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inleiding
human forward
2017 was meer dan ooit een 
positief jaar. In een wereld die 
sneller en sneller evolueert – dat 
merken we elk jaar opnieuw –, 
hebben we de tijd genomen om na te 
denken over onze toekomst en over de 
beste manieren om onze klanten en onze 
kandidaten steeds beter te bereiken 
en tevreden te stellen. Daarom hebben 
we een nieuwe dimensie gegeven aan 
het merk, die de visie van Randstad 
duidelijk belichaamt: ‘Human Forward’. 
Deze merkbelofte houdt in dat we op 
een zeer persoonlijke en menselijke 
manier kandidaten en ondernemingen 
helpen om vooruitgang te boeken. Het  
uitgangspunt van ‘Human Forward’ 
is onze doelstelling: mensen en 
organisaties helpen om hun echte 
potentieel te verwezenlijken. We doen 
dit met ondersteuning van de meest 
geavanceerde technologie, omdat 
die een ruime waaier aan nieuwe  
mogelijkheden biedt. De digitalisering 
is overal, onze klanten en onze 
kandidaten koesteren dan ook 
nieuwe verwachtingen. Ze willen 
op veel verschillende manieren met 
ons in contact kunnen treden. Als 
toonaangevende hr-dienstverlener wil 
hier een voortrekkersrol spelen. 

De laatste jaren hebben we veel 
geïnvesteerd in technologie, maar we 
vinden het erg belangrijk om steeds 
voor ogen te houden dat vooral onze 
manier van werken, onze mensgerichte 
benadering en onze consultants zorgen 

voor onze kracht. Zij maken het verschil 
op de arbeidsmarkt. Dit menselijke en 
persoonlijke aspect is meer dan ooit ons 
specifieke kenmerk. 

We kiezen dus voor een nieuwe dimensie, 
maar wel met dezelfde waarden. 
We blijven trouw aan ons imago en  
versterken het tegelijkertijd. In 2017 
hebben we ervaring en menselijk kapitaal 
nog meer centraal gesteld bij onze  
activiteiten. We deden dit aan de hand 
van diverse projecten en acties, die 
u ontdekt bij het doornemen van dit 
nieuwe verslag. 

Ik bedank al mijn collega’s, die van 
jaar tot jaar blijk geven van een  
doorgedreven en blijvende inzet om onze 
principes om te zetten in acties. Ik ben 
ook verheugd over hun inspanningen 
om ons te doen opklimmen tot de plaats 
die we nu bekleden op de Belgische 
arbeidsmarkt. Onze medewerkers zijn 
onze belangrijkste ambassadeurs: zij 
weerspiegelen onze cultuur en onze 
waarden. Ik ben fier op het werk dat we 
tot op vandaag al hebben verzet!

Herman Nijns 
CEO RANDSTAD GROUP BELUX
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hoogtepunten  
van Randstad
februari
publicatie van het boek 
‘Werken aan Merken’: 
Jan Denys publiceert hét 
referentiewerk over employer 
branding in ons taalgebied.

maart
jaarlijkse publicatie van ‘de 
studie over de arbeidsmarkt’. 
Waarvan liggen de Belgische 
werkgevers wakker?

april
17e ceremonie ‘Randstad 
Employer Brand Research’. 
DEME kwam als winnaar uit 
de bus.

mei
lancering van ‘Customer 
Delight’. Door deze 
nieuwe aanpak van de 
tevredenheidsenquête kunnen 
we ongezien snel optreden.

juli
lancering van ‘Great 
Conversations’. Deze nieuwe 
aanpak met meer regelmatige 
feedback, die korter op de bal 
speelt, heeft geleid tot een 
revolutie in de klassieke 
evaluatiegesprekken.

juni
publicatie van de jaarlijkse 
studentenstudie. Hoe 
evolueert studentenarbeid, wat 
is meer bepaald de impact van 
de wetgeving op zwartwerk?
lancering van de verplichte 
e-learningmodule ‘Randstad 
Rules’ over bedrijfsethiek, maar 
ook over equal treatment

mei
galilei wordt ‘RiseSmart’. 
RiseSmart omvat 
onze volledige dienst 
loopbaanbegeleiding en 
kenmerkt zich door een 
vooruitstrevend concept. 
Onze outplacement- en 
loopbaanbegeleidingsdivisie 
koppelt een erg persoonlijke 
menselijke benadering aan  
de meest recente technologie.

september
nieuwe positionering van het 
merk: ‘ Human Forward’.

oktober
Randstad beslist om stichtend 
partner te worden van de 
Antwerp Management 
School bij de oprichting 
van een leerstoel over 
‘duurzame transformatie’ 
van ondernemingen met 
professor Wayne Visser als 
leerstoelhouder.

november
lancering van de ‘Randstad 
Academy’. In het licht van 
het groeiende talententekort 
op de arbeidsmarkt biedt 
Randstad Academy 
opleidingsmogelijkheden met 
vooruitzicht op gegarandeerd 
werk.
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wat we doen
Randstad is een toonaangevende 
onderneming op het gebied van human 
resources. We bieden op wereldvlak 
een ruime waaier aan oplossingen in 
de sector van hr-diensten. We zijn de 
menselijke vertrouwenspartner op 
de arbeidsmarkt. We onderscheiden 
ons door een forse aanwezigheid van 
spitstechnologie, en we spelen een 
toonaangevende rol bij het vormgeven 
van die arbeidsmarkt. 

Enerzijds helpen en begeleiden we 
kandidaten, zodat die hun potentieel ten 
volle kunnen verwezenlijken. Anderzijds 
helpen en begeleiden we werkgevers, 
zodat die hun doelen kunnen bereiken 
en hun ambities kunnen realiseren. Ten 
slotte brengen we die werkgevers en 
die kandidaten met elkaar in contact 
en bouwen we aan langetermijnrelaties 
met elk van hen. Randstad is een 
onderneming die mens en maatschappij 
centraal stelt.

Om de uitdagingen waarmee de huidige 
maatschappij te kampen heeft – de 
vergrijzing, een toenemende behoefte 
aan sociale participatie, het evenwicht 
tussen werk en privé enz. aan te pakken, 
biedt Randstad een uitgebreide waaier 
diensten eninnovatieve concepten en 
tools.

onze 
concepten 

administratie

hogere techniek

dienstencheques

finance

horeca

medische sector & 
verzorging

verkoop & promotie

bouwsector

logistiek

transport

contactcenters
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randstad staffing
De rekrutering van tijdelijk 
personeel, plaatsing van kandidaten 
en specialisaties vormen onze 
corebusiness. Deze diensten worden 
aangeboden via ons uitgebreide 
kantorennetwerk.

randstad inhouse services
Dit is een unieke oplossing voor 
personeelsbeheer, met heel wat 
specifieke troeven. Het maatwerk 
dat we elke klant bieden, laat een 
proactief beheer van een groot 
aantal kandidaten toe. Die kandidaten 
beantwoorden aan een beperkt aantal 
duidelijk gedefinieerde profielen in 
de verschillende sectoren van de 
arbeidsmarkt. We streven ernaar 
om de strategie van onze klanten 
te ondersteunen om tot een betere 
aanpak van arbeidsflexibiliteit te komen, 
de personeelsbinding te verhogen en 
de productiviteit en de efficiëntie te 
verbeteren.

randstad professionals
Voor functies van het midden- en 
topkader werven wij leidinggevenden, 
managers, geschoolde professionals, 
hoogopgeleide specialisten en 
consultants voor transitieopdrachten 
aan. Deze specialisten zijn onder andere 
ingenieurs, informatici en financiële 
experts of werknemers uit andere 
vakgebieden, zoals hr, opleiding, 
recht, gezondheid, marketing en 
communicatie. 

randstad hr solutions
De divisie HR Solutions biedt de klanten 
een waaier aan diensten, waaronder de 
uitbesteding van het rekruteringsproces 
(Recruitment Process Outsourcing – 
RPO), Managed Service Provider (MSP) 
en verschillende andere diensten, zoals 
outplacement, uitbesteding en advies.

In het kader van de RPO nemen wij 
de rekrutering en de selectie van het 
personeel van de klant op ons. MSP is 
een van onze belangrijkste diensten, 
waarbij we de organisatie en het beheer 
van de tijdelijke medewerkers van een 
klant verzorgen door de toeleveranciers 
van personeel te managen. 

riseSmart & riseSmart 
employability
RiseSmart
RiseSmart biedt een integrale oplossing 
op het vlak van carrièreswitches, 
loopbaanbegeleiding en (self)
leadership. RiseSmart begeleidt 
individuen, teams en ondernemingen 
op hun weg naar duurzame ontwikkeling 
en groei.

RiseSmart employability

Geconfronteerd met een groeiend 
personeelstekort en vanuit een 
brede visie op diversiteit rekruteren 
bepaalde ondernemingen vandaag 
‘anders’. De noodzaak om kandidaten 
te vinden buiten de traditionele 
doelgroepen dringt zich nu immers op. 
RiseSmart Employability ondersteunt 
werkzoekenden die relatief ver van de 
arbeidsmarkt afstaan, in hun zoektocht 
naar duurzame werkgelegenheid 

(bv. hooggeschoolde allochtonen, 
jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, 
vijftigplussers…). 

Als arbeidsmarktspecialist maakt 
de divisie RiseSmart haar actoren 
warm voor diversiteit, smeedt ze 
samenwerkingsverbanden en werkt ze 
projecten op maat uit. 

maar Randstad  
is ook…
randstad dienstencheques
Al bijna 15 jaar bevordert en schept 
Randstad werkgelegenheid! De divisie 
dienstencheques is een mooi voorbeeld 
van de duurzaamheidsgedachte 
die de onderneming begeestert. De 
dienstencheques werden in 2003 
gecreëerd om het aantal actieve 
personen te doen toenemen, om bij te 
dragen aan het scheppen van nuttige 
jobs en om vernieuwing te brengen 
op de arbeidsmarkt. Bij Randstad gaan 
kwaliteit en individuele ontwikkeling 
hand in hand. Dankzij deze dienst werkt 
een team exclusief aan tewerkstelling in 
heel België. Dat team is verantwoordelijk 
voor de rekrutering, de opleiding en de 
coaching van het personeel. 

