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inleiding.

Beste lezers,

2021 was van een heel andere dimensie dan 
2020. Waar we in 2020 totaal verrast werden en 
vol onwetendheid waren, stond 2021 in het kader 
van het herstel. 

En wat een herstel. Ik kan uitermate fier 
terugblikken op de inspanningen van ons One 
Randstad Team. In het bijzonder ben ik er  trots 
op dat we onze maatschappelijke rol succesvol 
opnamen van in de vaccinatiecampagne.  
In recordtijden werden nieuwe processen  
en samenwerkingen op poten gezet. 

Helaas waren er in 2021 in België ook enkele 
bittere pillen te slikken. Denk maar aan de 
overstromingen die enorm veel mensen- en 
dierenleed met zich meebrachten. Gelukkig was 
het antwoord van de maatschappij op deze 
ramp een massale beweging van solidariteit, 
ondernemerschap en behulpzaamheid.  
Dat liet ook onze collega’s niet onberoerd. 
Het was hartverwarmend om de verschillende 
spontane initiatieven te zien die onze 
medewerkers in een mum van tijd uit de grond 
stampten. Verschillende medewerkers deden dit 
in het kader van hun Randstad With Heart Day.  
 

Randstad With Heart stond in 2020 op een laag 
pitje, gezien de hoofdboodschap luidde: “blijf in 
uw kot”. De overstromingen wakkerden echter 
een massale drang aan om niet langer binnen 
te blijven. Een zeventigtal collega’s ging hulp 
bieden in de overstroomde gebieden. In totaal 
werden er in het kader van de Randstad With 
Heart Day maar liefst 532 uren ingezet voor het 
maatschappelijke belang.

In 2021 speelden we in België een rol in het 
professionele leven van meer dan 190.000 
mensen. Dat zijn 15.000 ‘touches’ meer als 
het jaar ervoor. Dit aantal kan onderverdeeld 
worden in twee groepen. Enerzijds de mensen 
die we met Randstad Group aan een job hebben 
geholpen, dit zijn er 175.650. Anderzijds hebben 
we nog de 18.000 personen die we begeleid 
hebben binnen hun professionele carrière.

De gezondheidscrisis bracht ons een acuut 
probleem dat veel tijd en energie kostte. Tijd en 
energie die we nu opnieuw kunnen investeren. 
Bij Randstad Group zetten we alles in op een 
duurzame toekomst. We willen niet alleen de 
elektrificatie van ons wagenpark zo snel mogelijk 
op kruissnelheid krijgen. Daarbovenop hebben  

we een fantastische net zero ambitie tegen 
2030 en leggen we ons de komende jaren toe 
op ESG- rapportering. 2022 heeft er alles van 
weg het jaar van de omschakeling te worden. 
De omschakeling richting een globale perceptie 
van waarde die niet langer louter in valuta 
uitgedrukt wordt, maar in een cluster van 
financiële, maatschappelijke en  
ecologische resultaten.

Afsluiten doe ik graag door mijn dankbaarheid 
uit te spreken naar al onze medewerkers bij 
Randstad Group om dit te verwezenlijken.  
Dit verslag is een prachtige samenvatting van 
onze toegevoegde maatschappelijke waarde, 
zowel op micro- als macroniveau. Het toont aan 
dat we met onze One Randstad-filosofie grootse 
dingen verwezenlijken, waarin gelijktijdige 
belangenbehartiging van alle partijen voorop 
staat. Graag bedank ik ook u, beste lezers,  
om de tijd te nemen en u te verdiepen in hoe wij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Veel leesplezier!

Herman Nijns
CEO Randstad Group Belux
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tijdlijn.

januari

Publicatie van Randstad Research Promotie 
op de interne en externe arbeidsmarkt

juni

Publicatie van onze jaarlijkse 
studentenstudie ‘studenten aan het werk:  
de impact van corona’

februari

Randstad Group Belgium wordt voor het 4de 
opeenvolgende jaar verkozen tot  
Top Employer 

augustus

Publicatie van Randstad Research ‘Werk 
vinden op de arbeidsmarkt’

februari

Publicatie van Randstad Research ‘België 
is ziek’

september

3e verjaardag van onze partner enVie

maart

De vaccinatiecentra van Vlaanderen, 
Wallonië en de Duitstalige gemeenschap 
kiezen massaal voor Randstad als  
hr-partner

oktober

Randstad Group neemt deel aan  
Youca Action Day 

april

21e editie van de Randstad Employer 
Brand Research met speciale aandacht 
voor de zorgsector

december

Randstad Group neemt Hudson Benelux over

juni

21 jaar inhouse uitzendarbeid in België.
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onze ambitie
In deze tijden waarbij technologie 
steeds belangrijker wordt in het gehele 
recruteringsproces, wil Randstad Group 
maximaal inzetten op menselijke contacten 
die een impact hebben op de professionele 
carrière van mensen. We willen mensen 
begeleiden van hun eerste vakantiejob tot 
de flexi-job tijdens hun pensioen.  
In 2021 klopten we af op 190.000 
menselijke contacten. Dat zijn er maar 
liefst 15.000 meer dan in 2020.

