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inleiding.
Beste lezers

Bij Randstad hebben we alle redenen om te vieren: in 
2019 werden we opnieuw verkozen tot Top Employer, 
met daar bovenop de erkenning als Great Place To 
Work. 
Voor de arbeidsmarkt was het voorbije jaar niet echt 
een grand cru. Enerzijds blijkt uit onze studie  (april 
2019) dat de Belgische arbeidsmarkt allesbehalve in 
feeststemming verkeert. Randstad Research toonde 
hierin aan dat de traditionele pijnpunten - die aan 
het licht kwamen in 2010 - zich ook in 2019 blijven 
manifesteren: lage werkzaamheidsgraad, hoge 
inactiviteit, uitgebreide zwarte arbeidsmarkt … dit 
blijven aandachtspunten. Er duiken zelfs nieuwe 
pijnpunten op, die onze afstand tot de rest van Europa 
verder uitdiepen. 
Anderzijds nam België mee het voortouw in de strijd 
voor het leefmilieu en tegen de  klimaatopwarming. 
Kijk maar naar het engagement van de jongeren: de 
interesse voor alles wat met MVO te maken heeft, 
was nog nooit zo groot, zeker bij wie jonger is dan 26 
jaar. Dit blijkt ook uit onze Randstad Employer Brand 
Research. 
We moeten dus focussen op beide thema’s. Randstad 
speelt een vooraanstaande rol in de socio-economische 
integratie. Meer dan ooit hebben we de ambitie om 
tegen 2030 het beroepsleven van 500 miljoen mensen 
wereldwijd te verbeteren.   
Door extra in te zetten op nationale en internationale 
projecten, partnerships en goede relaties met al onze 
stakeholders, slaagden we erin om bijna 141.000 
uitzendkrachten aan het werk te zetten bij onze 12.500 

klanten. Onze inspanningen lonen: de kandidaten en 
klanten erkennen ons werk met een tevredenheidscore 
van 8 op 10 in 2019!
We denken ook goed na over hoe we onze ecologische 
voetafdruk kunnen beperken. Kleine acties daarvoor 
bestaan niet. Al wat een impact kan hebben, wordt 
geanalyseerd en toegepast om een antwoord te 
bieden op het dwingende milieuvraagstuk. Omdat 
dit onderwerp ons na aan het hart ligt, willen we al 
onze stakeholders sensibiliseren om op een duurzame 
en verantwoorde manier te handelen. Ik ben ervan 
overtuigd dat 2020 een jaar vol uitdagingen wordt.  
Intussen wil ik al mijn medewerkers nogmaals danken 
voor hun enthousiasme en professionalisme. Zij vormen 
het hart van onze onderneming. 
Ik bedank ook u, beste lezers, omdat u de tijd neemt om 
dit jaarverslag door te nemen en onze activiteiten tot in 
de details te ontdekken.  

Veel leesplezier! 

Herman Nijns 
CEO Randstad Group Belux



hoogtepunten.
januari

publicatie van de studie over de 
arbeidsmarkt: ‘de aantrekkelijkheid van de 
beroepen in België’

lancering van onze Signal-app (een 
belangrijke commerciële tool) en van 
Learnit, ons nieuwe online platform voor 
ontwikkeling en opleiding  

februari

Randstad wordt voor het 2de opeenvolgende 
jaar verkozen tot Top Employer en ook 
bekroond als Great Place to Work

april

19de ceremonie Randstad Employer Brand 
Research. DEME voor de private sector en 
de Vlaamse Overheid voor de openbare 
sector

15 jaar 
partnership 
met VSO

april

internationale lancering van het project ‘Work4integration’

publicatie van de studie ‘het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt’ 
(Randstad Research)

eerste testfase voor de Randstad Future Resilience Index’ enquête, in 
samenwerking met de Antwerp Management School



juni

publicatie van onze jaarlijkse 
studentenstudie

september

1ste verjaardag van onze partner enVie

oktober

publicatie van de studie ‘werk zoeken en 
vinden op de arbeidsmarkt’ (Randstad 
Research)

25 jongeren nemen deel aan de Youca 
Action Day

november 

nationale campagne #terugaanhetwerk

Randstad Risesmart wint voor de 5de keer 
de HR Excellence Award in de categorie 
‘best career transition & outplacement 
company’



Forward betekent ‘vooruit gaan’.  
Dat is wat we allemaal willen: als individu, 
onderneming en maatschappij. Maar om 
vooruit te kunnen gaan, moeten we eerst 
een richting bepalen. Bij Randstad laten we 
ons niet alleen leiden door technologie en 
data, maar ook door empathie, intuïtie en 
instinct. We analyseren data met oog voor 
de mens en stellen ons de juiste vragen om 
zo verder te gaan dan een cv of vacature. 

Met slimme tools bekijken we samen welke 
opportuniteiten zich voordoen. Als partner 
gaan we de uitdagingen van vandaag aan 
en anticiperen we op die van morgen.
Op deze manier kunnen we onszelf 
overtreffen. Met elke evolutie zetten we 
stappen vooruit. Dat noemen we human 
forward.

Onze gespecialiseerde consultants zoeken 
medewerkers die uitermate geschikt zijn 
voor de  organisaties. We stellen onze 
klanten kandidaten voor die bijdragen 
aan hun groei. Aangezien Randstad alle 
mogelijke vormen van werk voorstelt, 
kan elke klant altijd rekenen op de meest 
efficiënte oplossing. 

onze belofte als merk: human forward
portret.



onze ambitie
Tegen 2030 willen we een rol spelen in het leven van 
500 miljoen mensen wereldwijd, door medewerkers 
en ondernemingen te helpen om hun potentieel 
maximaal waar te maken.

 « Een menselijke vertrouwenspartner in 
een wereld van talenten, waarin de tech-
nologie overheerst. »

onze waarden
• kennen

• dienen

• vertrouwen 

• streven naar perfectie

• de belangen van alle  
stakeholders tegelijk  
simultane belangenbehartiging 

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

vaste medewerkers

met een contract 
van onbepaalde 
duur

uitzendkrachten

voor korte of
lange termijn

projectmedewerkers
en freelancers

medewerkers voor
een bepaalde duur

met een 
langetermijncontract



Wij helpen medewerkers en ondernemingen om hun potentieel 
maximaal waar te maken.

onze diensten onze specialisaties

callforce

construct

cross

finance

high technics

industry

logistics

medical

retail & promo

technics

transport

young talents

Randstad
Staffing
• sector- en doelgroepspecialisa-

ties
• 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 en 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)



belangrijkste indicatoren.
vaste medewerkers uitzendkrachten 

2.300 
vaste medewerkers aan de slag voor 
Randstad Group in België 

86%
vrouwen 

14%
mannen 

12,8%
> 50 jaar 

16,8%
< 26 jaar 

31,3%
masters

52,3%
bachelors

16,2%
middelbaar 
onderwijs 

446
managers

72%
vrouwen 

28%
mannen

2015
118.125

2016
120.012

2017
126.763

2018
131.914

2019
139.702

uitzendkrachten geplaatst in de voorbije jaren

14.675
uitzendkrachten  
geplaatst per dag in 2019

823
aanwervingen voor 
vaste contracten

12.465
klanten

438
kantoren, waarvan 
135 inhouse

163
verschillende 
nationaliteiten 

81%
Belgen 

8%
> 50 jaar 

56%
< 26 jaar 

5%
zonder diploma 
middelbaar onderwijs

19 jaar
Randstad Employer Brand Research

35.798.559
voor onze klanten gepresteerde uren door 
onze uitzendkrachten, huishoudhulpen en 
projectmedewerkers. 



RiseSmart & RiseSmart Employability Randstad Young Talents 

Ausy Randstad cross border staffing 
Deze specifieke divisie rekruteert internationale profielen 
via de Randstadkantoren in het buitenland. Zo vinden we 
een oplossing voor vacatures waarvoor 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 zo goed mogelijk bij op 
persoonlijk vlak.

Randstad Professionals is in 2018 hernoemd naar Ausy. Onder 
dit merk bieden wij een uniek scala aan diensten aan: werving & 
selectie, projectsourcing, managed services (management van 
een team van experts bij de klant), managed solutions (projecten 
gekoppeld aan resultaten). 

Enkele voorbeelden van functies die we zoeken: Developer, 
Project Manager, Account Manager, Business Analist,
Recruitment Consultancy, Incident Manager, Project Engineer
Packaging Equipment, Procurement Officer,...

1953
geplaatste kandidaten van wie 
697 freelancers

772
klanten

641
kandidaat-
uitzendkrachten 
geplaatst, waarvan 10 
kandidaten met een vast 
contract

32
kandidaten begeleid bij 
hun vestiging in België 

16
verschillende 
nationaliteiten

23.260 
begeleide personen sinds 2017, 
waarvan 10.500 in 2019:

7.350 
in Vlaanderen

2.600 
in Brussel / Vlaams-
Brabant

550
in Wallonië

850
jobs die aansluiten op 
de studies

500
eerste werkervaringen

1.000
individueel 
gecoachte studenten

2.000
studenten volgden onze 
workshops

85%
van de studenten is tevreden of zeer tevreden over onze 
begeleiding 



In 2012 ontwikkelden we een 
materialiteitsmatrix, die een update 
kreeg in 2017. Deze matrix is nog altijd 
de referentietool voor het opstellen 
van het activiteitenverslag dat u nu in 
handen hebt. Waarover gaat het precies? 
Over het resultaat van de verschillende 

overlegrondes met onze stakeholders. 
Tijdens deze rondes bepalen we samen 
welke MVO-thema’s (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen) van belang 
zijn. Hierbij baseren we ons op criteria als 
diversiteit, antidiscriminatie, opleidingen 
& ontwikkeling, klantentevredenheid, 

bevorderen & creëren van jobs, good 
governance, vernieuwing, delen van 
expertise en bedrijfsethiek. In totaal komen 
21 thema’s aan bod in deze matrix. Tussen 
de regels door vindt u ze ook terug in dit 
verslag. 

materialiteitsmatrix.