Randstad Dienstencheques maakt 
deel uit van de top 30 van de grootste 
Belgische particuliere werkgevers en 
behoort tot de Belgische werkgevers 
die de meeste vrouwen tewerkstellen. 
Zo tellen we in onze ploegen 3.800 
huishoudhulpen en doen meer dan 
22.700 particulieren een beroep op ons. 
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randstad cross border  
staffing
Deze dienst biedt perspectieven aan 
organisaties die moeilijk bepaalde 
profielen vinden op de Belgische 
arbeidsmarkt. Randstad Cross Border 
Staffing rekruteert deze profielen via 
Randstadkantoren in het buitenland. 
We besteden extra aandacht aan de 
geselecteerde werknemers en staan 
hen ook bij op persoonlijk vlak. Klanten 
en kandidaten kiezen voor ons vanwege 
onze professionele adviezen, onze 
verzorgde communicatie, onze gedegen 
voorbereiding en het grote belang dat 
we hechten aan ethisch handelen.

Randstad deelt zijn ondersteunende 
diensten met Tempo-Team binnen het 
Shared Service Center van Randstad 
Group in België. Daarom hebben we 
het in dit verslag soms over gebundelde 
acties in naam van Randstad Group.
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belangrijkste indicatoren
Randstad group 
2.404 vaste medewerkers aan de slag 
voor Randstad Group in België 

11% > 50 jaar 

19% < de 26 jaar

34,5% Master

51% Bachelor

13,7% Secundair onderwijs

85% vrouwen - 15% mannen

Randstad staffing 
in 2017 werden 126.763 
uitzendkrachten geplaatst 
2.106 aanwervingen voor 
vaste contracten

83% Belgen
7,6% > 50 jaar
55,6% < de 26 jaar
9,64% zonder diploma 
secundair onderwijs

12.949 klanten
222 kantoren waarvan  
126 inhouse

454 Managers 
69,5% femmes - 30,5% hommes 

Randstad titres-services

 

53% > 45 jaar

22.774 particulieren 

152 verschillende 
nationaliteiten 

3.800 huishoudhulpen 

van wie 93,5% met een contract

van onbepaalde duur Randstad Construct 
2.909 geplaatste kandidaten

Randstad Professionals  
1.727 geplaatste kandidaten 
waarvan 600 met een vast 
contract en 210 via Insel 
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Randstad Cross Border 
Staffing 
234 kandidaat-
uitzendkrachten geplaatst, 
onder wie 7 kandidaten met 
een vast contract

23 kandidaten bij hun 
vestiging in België

22 verschillende 
nationaliteiten

Onze uitzendkrachten, 
onze huishoudhulpen en 
onze projectmedewerkers 
waren 36.803.901 uur aan 
de slag voor onze klanten

176.260 abonnees van 
Workforce 360

17 jaar Randstad Employer 
Brand Research!

RiseSmart & RiseSmart 
Employability 
9.452 begeleide en geplaatste 
kandidaten

• 8.081 in Vlaanderen

• 980 in Brussel/Vlaams-
Brabant

• 391 in Wallonië

Randstad Young Talents

 
480 jobs aansluitend op de 
gevolgde studierichting in 2017

500 eerste werkervaringen

1.000 individueel gecoachte 
studenten

2.000 studenten die onze 
workshops hebben gevolgd

89% van de studenten is 
tevreden of heel tevreden over 
onze begeleiding

1.000 jobs 

aansluitend op de 

gevolgde studierichting 

sinds 2012 
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8% 
Dit is de verhoging van de 
score die onze medewerkers 
toekennen aan onze 
outperformance in de ‘Great 
People Survey’:

72% in 2017 tegenover  
64% in 2016

6% 
Dit is de verhoging van 
het aantal facturen dat we 
elektronisch versturen

75% in 2017 tegenover  
69% in 2016

7,8 
Dit is de algemene 
tevredenheidsscore die de 
klanten en kandidaten aan 
Randstad toekennen

72.619 
Totaal aantal uur opleidingen 
die we aan onze medewerkers 
aanboden (Randstad Group)

=
Meer dan 30 uur 
opleiding voor elk van onze 
medewerkers in 2017

Valérie Denis – CSR-adviseur 

Dit verslag schetst het panorama van de 
maatschappelijke activiteiten van Randstad 
België van januari tot december 2017. Ons 
jaarverslag evolueert elk jaar op het vlak van 
inhoud en vorm. Dit geldt ook voor onze 
maatschappelijke inzichten en ambities. We 
nemen de tijd om op een transparante manier 
verslag uit te brengen over onze acties aan 
onze stakeholders. De voor hen belangrijke 
CSR-thema’s (zie de materialiteitsmatrix 
hiertegenover), die Randstad heeft 
geselecteerd en die aan bod komen in dit 
verslag, beantwoorden aan de thema’s van 
een mensgerichte organisatie. Een organisatie 
dus die ‘Human Forward’ centraal stelt. 

U vindt onze financiële resultaten in het 
jaarverslag van de Randstad Holding. Dat 
laatste bevat ook een hoofdstuk gewijd aan 
de wereldwijde resultaten van duurzaam 
ondernemerschap. 
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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 leefmilieuVerantwoord ondernemen

1
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3

4

5
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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
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Klantentevredenheid
Delen van kennis & expertise

14
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Bijdrage aan een gezonde gemeenschapEducatie 
& cultuur van gemeenschappen
Werkgelegenheid bevorderen en creëren

16

17

18

Duurzaam transport en mobiliteit
Afvalbeheer 
Energiebeheer 

19

20

21
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In 2017 heeft Randstad in
overleg met de verschillende
stakeholders een
materialiteitsmatrix ontwikkeld.
Die toont de 21 CSR-thema’s die
belangrijk zijn voor Randstad
en zijn externe stakeholders,
zoals de klanten, de kandidaten,
de werknemers, de vakbonden
en ook het management
van Randstad. Deze thema’s
komen allemaal aan bod
in dit 16e maatschappelijk
verslag. U vindt ze terug in de
verschillende hoofdstukken.

materialiteits-
matrix



engagement

respondenten
79%

great people  
survey
Elk jaar organiseert Randstad Holding 
de ‘Great People Survey’. De medewer-
kers van Randstad wereldwijd worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
enquête, die werd ontwikkeld om hun 
tevredenheid op het vlak van drie pijlers 
te meten. Dankzij een systeem van ver-
schillende vragen die over die drie pijlers 
zijn verdeeld, peilt de ‘Great People Sur-
vey’ naar het individuele gevoel van elke 
werknemer: hoe voelt hij/zij zich binnen 
de onderneming (1e pijler), hoeveel ver-
trouwen stelt hij/zij in het management 
(2e pijler), maar ook: hoe ervaart hij/
zij de organisatiecultuur en -strategie  
(3e pijler). Samen geven deze ele-
menten een algemeen beeld van onze 
organisatie. Ze zijn bedoeld om inno-
vatie en verantwoordelijkheidsgevoel 
aan te wakkeren. Ze zijn ook gekoppeld 
aan outperformance. 79% van de Bel-
gische medewerkers nam hieraan deel. 
De resultaten van 2017 zijn uitstekend, 
ze zijn beter dan die van de vorige jaren 
en overtreffen zelfs de benchmark van 
de dienstverlenende bedrijven in België. 
De resultaten van deze enquête worden 
via onze verschillende communicatie-
kanalen bekendgemaakt. Indien nodig 
worden er actieplannen rond opgezet.

 2016 2017

‘outperformance’: 64% 72% 
‘people, empowerment and engagement’: 69% 75% 
‘leadership’: 58% 70% 
‘organisational capability’: 65% 71%

12



customer delight 
Met ‘Human Forward’ neemt Rands-
tad duidelijk stelling in door de mens 
en de banden die ons dichter bij  
elkaar brengen, centraal te plaatsen. 
We willen onze relaties versterken en 
onze stakeholders aan ons binden. We  
streven onafgebroken naar  
vooruitgang en vernieuwing. De  
tevredenheid van onze klanten en kan-
didaten houdt ons dagelijks bezig. Naast 
alle hypermoderne technologische 
hulpmiddelen mogen we daarom zeker 
niet de menselijke dimensie, noch de 
emoties die ermee gepaard gaan, uit 
het oog verliezen. Dit is wat onze klanten 
en kandidaten in de eerste plaats willen: 
een menselijk partnerschap, dat hen 
een voortreffelijk traject en een unieke 
ervaring kan bieden. Dit is een van de 
essentiële elementen van de strategie 
van Randstad. 

We slagen erin om ons van onze 
concurrenten te onderscheiden door 
het aanbieden van een menselijke 
ervaring waarbij de combinatie van  
transactionele en emotionele  
ervaringen het verschil maakt. 

Een hele gemeenschap op Google+ 
is gewijd aan de resultaten van deze  
‘Customer Delight’-acties. Deze com-
municatie zorgt ervoor dat deze men-
taliteit en het positivisme binnen onze 
onderneming versterkt worden dank-
zij de best practices en de blijken van 
erkenning van onze klanten en kandi-
daten. 

doelstelling 2018 

Een ‘Customer Delight’-luik creëren voor 
de interne medewerkers van Randstad

Wat maakt ons zo anders? 