« Een menselijke vertrouwenspartner 
in een wereld van talenten, waarin de 
technologie overheerst. »

portret.
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• kennen 
• dienen 
• vertrouwen 
• streven naar perfectie 
• de belangen van alle     
 stakeholders tegelijk behartigen

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. 

onze diensten en onze specialisaties 

Randstad Staffing 
•  specialisaties per sector en doelgroep
•  tijdelijk - tijdelijk met optie vast - vast 

NRU - National Retail Unit

Randstad Payroll Solutions

Randstad Young Talents

Randstad Inhouse Services
• Randstad inhouse in uw bedrijf voor grootschalige    

inschakeling van uitzendkrachten
• optimaal aangepaste dienstverlening
• kostenbesparingen
• oplossingen op maat

Randstad Professionals
• projectsourcing, engineering, ICT, finance, life sciences,   

HR, sales & marketing, interim management

Ausy

Hudson

Randstad Recruitment & Selection

Randstad HR Solutions
• Randstad RiseSmart Outplacement Career Services,     

Loopbaanfocus, Competence & Assessment Services, Employability
• Randstad Sourceright: Managed Service Provider    

(MSP) & Recruitment Process Outsourcing (RPO)
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2.161 vaste medewerkers aan de slag voor Randstad Group in België (+125) van wie:

175.058 uitzendkrachten aan het werk (+ 30.803) onder wie:

592 
kantoren
- 7

50.535.142 voor onze klanten 
gepresteerde uren door onze 
uitzendkrachten, huishoudhulpen 
en projectmedewerkers

status quo

14,85% 
mannen

+1,1 % 

85,15%
vrouwen

17.376
gemiddeld per dag

2.791 
vaste aanwervingen

+ 2.406 + 1.837status quo + 1% status quo status quo

163
nationaliteiten

10% zonder
middelbaar diploma

!

16,15%
> 50j

9,67%
<26j

9% 
> 50j

55% 
<26j

30,63 %
masters

50,21%
bachelors

18%
middelbaar diploma

449 
managers (+23)

27%
mannelijk

73%
vrouwelijk

+3,18 % - 3,59% - 1,15 % - 2,05% + 2,04%

+ 9.570.661

179 
inhouses
- 6

13.081 
klanten
- 121
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principes van het verslag.

Al sinds 2001 bundelen we alle activiteiten 
inzake duurzaam ondernemen in een verslag 
‘Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen’ 
(MVO). We zijn er bij Randstad van overtuigd 
dat de waarde van een onderneming verder 
strekt dan louter financiële resultaten. Zoals 
één van onze bedrijfswaarden luidt, willen wij 
bij elke bedrijfsactiviteit steeds streven naar 
de gelijktijdige belangenbehartiging van alle 
partijen. Een bedrijf dient bij elke beslissing 
en activiteit rekening te houden met alle 
stakeholders en de impact op de omgeving. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij 
Randstad dan ook niet iets reactief. Het is niet 
de bedoeling dat een bedrijf met enkele ‘mooie 
gebaren’ tracht om de wonde (maatschappelijke 
schade) van zijn ondernemen wat te helen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit 
ingebed in elke bedrijfsactiviteit. 

Ondertussen publiceren we al 21 jaar wat we 
doen inzake duurzaamheid. it verslag opstellen  
is een mooie gelegenheid om de jaarlijkse 
balans van onze MVO-strategie op te maken, 
om 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 2021 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 2021. 

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 Belgium. Daarom hebben 
we het in dit verslag soms over gebundelde 
acties in naam van Randstad Group.

Birgit Wachtelaer
CSR advisor
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SDG’s als basis voor duurzaam ondernemen

In september 2015 hebben alle 193 lidstaten van de 
Verenigde Naties het plan ‘Agenda 2030’ goedgekeurd 
om te werken naar een betere toekomst. In dit plan werd 
een route uitgetekend voor de komende 15 jaar om een 
einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid en om onze planeet te beschermen. 
De kern van ‘Agenda 2030’ wordt gevormd door de 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die hierboven 
vermeld staan.

Deze 17 doelstellingen zijn verder nog gekoppeld aan 169 
subdoelstellingen. Aan de hand van deze subdoelstellingen 
moeten organisaties en bedrijven een concreter beeld 
krijgen vande manier waarop zij deze doelstellingen 
kunnen verwezenlijken.