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

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

Belangrijk voor RandstadLage prioriteit Hoge prioriteit
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principes van het 
verslag.
Dit verslag is uitgegroeid tot een must onder onze 
publicaties: sinds 2001 stellen we jaarlijks een 
activiteitenverslag op. Ondertussen maken we al 19 jaar 
bekend wat we doen inzake duurzaamheid. Het opstellen 
van dit verslag is een mooie gelegenheid om de jaarlijkse 
balans van onze MVO-strategie op te maken, na te denken 
over wat beter kan en over nieuwe projecten die we 
kunnen opstarten. 
Dit verslag heeft betrekking op alle activiteiten van 
Randstad Belgium, inclusief het volledige kantorennet 
in België, de inhouse-teams bij onze klanten en het 
hoofdkantoor. Het geeft een beeld van Randstad in 2019 
op sociaal, maatschappelijk en ecologisch vlak.  
De informatie in dit verslag werd aangeleverd en 
gevalideerd door de voornaamste verantwoordelijken van 
elk domein. Samen vormt dit een objectieve beschrijving 
van de engagementen van Randstad in 2019. 
Al onze financiële resultaten vindt u terug in het jaarverslag 
van Randstad Global. Dat bevat ook een hoofdstuk 
gewijd aan de wereldwijde resultaten van duurzaam 
ondernemerschap. 
Randstad deelt zijn ondersteunende diensten 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



onze doelstellingen.
Voor we de activiteiten van Randstad in het voorbije jaar analyseren, geven we hier onze vooropgestelde doelstellingen in diverse 
gebieden samen met hun huidige status. 

engagement
opnieuw aangeduid worden als Top Employer en streven naar 
de titel van Great Place to Work

gelijke behandeling
samen met Actiris een diversiteitsplan herlanceren om het 
diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 
verkrijgen 

samen met verschillende gespecialiseerde verenigingen  
sensibiliseren over personen met een beperking en de 
tewerkstelling van mensen met een beperking  ondersteunen 

loopbaantraject
een nieuw portaal ontwikkelen voor e-learningopleidingen 
over de verschillende aspecten van persoonlijke en 
professionele ontwikkeling 

inclusie
de uitbouw van Randstad Young Talents voortzetten in 
Wallonië

customer delight
een score van 8 punten behalen door de customer delight-
principes toe te passen bij elke stap in de relatie met onze 
klanten  

veiligheid en gezondheid
de dienst voor psychologische ondersteuning van medewerkers 
uitbreiden en openstellen voor hun gezinsleden en de managers 

een video maken over goede praktijken qua ergonomie op het 
werk

maatschappelijk verantwoord ondernemen 
de operatie Voluntary Days hernieuwen en uitbreiden tot alle 
medewerkers die de vzw United Fund For Belgium actief willen 
steunen

de 15de verjaardag van het partnership tussen Randstad Group 
en VSO tot een onvergetelijk jaar maken

tech and touch
nieuwe apps ontwikkelen, zodat onze medewerkers efficiënter 
werken en nog beter kunnen anticiperen op de behoeften van 
onze stakeholders 

leefmilieu
een flexibel mobiliteitsbeleid voeren dat intermodaal vervoer 
aanmoedigt (auto-fiets-openbaar vervoer)

een werkgroep ‘ecologische voetafdruk’ oprichten om het 
bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen  



engagement.
Randstad Group krijgt voor het tweede op-
eenvolgende jaar het Top Employer-label in 
België
Een Top Employer investeert in zijn medewerkers 
en creëert een optimale werkomgeving voor hun 
professionele en persoonlijke ontwikkeling.  
Als onderneming krijg je het certificaat van Top Employer 
na een positieve evaluatie van negen domeinen van je 
hr-beleid en de arbeidsomstandigheden door het Top 
Employers Institute. 
Randstad Group ontving de titel van Top Employer 
voor al zijn divisies en merken: Randstad, Tempo- 
Team, RiseSmart en Sourceright. Onze sterke punten? 
Ons onboarding-programma, onze compensation 
& benefits, onze activiteiten, ons welzijnsbeleid en 
onze performancemanagement-benadering: de Great 
Conversations.
Ons hr-beleid gaat het hele jaar door gepaard met tal 
van inspanningen en engagementen. De vernieuwde 
erkenning sterkt ons in onze visie en vergroot onze 
aantrekkingskracht bij onze kandidaten en klanten. 
Bovendien staan wij dit jaar in de top drie van de bedrijven 
die hun score het sterkst zien stijgen. 

randstad group ook Great Place to Work  
in 2019
Naast de Top Employer-erkenning nam Randstad Group 
ook deel aan de verkiezing van de Best Workplaces.  
De titel ‘Great Place to Work’ wordt toegekend op basis van 
een internationale norm.  Die bepaalt in welke mate een 
werkgever de mens centraal stelt in de organisatie.  
Het Great Place to Work Institute Belgium voert elk jaar 
samen met Vlerick Business School het onderzoek uit. 
Hieruit  blijkt dat 90% van de medewerkers Randstad 
Group een fijne plek vindt om te werken. Een bijzonder 
hoge score!
Uniek voor de Best Workplaces-benadering is dat de 
evaluatie door de werknemers primeert.  
Onze medewerkers staan dan ook centraal in onze 
strategie. Zonder medewerkers die geëngageerd zijn en 
zich ontplooien, kan Randstad Group onmogelijk duurzaam 
groeien. Zij zijn het kloppende hart van onze onderneming.

Wat belangrijk is in de aanpak van Best 
Workplaces, is dat de evaluatie door de  
medewerkers primeert. Dit onderzoek toont 
ons enerzijds waarin we al sterk zijn.  
Anderzijds geeft het aan wat we nog kunnen 
verbeteren. We gaan met de feedback uit de 
bevraging aan de slag om zo een nóg betere 
werkplek te worden.

Raf Heroes, 
HR advisor



in touch
In Touch is onze interne tevredenheidsbarometer, gelanceerd in 
november 2018. Twee keer per jaar (juni en december) vragen 
we onze medewerkers om hem in te vullen. Met een score van 
8,1 op het vlak van engagement en een eNPS (employee Net 
Promotor Score) van 46 scoorde Randstad uitstekend.  
De tweede waarde geeft aan in welke mate onze medewerkers 
Randstad Group zouden aanbevelen.
Uit de enquête komen heel wat sterke punten naar voren. 
Bijvoorbeeld de gelijke kansen die heel goed gerespecteerd 
worden in de groep, en het samenvallen van de persoonlijke 
waarden met de waarden van de onderneming. Daarnaast 
blijkt dat het doel en de missie van onze onderneming ons 
inspireren. Sommige punten zijn voor verbetering vatbaar, zoals 
het beperkte aantal ruimtes voor informele sociale contacten 
tussen collega’s in sommige kantoren, of de flexibiliteit en 
autonomie van het werk. Verschillende werkgroepen zullen 
acties uitwerken om hieraan te verhelpen. 

doelstellingen 2020

• de labels Top Employer en Great Place to Work verlen-
gen in 2020 (en ook daarna!) 

• werken aan de aandachtspunten die onze medewerk-
ers aangaven bij de In Touch-enquête om de hierboven 
omschreven doelstelling te halen

november  
2018

juni   
2019*

december  
2019 **

engagement 8 8.1 8.1

eNPS 44 46 46

*79% respondenten      ** 69% respondenten



diversiteit 
Streven naar diversiteit staat hoog op onze 
prioriteitenlijst. We hanteren een verregaand 
antidiscriminatiebeleid, zowel qua interne 
personeelsleden als qua medewerkers.  
De voorbije jaren ontwikkelden  
we uiteenlopende tools als opleidingen, 
rondetafelgesprekken en kennis-enquêtes. 
Hiermee kunnen we onze medewerkers 
optimaal begeleiden en onze verschillende 
partners sensibiliseren. 
We hebben ook een equal treatment coach 
in onze teams. Die beantwoordt vragen, 
adviseert en begeleidt onze medewerkers 
over dit thema. Hij kan rekenen op de 
medewerking van de juridische afdeling, 
de learning & development-afdeling 
en zijn collega’s die actief zijn op het 
terrein. Het is zijn opdracht om juridische 
toelichtingen te verstrekken en te zorgen 
voor de bewustwording en bevordering van 
diversiteit. 
Het gaat om echt teamwork, waarbij 
iedereen een rol te vervullen heeft.  
De directie steunt dit ten volle. Met als 
lichtend voorbeeld onze COO Eddy Annys, 
die een zeer duidelijke boodschap gaf in 
een filmpje op onze externe en interne 
netwerken. 

We hebben een equal treatment 
coach in ons midden die adviseert 
en onze medewerkers ondersteunt 
wanneer ze met vragen zitten.

Het hele jaar door controleren we de kwaliteit 
van de antwoorden van onze medewerkers 
via  ‘mystery calls’. Dit gebeurt op vraag van 
de federatie van hr-dienstverleners of op 
eigen initiatief via een externe dienstverlener. 
De positieve resultaten van deze testen 
tonen aan dat ons beleid een voelbare 
impact heeft op onze medewerkers. 