Hoe vangen we de tekorten van 
onze stakeholders op, en dit 
binnen een zo kort mogelijke 
tijdsspanne ?
Dit is een uitdaging van formaat en we 
hebben al onze medewerkers nodig 
om het project op te starten. Naast een 
traditioneel tevredenheidsonderzoek 
gaat het immers om het creëren van 
een echte mentaliteit, van gewoonten 
die bij iedereen moeten worden veran-
kerd opdat dit experiment met succes 
zou worden bekroond. We hebben  
10 % van onze consultants en managers 
opgeleid om deze methodologie toe te 
passen. Vandaag helpt de hele organi-
satie van Randstad eraan mee om de 
tevredenheid in de komende jaren te 
doen groeien.

De vorige tevredenheidsenquêtes bij 
klanten en kandidaten leverden ons 
een globale score tussen 7,2 en 7,4 op. 
Dit resultaat bleef dan wel van jaar tot 
jaar stabiel, maar het steeg niet. Van-
daag weten we dankzij de nieuwe maat- 
regelen die we hebben doorgevoerd, 
wat belangrijk is voor onze klanten en 
kandidaten. We zijn in staat om snel te 
reageren, zodat die maatregelen nog 
aan belang kunnen winnen. En na één 
jaar ‘Customer Delight’ is onze globale 
jaarlijkse score gestegen tot 7,8! Onze 
doelstelling is een gemiddelde van 8+ 
halen, een cijfer waarbij de loyauteit, 
de aanbevelingen en het vertrouwen 
exponentieel toenemen en waarbij de 
respondent trouw aan ons is. 

Jaarlijkse maatregelen:
7,8 algemene tevreden-
heidsscore van klanten en 
kandidaten samen 
Net Promotor Score: +20 

Doorlopende maatregelen:

- Klantenscore: 7,3 
- Kandidatenscore: 7,3 
- Score huishoudhulpen: 8,1 
- Score particulieren: 8,1

10% van onze medewerkers 
zijn ‘customer delight angels’ 
geworden. Als ambassadeurs 
van ‘Customer Delight’ bij 
hun collega’s leiden zij de 
actieplannen. 
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Ik had nooit verwacht een vast 
contract te krijgen, mijn geduld 
werd beloond. Ik wil u bedanken 
voor uw begeleiding en hulp in 
mijn zoektocht naar werk. Ik ben 
nog nooit zo goed geholpen door 
een uitzendkantoor als door dat 
van u. Zonder uw betrokkenheid en 
onvermoeibaar enthousiasme zou ik 
dit nooit bereikt hebben…  
Nogmaals bedankt!

Uitzendkracht ‘Delight’

Kortom: bedankt 
voor het werk dat 
jullie hebben verricht. 
Helder, concreet en 
duidelijk. Heel fijn 
om mee te werken 
met het oog op 
communicatie.

klant ‘Delight’

De dag beginnen 
met een 
dankjewel, dat 
geeft een boost 
aan onze energie!

Engel ‘Delight’
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gelijke  
behandeling
We hebben onze plaats op de arbeids-
markt als expert in human resources 
veroverd omdat we het menseli-
jk kapitaal centraal stellen in al onze  
activiteiten. Dat is onze grootste rijk-
dom. Daarom is het sociale luik van de 
CSR alomtegenwoordig. We hebben 
meerdere prioriteiten, die aansluiten 
op ons vak, vastgelegd: alle vormen 
van discriminatie bestrijden en de  
professionele gelijkheid bevorderen. 

De eisen van Randstad op het vlak 
vande strijd tegen alle vormen van 
discriminatie zijn absoluut en ondub-
belzinnig. Om dit doel te bereiken zijn 
de medewerkers van de onderneming 
onze eerste ambassadeurs. We doen 
ons uiterste best om vernieuwende  
sensibiliseringsinstrumenten uit te wer-
ken, we werken acties en opleidingen 
uit om onze medewerkers te helpen bij 
het realiseren van het engagement van 
Randstad ten voordele van de diver-
siteit. 

Ons vak is de mens. We willen het echte 
potentieel van talentrijke mensen naar 
boven brengen en we willen bijdragen 
aan de verrijking van werkgevers die 
onze visie delen. We begeleiden zoveel 
mogelijk mensen naar een job waarin 
ze zich kunnen ontplooien, los van hun 
naam, geslacht, leeftijd of herkomst. 
Bepaalde gespecialiseerde afdelingen 
van Randstad hebben ook nog meer 
doorgedreven projecten ontwikkeld 
gericht op het uitwerken van oplos-
singen voor doelgroepen die zich ver 
van de arbeidsmarkt bevinden (laag-
geschoolde jongeren, vijftigplussers, 
langdurig werklozen, vluchtelingen,…).

Hamim Babakerkhail  
asielzoeker die door RiseSmart 
Employability werd tewerk- 
gesteld in het kader van het 
project ‘level2work’ in samenwer-
king met de Limburgse VDAB.

Bijna drie jaar geleden belandde ik hier vanuit  
Afghanistan en ik werd erkend als politiek vluchteling. 
Ik heb een bachelor bedrijfsbeheer behaald en mijn 
diploma werd erkend in België. Met zes jaar ervaring 
als hr-manager en operations manager in nationale en 
internationale ondernemingen in de niet-commerciële 
en in de ontwikkelingssector beschikte ik over een 
uitstekende kennis op het vlak van human resources en 
administratie. 

Ik was ontmoedigd en ontgoocheld, omdat ik ervan 
uitging dat ik nooit mijn droomjob zou vinden in België 
wegens mijn verleden en mijn taalprobleem. Ik heb 
echter nooit het hoofd laten hangen en ik ben twee jaar 
blijven vechten om werk te vinden. Ik kreeg uiteindelijk 
een kans via een project van RiseSmart en ik kon mijn 
geluk beproeven bij Randstad zelf in het kader van 
een professionele opleiding (contract IBO-VDAB). Dit 
vormde een erg grote uitdaging, maar vooral ook een 
waardevolle kans om mijn kennis te ontwikkelen en mijn 
competenties te bewijzen.

Randstad bood me toegang tot een uitgebreid platform, 
waar ik mijn Nederlands kon verbeteren door met 
andere personen in contact te treden. Ik kon ook mijn 
competenties op het vlak van hr verbreden door me 
in te werken in nieuwe technologieën. Op die website 
heb ik mijn capaciteiten kunnen verkennen, ik leerde er 
andere mensen met verschillende sociale  
achtergronden kennen. 

RiseSmart heeft me geholpen om mijn exacte doelstel-
lingen te bepalen via een opleidingsschema dat me de 
kans gaf om de nodige competenties voor de  
uitoefening van mijn functie te verwerven, maar ook om 
mijn waarde en mijn motivatie te bewijzen. 

Mijn langetermijnambitie is om ondernemer te worden, 
niet enkel voor mezelf, maar ook in het belang van de 
maatschappij. 

Marieke Van Der Ley 
consultant dienstencheques

In de regio Antwerpen 
hebben we asielzoekende 
vrouwen opgenomen in het 
dienstenchequecircuit van 

Randstad in het kader van een  
gemeenschappelijk project van de stad Antwer-
pen, de VDAB en het Opleidingsfonds Diens-
tencheques. Dit project bracht meer stabiliteit in 
hun leven. Elke dag betuigen zij ons hun dank dat 
ze mogen genieten van een vaste job en echte 
ondersteuning.  
Dat geeft ons enorm veel energie!
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van de 
managers 
kreeg een 
opleiding niet-
discriminatie 
en diversiteit 

van onze 
nieuwe 
medewerkers 
kreeg een 
opleiding niet-
discriminatie 

100%

100%

gelijktijdige stimulering  
van alle belangen
Onze bedrijfscultuur is een van onze 
succesfactoren. Randstad onderscheidt 
zich al meer dan vijftig jaar als een onder-
neming met positieve en consistente 
waarden, die binnen de hele organisa-
tie worden gecultiveerd. We bekijken 
de zaken in hun geheel en nemen onze 
sociale verantwoordelijkheid heel erns-
tig. Onze activiteiten moeten steeds in 
het belang van alle betrokkenen zijn.

Discriminatie is precies het  
tegenovergestelde van onze filoso-
fie en onze dagelijkse processen, die 
gericht zijn op gelijke behandeling en  
diversiteit. De functie van ‘equal  
treatment coach’ en het volledige pro-
gramma gewijd aan de bedrijfsethiek 
en de equal treatment, weerspiegelen 
onze scherpe verantwoordelijkheidszin. 
Onze opgeleide en gesensibiliseerde 
medewerkers en ons management  
streven ernaar om deze waarden over te 
brengen op hun klanten en kandidaten. 

Groei kan slechts duurzaam zijn als hij 
economische prestaties aan ethische 
eisen koppelt. Daarom blijft onze strijd 
voor echte kansengelijkheid een kracht-
lijn in onze rekruteringspolitiek, zowel 
voor onze eigen teams als voor onze 
klanten. 

doelstellingen 2018:

• Meewerken aan verschillende 
workshops in samenwerking met 

de openbare sector, de privé-
sector, de non-profit sector om 
concrete instrumenten in de strijd 
tegen discriminatie bij aanwerving 
te vinden.

