CO2logic, dat door de Franse 
milieumaatschappij ADEME erkend is voor het berekenen 
van de CO2-voetafdruk, certificeert dat Randstad Group 
België nv via het CO2-compensatiesysteem van bpost 
de CO2-voetafdruk van haar postverwerking over de 
periode 01.01.2018 tot 31.12.2018 heeft gecompenseerd 
om haar milieu-impact te verminderen.  

RiseSmart won
de HR Excellence Awards 2018 in de categorie ‘Best Career Transition Company.  

LSI & VCU - veiligheid
Deze norm heeft betrekking op het beleid van een 
onderneming op het vlak van veiligheid en gezondheid, 
inventarisatie en beoordeling van de risico’s, selectie 
en administratief beheer, toelichting en instructies, 
bewegwijzering, registratie en onderzoek van ongevallen 
en incidenten. 

Qfor-kwaliteit
De Qfor-audit controleert de kwaliteit van de 
dienstverlening van opleiders en consultants 
aan de hand van een uitgebreide studie en een 
tevredenheidsenquête bij de klanten. De sector erkent 
dit attest als een kwaliteitsgarantie.

Dow Jones Sustainability Indices
Randstad Holding is sinds 2015 opgenomen in de 
Europese en mondiale Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI). Sinds 1999 belonen de Dow Jones Sustainability 
Indices ondernemingen uit alle sectoren voor hun 
prestaties op het gebied van economisch, ecologisch en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Randstad 
Holding is de enige hr-dienstverlener in zijn categorie op 
de erelijst. 

Labor Practice Indicators

Risk & Crisis Management and 
Materiality

VCA-veiligheid
Identiek aan de LSI-norm, maar bedoeld voor 
onderaannemers.

Best 
in C

las
s 
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7.777.000 
bezoeken/jaar aan www.randstad.be

21.307 
bezoeken/dag

277.000 
 onlinekandidaturen 

dialoog met de stakeholders
onze volgers

143.000  
volgers van Workforce 360

9.415
volgers op  
Linkedin

2.129
volgers op 
Twitter

16.727
volgers op 
Facebook

39



workforce 360
Onlineplatform met studies, analyses, 
tips en opinies van hr-specialisten.

sociale dialoog 
Een respectvolle, collaboratieve en 
verantwoordelijke sociale dialoog maakte altijd al 
deel uit van de bedrijfscultuur van Randstad. Onze 
medewerkers worden vertegenwoordigd door een 
vakbondsafvaardiging, een ondernemingsraad 
en een comité voor de preventie en bescherming 
op het werk. Dankzij ons Tech & Touch-concept 
hebben we bovendien een systeem van elektronisch 
stemmen ingevoerd. Dit zorgt voor een vlottere 
toegang tot de sociale verkiezingen voor al onze 
medewerkers en verhoogt de participatiegraad. De 
communicatie hierover verloopt via het intranet. 
Zo blijven onze medewerkers voortdurend op de 
hoogte van het laatste nieuws.

randstad werkpocket
Onlinegids die het arbeidsrecht voorstelt en toelicht. De Werkpocket is bedoeld voor 
iedereen die betrokken is bij de werkgelegenheidsproblematiek.
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Studie over studenten: 
Randstad analyseert de evolutie 
van de jobs die studenten 
uitoefenen, hun netwerken, hun 
drijfveren, maar ook de impact 
van de nieuwe wetgeving over 
zwartwerk die sinds januari 2017 
van kracht is.

Randstad bevraagt jaarlijks klanten, prospects en werknemers 
om de vinger aan de pols te houden van de Belgische 
arbeidsmarkt. Uit deze enquêtes halen we trends en resultaten, 
die we met iedereen delen. Deze gerichte wetenschappelijke 
studies bestaan sinds 1999. Ze worden bijgewerkt wanneer de 
veranderende context daartoe aanleiding geeft. Dat was het 
geval in 2018, met een nieuwe editie van de studie over ‘de 
andere kant van werk’. De nieuwe versie van de studie biedt 
een andere kijk op de werkplek. Die blijft natuurlijk in de eerste 
plaats bedoeld ... om te werken. Maar dat is lang niet alles! 
Ook andere aspecten werden onderzocht: de wisselwerking 
tussen collega’s, de perceptie van anderen en van zichzelf op de 
werkplek, de rol van de werkkleding en de pauzes, de kwaliteit 
van de sfeer enz.