Minder dan 10% foute 
antwoorden tijdens onze mystery 
calls.

doelstellingen 2020

• het diversiteitslabel verkrijgen dat 
Actiris toekent voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

• een workshop ‘hoe reageren op 
discriminatie’ verzorgen tijdens 
het diversiteitsforum dat Actiris 
organiseert op 14 februari 2020 

• deelnemen aan DUOday in 
samenwerking met verschillende 
gespecialiseerde verenigingen. Zo 
brengen we de problematiek van 
personen met een beperking onder 
de aandacht en ondersteunen we de 
werkgelegenheid voor mensen met 
een beperking. 

diversiteitsplan Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest  

In het Brussels Gewest 
werkt Randstad nauw 
samen met Actiris. Samen 
blijven we werk maken van 
het diversiteitsplan dat 
we enkele jaren geleden 
invoerden. We willen dit 
updaten en eventuele 
nieuwe plannen uitwerken. 
Het plan gaat over ons 
rekruteringsbeleid en intern 
personeelsbeheer.  



inclusie
Diversiteit en inclusie op de werkvloer blijven 
belangrijke uitdagingen.  
Sommige groepen (vrouwen, mensen die 
zich willen re-integreren op de arbeidsmarkt, 
45-plussers, personen met een handicap, 
personen van buitenlandse origine) 
ondervinden nog altijd moeilijkheden om een 
job te vinden. De talentschaarste is in zekere 
zin interessant voor deze meest kwetsbare 
groepen, die zo alsnog kansen krijgen op 
de arbeidsmarkt. Sinds enkele jaren richt 
Randstad verschillende gespecialiseerde 
afdelingen op. Het is hun taak om kansen te 
creëren en deze profielen te begeleiden naar 
een duurzame tewerkstelling. Zo dichten ze 
de kloof tussen vraag en aanbod.

back to work-campagne
Geen eenvoudige opdracht: de re-integratie 
op de arbeidsmarkt van mensen vanaf 
een bepaalde leeftijd, na een langdurige 
afwezigheid of zonder universitaire 
opleiding. Wij ontmoeten elke dag mensen 
in deze situatie. Ze willen opnieuw een 
professionele activiteit opnemen, maar 
weten niet van welk hout pijlen te maken. 
Bij Randstad willen we hen meer aandacht 
schenken, van hun verhaal een voorbeeld 
maken dat lotgenoten inspireert en hen 
aanmoedigen om door te zetten.  
Daarom publiceerden we de verhalen van 
Lieve, Simon en Juan. 

van de 139.702 geplaatste uitzendkrachten in 2019 

• waren 11.358 uitzendkrachten ouder dan 50 (8%)
• waren 77.826 uitzendkrachten jonger dan 26 (55,5%)
• hadden 7.617 uitzendkrachten geen diploma middelbaar 

onderwijs (5%)



Weer aan het werk na een langdurige ziekte. Haar advies: “De belangrijkste les die ik 
hieruit trok? Leef! Doe wat je graag doet en sta stil bij het leven. Het is jammer dat ik 
het zo moest ontdekken, maar ik ben ook dankbaar. Blijf niet in de negatieve spiraal 
hangen vol vraagtekens over wat zal komen. Er is leven na kanker en er is altijd een 
plan B, zelfs als je dat heel bewust moet gaan zoeken.

Lieve 

Zijn traject kan veel andere studenten inspireren, die moeilijk hun weg vinden naar 
de arbeidsmarkt. Zijn advies: “Ik weet het, mijn traject is niet volgens het boekje 
gelopen. Maar als je een doel voor ogen hebt, zoek dan de weg om dat doel te 
bereiken. Slechte ervaringen zijn hoe dan ook onvermijdelijk, voor iedereen.  
Maar het is belangrijk om te weten waar je naartoe wil. Hoe je je doel bereikt, doet er 
minder toe. Het is vooral belangrijk dat je jezelf goed voelt bij de manier waarop je 
naar dat doel toe gaat en dat je je omringt met mensen die er eveneens in geloven. 

Simon 

Na een gevarieerde carrière werd Juan net voor zijn 50ste werkloos. Drie jaar lang. 
Vandaag straalt hij wanneer hij het over zijn werk heeft. Zijn advies: “Je hebt altijd 
verschillende troeven in handen. In het Frans omschrijven we die troeven mooi als le 
‘savoir’, le ‘savoir faire’ en le ‘savoir être’: de dingen die je weet, de dingen die je kan 
en tot slot wie je bent en hoe je in het leven staat. Na een tijdje in de werkloosheid 
besefte ik dat werkgevers op de huidige arbeidsmarkt niet noodzakelijk 
geïnteresseerd zijn in wat je weet of zelfs niet in wat je kan. Wie je bent, is wat er toe 
doet. Dat gaat om hoe je je gedraagt, op tijd komen, positief ingesteld zijn … zaken 
die je mee krijgt in je opvoeding. Eerlijk gezegd denk ik dat veel werkgevers in de 
eerste plaats daarnaar op zoek zijn.

Juan 

https://youtu.be/SbDBgwoH7wY
https://youtu.be/d_YIFM3Pigg
https://youtu.be/WlGWoU6c6Ic


randstad young talents
Randstad Young Talents is een van onze 
kernafdelingen. Ze werd in 2012 opgericht in 
samenwerking met de faculteit Economie en 
Bedrijfsbeheer van de KU Leuven. Sindsdien is 
onze aanwezigheid op de campussen van de 
belangrijkste hogescholen en universiteiten van 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië  alleen maar 
toegenomen. 
In de eindfase van hun studie willen veel studenten 
hun kennis in de praktijk omzetten. Diverse studies 
tonen aan dat de eerste job bepalend is voor een 
loopbaan. Het is dus van doorslaggevend belang 
om de jongeren net op dat moment van hun 
beroepsloopbaan te begeleiden. En dat is waar 
Randstad Young Talents ten tonele verschijnt. 
Nieuw sinds 2019: we bekommeren ons al vroeger 
om het loopbaantraject van de jongeren. Dat doen 
we door aanwezig te zijn en advies te verstrekken 
over de arbeidsmarkt tijdens de lessen zelf, en dat 
in het voorlaatste en laatste studiejaar. Het succes 
van Young Talents wierp al snel zijn vruchten af: 
vandaag komen studenten en ondernemingen 
ons opzoeken en doen ze een beroep op onze 
begeleiding. Dit is voor ons uitgegroeid tot een 
belangrijk rekruteringskanaal. Ons streefdoel: een 
duurzame baan vinden voor al onze talenten en 
kansen scheppen voor iedereen. 

850 
jobs die aansluiten op de 
studies

500 
eerste werkervaringen

1.000 
individueel gecoachte 
studenten

2.000 
studenten die onze 
workshops volgden

85% 
van de studenten is tevreden 
over onze begeleiding

33 
partners binnen 
onderwijsinstellingen 



randstad academy
Naar aanleiding van de kloof tussen de stijgende vraag naar geschikt 
personeel en het gebrek aan kandidaten met de juiste competenties, 
startten we in 2017 met een innovatief project onder de naam Randstad 
Academy. De bedoeling? Geschikte kandidaten vinden voor de beschikbare 
vacatures en hen de kans geven om een aangepaste opleiding te volgen. 
Zo willen we het huidige talententekort verminderen. Dit is een mooi 
voorbeeld van een win-win-verhaal: de werkzoekenden kunnen een nieuw 
elan geven aan hun loopbaan, de ondernemingen ontmoeten kandidaten 
naar wie ze zo hard op zoek zijn. 
We werken nauw samen met onmisbare partners om onze projecten tot 
een goed einde te brengen. 

doelstelling 2020

• de kaap ronden van 100 kandidaten die een opleiding volgen 

medical academy
het resultaat van een samenwerking 
tussen Randstad, Emmaüs, 
AZ Groeninge, Thomas More 
hogeschool, hogeschool Vives en  
de Vlaamse overheid.  
Medical Academy wil het tekort 
aan talenten in een andere zwaar 
getroffen sector aanpakken: die van 
de verpleegkundigen.  
Volgens een studie van Randstad 
Research behoort dit tot de 25%  
meest aantrekkelijke beroepen.  
Wij bieden gemotiveerde kandidaten 
een opleiding van een tot vier 
jaar aan tot ziekenverzorger of 
verpleegkundige. Randstad speelt 
hier een belangrijke rol als recruiter 
en als coach voor alle aspecten 
van de arbeidsmarkt. Uit ruim 300 
geïnteresseerden rekruteerden we 24 
kandidaten.

train4smartservices
een opleidingstraject van anderhalf 
jaar in samenwerking met Corda 
Campus, de hogeschool PXL en 
verschillende ondernemingen. 34 
gerekruteerde kandidaten volgden de 
theorielessen, stages en coaching in 
het werkveld. 20 onder hen vonden 
een job in de IT-sector, die kampt 
met een van de grootste tekorten aan 
talent.  



risesmart & risesmart employability
Randstad Group bundelt uiteenlopende afdelingen en specialisaties, 
waarvan RiseSmart er één is. Deze entiteit omvat al onze 
begeleidingsdiensten, die onder anderen inspelen op de groeiende vraag 
naar outplacement. De visie van RiseSmart? De competenties van elk 
individu zo goed mogelijk ontwikkelen door een aanpak op maat. Die 
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. Dit is een grote troef voor de ondernemingen die 
onze visie delen. 