• De problematiek van handicaps 
meer onder de aandacht bren-
gen. Deelnemen aan het project  
‘handiCAP INTERim’, dat werd 
ontwikkeld door Federgon, en 
samenwerken met verenigin-
gen om meer mensen met een  
handicap binnen onze onderne-
ming en bij onze klanten aan het 
werk te zetten. 

testcampagnes
Elk jaar ondergaan onze  
medewerkers controles in de vorm van  
mysteryshopping, soms in opdracht 
van Federgon, soms intern via een 
externe dienstverlener. Dit laat ons 
toe om in reële omstandigheden de  
reacties van onze medewerkers op een 
discriminerende vraag te controleren 
en om bepaalde situaties of personen 
zo nodig bij te sturen. We vernieuwen 
voortdurend ons opleidings- en  
begeleidingsprogramma voor onze 
medewerkers ter bestrijding van discri-
minatie. 

doelstellingen 2018:

• 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 cam-
pagne een meer omvattende 
en uitvoerige e-learningmodule  
uitwerken, met veel oefeningen 
met situaties uit het werkveld 
zoals die dagelijks door onze  
medewerkers worden beleefd.

loopbaanontwikkeling 
onze medewerkers
We zijn ervan overtuigd dat opleidingen 
een essentiële hefboom zijn voor de 
ontwikkeling van competenties. Bij het 
uitwerken van dynamische en veilige 
professionele loopbanen streven wij 
naar de versterking van de arbeidsinzet-
baarheid van iedereen. De ontwikkeling 
van talenten is een van de pijlers die 
de strategische ambities van Randstad 
ondersteunen. Om onze medewerkers 
in hun beroepsleven te laten groeien, 
zijn wij bij Randstad intensief bezig met 
opleidingen en begeleidingstrajecten 
met het oog op indiensttreding en per-
soonlijke ontwikkeling.

16



In 2017 werden 72.619 verplichte opleidingsuren gegeven!*

 2016 2017

Kennismakingsprogramma 49.333 uur 47.205 uur 
Management/Leadership 4.314 uur 5.208 uur 
Externe opleidingen 13.422 uur  20.206 uur

*aan alle medewerkers van Randstad Group

" Om onze medewerkers  
de kans te geven om zich op 
ieder ogenblik bij te scholen, 
hebben we modules van 
10-15 minuten uitgewerkt 
met instructiefilmpjes 
en handleidingen, en dit 
op meerdere vlakken: 
persoonlijke ontwikkeling, 
technische ontwikkeling, 
principes en waarden die 
de onderneming hoog in het 
vaandel draagt."

72 000 uren 
= 

30 uren per 
medewerker
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great conversations 

Randstad streeft ernaar om aan 
alle medewerkers perspectieven 
voor loopbaanontwikkeling aan 
te bieden. De onderneming 
wil een werkomgeving bieden 
waarin mensen zich gewaardeerd 
voelen als persoon en waar 
ze gestimuleerd en opgeleid 
worden om hun talenten zo goed 
mogelijk te ontwikkelen. In 2017 
hebben we de jaarlijkse evaluatie- 
en ontwikkelingsgesprekken 
vervangen door een nieuw 
systeem: vanaf nu ontmoeten 
medewerkers en managers 
elkaar het hele jaar door voor 
professionele evolutiegesprekken, 
de ‘Great Conversations’. 
Tijdens die gesprekken helpt de 
manager, in een rol van coach, 
zijn medewerker om zijn eigen 
professionele ontwikkeling in 
handen te nemen. Het doel is om 
veel korter op de bal te spelen 
en een achterhaalde methode 
af te stoffen. Deze gesprekken 
krijgen nu een nieuwe dynamiek 
door meer regelmatige feedback 

onze werknemers
Net zoals voor onze interne medewer-
kers bieden we ook onze werknemers, 
uitzendkrachten en huishoudhulpen 
meerdere opleidingen aan. Met het 
oog op de ontwikkeling van de compe-
tenties van al deze werknemers in de 
functie die ze uitvoeren, maakt Rands-
tad graag gebruik van de verschillende 
interne en externe opleidingen die deze 
kandidaten de mogelijkheid geven om 
nieuwe competenties te verwerven of 
bepaalde lacunes weg te werken. We 
bieden hen niet minder dan 53 interne 
en 110 externe opleidingen aan. Van  
verkoop tot het beroep van chauffeur 
over ergonomie, onze talenten krijgen 
een brede waaier aan mogelijkheden 
aangeboden. 

voorbeeld: opleidingsuren voor huishoudhulpen 

 2016 2017

Schoonmaaktechnieken 2.723 uur 1.694 uur 
Strijktechnieken 1.337 uur 1.813 uur 
Assertiviteit en zelfvertrouwen 1.043 uur 789 uur 
Start to clean  668 uur 736 uur 
Cleaning Basics 991 uur  1.365 uur 
Coaching ergonomie (in groep) / 498 uur 
Coaching ergonomie (individueel) / 408 uur

Totaal 6.762 uur 7.303 uur
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Geconfronteerd met het talententekort 
in bepaalde sectoren, biedt Randstad 
ook vernieuwende oplossingen aan 
met de ontwikkeling van opleidingen op 
maat via Randstad Academy (meer info 
op pagina 22).

gezondheid  
en veiligheid
interne medewerkers
In een dienstverlenend bedrijf hangt de 
gezondheid op het werk vooral af van 
het psychisch en psychologisch welzijn 
van alle medewerkers. Randstad Group 
zet zich sterk in voor de gezondheid 
en de veiligheid van alle medewerkers. 
Medewerkers krijgen een luisterend oor 
aangeboden, evenals opleidingen en 
bewustwordingsmodules inzake versla-
vingen en een gezonde levensstijl.

Al jarenlang worden talrijke initiatie-
ven ter bevordering van het welzijn op 
het werk op touw gezet. Ons deskun-
digenteam analyseert, inventariseert 
en peilt onze collega’s en de actualiteit 
om voortdurend op de hoogte te zijn 
en nieuwe acties gericht op een spe-
cifiek hot item uit te werken. Zo zagen 
de opleidingen Energy@work, Move@
work, Care4you,… het licht. 

doelstellingen 2018:

• 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 al onze 
medewerkers.

• Een fitbee aanbieden aan al onze 
medewerkers om hen aan te moe-
digen in hun streven naar een 
betere gezondheid en meer welzijn.
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Care4You:

In samenwerking met onze partner Securex hebben 
we een grootschalig project op touw gezet om onze 
langdurig zieke medewerkers te helpen om hun 
plaats op de arbeidsmarkt opnieuw in te nemen. 
Met medewerkers die langer dan een maand 
afwezig zijn, wordt op een onafhankelijke manier 
contact opgenomen door Securex om hun situatie 
te evalueren en om hen mogelijke hulptrajecten 
voor te stellen. Securex staat volledig in voor deze 
maatregel, zodat de anonimiteit van de contacten 
en verklaringen en de geheel vrijwillige deelname 
van de mensen wordt gegarandeerd. Een gratis 
anonieme telefoonlijn vult deze formule aan, zodat 
we een optimale hulp bieden aan wie daar behoefte 
aan heeft. 

Move@work: 

In het kader van ons beleid van welzijn op het werk en de 
toepassing van de app IChange3, die in 2016 werd ontwikkeld, 
richten we in de kantoren workshops over gezonde voeding 
in. Onze bedoeling hierbij is om in samenwerking met 
onze partner Securex gespecialiseerd diëtistenadvies te 
geven en een beter onderscheid te maken tussen enerzijds 
voedingsstoffen die ons energie schenken en anderzijds 
energierovende voeding. Naar aanleiding van de positieve 
feedback en op voorstel van de deelnemers hebben we in 2017 
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 ziektes die vaak 
samengaan met een kantoorjob, te voorkomen. Een prima 
manier om goed voor zichzelf te zorgen en risico’s te vermijden. 

310 deelnemers in 2017 

Energy@work: 

Deze opleiding biedt werknemers 
tools om hun eigen energie en 
die van hun medewerkers te 
meten, maar ook om de eerste 
symptomen van een mogelijk 
kritieke situatie te herkennen. Er 
wordt ook advies gegeven om 
bepaalde types risicogedrag te 
voorkomen. Een gratis anonieme 
telefoonlijn vult deze formule aan, 
zodat we een optimale hulp bieden 
aan wie daar behoefte aan heeft. 

486 deelnemers in 2017

‘Praktijkgericht’:

Op het vlak van meer praktijkgerichte opleidingen 
kregen onze medewerkers in 2017 de kans om 
een theoretische én praktische opleiding over 
brandbestrijding te volgen. In 2018 komen daar 
nog verplichte opleidingen op het vlak van 
verkeersveiligheid bij. Ook onze uitzendkrachten 
krijgen de mogelijkheid om zich te registreren 
op het reeds bestaande digitale platform, dat 
verschillende test- en kennismodules over 
beroepsrisico’s en het vermijden ervan aanbiedt (zie 
het punt ‘Onze werknemers’ hierna).
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onze werknemers 
Het waarborgen van de veiligheid en 
gezondheid van onze uitzendkrachten 
is een niet-aflatende eis. We werken 
nauw samen met onze klanten, die 
als eersten de taak hebben om onze 
uitzendkrachten te beschermen.

De medewerkers van Randstad zijn de 
eerste preventiespecialisten in hun rela-
ties met klanten en uitzendkrachten. De 
bewustwording en het inschakelen van 
veiligheidsadviseurs gebeurt via hen. 
Onze preventie- en veiligheidsadviseurs 

van de uitzendkrachten 
van Randstad had 
in 2017 geen enkel 
ongeval

93,6%

arbeidsongevallen

uitzendkrachten 2016 2017

ernstgraad 0, 65 0,77 
frequentiegraad 34,3 37,71

graad van de sector  2016 2017

ernstgraad 0,83 0,91 
frequentiegraad 39,96 41,1

huishoudhulpen  2016 2017

ernstgraad 0,34 0,62 
frequentiegraad 20,60 21,36

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 van onze preventie- en 
veiligheidsadviseurs inschakelen.

Sinds juni 2014 biedt Randstad ener-
zijds uitzendkrachten de mogelijkheid 
om zich te registreren op ons interac-

tief onthaalplatform met veiligheids 
-instructies en tests. 

Anderzijds stelt Randstad aan bepaalde 
klanten voor om een introductiefilm 
te creëren om aan de nieuwe tijdelijke 
medewerkers hun activiteiten, eve-
nals de eraan verbonden risico’s en  
preventiemaatregelen, voor te stellen

doelstellingen 2018:

Nieuwe preventiepraktijken bli-
jven ontwikkelen en onze bewust- 
wordingsacties bij onze klanten en 
medewerkers versterken. 