Uiteindelijk kunnen deze 17 doelstellingen onderverdeeld 
worden in 3 verschillende aspecten: het economische, 
het sociale en het ecologische aspect. Zij vormen de kern 
van CSR en zijn bijgevolg ook de rode draad/leidraad 
doorheen dit maatschappelijk verslag. Randstad Group 
draagt hoofdzakelijk/voornamelijk bij aan SDG’s 3, 5, 8, 
10, 12 en 13. In dit verslag worden, in chronologische 
volgorde per SDG, de bedrijfsactiviteiten vermeld die 
hebben bijgedragen aan het bereiken van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstelling.
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SDG 3: goede gezondheid en welzijn

Zowel voor eigen werknemers als voor onze 
uitzendkrachten staan een goede gezondheid en 
welzijn centraal in ons beleid. Als we terugdenken 
aan de piramide van Maslow, een topic waarmee 
we op een bepaald moment allemaal te maken 
kregen op de schoolbanken, weten we dat 
veiligheid en gezondheid bijna helemaal onderaan 
in de piramide staan. Net boven onze primaire 
behoeften - ademen, drinken, eten, slapen.  
Het is een cruciale behoefte in ons bestaan.  
Een werknemer heeft behoefte aan veiligheid 
om zich verder te kunnen ontplooien. Hiermee 
bedoelen we zowel een veilige werkomgeving als 
een veilige werksfeer. Het is namelijk niet alleen de 
bedoeling dat een werknemer veilig is, maar ook 
dat hij of zij zich veilig voelt op de werkvloer en 
tussen collega’s.

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn 
basiswaarden van Randstad Group. Elk jaar werken 
onze safety experts 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 om stress en de 
bijbehorende risico’s te herkennen en nog tal van 
andere initiatieven. 

In 2021 pionierden we in onze sector als eerste 
met ‘ability case management’. Hierbij evalueren 
we case per case de mogelijkheid om slachtoffers 
van ongevallen of personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, aan de slag te krijgen. Dit pionieren 
wordt de komende jaren verdergezet door de 
aanwerving van een ability case manager die zal 
focussen op de ‘abilities’, de mogelijkheden van 
mensen, eerder dan de beperkingen.

Hieronder vind je een overzicht van onze 
voornaamste programma’s onder het luik 
‘gezondheid en welzijn’.

medewerkers ontzorgen

Doorgaans zijn we goed omringd door collega’s 
en familie, maar soms zijn er omstandigheden  
waarin een luisterend oor van een collega 
of een naaste niet volstaat. Af en toe zijn 
er thema’s die werknemers graag met een 
neutrale persoon bespreken.  

Elke werknemer van Randstad kan een beroep 
doen op de externe dienst ‘Employee Assistance 
Program’, of kort EAP, wanneer hij, zij of die:

• stress ondervindt in diens job of wanneer 
men zich opgebrand voelt. Aanvullend is er 
de mogelijkheid om online een mindfulness-
programma te volgen.

• hulp kan gebruiken op juridisch vlak (bijv. bij een 
echtscheiding), op financieel vlak (bijv. wanneer 
men hoge schulden heeft) of op praktisch vlak 
(bijv. als men hulp kan gebruiken in de zoektocht 
naar kinderopvang). 

Een professionele begeleider helpt onze werknemers 
om hun problemen op te lossen. De dienst is 
volledig gratis en we maken gebruik van een 
externe dienst om zowel anonimiteit als objectiviteit 
te garanderen aan al onze werknemers.

Ook de kinderen van onze werknemers, ouder dan 
14 jaar, kunnen vrij gebruikmaken van deze dienst.
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meldpunt voor wanpraktijken

Randstad Group vindt het belangrijk dat er 
open gecommuniceerd kan worden over 
incidenten, situaties of vermoedens waarbij een 
bepaald gedrag binnen onze onderneming niet 
overeenstemt met onze kernwaarden.  
Het aankaarten van dergelijke zaken moet zowel 
voor interne als externe personen mogelijk zijn.

Welke inbreuken verwachten we dat onze 
werknemers of andere stakeholders melden?

• schendingen van basisprincipes  
inzake mensenrechten

• tekortkomingen op het gebied van  
veiligheid en gezondheid

• schendingen van de Business Principles  
van Randstad

• schendingen van beleidsregels of procedures 
van Randstad (bijv. concurrentieverstorende 
praktijken, discriminatie, intimidatie,  
omkoping, fraude)

• strafbare feiten
• niet-nakoming van wettelijke verplichtingen 

(inclusief onjuiste financiële en  
boekhoudkundige praktijken)

• persoonlijk wangedrag of respectloos gedrag

Personen die getuige waren van of betrokken 
zijn bij een inbreuk tegen één van onze policies, 
of wanneer er twijfel bestaat over een situatie, 
kunnen zich beroepen op ons meldpunt.  
Het meldpunt is op onze site terug te vinden  
onder de term ‘Misconduct Reporting Procedure’. 
 
Interne medewerkers worden geacht in eerste 
instantie wanpraktijken intern op te nemen met 
hun manager, de manager van hun manager, 
HR of onze legal afdeling. Uiteraard is het soms, 
afhankelijk van het onderwerp, nodig om een 
beroep te doen op een objectief meldpunt.  
In dat geval kunnen ze, net als externe personen, 
de Misconduct Reporting Procedure volgen.