RiseSmart is de Belgische marktleider in outplacement. Voor een 
360°-ondersteuning en omkadering hebben we de nodige programma’s 
uitgewerkt. Wij helpen medewerkers hun ontslag te managen en openen 
de deur naar een nieuwe job op maat. Zo kunnen deze mensen hun 
talenten volop  ontdekken en ontwikkelen. 
Bovenop de activiteiten career development en outplacement is er ook 
RiseSmart employability. Dit focust op reële alternatieven voor het klassieke 
traject naar een job. De medewerkers van RiseSmart Employability zijn 
verantwoordelijk voor een hele resem programma’s om een duurzame job 
te vinden voor mensen met een vrij grote afstand tot de arbeidsmarkt. De 
aanpak steunt op persoonlijke on the job coaching gedurende de eerste 
weken, met een competentiebalans en de gewenste omkadering van de 
nieuwe medewerker. 

95% tevreden klanten

75% werkzoekenden die een RiseSmart-traject volgden, 
vonden werk

doelstellingen 2020

• onze markt openstellen voor scholen 
met kwalificerende en bacheloropleidin-
gen om de toetreding van de toekoms-
tige gediplomeerden voor te bereiden 
 

• samenwerken met de Randstadkantoren 
om de talentschaarste te bestrijden. De 
geselecteerde kandidaten taalcoaching 
aanbieden en erin slagen om mensen 
die geen Nederlands spreken binnen te 
loodsen in een Nederlandstalige on-
derneming 

• blijven samenwerken met externe part-
ners uit diverse sectoren om expertise 
te verwerven in verschillende vakge-
bieden en elkaar sterker te maken



Brussel
NEET: een innovatief project met verschillende aspecten. RiseSmart 
Employability werkt hier samen met Actiris, ESF en 2 vzw’s (Ras-El-
Hanout en Tyn) om jonge Brusselaars van 18 tot 30 jaar met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en de openbare instellingen in het 
algemeen te begeleiden. Dit project omvat diverse krachtlijnen. 
Met de toneeltherapie (door Ras-El-Hanout) wil men de jongeren 
bewustmaken van de belemmeringen om werk te vinden. Vzw Tyn 
begeleidt hen inzake huisvesting en familiale conflicten, en leert 
hen de gewenste gedragscodes aan. RiseSmart helpt hen dan 
weer bij hun zoektocht naar een job, het opmaken van een CV of 
motivatiebrief of het voeren van een sollicitatiegesprek. Het doel is 
om de jongeren zo veel mogelijk te laten nadenken over hun eigen 
handelen en hen te helpen om hun grenzen te verleggen.  

enkele voorbeelden  
RiseSmart Employability is actief in de drie gewesten . De medewerkers 
bedenken er tal van projecten om o.a. jongeren, migranten, vrouwen, 
langdurig werkzoekenden en 45-plussers te ondersteunen en te 
begeleiden. Deze lijst is verre van volledig. Hierna volgen drie 
voorbeelden. 

Looptijd van het 
project
18 maanden

Aantal begeleide 
personen
43

Resultaten   
2019
8 jongeren aan 
het werk

Het is heel belangrijk om de samenwerking tussen de 
private en openbare sectoren te behouden. Alleen 
samen kunnen we duurzame oplossingen vinden voor 
de werkzoekenden.

 Aline Bernard – Project Manager Brussel



Work4Integration: een internationaal project 
(gelanceerd in 2019) en het resultaat van een 
unieke samenwerking tussen Italië, Zweden 
en België. Dit project wordt gefinancierd 
door de EU en wil migranten uit derde landen 
(die vaak zijn gevlucht uit conflictregio’s) 
begeleiden naar werk. 
Voor migranten kan het vinden van een 
job en het uitbouwen van een duurzame 
loopbaan buitengewoon moeilijk zijn.  
De taalbarrière, het gebrek aan erkenning van 
buitenlandse diploma’s en de socioculturele 
verschillen vormen vaak grote hindernissen. 
Het Work4Integration-project biedt een 
gerichte dienstverlening aan om de 
integratie op de werkvloer te bevorderen. 
Het gaat onder meer om multidisciplinaire 
ondersteunings- en informatiediensten, 
opleidingen voor werkzoekenden, 

stages, workshops en bijstand voor de 
ondernemingen. Het projectteam biedt 
persoonlijke ondersteuning bij elke stap van 
de opleiding en de arbeidsintegratie.
Diverse organisaties uit Italië, Zweden en 
België zijn betrokken bij het project. In ons 
land leidt RiseSmart Employability alles 
in goede banen, in samenwerking met de 
VDAB en het kantorennet van Randstad. 
Elk betrokken land stelt doelstellingen voor 
de komende twee jaar voorop. In België wil 
RiseSmart Employability advies verstrekken 
aan 80 werkzoekende migranten, om hen te 
helpen bij het vinden van duurzaam werk.

Deze vorm van internationale samenwerking tussen de landen en Randstad is 
uniek, net als het feit dat sommige partners in de drie landen het project vanuit 
een totaal andere invalshoek bekijken dan onze gebruikelijke partners. Wij 
wisselen onze ervaringen en standpunten uit met Italië, Zweden en de actieve 
partners in die landen. Daar steken we heel wat van op. De wetgeving, middelen 
en kansen mogen dan al heel verschillend zijn voor elk land, de context van de 
kandidaten is overal dezelfde: zij wensen hulp om zich te integreren in een land 
dat ze niet kennen. Het vinden van een job is daarbij van het grootste belang.

Greetje Allaert – National Advisor

Vlaanderen



Wallonië  
Change management: de markt van de huishoudhulpen is omvangrijk in 
België. Deze mensen gaan aan de slag in de privésfeer van verschillende 
particulieren. RiseSmart Employability begeleidt hen bij de diverse aspecten 
van hun job: de werkattitude (zelfvertrouwen, communicatie, motivatie), 
omgaan met stress en ingrijpende gebeurtenissen (zoals het rouwproces van 
een particulier). Samen met een externe partner (vzw Passe-Muraille) biedt 
een ander luik specifieke begeleiding voor huishoudhulpen qua omgaan met 
personen met een beperking. Wij maken de huishoudhulpen bewust van de 
verschillen en wat het inhoudt om te werken voor een particulier met een 
beperking.  

Als coach in hart en ziel kan ik het loopbaanproject van mijn 
dromen waarmaken nu ik 61 jaar ben. Waar sommigen de moed 
verliezen met het ouder worden of vervroegd met pensioen gaan, 
wil ik nog lang niet stoppen. De droom om mensen te helpen bij 
het verwezenlijken van hun projecten zit zo diep in mij, dat ik hier 
niet omheen kon. Dankzij de begeleiding van Risesmart kon ik 
dit ook waarmaken. Mijn voorkeur ging uit naar de module Mo-
tiv’Moi en die bleek ideaal om mij een boost te geven, mijn leven 
helemaal om te gooien in de wetenschap dat ik de juiste keuze 
maakte. Op de momenten dat de twijfel toesloeg, vond ik altijd 
een luisterend oor en ik werd voortdurend aangemoedigd steeds 
een stapje hoger te mikken. Ik vond mijn droomjob en daar ben ik 
trots op.

Marie-Thérèse Kabeya – eerst kandidate en nu coach RiseSmart



future of learning 
levenslang leren versie 2.0
Bijleren, zich vervolmaken, zijn kennis evalueren en 
opfrissen… : het zijn enkele sleutels tot het succes van 
Randstad. Daarom bieden we al onze medewerkers de kans 
om zich op eigen tempo en naar eigen behoefte permanent 
bij te scholen. Dankzij de digitale technologie bieden zich op 
dit gebied zich nieuwe mogelijkheden aan. Zo ontstond een 
nieuw digitaal leerplatform: learnit.
Waarom deze nieuwe tool? Enerzijds om de vele beschikbare 
leermodules te bundelen binnen een enkel systeem. Met het 
oog op meer flexibiliteit, mogelijkheden en aantrekkelijkheid, 
maar ook omdat dit de essentie vormt van de future of 
learning. Anderzijds om variatie aan te brengen in de 
methodes: het gaat niet langer om de klassieke vorming 
waarbij een groep in een lokaal luistert naar een expert, 
maar wel degelijk om leren op maat, vanop afstand, met 
gebruik van video’s en vragenlijsten die de aandacht en de 
interactiviteit van de medewerker bevorderen. De verwerving  
van kennis en informatie gebeurt op vrijwillige basis, behalve 
wanneer het om onze principes en werkethiek gaat (de enige 
verplichte module voor elke Randstad-medewerker). 
Learnit evolueert onafgebroken en wil proactief zijn. 
Bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan het 
timemanagement naar aanleiding van de resultaten van onze 
In Touch-enquête die aantonen dat sommigen problemen 
ondervinden om hun tijd en prioriteiten goed te verdelen.  

doelstelling 2020

• voor elke medewerker de kaap van vier uur 
vrije opleiding (per maand) ronden via een 
sensibiliseringscampagne. 

2015 2016 2017 2018 2019

inductiepro-
gramma

29.121  
uur

49.333 
uur

47.205 
uur

33.578 
uur

29.295 
uur

management/
leadership

1.854  
uur

4.314 
uur

5.208  
uur

4.904  
uur

4.944  
uur

externe 
opleidingen

4.509  
uur

13.422 
uur

20.206 
uur

11.843 
uur

25.865 
uur

cijfers opleidingen voor alle medewerkers  
van de Randstad Group



47.500 uren = 2,5 dagen 
opleiding/werknemer in 2019!