2016: 

17.603 gebruikers 
+2.250 nieuwe opgeleiden  
per maand

2017:

21.085 gebruikers 
+ 1.790 nieuwe opgeleiden  
per maand
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vernieuwing
tech & touch
Technologie is een onderdeel van ons 
dagelijkse leven geworden. De digitali-
sering verandert onze levenswijze, onze 
manier van zakendoen en van werken. 
Ze leidt tot nieuwe concurrenten en 
tot nieuwe online hr-oplossingen, die 
de manier waarop klanten en kandi-
daten willen worden bediend, radicaal 
veranderen. Klanten en kandidaten  
hebben andere behoeften gekregen. De 
nieuwe digitale hr-tools en -oplossingen 
veranderen de manier waarop mensen 
toegang krijgen tot jobs. Dit verandert 
de rol die Randstad op dit vlak speelt. 
Klanten en kandidaten willen om het 
even waar, om het even wanneer en 
via om het even welk apparaat worden 
geholpen, op een manier die vroeger 
niet voor mogelijk werd gehouden. Dit 
beïnvloedt onze manier van werken. 
De digitale transformatie is een erg 
belangrijke pijler van onze strategie: we 
willen aan onze kandidaten steeds meer 
gepersonaliseerde digitale oplossingen 
bieden en we willen de ondernemingen 
bijstaan in hun jacht naar talent.

Door van onze strategie ‘Tech & Touch’ 
een van de belangrijkste pijlers van onze 
globale strategie te maken, volgen we 
een weg die ons in de komende jaren 
leidt naar de versterking van onze leiders-
positie op het vlak van hr-diensten. Deze 
strategie ‘Tech empowers Touch’ berust 
op meer dan een halve eeuw uitbouwen 
van stevige banden met klanten en 
kandidaten, en op een grondige kennis 

van en ervaring met hr-dienstverlening. 
Het doel van de strategie is niet om de 
mens te vervangen, maar wel te verster-
ken. We willen de technologie zo goed 
mogelijk benutten om tijd te winnen in 
de administratieve processen, automa-
tiseren zonder de onmisbare band met 
mensen te verliezen. 

We hebben bijvoorbeeld vastgesteld 
dat veel kandidaten hun onlinekandi-
datuurstelling niet voltooien. Daarom 
hebben we onlangs een systeem van 
onlinedialoog met hen uitgewerkt.  
Daarbij stellen we hen de vraag wat 
ze kunnen en willen doen. Dit leidt 
veel sneller tot een lijst van jobs die 
hen op het lijf zijn geschreven. Zo ver-
liest de kandidaat geen tijd met ein-
deloos zoeken op de site of met het 
invullen van standaardformulieren. Op 
die manier verbeteren we onze dienst 
-verlening met digitale apps die we elke 
dag opnieuw bouwen en ontwikkelen.

randstad  
academy
Grote nieuwigheid in 2017! 

De Belgische economie groeit en 
het consumentenvertrouwen neemt 
opnieuw toe. De vraag naar geschikt 
personeel stijgt sterk, maar de  
werkgevers vinden steeds moeilij-
ker arbeidskrachten met de nodige  
competenties. De arbeidsmarkt lijdt 
onder een grote kloof. België is het 

tweede land van Europa met het 
grootste aantal langdurig openstaande 
vacatures.

Randstad Academy werd ontwikkeld om 
een antwoord te bieden op de grootste 
wanverhouding op de arbeidsmarkt: er 
zijn talrijke beschikbare werkzoekenden, 
maar ze missen de competenties om te 
kunnen ingaan op de vele vacatures. 

Om hieraan te verhelpen riepen we 
de Randstad Academy in het leven: 
geschikte kandidaten herkennen en 
hen opleiden om deze ‘burning seats’, 
deze knelpuntberoepen, in te vullen. Zo 
kunnen de werkzoekenden een nieuw 
elan geven aan hun loopbaan en ont-
moeten de ondernemingen kandidaten 
met de vereiste kennis, expertise en  
competenties. Kandidaten die ze anders 
niet of slechts met heel veel moeite zou-
den hebben gevonden. 

onze aanpak
We vertrekken van het profiel van de 
kandidaat. Zo kunnen we op maat wer-
ken 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 zijn interesses, zijn talenten en 
zijn drijfveren. We meten zijn motivatie 
en zijn nieuwsgierigheid. Op basis van 
deze factoren gaan we op zoek naar 
een geschikte opleiding binnen de 
bestaande initiatieven bij onze partners 
zoals de VDAB, Actiris en de Forem. 
Nog voor hij met zijn opleiding start, 

"België is het tweede land 
van Europa met een groot 
aantal vacatures die al lang 
openstaan."
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gaat de kandidaat al op gesprek bij zijn 
toekomstige werkgever. Zo kunnen we 
nagaan of zijn profiel wel degelijk 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. 

Er is een ruime waaier aan opleidin-
gen: buschauffeurs, operatoren in de 
voedingssector, rekruteerders, heftruc-
kchauffeurs, technisch tekenaars,… Het 
gaat om flexibele opleidingen die op 
maat van de kandidaat en de werkgever 
worden samengesteld. We vermijden 
lange wachttijden, we willen snel rea-
geren. Al deze functies kenmerken zich 
ook door hun duurzame karakter: een 
‘burning seat’ invullen biedt in principe 
de zekerheid van een duurzame baan 
attention pcq il n’y a plus de jobs pour 
life. 

De opleiding ‘Portilog’ voor logistiek 
bediende is hier een mooi voorbeeld 
van. Dankzij deze opleiding konden tien-
tallen kandidaten, vaak werklozen, aan 
het werk worden gezet in knelpuntbe-
roepen, bijvoorbeeld in de Antwerpse 
haven. 

randstad young 
talents
Jongerentewerkstelling is een  
uitdaging voor ons land en een prioriteit 
voor Randstad. Meer dan 55 % van de 
uitzendkrachten die we in 2017 aan werk 
hielpen, is jonger dan 26 jaar. Het is dus 
erg belangrijk om alles in het werk te  
blijven stellen om hun toetreding tot het 
beroepsleven te vergemakkelijken. 

Randstad Young Talents werd in 2012 
gelanceerd als pilootproject in de 
faculteit economie en bedrijfsbeheer 
van de KU Leuven. Vandaag zijn onze 
consultants actief op de campussen van 
de belangrijkste Belgische hogescholen 
en universiteiten. Ze brengen studenten 
en werkgevers met elkaar in contact. 

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 en maakt ondernemingen er 
warm voor dat studenten uit het laatste 
licentiejaar, masterstudenten en pas 
afgestudeerden aan de slag kunnen in:

• deeltijdse banen die aansluiten op 
hun studierichting,

• banen voor pas afgestudeerden

Deze functies worden vaak gecreëerd 
door Randstad Young Talents op basis 
van de kandidaat en in samenwerking 
met de ondernemingen. We gaan verder 
dan het invullen van een vraag: we creë-
ren de vraag en scheppen zo nieuwe 
kansen. Dit is een goede manier om het 
talententekort waar de ondernemingen 

1.000
jobs 
aansluitend op 
de gevolgde 
studierichting 
sinds 2012 en

en 480
in 2017

500 
eerste werker-
varingen

1.000
individueel 
gecoachte 
studenten

2.000
studenten 
die onze 
workshops he-
bben gevolgd

89%
van de 
studenten is 
tevreden of 
heel tevreden 
over onze 
begeleiding

vandaag mee kampen, aan te pakken. 
De arbeidsmarkt staat inderdaad veel 
meer open voor dit type rekrutering 

Studenten zijn ook vragende partij voor 
workshops. Ze ontdekken er facetten 
van hun persoonlijkheid waarvan ze niet 
wisten dat ze die ooit naar voor zouden 
schuiven bij een mogelijke werkgever. 
Ze leren om hun echte drijfveren en 
ambities te bepalen en in woorden uit 
te drukken. Randstad Young Talents 
geeft alle studenten zo de kans om ver-
trouwen te krijgen in hun capaciteiten, 
los van hun opleiding, zelfs studenten 
uit een studierichting die niets te maken 
heeft met economie (archeologie, 
wetenschappen,…).
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" Randstad Academy 
is een toegankelijke 
dienstverlening en  
voorziet in kandidaturen  
en ‘burning seats’ dankzij 
onze medewerkers uit  
heel België!"
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partner van Young Talent in 
Action van het VBO

Randstad Young Talents 
tekende natuurlijk present op 
de tweede editie van het forum 
‘Young Talent in Action’, dat 
door het VBO wordt  
georganiseerd. Onze medewer-
kers hebben tal van studenten 
geholpen om in slechts tien 
minuten hun motivatie, hun 
competenties, maar ook hun 
verwachtingen op het vlak van 
de balans tussen werk en privé, 
hun ambities en hun energie- 
niveau om dit te realiseren,  
te bepalen, en dit aan de hand 
van onze ‘boom’. 
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" Aauyush 

Ik ben masterstudent aan de KU Leuven. 
Ik heb deelgenomen aan een evenement 
dat door Randstad Young Talents op 
de campus werd georganiseerd. Ik 
heb onmiddellijk een afspraak voor 
een gesprek gemaakt om mijn cv door 
te nemen en te zien of ze me kunnen 
helpen om een job te vinden. Randstad 
heeft me op de hoogte gehouden van 
alle stappen die ze hebben genomen. 
Zodra een kans zich aanbood, kon 
ik op sollicitatiegesprek, en ik werd 
aangeworven! Ik werk nu acht maanden 
bij Zoetis. Deze job had ik nooit op mijn 
eentje kunnen vinden. Randstad Young 
Talents heeft echt rekening gehouden 
met mijn persoonlijke ambitie en heeft 
me enorm ondersteund tijdens het 
hele traject. Ik beveel hen warm aan bij 
andere studenten.