Dit meldpunt heeft een integriteitslijn. Dat is een 
gratis telefoonnummer dat altijd kan worden 
gebeld. Hiernaast is er ook een online formulier 
beschikbaar dat ingevuld kan worden. Inbreuken 
kunnen er worden gemeld zonder enige angst voor 
benadeling. Het rapport wordt vervolgens, indien 
nodig anoniem, behandeld door onze Integrity 
Officer. Die start vervolgens een intern onderzoek 
op om na te gaan wat er exact is gebeurd.



langdurig zieken ondersteunen

 
Care4you is een programma dat Randstad heeft 
opgesteld om langdurig afwezige medewerkers te 
steunen. Om dit programma in goede banen te leiden, 
werken we samen met onze partner Securex. Op het 
moment dat een medewerker langer dan een maand 
afwezig is, wordt deze persoon gecontacteerd door een 
externe persoon van Securex. 

Waarom kiezen we voor een extern persoon? 
Ervaring leert ons dat door te kiezen voor een 
externe partij onze medewerkers minder druk voelen 
om sociaal wenselijk te antwoorden. Ze kunnen 
open en eerlijk communiceren, zonder dat ze het 
gevoel hebben dat dit in hun werknemersdossier 
wordt genoteerd. Samen evalueren ze de situatie 
en overwegen ze mogelijke hulptrajecten opdat de 
werknemer zijn plaats op de arbeidsmarkt opnieuw 
kan innemen. De deelname aan dit programma 
gebeurt louter op vrijwillige basis. 

Een gratis anonieme telefoonlijn (bereikbaar 24/7) 
vult deze formule aan. Deze lijn wordt bemand door 
twee interne vertrouwenspersonen en één externe 
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen werden 
opgeleid door Securex en worden jaarlijks bijgeschoold 
om vertrouwd te raken met 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. De contactgegevens worden duidelijk 
vermeld in verschillende interne tools. 

vitaliteit stimuleren

 
We hebben een Vitality team dat al meer dan 10 jaar 
bestaat binnen ons bedrijf. Zij stimuleren de medewerkers 
van Randstad Group om de stap te zetten richting een 
gezondere levensstijl. Sinds 2016 brengt de werkgroep 
elk jaar het interne magazine ‘Vitaal’ uit.

Met het speciaal in het leven geroepen tijdschrift ‘Vitaal’ 
willen we de thema’s vitaliteit en welzijn een prominente 
plaats geven in onze organisatie. We willen inspireren 
en activeren om vitaler te leven. We zetten aan tot meer 
zelfreflectie en zelfzorg.

Elke medewerker krijgt thuis één keer per jaar Vitaal in 
de bus. Daarin staan portretten van collega’s, verhalen 
uit de praktijk, testen, getuigenissen en een hele reeks 
nuttige tips om zich thuis of op het werk in de allerbeste 
omstandigheden te ontplooien. Het is een leuk medium om 
werknemers te verbinden en verhalen met elkaar te delen. 

In2021 verscheen de vijfde editie van Vitaal. Hierin 
stonden eigen medewerkers in de schijnwerpers. Corona 
bepaalde het voorbije jaar zowel ons professioneel als 
privéleven. Daarom ging het nummer onder meer over 
thuiswerk, dat door corona een immense versnelling 
kende. Volgende vragen stonden centraal: hoe gaat 
het écht met jou? Hoe is het met je mentale welzijn? 
Medewerkers kregen ook tal van tips  om zich goed 
in hun vel te voelen. Kortom: 2021 bracht ons een 
Vitaal waarin we onze collega’s na een lange periode 
van afstand opnieuw konden ontdekken en waarin we 
ons hopelijk kondenherkennen. Tot slot werd er ook 
stilgestaan bij talentmanagement, want leren is het 
nieuwe rekruteren.

waarom verschijnt het tijdschrift op  
papier en niet digitaal?

We kiezen bewust voor een fysiek exemplaar, zodat 
het rustig kan worden gelezen - ook door de andere 
gezinsleden. Het is een bewaarexemplaar, altijd 
raadpleegbaar, waar op elk moment naar kan worden 
teruggegrepen. Aanvullend zit er een uitneembaar 
katern in het magazine, met nuttige contactgegevens 
i.v.m. welzijn en gezondheid. Denk maar aan 
bovengenoemde programma’s, vertrouwenspersonen 
en bijbehorende telefoonnummers. Het is dus geen 
tijdschrift dat na het lezen zomaar in de afvalbak 
verdwijnt. Bovendien compenseert Randstad Group de 
CO2-uitstoot van onze verzendingen. Meer hierover 
vindt u bij SDG 13.