5.398
dagen ‘klassieke’ 
opleidingen

55.609  
uren opleiding 
= 6.951 dagen

1.987  
uren e-learning  

2.047 
medewerkers volgden 
minstens 1 opleiding in 
2019

967,72  
uren online workshops, 
video’s, websites, ... 

150 interne trainers 
We moedigen onze medewerkers ook aan om interne 
trainers te worden: als expert zijn zij het best geplaatst 
om kennis over te dragen. Vaak staan ze met beide 
voeten in de praktijk en kunnen ze hun collega’s nuttige 
tips geven. 

Deze opleiding geven betekent een verademing 
in mijn dagelijkse werk. Ik krijg volop energie 
door nieuwe collega’s te ontmoeten.

Céline

Als trainer moet ik mijn eigen kennis 
onderhouden. Men stelt mij regelmatig 
nieuwe vragen en soms vergt dat het nodige 
opzoekwerk. Bovendien leer ik de nieuwe 
collega’s persoonlijk kennen. Ik beschouw 
het overdragen van kennis als een grote 
verantwoordelijkheid. Ik moet ervoor zorgen dat 
ze zich goed inwerken en ik moet het werk van 
de consultants vereenvoudigen door hen de 
juiste tools aan te reiken. Ik hoop dat ik voor elk 
van hen een beetje het verschil kan maken.

Kaiya



het potentieel van de medewerkers maximaal 
waarmaken 
Randstad stelt zichzelf tot doel om kandidaten en 
ondernemingen te helpen hun potentieel maximaal waar 
te maken. Net als voor onze interne werknemers biedt 
Randstad ook een hele resem interne en/of externe 
opleidingen aan voor zijn uitzendwerkers: verkoop, 
chauffeur, ergonomie … aan mogelijkheden geen 
gebrek! Deze opleidingen versterken de competenties 
van de arbeidskrachten en openen meer perspectieven 
tegenover werkgevers, die altijd op zoek zijn naar 
nieuwe talenten. We nemen de nodige tijd om hen 
goed te leren kennen, zodat we hen in elke fase van 
hun beroepsloopbaan aangepaste formules kunnen 
voorstellen.  

5.648
arbeidskrachten 
volgden een interne 
opleiding 

57.596 
uren opleiding

2.348
arbeidskrachten 
volgden een externe 
opleiding 

echte kansen
We bieden ook externe opleidingen aan voor werk-
zoekende kandidaten die nog niet geplaatst zijn, maar 
wel het vereiste potentieel hebben. Elk kantoor kan 
bijvoorbeeld kandidaten doorsturen die willen werken als 
bestuurder rijbewijs C of intern transport. 

Enkele voorbeelden van aangeboden opleidingen
• callcenter-agent

• bewaker

• attitude

• kraan op vrachtwagen

• bestuurder intern 
transportmateriaal 

• veiligheid

• brandwacht

• ergonomie

• Excel

• opleiding lier, veiligheid 
en kinetic

• Franse taal

• heftruck

• agent luchtvracht 

• machine-operator

• hoogwerker

• orderverzamelaar

• rijbewijs BE, C, CE, D

• rolbrug / steiger

• basistechnieken werken 
op hoogte en toegang 
met touwen

• stagiair verzending en 
logistiek

• transpallet

• gebruik van 
blusmiddelen

• bemiddeling in 
verzekeringen 

• Word en Powerpoint

• leadership



customer delight
In 2017 lanceerde Randstad Group België Customer Delight. 
Dit is een nieuw en uniek concept, waarmee we voortdurend 
de tevredenheid van onze stakeholders kunnen meten. 
Met regelmatige tevredenheidsenquêtes peilen we naar 
meerdere aspecten van de samenwerking. De enquêtes 
willen de waarderingsgraad van onze diensten meten en hen 
voortdurend en effectief verbeteren. Deze tool is voor ons een 
erg waardevol hulpmiddel. Dankzij Customer Delight kunnen 
we onze activiteiten optimaliseren en de relaties met onze 
klanten en kandidaten verstevigen. Dit is immers wat zij in de 
eerste plaats willen: een menselijk partnerschap, dat hen een 
voortreffelijk traject en een unieke ervaring kan bieden.  
Geen wonder dat deze elementen deel uitmaken van de kern 
van onze strategie. 
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 ook een mentaliteit tot stand te 
brengen en nieuwe gewoontes aan te nemen.  Zonder deze 
ommezwaai was succes uitgesloten. Naargelang de afdeling 
en de functie van de medewerker in de onderneming, bieden 
we meerdere opleidingen aan. Deze werkwijze stelt ons in 
staat om Customer Delight te verankeren in ons DNA en snel 
te integreren in al onze dagelijkse acties. Met succes, want 
onze algemene score steeg van 7,8 tot 8. 

Al snel raakten ook andere landen overtuigd van het nut 
van dit concept. Ze vroegen ons hen te begeleiden bij de 
invoering ervan. Vandaag werkt Randstad in niet minder dan 
14 landen met Customer Delight: België, Luxemburg, Portugal, 
Griekenland, Duitsland, Nederland, Turkije, Polen, Canada, 
Frankrijk, Verenigde Staten, Zwitserland, Tsjechië en Japan. 
Voor 2020 staat Argentinië op de planning. De invoering 
omvat alle onderdelen van de groep: Randstad, maar ook 
RiseSmart, Yacht, Tempo-Team, Ausy en Gulp.

2016 2017 2018 2019

tevredenheidsgraad 
kandidaten**

7,4 7,8 8,0 8,1

NPS* kandidaten 16 21 25 33
tevredenheidsgraad 
klanten**

7,6 7,7 7,7 7,9

NPS* klanten 11 13 12 24

*nps= net promotor score       **score op 10



veiligheid en gezondheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn 
basiswaarden van Randstad Group. Elk jaar werken 
onze preventieadviseurs nieuwe opleidingen, 
praktische workshops en inspirerende ideeën uit 
die ons beleid op dit gebied vormgeven.  
Zo kwamen er modules met bewustmaking over 
verslaving en een gezonde levensstijl, een gratis 
permanente en anonieme hulplijn, opleidingen 
stress en de bijhorende risico’s herkennen, en nog 
tal van initiatieven. 

onze prioriteit: ons personeel beschermen 

Cijfers arbeidson-
gevallen *                 

2016 2017 2018 2019

frequentiegraad 2,83 2,96 1,97 1,41

ernstgraad 0,03 0,06 0,03 0,04

*voor de medewerkers van Randstad Group

fitfestival 
In 2019 lag de nadruk bij Randstad 
Group op stressmanagement. 
We organiseerden 40 workshops 
stoelmassage in onze kantoren en 
een twintigtal opleidingen over de 
verschillende oorzaken van stress, hoe 
ze te herkennen en efficiënt aan te 
pakken. 

Op de hoofdzetel organiseerden 
we het pilootproject fitfestival: 
groepslessen sport en diverse 
uitdagingen om samen met de 
collega’s meer te bewegen.

care4you
Care4you is de naam van een 
reeks acties om langdurig afwezige 
medewerkers te steunen. Dit gebeurt 
in samenwerking met onze partner 
Securex. Met medewerkers die langer 
dan een maand afwezig zijn, wordt 
op een onafhankelijke manier contact 
opgenomen. Samen evalueren ze de 
situatie en overwegen ze mogelijke 
hulptrajecten om hun plaats op de 
arbeidsmarkt opnieuw in te nemen. 
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 
(zeven dagen per week, de klok rond 
bereikbaar) vult deze formule aan. 

We hebben bovendien twee interne 
vertrouwenspersonen (opgeleid door 
Securex) die we  jaarlijks bijscholen 
over nieuwe procedures. Beide 
medewerkers zijn bevoegd om hun 
collega’s te helpen wanneer die 
worden geconfronteerd met agressie 
op het werk, pestgedrag, ongewenste 
intimiteiten, stress, burn-out of 
conflicten tussen mensen.  
Hun contactgegevens worden 
duidelijk vermeld in onze verschillende 
interne tools. Het team wordt versterkt 
met een externe vertrouwenspersoon 
via een gratis nummer bij Securex. 

tijdschrift vitaliteit
Elke medewerker krijgt thuis een keer 
per jaar het tijdschrift Vitaliteit in 
de bus. Daarin staan portretten van 
collega’s, anekdotes uit de praktijk, 
testen, verhalen, getuigenissen en 
een hele reeks nuttige tips om zich 
thuis of op het werk in de allerbeste 
omstandigheden te ontplooien .

doelstellingen 2020

• een jaarlijks evenement maken van het 
fitfestival 

• nieuwe digital detox-workshops in het kan-
toor voorstellen, gelinkt aan het recht op 
(de)connectie en aan de methodes om de 
slaapkwaliteit te verbeteren

Vitaal
GENERATIES
Maakt je leeftijd  
eigenlijk iets uit? 

RUIMTE GEVEN ÉN KRIJGEN De kracht van autonomie 

GEZOND IN 1-2-3 
Geest, lichaam én  
bedrijf

WERKPLEZIER 

" DURF  
RISICO’S 
NEMEN"

DOE DE TEST  

Hoe ga jij om
     met feedback?



onze werknemerswerken met randstad: 
veiligheid op het werk.

bezoek werkplek werkpostfiche briefing uzk

gezondheids-
beoordeling

opleiding
werkkleding en persoonlijke   
beschermingsmiddelen*

• nationaal team van preventieadviseurs
• statistieken rond arbeidsveiligheid

*volgens afspraken

kandidaat kan 
veilig starten
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Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van 
onze uitzendkrachten is een blijvende prioriteit.  We 
voeren bewust een ambitieus beleid op dit vlak en 
werken nauw samen met onze klanten. Kwestie van 
onze uitzendkrachten optimaal te beschermen. 