Internationaal student die we hebben 
geplaatst in een farmaceutische 
onderneming, in een functie die  
perfect aansluit bij zijn studies."

" Joris Monard

Werken met Randstad Young Talents 
was een interessante en verrijkende 
ervaring. Als onderneming heeft 
Siemens PLM Software veel baat 
gehad bij de jonge talenten die zij ons 
hebben voorgesteld. De samenwerking 
kwam trouwens niet alleen de 
onderneming ten goede, maar ook de 
afgestudeerden en de studenten. Wat 
ik het meest op prijs stel in dit concept, 
is dat we afgestudeerde studenten 
een vast contract kunnen aanbieden 
lang voordat ze tot de arbeidsmarkt 
toetreden; ze worden zeer snel 
operationeel dankzij de ervaring die ze 
tijdens hun studies hebben opgedaan 
binnen de onderneming. We willen 
Randstad Young Talents bedanken voor 
de belangrijke rol die ze spelen in ons 
strategisch rekruteringsprogramma op 
de campussen en voor het aanwerven 
van talenten in het algemeen 

Talent Acquisition Manager Siemens "
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RiseSmart & RiseSmart 
Employability

TOTAAL:  
9.452 begeleide en  
geplaatste kandidaten

71% heeft werk gevonden  
na de begeleiding

4,1/5 is de tevredenheidsscore 
van onze kandidaten

riseSmart
In mei 2017 hebben we RiseSmart, 
voorheen Galilei, op de Belgische 
markt gelanceerd. RiseSmart maakt 
deel uit van de Randstad Group en 
omvat al onze begeleidingsdiensten, 
meer bepaald gericht op de groeiende 
vraag naar outplacement. De filosofie 
van RiseSmart is om de competenties 
van elk individu zo goed mogelijk te 
ontwikkelen door een aanpak op maat. 
Deze aanpak steunt op zijn sterktes 
en helpt hen het beste in zichzelf naar 
boven te brengen. Dit doen we met 
behulp van technologische tools, die 
even doeltreffend als vernieuwend zijn. 
Wij bieden geen standaardoplossingen 
aan, maar dragen een open dialoog en 
een vooruitstrevende visie uit in ons  
begeleidingsproces naar meer  
autonomie. De kandidaten worden 
niet enkel door een persoonlijke coach 
begeleid, maar ook door virtuele 
experts via een platform dat elke dag de 
klok rond toegankelijk is op alle soorten 
digitale apparaten (pc, tablet, smart-
phone). Dit is een heuse troef voor de  
ondernemingen die ons in die visie 
steunen. 

Het luik Employability van RiseSmart 
biedt echte alternatieven voor het 
klassieke traject naar een job en geeft 
mensen met een grote tot zeer grote 
afstand tot de arbeidsmarkt, de kans om 
(opnieuw) de weg naar een duurzame 
job te vinden. RiseSmart Employability is 
aanwezig in de drie gewesten in België 
en werkt er aan diverse projecten.
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maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
maakt sinds de oprichting van Randstad 
deel uit van onze waarden. Door onze 
gelijktijdige bevordering van de belan-
gen van alle partijen, zit maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in ons DNA. 
We streven ernaar om dit te delen met 
al onze stakeholders, zowel klanten, kan-
didaten, verenigingen, andere sectoren 
als het grote publiek. 

sustainable  
development goals 

In het kader van de ‘Agenda 2030’ voor 
duurzame ontwikkeling engageerden 
alle lidstaten van de Verenigde Naties 
zich om de nodige initiatieven en beslis-
singen te nemen om onze footprint op de 
planeet en de maatschappij te verkleinen 
of te verduurzamen. De 17 doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling, de Sustai-
nable Development Goals of SDG’s in het 
Engels, steunen op de hypothese dat er 
nood is aan verandering. Ze zijn nauw 

39.043 €

giften aan verenigingen 
en sociale projecten in 
België.

We moedigen lokale 
initiatieven van 
onze medewerkers 
aan. In 2017 werden 
talrijke acties en 
fondsenwervingen voor 
meerdere verenigingen 
georganiseerd. De 
ingezamelde bedragen 
werden door Randstad 
Group verdubbeld. 

met elkaar verweven en de uitdaging ligt 
in samenwerking: samenwerking tussen 
ontwikkelingslanden en ontwikkelde 
landen, maar ook tussen overheden, de 
privésector, vakbonden, ngo’s, acade-
mische instellingen en burgers. Duur-
zaamheid staat centraal in onze strategie 
en onze bedrijfsvoering. Randstad Group 
ging de verbintenis aan om bepaalde van 
die SDG’s uit te dragen en na te leven. 
Als bedrijf gespecialiseerd in human 
resources kan Randstad hoofdzakelijk 
bijdragen aan doelstelling nr. 8 – ‘Degelijk 
werk en economische groei’ –, maar we 
kunnen ook invloed uitoefenen op andere 
punten, zoals gendergelijkheid, gezond-
heid en welzijn, duurzame consumptie,…

oprichting van de leerstoel 
‘duurzame transformatie’ 
In oktober 2017 besliste Randstad België 
om stichtend partner te worden van de 
Antwerp Management School. Samen 
met BASF en de Haven van Antwerpen 
treden we toe tot het ‘Sustainable Trans-
formation Lab’ van het ‘Kennisnetwerk’ 
met als doel de oprichting van de 
leerstoel ‘Duurzame transformatie’ van 
professor Wayne Visser.

Dit partnerschap wil ondernemingen 
voorbereiden en helpen om echte 
oplossingen te vinden voor de heden-
daagse maatschappelijke uitdagin-
gen en om de toekomstige generaties  
leiders voor te bereiden op deze uitda-
gingen door een mentaliteit van duur-
zaamheid in te voeren.
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Randstad België treedt toe tot dit 
partnerschap omdat we ervan overtuigd 
zijn dat een onderneming slechts kan 
bestaan als ze een positieve bijdrage tot 
de maatschappij levert. We doen dit ook 
omdat we er ons toe verbonden heb-
ben om de Sustainable Development 
Goals na te streven, meer bepaald om te  
ijveren voor een duurzame  
economische groei en voor waar-
dig werk voor iedereen en om  
ongelijkheden te bestrijden.

Dit project heeft een looptijd van drie 
jaar. Randstad en de Antwerp Manage-
ment School verwachten de volgende 
resultaten van het project:

• De ontwikkeling van een doeltref-
fend instrument om te evalueren 
in welke mate een onderneming 
‘future fit’ (klaar voor de toe-
komst) is volgens het perspectief 
van Randstad, met name om de  
individuen en de ondernemingen 
zich verder te laten ontwikkelen.

• De lancering van en de leiding over 
een C-level actiegroep voor het 
leadership in de sociale economie 
(werk en duurzaamheid, en vice 
versa).

• Een bijdrage aan de opleiding van 
jongeren opdat zij ‘Responsible 
Managers’ zouden worden.

Professor Wayne Visser

"Duurzame transformatie 
en geïntegreerde waarde 
vormen de voorhoede van 
een positieve aanpak gericht 
op oplossingen voor onze 
mondiale uitdagingen. Ze 
erkennen dat het programma 
van CSR en van een 
duurzame onderneming 
werd gereorganiseerd om 
ons economisch systeem 
te hervormen, onze 
businessmodellen opnieuw uit 
te denken en onze producten 
en diensten te hertekenen. 
Dit is de volgende industriële 
revolutie."»

Eddy Annys – COO Randstad

"De dag waarop Randstad 
werd opgericht in 1960, 
was onze oprichter Frits 
Goldschmeding zich al bewust 
van de impact van werk 
op mens en maatschappij. 
We mogen niet nonchalant 
omspringen met mens en 
maatschappij. Daarom was 
het voor ons vanaf dag één erg 
belangrijk om te handelen in 
overeenstemming met onze 
waarden door het accent te 
leggen op een rechtvaardige 
en inclusieve omgeving. 
We vinden deze visie terug 
in dit leerstoelproject en 
in de ideeën van professor 
Wayne Visser. Binnen dit 
partnerschap werken we 
aan de ontwikkeling en aan 
het delen van informatie 
en instrumenten die de 
ondernemingen helpen om 
hun menselijk potentieel aan te 
wenden in het voordeel van het 
individu, van de onderneming 
en van de maatschappij."
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gemeenschappelijke visie

waarom: samen verbeteren we 
de arbeidsinzetbaarheid van 
arme mensen aan de rand van 
de samenleving

doel: van nu tot 2019 zullen we 
5.000 mensen ondersteunen 
om hen voor te bereiden op de 
arbeidsmarktl

hoe: door de kennis en 
de competenties van de 
Randstadmedewerkers te 
benutten in de VSO-projecten

VSO 
Via ons internationale partnerschap 
met VSO, Voluntary Service Over-
seas, bieden wij hulp aan kansarme 
gemeenschappen aan de rand van 
de samenleving. Onze medewerkers 
gaan als vrijwilliger aan de slag om 
hun competenties en expertise in 
marketing, human resources, rekrute-
ring en informatica te delen om deze  
gemeenschappen te helpen een betere 
toekomst op te bouwen. 

zijn sinds 2006 
vertrokken, onder wie 

maar liefst 3 in 2017

20 Belgen
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Youca 
Op dezelfde manier als bij al onze ini-
tiatieven en projecten gericht op jonge 
talenten, hebben we ons partnerschap 
met Youca, voorheen Zuiddag, in 2017 
vernieuwd in het kader van de cam-
pagne ‘Work for Change’. In oktober 
hebben bijna 17.000 jongeren een 
schooldag geruild voor een werkdag 
binnen een onderneming, in een organi-
satie 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 
opnieuw aangesloten bij deze cam-
pagne. We hebben 20 studenten aan 
het werk gezet via onze divisie RiseS-
mart: ze hebben deelgenomen aan 
verschillende workshops en coaching-
sessies voor werkzoekenden die door 
RiseSmart worden begeleid. Een dag 
die een diepe indruk heeft nagelaten op 
de jongeren van Youca!