13

onze veiligheid in cijfers

Arbeidsongevallen  
eigen medewerkers

2017 2018 2019 2020 2021

Frequentiegraad 2,96 1,97 1,41 0,40 1,05

Ernstgraad 0,06 0,03 0,04 0,01 0,00

Globale ernstgraad 0,38 0,42 0,20 0,07 0,00

Arbeidsongevallen  
uitzendkrachten

2017 2018 2019 2020 2021

Frequentiegraad 37,71 36,35 35,37 36,41 36,70

Ernstgraad 0,77 0,79 0,70 0,78 0,81

Globale ernstgraad 3,73 3,73 3,23 3,65 3,59

Sector 2017 2018 2019 2020 2021

Frequentiegraad 41,1 41,98 40,69 37,6 39,34

Ernstgraad 0,91 0,92 0,87 0,89 0,89

Globale ernstgraad 2,91 2,90 3,17 2,67

De definities van frequentiegraad (fg) en werkelijke 
ernstgraad (eg) geven ons een indicatie van de 
hoeveelheid arbeidsongevallen die er gebeuren i.f.v. 
de gewerkte uren. De ernstgraad is een indicatie van 
de afwezigheidsperiode n.a.v. een arbeidsongeval. 
Hieronder vindt u de exacte definities van deze twee 
termen.

De frequentiegraad is het aantal ongevallen op 
de werkplek per miljoen gewerkte uren. Woon-
werkongevallen maken geen deel uit van dit cijfer om de 
eenvoudige reden dat er geen ‘uren’ tegenover geplaatst 
kunnen worden. Binnen een white collar-omgeving is 
dat nochtans de belangrijkste categorie van ongevallen. 
In die zin geven noch frequentiegraad, noch ernstgraad 
een volledig beeld van de echte menselijke tol. 

De ernstgraad geeft het aantal kalenderdagen weer dat 
verloren gaat per 10.000 gewerkte uren. Wat we wel in 
ons achterhoofd moeten houden, is dat de ernstgraad 
bijgevolg geen rekening kan houden met forfaitaire 
dagen verlet voor blijvende invaliditeit.

Om deze laatste reden wordt er meer en meer gekeken 
naar de globale ernstgraad.

De globale ernstgraad is de verhouding van het aantal 
werkelijk verloren kalenderdagen, vermeerderd met het 
aantal dagen forfaitaire ongeschiktheid, tot het aantal 
uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 

1.000. Het aantal dagen forfaitaire ongeschiktheid 
is de som van het aantal forfaitaire dagen per graad 
van voorziene blijvende ongeschiktheid en per 
dodelijk ongeval. Per graad van voorziene blijvende 
ongeschiktheid wordt een forfait van 75 dagen 
toegepast, per dodelijk ongeval een forfait van 7.500 
dagen. Die forfaits zijn, net als de berekeningswijze van 
de frequentie- en ernstgraden, vastgelegd in de Codex 
over het welzijn op het werk van 28 april 2017.

Voor eigen medewerkers lag het aantal arbeids-
ongevallen in 2020 historisch laag. Dit kwam door 
het collectief verplichte thuiswerk. 2020 was het 
jaar waarin zo goed als alles digitaal en van thuis uit 
gebeurde. De ernstgraad was eveneens miniem en 
lager dan voorgaande jaren. In 2021 zien we dat de 
frequentiegraad opnieuw steeg. 

Logisch verklaarbaar, gezien we opnieuw omschakelen 
van 100% remote werken naar hybride werken. 
Onze werknemers waren opnieuw meer in beweging. 
Denk maar aan heen en weer wandelen op kantoor 
om snel iets te vragen aan een collega, gauw 
veiligheidsschoenen voor een uitzendkracht nemen in 
het berghok, verplaatsingen naar een klant,  
een bedrijfsbezoek meepikken, aan prospectie doen,  
bedrijfsrondleidingen geven aan uitzendkrachten.  
De digitale alternatieven voor deze activiteiten bleken 
minder risico’s op arbeidsongevallen met zich mee te 
brengen. Maar omdat hybride werken een blijver is, 
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Pascal Meyns - Safety Manager
“Sinds 2014 zien we geen grote sprongen voorwaarts 
meer in de sectorcijfers. Klassiek houden we daarbij 
geen rekening met de ongevallen op de openbare 
weg (woon-werkverkeer),.et daar kunnen we - mede 
dankzij corona - hét verschil maken.“

heeft het er alle schijn van dat de cijfers niet meer tot 
hun oorspronkelijke niveau zullen geraken. In welke 
mate hebben we thuis aandacht voor ergonomie tijdens 
het werk? Dat blijft uiteraard een continue bezorgdheid 
van onze safety experts Om onze mensen hierbij te 
helpen, lanceerde de preventiedienst in 2020 een video 
met do’s and don’ts voor tijdens het thuiswerken.

Wat stellen we vast wanneer we kijken naar de 
veiligheidscijfers voor de uitzendkrachten anno 2021? 
Zowel de ernstgraad als de frequentiegraad van de 
ongevallen is licht gestegen. De uitzendkrachten zijn 
ten opzichte van vorig jaar vaker uitgevallen door een 

arbeidsongeval en bleven ook langer arbeidsongeschikt. 
Uiteraard heeft dit ook te maken met de massale 
terugkeer naar het kantoor. 