Risicoanalyses, preventie, opvolging, verslagen, 
bewustmaking van problemen op het gebied van 
milieu, welzijn, respect en werkomstandigheden: 
onze veiligheids- & preventieadviseurs zorgen voor 
een permanente begeleiding op de werkplek van de 
uitzendkrachten. Bij twijfel of vragen kunnen onze 
medewerkers in de kantoren op elk moment een 
beroep doen op hun expertise. 
Sinds 2011 vraagt Randstad uitzendkrachten om zich 
te registreren op ons interactief  onthaalplatform. 
Daar vinden ze veiligheidsinstructies, diverse tests en 
opleidingsmodules. 
Bepaalde klanten bieden we ook de kans om een 
introductiefilm te maken. Kwestie van aan nieuwe 
tijdelijke medewerkers hun activiteiten en de 
bijhorende risico’s en preventiemaatregelen voor te 
stellen. 

93,6% van de Randstad-uitzendkrachten 
had geen enkel ongeval in 2019.

in 2019 telde dit platform niet minder 
dan 100.000 geregistreerde gebruikers.

uitzendkrachten 2015 2016 2017 2018 2019

ernstgraad 0,79 0,65 0,77 0,79 0,70

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

sector 39,87 2016 2017 2018 2019

ernstgraad 0,89 0,83 0,91 0,92 0,87

frequentiegraad 39,33 39,96 41,1 41,98 40,69



duurzaam ondernemen.
duurzaamheidscharter
We hangen dit charter trots uit in alle kantoren van ons net en in de inhouse-kantoren. 

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.
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governance en bedrijfsethiek
Corporate governance vormt de rode 
draad voor ons management en voor 
het gedrag van onze medewerkers. 
De managementprocessen van de 
wereldwijde organisatie garanderen de 
toepassing van de governance code in de 
landen waar Randstad actief is.  
Onze managementstructuur is gebaseerd 
op de Nederlandse wetgeving, op 
onze statuten en de regelgeving 
van Euronext. Hierbij komen nog de 
interne beleidsmaatregelen die onze 
werkmethoden en het gedrag vastleggen 
dat van elke medewerker wordt verwacht. 
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 
corporate governancecode goed worden 
toegepast. Alle ontwikkelingen worden 
nauwkeurig gecontroleerd, zowel 
nationaal als internationaal. Het jaarverslag 
van Randstad Global brengt verslag 

uit van deze activiteiten. Dit is online 
raadpleegbaar.
Het Belgische directiecomité is 
verantwoordelijk voor de goede 
uitvoering van het internationale beleid. 
Hiervoor werden meerdere instrumenten 
ontwikkeld, zoals het managementsysteem 
dat voortbouwt op onze missie en onze 
visie. Dit formuleert de doelstellingen voor 
alle elementen van onze bedrijfsactiviteit, 
met concrete KPI’s. De evolutie van elke 
KPI wordt nauwgezet opgevolgd.  
Al deze processen worden gecontroleerd 
met behulp van een intern en extern 
auditsysteem. Indien nodig, corrigeren we. 
Integriteit en ethiek zijn de drijfveren 
voor zowel het professionele als het 
persoonlijke gedrag van alle Randstad-
medewerkers: ze vormen onze Business 
Principles. Regelmatig meten we hoe 
goed onze medewerkers deze procedures 
kennen. 

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.



randstad group human rights policy
Al onze beleidsvormen worden regelmatig 
geëvalueerd en eventueel verbeterd of aangevuld.  
In 2019 stelde Randstad Group een document op dat 
alle bestaande thema’s (zoals diversiteit en inclusie, 
antidiscriminatie, anti-intimidatie, gezondheid en 
veiligheid) bundelt binnen onze procedures: de 
Randstad Group Human Rights Policy. Het doel?  
Ons engagement inzake de mensenrechten aantonen 
en onze positie duidelijk verwoorden, aansluitend bij 
onze waarden en onze slogan ‘human forward’.

sociale dialoog
Al van bij de oprichting maakt een sociale 
dialoog - gebaseerd op respect, samenwerking en 
verantwoordelijkheid - deel uit van de Randstad-
bedrijfscultuur. Onze medewerkers worden 
vertegenwoordigd door een vakbondsafvaardiging, 
een ondernemingsraad en een comité voor preventie 
en bescherming op het werk. Dankzij onze tech 
& touch-aanpak voerden we het elektronisch 
stemmen in. Zo kunnen alle medewerkers makkelijker 
deelnemen aan de sociale verkiezingen, wat de 
participatiegraad verhoogt. De communicatie 
hierover verloopt volledig via het intranet.  
Hierdoor zijn onze medewerkers altijd op de hoogte 
van het laatste nieuws.



LSI- & VCU-veiligheid
Deze norm heeft betrekking op het beleid 
van een onderneming op het gebied 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 
prestaties van de opleiders en consultants aan 
de hand van een studie én een bevraging van 
de klanten over hun tevredenheid. De sector 
erkent het certificaat als een waarborg van 
kwaliteit.

Dow Jones Sustainability Indices
Sinds 2015 is Randstad Holding opgenomen in de 
Europese en de mondiale Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI). De Dow Jones Sustainability Index 
beloont sinds 1999 ondernemingen uit elke sector 
voor de mate waarin ze verantwoord economisch, 
milieugericht en sociaal gedrag vertonen. Randstad 
Holding is de enige hr-dienstverlener in zijn soort op 
de erelijst. 

RiseSmart werd bekroond 
met de HR Excellence Award 2019, categorie 

‘Best Career Transition Company & 
Outplacement Company’  

ISO 9001
Deze erkende norm stelt strenge vereisten 
aan organisaties op het gebied van hun 
kwaliteitsstrategie en -management. 

CO2-compensatiecertificaat
Het bedrijf CO2logic is door de 
Franse milieumaatschappij ADEME 
erkend voor deberekening van de 
CO2-voetafdruk. Het certificeert 
dat Randstad Group België nv (via 
het CO2-compensatiesysteem van 
bpost) de CO2-voetafdruk van haar 
postverwerking over heel 2019 heeft 
gecompenseerd om haar milieu-impact 
te verminderen.  

Best in Class
Labor Practice Indicators

erkenning voor verantwoorde activiteiten en management



randstad pleit  
voor kennisdeling

125.956
volgers op Workforce 360

11.170
volgers op LinkedIn

2.129
volgers op Twitter

19.939
volgers op Facebook

8.265.000 
bezoeken per jaar aan www.randstad.be

22.644
bezoeken per dag

272.000
online kandidaturen via 
www.randstad.be



randstad, een kennisdelend bedrijf
arbeidsmarktstudies
onderzoek over de arbeidsmarkt, identificatie van tendensen en delen van resultaten

workforce360
online platform met studies, analyses, tips & tricks en opinies van hr-specialisten - 176.260 abonnees

werkpocket
online, praktische en up-to-date gids in het sociaal- en arbeidsrecht voor iedereen die te maken heeft met tewerkstelling – 277 dagelijkse sessies in 2017

Randstad Employer Brand Research
onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven (sinds 2001)

themavoormiddagen
infosessies over sociaal-juridische thema’s die we reeds 15 jaar organiseren in samenwerking met het advocatenbureau Claeys & Engels.

deelname aan nationale en lokale netwerkevenementen, leerstoelen, ...
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verschillende studies in 2019

januari 
Randstad Research voert een studie uit naar de aantrekkelijkheid van de beroepen 
in België. Hieruit blijkt dat ingenieur het aantrekkelijkste beroep is in de ogen van 
de gemiddelde Belg, net voor apotheker, arts, architect en software-engineer. Het 
beroep van taxichauffeur wordt dan weer als het minst aantrekkelijke beschouwd.  

april 
Randstad Employer Brand Research is een jaarlijkse studie naar de kwaliteit van 
de employer brands van de grootste Belgische ondernemingen. Voor de editie 
2019 werden opnieuw de employer brands in de openbare sector geanalyseerd. 
Voorafgaande studies van Randstad Research toonden de aantrekkelijkheid aan van 
de openbare sector als werkgever  wanneer de arbeidsmarkt een minder gunstige 
conjunctuur doormaakt. De huidige studie bevestigt dat deze stelling ook opgaat in 
periodes van hoogconjunctuur.  

april 
het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt. Randstad Research maakte de 
trieste balans op van de Belgische arbeidsmarkt in een studie die aantoont dat 
de traditionele pijnpunten (lage werkzaamheidsgraad, hoge inactiviteit, grote 
verschillen tussen gewesten,  uitgebreide zwarte arbeidsmarkt) niet opgelost raken. 
Alle in 2010 beschreven pijnpunten blijven zich in 2019 manifesteren. De positie 
binnen Europa werd niet verbeterd, soms werd de achterstand nog groter. En er 
duiken nieuwe pijnpunten op.

juni 
studentenstudie. Randstad analyseert de evolutie van hun werk, hun netwerken, hun 
motivatie en de impact van de nieuwe wetgeving (in voege sinds januari 2017) in 
verband met het zwartwerk.