partner van een uniek  
project in België
In 2017 heeft Randstad Group zich 
samen met andere partners ingezet 
voor een nieuw soort concept in  
België. Het gaat om een  
project met een tweeledig doel:  
maatschappelijke integratie en de stri-
jd tegen voedselverspilling. Gezien ons 
vak zal ons partnerschap zich vooral 

richten op het luik van maatschappelijke  
integratie. Daarbij zullen we  
verschillende van onze actoren inzetten, 
zoals RiseSmart voor de selectie en 
de begeleiding van werknemers die  
doorgaans al een hele tijd ver afs-
taan van de arbeidsmarkt. De  
uitzenddivisie van Randstadzal ook een 
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steentje bijdragen om de continuïteit 
van de beroepsloopbaan van deze 
werknemers te verzekeren. De lancering 
van dit nieuwe concept vindt plaats in 
het tweede semester van 2018. Verdere 
details hierover leest u in ons volgende 
verslag!



duurzaam ondernemen
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 beheerspro-
cessen van de organisatie op wereld-
vlak 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, vast-
leggen. 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 gover-
nance goed worden toegepast. Alle 
ontwikkelingen worden nauwkeurig 
gecontroleerd, zowel nationaal als inter-
nationaal. Van die activiteiten wordt 
verslag uitgebracht in het jaarverslag 
van de Randstad Holding.

Het Belgische directiecomité is 
verantwoordelijk voor de goede uit-
voering van het beleid van de hol-
ding. Daartoe werden meerdere 
instrumenten ontwikkeld, zoals het  
managementsysteem, dat voortbouwt 
op onze opdracht en onze visie. Daa-

rin worden de doelstellingen voor alle 
elementen van onze bedrijfsactiviteit 
geformuleerd, met concrete KPI’s. De 
evolutie van elke KPI wordt opgevolgd 
aan de hand van een dashboard. Deze 
processen worden gecontroleerd 
met behulp van een intern en extern 
auditsysteem. Indien nodig worden  
correcties aangebracht aan het beleid 
of aan de processen.

Integriteit en ethiek zijn de drijfveren 
voor zowel het professionele als het 
persoonlijke gedrag van alle Randstad-
medewerkers. Ze komen bijvoorbeeld 
tot uiting in onze ‘Business Principles’, 
een ‘Misconduct Reporting Procedure’ 
en een ‘Competition Law Policy’, die we 
delen met onze medewerkers, maar ook 
met onze kandidaten, klanten en andere 
professionele partners. Onze acties 
worden natuurlijk gecontroleerd, en we 
meten regelmatig het kennisniveau van 
onze medewerkers op het vlak van deze 
procedures.
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business 
principles: 

We hebben 
minimumnormen 
opgesteld, een 
deontologische 
beroepscode die 
elke medewerker van 
Randstad steeds moet 
naleven in de omgang 
met kandidaten, 
andere medewerkers 
(rechtstreekse collega’s, 
uitzendkrachten, 
projectmedewerkers, 
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 speciale 
telefoonlijn.

data protection 
policy: 

Deze richtlijn 
organiseert de 
verwerking van 
persoonsgegevens die 
Randstad bijhoudt over 
kandidaten, personeel 
of klanten. Naar 
aanleiding van de GDPR 
(zie het punt over de 
gegevensbescherming 
op pagina 33) zal dit 
beleid nog worden 
versterkt.

competition law 
policy:

Een erg concrete lijst 
met voorbeelden 
van wat al dan niet 
is toegestaan. De 
bedoeling is dat 
alle commerciële 
handelingen van 
de medewerkers in 
overeenstemming 
zijn met alle geldende 
mededingingswetten.
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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. EcoVadis beheert het 
eerste samenwerkingsplatform om de praktijken van onderne-
mingen op het vlak van duurzame ontwikkeling te evalueren en te  
verbeteren. De methodologie van EcoVadis is gebaseerd op interna-
tionale normen van duurzame ontwikkeling, meer bepaald het Global 
Reporting Initiative, het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties en de 
ISO 26000-norm.

ISO 9001
Deze erkende norm legt eisen op voor het kwaliteitsbeheersysteem 
van een organisatie en voor de manier waarop ze haar strategie 
aanpakt. 

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 via het ‘CO2-compensatiesysteem’ van 
bpost de CO2-voetafdruk van haar postverwerking over de periode 
01.01.2017 tot 31.12.2017 heeft gecompenseerd om haar milieu-impact 
te verminderen. 

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

LSI-veiligheid 
Deze norm heeft betrekking op het veiligheids- en gezondheids 
beleid, de inventarisatie en beoordeling van de risico’s, de  
selectie en het administratieve beheer, de toelichting en instructies, de  
bewegwijzering, de registratie en het onderzoek van ongevallen en 
incidenten, evenals medische zorgen binnen de onderneming.

QFOR-kwaliteit
De Qfor-audit controleert de kwaliteit van de dienstverlening van 
opleiders en consultants aan de hand van een uitgebreide studie en 
een tevredenheidsonderzoek 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 mon-
diale Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Sinds 1999 erkennen 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.

Customer Relationship 
Management

Labor Practice Indicators

Human Rights

HR Community Prize op de HR Excellence Awards 
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dialoog met de 
stakeholders

Sociaal netwerken

11.321 
volgers op Facebook

7.481 
volgers op LinkedIn

2.040  
volgers op Twitter

176.260  
volgers van ‘Workforce 360’
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vertegenwoordiging van onze medewerkers
Onze medewerkers worden vertegenwoordigd door een 
vakbondsafvaardiging, een Ondernemingsraad en een 
Comité voor de Preventie en Bescherming op het werk. We 
hebben een systeem van elektronisch stemmen ingevoerd. 
Dit zorgt voor een vlottere toegang tot de sociale verkiezin-
gen voor al onze medewerkers en verhoogt de participatie-
graad. De communicatie hierover verloopt volledig via het 
intranet. Zo zijn onze medewerkers steeds op de hoogte 
van het laatste nieuws.

studies
1. Elk jaar doet Randstad een beroep op zijn  

stakeholders, klanten en prospects, maar meer in 
het algemeen ook op de Belgische arbeidskrachten, 
om een onderzoek uit te voeren in verband met de 
arbeidsmarkt, tendensen te identificeren en de 
resultaten te delen. Deze gerichte wetenschap-
pelijke studies worden sinds 1999 uitgevoerd door 
Randstad en werden enkele malen overgedaan 
om te zien of de situatie gewijzigd was in de loop 
van enkele jaren. Dit was het geval in 2017, met de 
heruitgave van de studie die in 2000 en 2005 werd 
verricht over de manier waarop werkgevers de 
arbeidsmarkt zien evolueren en welke pistes moe-
ten worden verkend om het tekort aan te pakken.

2. Onze jaarlijkse studie over studenten en de evo-
lutie van de studentenjobs met hun netwerken 
en hun drijfveren, maar ook over de impact van 
de nieuwe wetgeving over zwartwerk die sinds  
januari 2017 van kracht is.

3. Randstad Employer Brand Research 17e uitgave
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themavoormiddagen
Randstad organiseert al meer dan vijftien jaar twee keer 
per jaar themavoormiddagen voor klanten en pros-
pects, verspreid over verschillende locaties in België. 

Voor deze voormiddagen werkt Randstad samen met 
het bedrijf Claeys & Engels. We belichten gevarieerde 
thema’s die een helder juridisch aspect bevatten. Dit 
wordt sterk op prijs gesteld door onze deelnemende 
klanten. Deze thema’s betreffen met name de sociale ins-
pectie, einde van de loopbaan en pensioen, haalbaar en 
handzaam werk, compensaties en voordelen, de GDPR,…

Jan Denys
Director External Communication & Public Affairs

‘werken aan merken’

Tussen  

800 en 1.000  
inschrijvingen per voormiddag

We zijn in 2000 gestart met de jaarlijkse bevraging die aan de basis ligt van dit 
Randstad Employer Brand Research (voorheen Randstad Award). Ze maakte deel 
uit van een meer uitgebreide studie van de arbeidsmarkt, waarbij werknemers en 
werkzoekenden werden bevraagd rond verschillende arbeidsmarkttopics. De reacties 
waren zo positief dat beslist werd om de bevraging het jaar erop te herhalen. In het 
derde jaar werd de eerste Randstad Award uitgereikt.

Nu wordt dit onderzoek uitgevoerd en die award uitgereikt in 30 landen in vier 
werelddelen. Jan Denys, directeur External Communication & Public Affairs en 
arbeidsmarktexpert van Randstad, was van bij de aanvang bij dit project betrokken en 
heeft van alle ontwikkelingen van op de eerste rij gevolgd.

Om de resultaten van deze enquête uitgebreider te kunnen uitwerken, publiceerde 
Jan Denys in 2010 zijn eerste boek over deze studie: ‘ Uw werk uw merk.’ In 2017 heeft 
Jan Denys een nieuw boek, Werken aan Merken, uitgebracht. Dit boek toont ons de 
ontwikkelingen op het vlak van employer branding die het onderzoek tijdens de laatste 
16 jaar aan het licht bracht. Het merkimago van de werkgever is inderdaad enkel aan 
belang blijven winnen. En dit boek wil alle leidraden, waaronder een paar gouden tips, 
aanreiken om een sterk merk te ontwikkelen!
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gegevensbeheer
De GDPR (General Data Protection 
Regulation of ook Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming, AVG) met 
betrekking tot de gegevensbescher-
ming wordt binnen enkele dagen van 
kracht. De GDPR is een nieuwe Europese 
verordening, die de bestaande regels 
uit 1995 over de bescherming van 
persoonsgegevens versterkt. Onder 
persoonsgegevens verstaan we alle 
informatie waarmee een persoon kan 
worden geïdentificeerd: naam, voor-
naam, adres, telefoonnummer, e-maila-
dres, foto en heel wat andere gegevens.