Randstad Employer Brand Research 18e uitgave.

elk jaar meerdere verslagen thema-ontbijten
Al meer dan vijftien jaar organiseert Randstad 
twee keer per jaar thema-ontbijten voor klanten 
en prospects op verschillende plaatsen in 
het land. Deze informatieve sessies worden 
georganiseerd in samenwerking met het 
advocatenkantoor Claeys & Engels en zijn 
gewijd aan sociojuridische kwesties. 

Thema’s die in 2018 werden 
behandeld : 

• Verordening over de gegevensbescherming 
(GDPR) 
937 participants 

• Sociaal overleg binnen de onderneming 
531 participants
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We vernieuwen en verbeteren onze tools met 
behulp van wereldwijde en lokale projecten 
die ondersteund worden door de nieuwste 
technologieën. Randstad Innovation Fund en 
Digital Factory zijn er de perfecte belichaming van. 
Dankzij deze tools kunnen we meer tijd vrijmaken 
voor een verbetering van onze procedures en een 
persoonlijke aanpak. Onze   ervaring leert ons 
dat menselijke relaties – onze ‘touch’ – vaak het 
verschil maken met onze concurrenten. Meer nog: 
ze vormen sowieso de belangrijkste kracht van 
Randstad. 

randstad innovation fund

Randstad Innovation Fund (RIF) is een project 
van Randstad Holding. Het fonds investeert 
in innovatieve oplossingen die bijdragen tot 
de verbetering van onze procedures. Het gaat 
hierbij vaak om technische hr-tools die het werk 
vereenvoudigen. Stimuleren van vernieuwing, 
aanzetten tot ondernemerschap, technologisch 
sterke prestaties neerzetten, antwoorden bieden 
aan de uitdagingen op het vlak van hr: het RIF ziet 
het groots.

er bestaan al heel wat tools

Workaniser: met deze onlinetool kunnen we de 
administratie van onze uitzendkrachten volledig 
elektronisch beheren. Het is een transparant 
systeem waarmee de ondernemingen op elk 
ogenblik een overzicht hebben van de door 
Randstad geleverde diensten.  

myRandstad: elke kandidaat kan zijn eigen dossier 
aanmaken en zijn administratie online beheren. 
Deze erg uitgebreide tool is zeven dagen per week 
de klok rond bereikbaar en vereenvoudigt het leven 
van de kandidaten. Als ze hun dossier administratief 
willen opvolgen, kunnen ze dat meteen zelf doen 
en hoeven ze geen contact op te nemen met een 
medewerker. Dit betekent ook weer een mooie 
tijdwinst die ruimte schept voor het onderhouden 
van de menselijke relatie.

tech & touch, een heuse strategie

Een menselijke vertrouwenspartner 
op een arbeidsmarkt die beheerst 
wordt door technologie

doelstelling 2019: 

• Nieuwe toepassingen ontwikkelen waarmee 
onze medewerkers nog doeltreffender aan 
de slag kunnen op het werkveld en nog beter 
kunnen anticiperen op de behoeften van onze 
stakeholders. 
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gegevensbescherming
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bevorderen van sociale 
verantwoordelijkheid
We respecteren en ondersteunen 
de tien principes van het Mondiaal 
Pact van de Verenigde Naties over 
mensenrechten, werk, milieu en de 
strijd tegen corruptie. We hebben ons 
ertoe verbonden om deze principes op 
te nemen in onze strategie, onze cultuur 
en onze dagelijkse activiteiten.