Met onze frequentiegraad zitten we voor het afgelopen 
jaar 0,29 hoger dan in 2020 en op het hoogste niveau 
sinds 2017. Dat is niet meteen zorgwekkend, we doen 
het nog steeds beter dan de sector. Twee verklaringen 
liggen aan de basis van de stijging. 2021 was een 
jaar waarin voornamelijk de bedienden rake klappen 
kregen. Een verklaring hiervoor is dat vooral deze groep 
te maken kreeg met de verandering in gewoonte. 
Daarmee bedoelen we: de shift van thuiswerk naar 

hybride werken of zelfs volledig opnieuw vanop 
kantoor werken. Ons bedrijf stelt een relatief groot 
aandeel bedienden tewerk. Een andere verklaring 
is het succes van afhaalmaaltijden. Deze sector 
groeide exponentieel in 2021. Randstad Group is hr-
partner voor een groot marktaandeel in deze sector. 
Uiteraard gaat het bezorgen van maaltijden met 
behulp van een fiets, brommer of auto gepaard met 
een hoog risico op arbeidsongevallen. Onze safety 
experten kijken in samenspraak met de klant hoe we 
deze risico’s kunnen minimaliseren.

Hoe ziet Pascal de toekomst?
“Het is niet zo dat het dankzij  hybride werken rustiger gaat 
worden bij Safety. Wanneer het gaat over ‘preventie en 
bescherming op het werk’ is dit wel een mooie opportuniteit 
om onze ‘human forward’ een centrale plek te geven. Het is 
de ambitie om met onze afdeling de benchmark te worden 
t.o.v. de sector inzake re-integratie, inclusie en absenteïsme.” 
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SDG 5: gendergelijkheid

Hoewel gendergelijkheid zeker één van onze 
huidige speerpunten is, trekken we ons 
engagement graag breder als het gaat over 
mensen. Menselijk kapitaal is onze expertise, 
onze kracht en onze toekomst. We spreken 
daarom over het bredere geheel, een beleid 
van gelijkwaardigheid, diversiteit, inclusie en 
samenhorigheid voor alle mensen. Naast dit 
algemeen beleid krijgen gendergelijkheid en 
etnische diversiteit extra aandacht in 2022.

een beleid van gelijkwaardigheid, 
diversiteit, inclusie & samenhorigheid
Bovenstaande wordt ook wel kort EDIB-beleid 
genoemd. Deze afkorting komt van de Engelse 
termen Equity (gelijkwaardigheid), Diversity 
(diversiteit), Inclusion (inclusie) en Belonging 
(samenhorigheid). Vorig jaar werd al aangegeven 
in het maatschappelijk verslag dat ED&I, hoog op 
de agenda ging staan bij Randstad Group en daar 
is nu met EDIB nog een dimensie bijgekomen.

equity

Equity betekent gelijkwaardigheid. In het bedrijfsleven vertaalt dit zich in de billijkheid,  
de redelijkheid en de rechtvaardigheid binnen de bedrijfscultuur. Rechtvaardigheid erkent dat  
niet iedereen gelijk is en op dezelfde plaats begint. Het gaat erom om proactief het speelveld 
voor iedereen gelijk te maken - ervoor te zorgen dat iedereen de instrumenten en middelen heeft 
die nodig zijn om deel te kunnen nemen. Equity vertelt ons hoe er gehandeld wordt met het 
personeel en hoe de werkgever omgaat met specifieke vragen of noden van werknemers.

diversity

Diversiteit gaat over de objectieve weergave van ‘de mix’ in verschillen. Diversiteit verdeelt de 
bevolking in de typische persoonskenmerken die we niet zelf in de hand hebben zoals leeftijd, 
geslacht, afkomst, fysieke eigenschappen, handicaps. Het is de ambitie van een bedrijf dat inzet 
op diversiteit om met het personeelsbestand een weerspiegeling te zijn van de maatschappij.

inclusion

Inclusie gaat over hoe we met die mix van verschillen omgaan. Hoe welkom voelen de mix van 
mensen zich binnen het bedrijf? Kunnen ze zichzelf zijn op het werk? Tellen ze mee binnen het 
bedrijf? Met andere woorden: mag iedereen meespelen?

belonging

Dit is de eindbestemming, het eindgevoel dat overgehouden wordt bij goede handhaving van 
een EDIB-beleid. Het betekent dat de werknemers zich thuis voelen op het werk. Ze hebben het 
gevoel dat ieders mening telt en dat je als medewerker geaccepteerd wordt binnen het bedrijf 
voor wie je bent.
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van elkaar?

Diversiteit drukt men uit in aantallen en 
percentages. Inclusie gaat over gedrag, 
waarden en spelregels. Equity is hoe we naast 
de algemene spelregels beslissingen nemen. 
Beloning tot slot is het positieve eindgevoel dat 
we door alle voorgaande elementen overhouden.

Bij Randstad Group vinden we het belangrijk 
elke dag te blijven werken om een zo inclusief 
mogelijk bedrijf te zijn met veel diversiteit 
onder onze talenten en met een rechtvaardige 
beleidsvoering. Rekening houden met de 
belangen van alle partijen zit in ons DNA, dat zei 
Frits Goldschmeding al in 1960 bij de geboorte 
van ons bedrijf. 