Randstad heeft vanaf 2016 een team 
opgericht om de analyse, inventarisatie 
en inzameling van gegevens te leiden, 
maar ook om schriftelijke procedures, 
instrumenten en tools te ontwikke-
len. Zo willen we de huidige systemen 
van de onderneming structureren en 
versterken. De persoonsgegevens van 
medewerkers, kandidaten en klanten 
zijn erg belangrijk in het kader van de 
activiteiten van Randstad. We verbin-
den ons er volledig toe om het recht op 
privacy en de belangen van elk individu 
te respecteren en om hun persoonsge-
gevens aan te wenden in overeens-
temming met onze Business Principles 
– de toepasselijke voorschriften – en 
met inachtneming van de vertrouwe-
lijkheid. Het doel van dit gegevens- 
beschermingsbeleid is om nor-
men in te voeren op het vlak van de 
behandeling en de bescherming van  

persoonsgegevens. Zo willen we ervoor 
zorgen dat we die laatste op een legale 
en correcte manier aanwenden. Dit 
gegevensbeschermingsbeleid geldt 
voor elke medewerker van Randstad 
Group (vaste werknemer, uitzendkracht, 
student, stagiair) en voor elke 
externe medewerker die in naam van  
Randstad Group handelt (freelancer, 
consultant,…).

Alle gegevens die door Randstad wor-
den ingezameld, moeten op een legale 
en veilige manier en in overeenstemmi-
ng met de rechten van de betrokkene 
worden behandeld. Met het oog hierop 
heeft ons team een communicatie- 
campagne uitgewerkt om alle 
medewerkers van Randstad correct en 
grondig te informeren. Elk personeelslid 
moet de principes van het gegevens- 
beschermingsbeleid eveneens 
ondertekenen en zich ertoe verbinden 
om die na te leven. 
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stel een volledige 
gegevensinventaris op
De GDPR verplicht ondernemingen om een inventaris  
op te stellen van de persoonsgegevens die ze bijhouden.  
U moet schriftelijk bijhouden met welk doel u gegevens 
verzamelt en hoe en waar die zijn bewaard. Voor human 
resources denken we uiteraard aan gegevens over (voormalige 
en huidige) personeelsleden, maar ook aan kandidaten, 
leveranciers, studenten, stagiairs,… 

randstad geeft 7 tips aan zijn 
stakeholders aan de hand  
van de nieuwsbrief ‘Workforce 360’

U moet lonen uitbetalen en de sociale zekerheid in 
orde brengen. Zonder persoonsgegevens lukt dat 
niet. Moet u telkens opnieuw expliciet toestemming 
vragen aan de betrokkenen om die gegevens te 
mogen gebruiken? Nee, de GDPR maakt het mogelijk 
voor ondernemingen om gegevens te verwerken 
als dat nodig is, bijvoorbeeld in het kader van een 
arbeidsovereenkomst.

u mag nog altijd 
gegevens verwerken

De GDPR introduceert het verantwoordingsprincipe: u moet 
steeds kunnen verantwoorden hoe u met persoonsgegevens 
omgaat. Kunt u, als iemand erom vraagt, op een aanvaardbare 
wijze uitleggen wat u doet met de verzamelde gegevens en 
waarom u dat doet?

U kunt de vraag heel concreet maken. Kan ik verantwoorden 
waarom ik gegevens van kandidaten blijf bewaren? Kan ik 
aantonen dat de salarisgegevens voldoende beveiligd zijn? 
Als morgen een van mijn medewerkers zijn laptop op de trein 
vergeet, kan ik dan verantwoorden dat de resultaten van de 
jaarlijkse evaluatie niet versleuteld zijn?

zorg ervoor dat u kunt 
verantwoorden wat u doet

Maak uw medewerkers attent op het belang van 
een goed wachtwoordbeheer. Leer hen rekening 
te houden met de privacy van de personen van 
wie ze gegevens verwerken. Stel een procedure 
op die u kunt volgen wanneer het toch fout loopt. 
Denk als hr-verantwoordelijke ook aan de opleiding 
van medewerkers van andere diensten die met 
gevoelige informatie aan de slag gaan.

leid uw 
medewerkers op

spreek uw partners  
en leveranciers aan
Gegevens blijven niet binnen de muren van uw onderneming: u 
slaat ze op in de cloud en verstuurt ze naar dienstenleveranciers. 
Breng in kaart met wie u samenwerkt – selectiekantoren, sociale 
secretariaten, externe opleidingskantoren,… – en in welke mate zij 
toegang hebben tot de gegevens. Zorg ervoor dat de contracten die 
u met die partners hebt afgesloten, de gepaste bepalingen omtrent 
gegevensbescherming bevatten.

Het aanstellen van een Data Protection Officer is voor de meeste 
ondernemingen niet verplicht. Toch is het aan te raden om iemand 
verantwoordelijk te maken voor de gegevensbescherming. Die 
persoon houdt de inventaris up-to-date, volgt de wetgeving op en 
spoort anderen aan om zich te houden aan de gemaakte afspraken. 
Is dat een voltijdse functie? Zeker niet in alle ondernemingen.

stel een  
verantwoordelijke aan

laat u niet afschrikken
De mogelijke boetes bij een inbreuk op de GDPR zijn niet gering: 
20 miljoen euro of 4 % van de wereldwijde omzet. Dat is voldoende 
om elke onderneming koude rillingen te bezorgen… Nochtans ziet 
het er niet naar uit dat er vanaf 25 mei meteen strenge controles 
zullen komen, als we de uitspraken van de huidige voorzitter van 
de privacycommissie mogen geloven.



bevorderen van sociale 
verantwoordelijkheid  
in de waardeketen
Randstad heeft het Mondiaal Pact van 
de Verenigde Naties geratificeerd. We 
respecteren en ondersteunen de tien 
principes van dit pact over mensen- 
rechten, werk, milieu en de strijd tegen 
corruptie. We hebben ons ertoe verbon-
den om de principes van het Mondiaal 
Pact op te nemen in onze strategie, onze 
cultuur en onze dagelijkse activiteiten. 

Deze tien principes maken deel uit 
van onze Business Principles. Sinds 
enkele jaren besteden we specifiek 
aandacht aan de bevordering van 
sociale verantwoordelijkheid in onze  
waardeketen. We vinden het niet 
alleen belangrijk om zelf verantwoor-
delijk te ondernemen, maar ook om 
onze partners, klanten en leveranciers 

daarvan bewust te maken. Daarom 
hebben we aan onze processen, com-
merciële contracten en aankoopproce-
dures eisen op het gebied van sociale,  
economische en ecologische praktijken 
toegevoegd, onder meer in verband 
met afval. Onze belangrijkste leveran-
ciers onderscheiden zich door hun  
praktijken die de MVO-principes nale-
ven 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 in 

de beslissing om een relatie met een 
leverancier aan te gaan en/of verder 
te zetten. De hoofdlijnen van deze 
code gaan over mensenrechten en  
arbeidsrechten, maar ook over certi-
ficering en milieuvriendelijkheid. Ze  
gelden niet alleen voor de leve-
ranciers zelf, maar ook voor hun  
onderaannemers. 

Al onze leveranciers worden trouwens 
regelmatig door Randstad of via een 
externe audit geraadpleegd om na te 
gaan of ze de code wel naleven. Onze 
bedoeling is om een dialoog aan te gaan 
met onze partners over wat bij beide 
partijen nog kan worden verbeterd. 
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milieu
Randstad Group engageert zich voor 
een wereldwijd beleid van duurzame 
ontwikkeling. Samen met al haar 
stakeholders houdt onze groep rekening 
met de impact van haar activiteiten op 
het milieu, in een streven naar  
voortdurende 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. 

Sinds een aantal jaar hebben wij 
• ons energieverbruik verminderd

• papier bespaard door digitale 
middelen (en evenzeer ons 
verbruik van inkt, enveloppen, 
transport,… teruggedrongen)

86%

elektronische post

Elektronische 
facturen

Vakantieat-
testen

Fiscale  
fiches

Loonfiches

 2016 2017

69%

90% 90%
86% 86% 87,5%

75%

 2016 2017  2016 2017  2016 2017

77% van onze kantoren geniet van 100% groene elektriciteit 

 Gas Elektriciteit Stookolie Water
 2016 2017

277 326 m³
2.815.512 kWh 

13.326 liter

6.760 m³
5.463 m³

9.994 liter

2.964.342 kWh

249 699 m³

 2016 2017  2016 2017  2016 2017

86%
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• de interne recyclage van ons 
afval gestimuleerd

• plug-in hybride wagens 
toegevoegd aan onze fleet + 
laadpalen geïnstalleerd bij het 
hoofdkantoor

• onze CO2-emissie verlaagd, we 
zijn van 96,14 g in 2016 gedaald 
naar 93,93 g

• fietsen ter beschikking gesteld in 
het kader van een pilootproject 
aan het kantoor in Antwerpen we 
willen onze interne medewerkers 
zo begeleiden in de evolutie van 
hun milieubewuste praktijken, 
meer bepaald op het vlak van 
mobiliteit

• al onze kantoren en onze 
hoofdzetel uitgerust met 
materiaal voor telefonische of 
webconferenties.

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

doelstelling 2018: 
onze bewustmakingsacties  
op ecologisch gebied voortzetten.
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Uw reacties helpen ons om dit verslag te verbeteren. 
Laat ze ons vooral weten door een e-mail te sturen naar 
csr@randstadgroup.be

Randstad Belgium 
Keizerkarellaan 586 bus 8  
1082 Brussel 
www.randstad.be

human forward.