Deze principes maken deel uit van 
onze Business Principles.  Sinds enkele 
jaren besteden we reeds specifiek 
aandacht aan de bevordering van 
sociale verantwoordelijkheid in onze 
waardeketen. Elke onderneming heeft 
verantwoordelijkheden ten opzichte 
van haar partners. We hebben er 
alle belang bij om samen positieve 
langetermijnrelaties uit te bouwen, 
want die zullen ons in staat stellen 
om echt duurzame oplossingen te 
vinden. We willen ons op lange termijn 
engageren en verwachten van onze 
partners, klanten en leveranciers 
datzelfde engagement. Daarom hebben 
we aan onze processen, commerciële 
contracten en aankoopprocedures 
eisen op het gebied van sociale, 
economische en ecologische 
praktijken toegevoegd, onder meer in 
verband met afval. Onze belangrijkste 
leveranciers onderscheiden zich door 
hun praktijken die de MVO-principes 
naleven en volgen de richtlijnen van 
onze ‘Leverancierscode’. Die code 
moet ervoor zorgen dat de levering 
van goederen, arbeid en diensten op 
een maatschappelijk verantwoorde 

wijze en met inachtneming van onze 
Business Principles plaatsvindt. Die 
code legt onze leveranciers bijgevolg 
verplichtingen op. Het naleven van 
die code is een belangrijke factor bij 
het aangaan en/of voortzetten van 
een relatie met een leverancier. De 
hoofdlijnen van deze code gaan over 
mensenrechten en arbeidsrechten, 
maar ook over certificering en 
milieuvriendelijkheid. Ze gelden niet 
alleen voor de leveranciers, maar ook 
voor hun onderaannemers. 

Al onze leveranciers worden regelmatig 
door Randstad of via een externe audit 
geraadpleegd om na te gaan of ze 
hun engagementen wel naleven. Onze 
bedoeling is om een dialoog aan te 
gaan over wat bij beide partijen nog kan 
worden verbeterd.
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milieu.
We kunnen niet meer om de klimaatverandering heen. De volgende decennia worden cruciaal voor 
het milieu. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal, en zeker de ondernemingen, een impact 
hebben op het milieu die we zo beperkt mogelijk moeten houden. Voor de ondernemingen is in dit 
verband een essentiële rol weggelegd. Het is hun plicht om de nodige maatregelen te nemen om 
de energietransitie te verzekeren. Randstad Group heeft sinds lang gekozen voor een algemeen 
beleid van duurzame ontwikkeling. Samen met onze stakeholders hebben we stappen ondernomen 
in de richting van continue verbetering. Onze prioriteit: werken aan onze interne processen om hun 
ecologische voetafdruk te verminderen en om onze sociale en ecologische engagementen op elkaar 
af te stemmen. 
Concreet: 
• We houden ons energieverbruik in de gaten 

• We vermijden het gebruik van papier en 
kiezen liever voor digitale middelen (minder 
inkt, enveloppen, transport ...). 

• We vervangen onze plastic draagtassen door 
tassen in textiel. 

• We schroeven onze transporten van materiaal 
drastisch terug en groeperen bestellingen 
van verschillende leveranciers om nutteloze 
trajecten te vermijden. 

• We stellen een reeks energiebesparende tips 
op voor onze medewerkers. 

• Ons hoofdkantoor is gevestigd in een gebouw 
met een BREEAM-duurzaamheidscertificaat 
(internationale norm voor duurzaam bouwen 
die rekening houdt met alle aspecten van een 
gebouw: energie, transport, water, materialen, 
afval ...).  