U kunt deze studies raadplegen op  www.randstad.be

Nooit voorheen plaatsten zoveel 
respondenten aandacht voor milieu en 
maatschappij in hun top 5 van criteria 
om te kiezen voor een werkgever (19% 
tegenover 15%).

https://www.randstad.be/fr/a-propos-randstad/communiques-de-presse


tech & touch: een heuse strategie

kostbare tools

We vernieuwen en verbeteren onze tools dankzij 
wereldwijde en lokale projecten die ondersteund 
worden door de nieuwste technologieën. Met deze 
tools kunnen we meer tijd vrijmaken voor betere 
procedures en een persoonlijke aanpak.  
Onze ervaring leert dat de menselijke relaties – 
onze touch – vaak het verschil maken met onze 
concurrenten. Meer nog: ze vormen sowieso de 
belangrijkste  kracht van Randstad. 

signal
op een arbeidsmarkt waar talentschaarste heerst, 
is snelheid van het grootste belang. Bij Randstad 
weten we dat de perfecte kandidaat van vandaag 
er morgen misschien niet meer is. Om geen enkele 
kans te missen, ontwikkelden we Signal. Dit is een 
digitale toepassing die ons verwittigt wanneer een 
onderneming een vacature publiceert. Zo kunnen wij 
snel en proactief een geschikte kandidaat voorstellen.  

workaniser
met deze online tool kunnen we de administratie van 
uitzendkrachten volledig elektronisch verwerken. Het 
systeem is transparant: de ondernemingen hebben 
op elk moment een overzicht van de diensten die 
Randstad verleent. 

myRandstad
elke kandidaat kan zijn eigen dossier aanmaken 
en administratie online beheren. Dit  maakt het 
de kandidaten gemakkelijk: de toepassing is 
allesomvattend en de klok rond beschikbaar. 
Als kandidaten hun dossier administratief willen 
opvolgen, kunnen ze dat meteen zelf doen.  
Ze hoeven geen contact meer op te nemen met 
een medewerker. Dit levert een mooie tijdwinst op 
die ruimte schept voor het onderhouden van de 
menselijke relatie. 

New



transparantie
de sollicitant of de kandidaat van wie wij de gegevens 
verwerken, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor 
toelating gegeven en kent zijn rechten

juistheid
de persoonsgegevens

 moeten correct zijn en blijven

delen van gegevens
minimum aan gegevens voor 

welbepaald doel aan een welbepaald 
persoon in een welbepaalde functie

instelling en 
gedrag 

is allesbepalend
de persoonsgegevens moeten 

beschermd worden tegen 
toegang door onbevoegden, 

verlies of vernietiging

verantwoording
elke onderneming moet kunnen aantonen aan 

de wetgeving te voldoen

doelbeperking
de persoonsgegevens worden voor 
een welbepaald gewettigd doel 
verzameld, en mogen niet voor 
andere zaken gebruikt worden

bewaarbeperking
de persoonsgegevens mogen niet 
langer bewaard worden dan nodig 
voor het beoogde doel

gegevensbeperking
enkel de gegevens die voor het beoogde doel 
noodzakelijk en relevant zijn, mogen worden 
verzameld en verwerkt

GDPR

werken met randstad: GDPR
Randstad werkt 
conform de GDPR-
wetgeving: 

• Randstad heeft een data protection 
officer en information security officer 
aangeduid.

• Alle medewerkers zijn opgeleid.
• Wij vragen toestemming aan alle 

personen om te mogen bemiddelen.
• Wij informeren u i.v.m. de 

gegevensverwerking.
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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 verbonden 
ons ertoe om deze principes op te 
nemen in onze strategie, cultuur en 
dagelijkse activiteiten. Ze maken 
ook deel uit van onze waarden, ons 
duurzaamheidscharter, ons beleid en 
onze procedures. 
Deze principes maken deel uit van 
onze Business Principles. Regelmatig 
controleren we de naleving van deze 
normen met zowel interne als externe 
audits. We hebben er alle belang 
bij om samen met onze partners 
verantwoordelijke en positieve 
langetermijnrelaties op te bouwen. 
Zo kunnen we echt duurzame 
oplossingen vinden.  
Wij willen ons engageren op de lange 
termijn en verwachten hetzelfde 
van onze partners, klanten en 
leveranciers. Daarom hebben we 
vereisten inzake sociale, economische 
en milieupraktijken toegevoegd aan 
onze processen, handelscontracten 
en aankoopprocedures. 
Onze belangrijkste leveranciers 
hanteren praktijken die de 
MVO-principes naleven en 
volgen de richtlijnen van onze 
‘Leverancierscode’. Die verzekert dat 

de levering van goederen, arbeid 
en diensten op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze plaatsvindt én 
met inachtneming van onze Business 
Principles. De code legt onze 
leveranciers bijgevolg verplichtingen 
op. De naleving van de  code is een 
belangrijke factor in de beslissing om 
een relatie aan te gaan en/of voort 
te zetten met een leverancier en zijn 
eventuele onderaannemers. Om na 
te gaan of ze de code wel naleven, 
worden leveranciers regelmatig 
aangesproken door Randstad of 
een externe audit. Zo willen we een 
dialoog aangaan met onze partners 
over wat bij beide partijen nog kan 
worden verbeterd. 



maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen
vso
In 2019 vierde de samenwerking tussen Randstad en 
de ngo VSO (Voluntary Service Overseas) haar 15de 
verjaardag. Randstad Group steunt elk jaar initiatieven 
van deze ngo. Niet enkel financieel, maar ook door 
medewerkers de kans te geven om hun schouders 
te zetten onder een van de VSO-projecten over 
armoedebestrijding of ontwikkeling in het Zuiden.  
Sinds 2004 vertrokken niet minder dan 26 medewerkers 
(waarvan drie in 2019) als VSO-vrijwilliger op missies. 
Hierbij verbleven ze  tot negen maanden ter plaatse . 
Om de 15de verjaardag passend te vieren, 
organiseerden we het hele jaar door activiteiten ten 
voordele van de werking van de ngo, maar zonder reizen 
naar het buitenland. Zo zamelden onze medewerkers 
fondsen in door zich in april sportief in te zetten of door 
in november de Mount Meru in Tanzania te beklimmen . 
Deze initiatieven kenden veel succes bij ons personeel, 
ze sluiten ook aan bij ons beleid rond welzijn en vitaliteit 
op het werk.

180.000
gewerkte uren door 
Randstad-medewerkers ten 
voordele van VSO = 22.500 
werkdagen

26 
Belgische medewerkers 
vertrokken op missie sinds 
2004

31.471
sportieve uitdaging om 
fondsen te werven: 31.471 
km afgelegd, waarvan 
4.921 in België alleen

150.000
Challenge Kilimanjaro: 
22 deelnemers, waarvan 
5 Belgen. Alles samen 
150.000 euro ingezameld 
voor het Lake Zone Youth 
Empowerment-project van 
VSO Tanzania



randstad with heart
We lanceerden het intern internationaal platform 
Randstad With Heart. Net als VSO paste dit binnen de 
mogelijkheden die we bieden voor vrijwilligerswerk en 
ontwikkelingshulp. Een digitale tool zet het engagement 
van onze collega’s en van de organisaties die ze steunen 
in de kijker. 
Randstad With Heart weerspiegelt ons streven om een 
positieve invloed uit te oefenen op de maatschappij.  
Het initiatief past prima binnen onze ambitie om tegen 
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 zichtbaarheid van deze projecten, kunnen onze 
medewerkers zich ook engageren als vrijwilliger.  
We ondersteunen hen hierbij structureel: ze krijgen elk 
een werkdag (acht uur) cadeau die ze als team volledig 
kunnen besteden aan vrijwilligersactiviteiten van hun 
keuze. Zo stelden niet minder dan 230 Randstad With 
Heart-medewerkers hun competenties een dag lang ten 
dienste van de vereniging van hun keuze.



• Ik had nooit gedacht dat ik zo’n vereniging op een dergelijke betrokken 
manier zou kunnen ondersteunen. Dankzij Randstad With Heart werd 
ik ondergedompeld in een wereld waarvan ik het bestaan zelfs niet kon 
vermoeden. Deze dag betekende voor mij een bewustwordingsproces 
en een kans om de banden met mijn collega-vrijwilligers aan te halen. 
vrijwillige medewerkster voor « Une Main Tendue » 
 

• Het geeft een goed gevoel om mijn steentje bij te dragen voor mensen 
die minder geluk hebben in het leven. Ik ben trots dat mijn werkgever 
belang hecht aan het leveren van een bijdrage aan de maatschappij en 
deze kans biedt aan zijn werknemers. 
vrijwillige medewerker voor ‘Moeders voor Moeders’ 
 

• Voor mij persoonlijk was de confrontatie met mensen in armoede een 
echte blikopener. We hielpen mee in de keuken en met de schoon-
maak. Ik werd vooral geraakt door de gesprekken met bezoekers en 
vrijwilligers, daar stak ik echt iets van op. Ik ben heel dankbaar voor 
deze ervaring.  
vrijwillige medewerker voor ‘Onder ons’ 
 

• Deze dag wekte ons enthousiasme op en verstrekte onze teamspirit. 
Iedereen kent wel iemand met borstkanker. Bij de dienstencheques 
en in mijn regio zijn er elk jaar ongeveer drie nieuwe gevallen op 600 
huishoudhulpen. Het is dus belangrijk voor ons om hen te steunen.”  
vrijwillige medewerker voor ’Think Pink ‘ 
 

• Een fantastische ervaring die we konden meemaken dankzij Randstad, 
en die naadloos aansluit bij onze Human Forward-visie. We willen als 
organisatie niet alleen het verschil maken op de arbeidsmarkt, maar 
ook in de maatschappij. 
vrijwillige medewerker voor ‘Woonzorgcentrum H. Catharina’



youca
Randstad Group neemt al enkele jaren deel aan de campagne Work 
for Change van de organisatie Youca (Youth for Change and Action). 
Youca (vroeger: Zuiddag) is een solide en betrouwbare organisatie die 
werkt met grote partners. Bovendien is het een initiatief dat wijst op 
het engagement van de jongeren. Voor Randstad Group vormt Youca 
een belangrijke link tussen de arbeidsmarkt en de jongeren. Elk jaar 
ruilen bijna 15.000 jongeren een schooldag in voor een werkdag bij 
een onderneming, in een organisatie of bij particulieren. Hun loon 
wordt vervolgens overgemaakt aan projecten die het ondernemerschap 
bij jongeren stimuleren, zowel in het Zuiden als in het Noorden van 
onze planeet. Ook dit jaar versterkten 25 studenten onze kantoren en 
afdelingen. Dit was voor ons een prima gelegenheid om deze jonge 
mensen - die over enkele jaren zelf hun plek op de arbeidsmarkt moeten 
veroveren - te laten kennismaken met onze diverse vakgebieden.  
Tegelijk ondersteunen we de ontwikkeling van andere jongeren overal ter 
wereld. 