Om diversiteit te stimuleren, een inclusieve 
bedrijfscultuur te creëren en rechtvaardige 
beslissingen te nemen, worden er verschillende 
acties ondernomen. Dit omvat eveneens acties 
naar externe partijen. Zo worden ook bij klanten 
vooroordelen omgebogen naar objectieve 
jobcompetenties. Bij Randstad Group zijn we 
ons  als grootste HR-dienstverlener wereldwijd 
erg bewust van onze mogelijke impact op 
de maatschappij. Als bedrijf nemen we onze 
verantwoordelijkheid op om niet enkel intern 
maar ook extern de positieve boodschap rond 
Equity, Diversity, Inclusion & Belonging verder 
uit te dragen. De consultants, de frontlinie in dit 
thema, worden op continue basis ondersteund 
en bijgeschoold in het herkennen van en 
reageren op discriminatie en in het ombuigen van 
vooroordelen naar jobcompetenties. 

klankbordgroep rond diversiteit en 
inclusie

In 2021 werd de eerste EDIB-klankbordgroep 
opgericht binnen Randstad Group. Via een 
open oproep op het intranet stroomden er 
tientallen enthousiastelingen binnen van alle 
departementen, van alle niveaus en van alle 
aard. De selectievoorwaarden? Geen enkele.  
De finale groep van meer dan 30 leden boog  
zich over een passende naam. ‘Randstad All In’ 
werd geboren. 

het doel van deze groep? 

Deze groep zal vooral als missie hebben om 
eerlijke feedback te krijgen op nieuwe initiatieven 
en bestaande processen. Ee denken mee over 
onze beleidsvoering en geven energie en inspiratie 
om de zaken aan te pakken. 

De ambitie om een objectieve meting rond 
diversiteit uit te voeren, werd voorgelegd aan 
de klankbordgroep. Er werd gevraagd naar hun 
input en de voorstelvragen die op dat moment op 
tafel lagen, werden met hun gedeeld. De vragen 
peilen naar genderidentiteit, seksuele oriëntatie, 
lichamelijke of neuro-divergente uitdaging of 
beperking, mantelzorg en etnische diversiteit. 
Twee zaken werden al gauw duidelijk. Hoewel 
deze groep samengesteld is uit enthousiastelingen 
die spontaan het ambassadeurschap rond EDIB 
op zich nemen, stelden we toch vast dat er zelfs 
in deze groep nog een bepaalde geremdheid 
was rond deze topics. Er was een bepaalde 
ongerustheid rond de dataverwerking en dat toont 
aan dat er zeker nog werk aan de winkel is.

werknemersenquête  
diversiteit & inclusie

Elke maand ontvangen de medewerkers 
van de Randstad Group een werknemers-
tevredenheidsenquête, intern heeft deze de naam 
“In Touch” gekregen. Bij Randstad Group vinden 
we het belangrijk om doorheen het hele jaar vinger 
aan de pols te hebben wat betreft het welbevinden 
van onze werknemers. 

In 2021 kwam er een uitbreiding van deze 
enquête. Onze collega’s kregen voor het eerst 
specifieke vragen over hun mening over het 
huidige diversiteit- en inclusiebeleid. Nu deze 
onderwerpen hoog op de agenda staan, 
wil Randstad Group graag weten hoe eigen 
medewerkers deze thema’s op de werkvloer 
beleven. De scores van de enquête helpen om 
het beleid bij te sturen en pijnpunten aan te 
pakken. Het vertelt natuurlijk ook welke zaken 
uit het beleid het goed doen en dus behouden 
moeten worden. 

In 2022 gaat Randstad Group, zoals eerder 
vermeld, nóg een stapje verder. Dan wordt 
ook de eigen diversiteit gemeten. Zo is het 
niet alleen geweten of Randstad Group divers 
en inclusief aanvoelt van binnenuit, maar ook 
hoe divers het bedrijf echt is. Als respondenten 
vertellen dat ze zich goed en betrokken voelen, 
maar dit blijkt de mening van een homogene 
groep mensen, dan kan men er niet van uitgaan 
dat het inclusiebeleid goed zit.
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antidiscriminatiecoach 

Bij Randstad Group is er een coach aangesteld 
die elke werkdag beschikbaar is om advies te 
geven bij discriminatiecases. Deze persoon 
engageert zich het hele jaar door voor 
het creëren van gelijke kansen. De coach 
adviseert en informeert werknemers, klanten 
en partners over het gelijkekansen- en 
antidiscriminatiebeleid bij Randstad Group. 
Jaarlijks worden er door deze coach mystery 

calls georganiseerd. Hiervoor wordt een extern 
onderzoeksbureau onder de arm genomen.  
Zij stellen een objectief rapport op met 
kennisgave van de inhoud van elke call. 
 