• We vervangen versleten materialen door meer 
duurzame en milieuvriendelijke materialen 
(kantoormateriaal, lampen, printers ...). 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018

gaz 241.096  
m3

212.309  
m3

277.326  
m3

249.699  
m3

253.413 
m3

electriciteit 2.262.279 
kWh

2.011.961 
kWh

2.815.512 
kWh

2.964.342 
kWh

3.127.150 
kWh

Elektronische post

2014 2015 2016 2017 2018

facturen 64% 64% 69% 75% 82%

vakantie 
attest

81% 88% 90% 90% 93%

fiscale fiches 72,5% 82% 86% 86% 91%

loonfiches 87,5% 92%

100% van onze elektriciteit is groene elektriciteit
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mobiliteit
De mobiliteit van onze medewerkers vormt 
een belangrijke uitdaging. Zoals veel andere 
ondernemingen hebben we lange tijd beschikt 
over een uitgebreide vloot bedrijfswagens. In het 
besef dat we onze impact op het milieu moeten 
verminderen, hebben we in eerste instantie de CO2-
uitstoot van onze wagens verlaagd.

Vervolgens hebben we hybride wagens ter 
beschikking gesteld van onze medewerkers en vier 
laadpalen geïnstalleerd bij ons hoofdkantoor. 
Na het proefproject dat we in 2017 in Antwerpen 
hebben uitgevoerd, hebben we onze vloot fietsen 
uitgebreid tot de kantoren van Brussel en Leuven. 
Zo willen we onze interne medewerkers begeleiden 
in de evolutie van hun milieubewuste praktijken, 
meer bepaald op het vlak van mobiliteit.
Al onze kantoren en onze zetel zijn uitgerust met 
materiaal voor telefonische of webconferenties, wat 
onnodige verplaatsingen vermijdt. 

2014 2015 2016 2017 2018

CO2-uitstoot 107 99,36 96,14 93,93 94,48*

doelstelling  2019: 

• Ontwikkelen van een project voor flexibele 
mobiliteit dat het intermodaal vervoer 
stimuleert (auto-fiets-openbaar vervoer).

*Onze CO2-uitstoot is licht verhoogd omdat we ons aanbod dieselwagens hebben 
vervangen door benzinewagens. 
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interne organisatie en 
voorraadvermindering
Onze collega’s van Warehouse hebben een 
oproep gedaan aan de kantoren voor een opruim- 
en voorraadverminderingsactie. Oproep goed 
ontvangen! In totaal werd vijftien ton reclame- 
of promomateriaal, kapotte meubels, diverse 
documenten en werkkledij ingezameld. Een deel 
van dit materiaal was niet meer bruikbaar, maar 
veel zaken die nog in goede staat waren, konden 
worden gerecupereerd. Zo kon Warehouse in 
juni 2018 via ons kantorennet 2.500 T-shirts, 
notitieboekjes, draagtassen en babyspeelgoed 
schenken aan scholen en lokale verenigingen. Op 
nationaal vlak hebben we de voorraad uitgedeeld 
aan zeven verenigingen (waaronder het Rode Kruis, 
Soroptimist en Ladies Circle).

België draagt zo bij tot de engagementen van 
Randstad Group over de hele wereld, die in 2015 
werden beloond met een belangrijke erkenning: de 
opname van Randstad Holding – als enige hr-bedrijf 
in zijn categorie – in de Europese en wereldwijde 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

doelstelling  2019: 

• Een werkgroep ‘Ecologische voetafdruk’ 
oprichten om nog meer ideeën te ontwikkelen 
... en vooral de daad bij het woord voegen! 

Ons idee heeft zich als een lopend vuurtje verspreid bij 
onze leveranciers. Geïnspireerd door onze actie is de 
verantwoordelijke van Carbone+ naar Senegal vertrokken 
met 80 kg extra bagage vol werkkledij om uit te delen 
in medische hulpposten. Een schitterend voorbeeld van 
solidariteit en hergebruik!

Christelle Mertz 
Facility Center 
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We stellen uw reacties op prijs. Ze helpen ons om ons 
activiteitenverslag elk jaar te verbeteren. Geef feedback 
door een e-mail te sturen naar csr@randstadgroup.be

randstad Belgium 
Keizer karellaan 586 bus 8 
1082 Brussel 
www.randstad.be/mvo