Ik werkte al in Plopsaland via Randstad, dus ik 
kende het werk van Randstad als organisatie al 
een beetje. Ik ben echt geïnteresseerd in mensen 
en daarom zie ik de hr-wereld zeker als een optie 
voor later. Vandaag help ik om orde te scheppen 
in de kasten, zodat de collega’s kunnen focussen 
op andere taken. Ik vind het werk veel leuker dan 
verwacht, de mensen zijn hier echt super.  
Het is een mooi initiatief van onze school om ons 
gedurende een dag te laten werken voor een 
goed doel. Een dag zonder school en werken 
zoals de grote mensen!

Isaline – studente economie - moderne talen

Kylie – studente humane wetenschappen optie 
economie 

Ik werkte al als studente voor Randstad, ik kende 
hen dus al goed. Ik wil graag deel uitmaken van 
zo’n kantoor. Ik vind het fijn dat ik vandaag mag 
meewerken met het inhouse-kantoor van Volvo 
Cars Gent. Ik zou graag meer vernemen over de 
inhoud van een werkdag hier. Het is iets totaal 
anders dan leren op school’ en het is ook nog 
eens voor het goede doel. Meer moet dat niet 
zijn!



enVie, een veelbelovende toekomst
Randstad Group besloot in 2018 om een nieuwe Belgische 
start-up te ondersteunen: enVie. Deze sociale onderneming 
biedt heerlijke soepen aan op basis van overschotten van verse 
groenten, aangeleverd door Belgische producenten.  
Een gedreven team bereidt de soepen. De medewerkers maken 
na een langdurige werkloosheid opnieuw deel uit van de 
arbeidsmarkt. EnVie is financieel autonoom en het resultaat van 
de motivatie, samenwerking en steun van meerdere partners 
die begaan zijn met het milieu en het sociale luik van onze 
samenleving. 

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 vaak lange tijd ver van de arbeidsmarkt stonden weer aan 
het werk te krijgen. Ze volgen een permanente opleiding van 
één jaar binnen het productieatelier van enVie. Wij helpen hen 
om een nieuwe en stabiele baan te vinden dankzij hun opgedane 
nieuwe vaardigheden. In deze fase van het proces is een 
belangrijke rol weggelegd voor Randstad, dat instaat voor de 
continuïteit van de beroepsloopbaan van de werknemers. 

en vie
2
jaar actief

135.000
flessen met 100% 
natuurlijke soep verkocht 

8 
opgeleide werkkrachten

51 
ton verse groenten gered 
van verspilling 



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 de lange termijn ook de leiders van 
toekomstige generaties  voorbereiden op deze uitdagingen, en 
dit in het belang van de hele samenleving.
Het project beantwoordt volledig aan onze waarden en sluit 
aan bij onze inspanningen voor een evenwichtige en inclusieve 
leefomgeving. We ontwikkelden ook een tool om de veerkracht 
van een onderneming en haar werknemers te meten:  
de ‘Randstad Future Resilience Index’. Die werd eerst intern 
getest en bijgestuurd in functie van de feedback van onze 
medewerkers. Vervolgens namen we de proef op de som in een 
tiental externe bedrijven waarmee wij nauwe banden hebben. 
Het ultieme doel is om deze tool openbaar te maken in 2020 
en de gebruikers te adviseren over de beste manier om hun 
resultaten om te zetten in methodes.

doelstellingen 2020

• de Randstad Future Resilience Index openbaar maken 

• de sportieve acties ten voordele van VSO in België 
hervatten



leefmilieu.
In 2019 zagen we de mensen in België 
en het buitenland op een unieke 
manier hun bezorgdheid uiten over het 
leefmilieu en de klimaatopwarming.  
De verwerping van de Klimaatwet door 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
zette kwaad bloed bij heel wat burgers, 
die de ernst van de situatie aankaartten. 
Jongeren en anderen gingen talloze 
keren de straat op om het gebrek aan 
politieke actie aan te klagen. Zoals we al 
stelden, toonde onze recente Employer 
Brand Research aan dat mensen MVO 
meer dan ooit belangrijk vinden: 19% 
van de respondenten rangschikte dit 
in de top 5 van belangrijke criteria om 
een werkgever te kiezen. Bij de min 
26-jarigen was dit zelfs 25%. 
Bij Randstad uitten we jaren geleden 
al de wens om uit te groeien tot de 
groenste onderneming van onze 
sector. We zijn ons ervan bewust dat 
we allemaal - en zeker ondernemingen 
- een impact hebben op het milieu 
die we zo beperkt mogelijk moeten 
houden. We moeten daarbij allemaal 
onze rol spelen. Randstad Group 
kiest sinds lang voor een algemeen 
beleid van duurzame ontwikkeling. 
Samen met onze stakeholders hebben 
we stappen gezet 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. 
We hebben een werkgroep samen-
gesteld met medewerkers van 
verschillende afdelingen om na 
te denken over onze ecologische 
voetafdruk en hoe we die aanzienlijk 
kunnen beperken. In een eerste 
fase lijstte de werkgroep alle reeds 
gevoerde acties op, zoals in verband 
met ons energieverbruik.  
Enerzijds gebruiken we uitsluitend led-
verlichting en 100% groene energie. 

2015 2016 2017 2018 2019

gas 212.309 
m³

277.326 
m³

249.699 
m³

253.413 
m³

237.503 
m³

elektriciteit 2.011.961 
kWh

2.815.512 
kWh

2.964.342 
kWh

3.127.150 
kWh

2.511.366 
kWh



Anderzijds staan er tips op ons intranet 
met maatregelen die weinig inspanningen 
vergen van onze medewerkers, maar een 
grote impact kunnen hebben als iedereen 
ze opvolgt. 

• digitale administratie (facturen, 
loonfiches … )

• plastic draagtassen vervangen door 
tassen in textiel

• gegroepeerd transport van materiaal 

• onze hoofdzetel is BREEAM-
gecertificeerd 

• gebruik van duurzame en 
milieuvriendelijke materialen

De mobiliteit van onze medewerkers 
vormt een belangrijke uitdaging. 
Zoals veel andere ondernemingen 
hebben we al lange tijd een uitgebreid 
bedrijfswagenpark. In het besef dat 
we onze impact op het milieu moeten 
verminderen, hebben we in eerste 
instantie de CO2-uitstoot van onze 
wagens* verlaagd. 

De voorbije jaren hebben we 3 hybride 
wagens ter beschikking gesteld van 
onze medewerkers en 4 laadpalen 

geïnstalleerd bij ons hoofdkantoor.
Na het proefproject van 2017 in 
Antwerpen, hebben we ons fietsenpark 
(7 fietsen) uitgebreid met de kantoren 
van Brussel en Leuven. Zo willen we 
onze interne medewerkers begeleiden 
in hun evolutie naar meer milieubewuste 
praktijken, meer bepaald inzake 
mobiliteit.
Al onze kantoren en onze hoofdzetel 
zijn uitgerust met materiaal voor 
telefonische of webconferenties, wat 
onnodige verplaatsingen vermijdt. 

mobiliteit

doelstellingen 2020

• de medewerkers aanmoedigen 
om alternatieven te overwegen 
voor verplaatsingen met de 
wagen  

• een degelijke opleiding over 
veilig fietsverkeer uitwerken voor 
medewerkers die kiezen voor 
een e-bike

2015 2016 2017 2018 2019

CO²-uitstoot 212.309 m³ 277.326 m³ 249.699 m³ 253.413 m³ 237.503 m³

Vandaag werd een flexibel en groot-
schalig mobiliteitsplan ingevoerd 
in onze hr-processen. Dit moedigt 
intermodaal vervoer aan met een 
aanbod dat een properdere wagen 
omvat, maar ook e-bikes en het 
openbaar vervoer. 

*Onze CO²-uitstoot is lichtjes gestegen, omdat we onze dieselwagens hebben vervangen door wa-
gens op benzine. 



Zo draagt België bij aan de verbintenissen 
van Randstad Group in de wereld, die in 
2015 een erkenning van formaat kregen: 
de opname van Randstad Holding – de 
enige hr-onderneming van zijn categorie – 
in de Europese en mondiale versie van de 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 



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 586/8 
1082 Brussel 
www.randstad.be/mvo