Dit rapport wordt uitvoerig geanalyseerd door 
de antidiscriminatiecoach. De resultaten en 
de analyse van het rapport worden door de 
coach gepresenteerd aan het directiecomité en 

vervolgens ook aan de HR directors.  
De resultaten van de laatste mystery calls 
worden zo dadelijk besproken dit verslag.  
De coach probeert tot slot geregeld aan te 
sluiten op vergaderingen met de kantoren zelf, 
om dicht bij de realiteit te staan en het beleid 
continu anwezig te houden in het achterhoofd 
van de consultants en business managers. 

7. geloof of levensbeschouwing
8. seksuele geaardheid
9. leeftijd
10. vermogen (of financiële middelen)
11. burgerlijke staat
12. politieke overtuiging
13. syndicale overtuiging

discriminatiegronden

De wettelijke bepalingen inzake discriminatie 
liggen vervat in drie verschillende wetten: 
de antidiscriminatiewet, de genderwet en de 
antiracismewet. In deze verschillende wetten 
zijn 19 verschillende discriminatiegronden 
opgenomen. ver het algemeen kan men 
spreken van discriminatie als iemand die 
zich in een vergelijkbare situatie bevindt als 
een ander, minder goed wordt behandeld 
vanwege zijn/haar afkomst, handicap, 
godsdienst of overtuiging, leeftijd, seksuele 
geaardheid, enzovoort. Anderzijds is er geen 
sprake van discriminatie als een verschil 

in behandeling objectief is en met een 
grondige redenering kan worden verklaard.

Hieronder worden de huidige criteria van 
discriminatiegronden opgesomd. De eerste 5 
criteria in kwestie zijn de “klassieke”  
raciale criteria.  
 
Dit zijn de gronden van discriminatie waar  
men in eerste instantie aan zou denken.  
Deze worden dan aangevuld met de overige 
17 criteria die in de loop der jaren en uit de 
evolutie van de samenleving zijn voortgekomen.

Om deze discriminatiewetgeving op te volgen, 
is een speciaal instituut gecreëerd: Unia. Unia 
is niet bevoegd ten aanzien van de criteria 18 
en 19. Criterium 18 betreft “gender”. In België 
is een specifieke instantie opgericht die zich 
bezighoudt met kwesties inzake gendergelijkheid 
en discriminatie op grond van geslacht (met 
inbegrip van transgenders). Dit is het Instituut 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Criterium 19 betreft “taal”. Momenteel 
is er nog geen specifieke bevoegdheid 
toegewezen aan een overheidsinstantie. 

1. ras
2. huidskleur
3. nationaliteit         
4. afkomst (bijv. Joodse oorsprong) 
5. nationale of etnische afstamming
6. handicap

5 raciale/etnische criteria

14. gezondheidstoestand
15. een fysieke of genetische eigenschap
16. geboorte
17. sociale afkomst
18. geslacht 
19. taal
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Zoals reeds aangehaald, worden er in het kader 
van ons antidiscriminatiebeleid jaarlijks mystery 
calls georganiseerd. Elk jaar wordt een specifieke 
discriminatiegrond gekozen. Deze keuze wordt 
gemaakt op basis van waargenomen tendensen 
in de arbeidsmarkt. Zo werd in 2020 voor de 
eerste maal gekozen voor de discriminatiegrond 
“leeftijd”. Deze beslissing was gebaseerd op de 
vaststelling dat de consultants hier steeds meer 
discriminerende vragen over kregen. In 2021  
ging de voorkeur uit naar discriminatie op 
basis van een etnisch criterium. 100 kantoren 
werden door een extern onderzoeksbureau 
gecontacteerd met een discriminerend (etnisch) 
element in een vacature. Het onderzoeksbureau 
houdt per kantoor bij wie er wanneer de telefoon 
opnam, welke vraag gesteld werd en hoe er 
exact gereageerd werd. 

Op basis van het rapport gaan we na of onze 
consultants discriminatie in de eerste plaats 
herkennen en er vervolgens ook correct op 
reageren. Er wordt streng gehandeld. Zo wordt 
de regel “zwijgen is toestemmen” gehanteerd. 
Een consultant die niet expliciet instemt met 
de vraag, maar er ook niet tegen ingaat, 
beschouwen we eveneens in gebreke. Al beslist 
een consultant om nadien geen rekening te 
houden met de eis tijdens de selectie, het is 
de rol van een HR-partner om diens klanten te 
informeren en te sensibiliseren rond discriminatie.  
Sommige klanten beseffen niet altijd dat 
wat ze vragen discriminerend is. Door je 
verantwoordelijkheid als partner op te nemen 
en vooroordelen om te buigen naar vereiste 
jobcompetenties, bescherm je niet alleen je 

klanten tegen mogelijke boetes en sancties, maar 
nog belangrijker, ze worden opgeleid om mee te 
werken aan een arbeidsmarkt met gelijke kansen.

De resultaten van onze mystery calls in 2021 
waren uitstekend. 97% van onze consultants 
reageerden volledig volgens het boekje op 
de discriminerende vraag. Dit resultaat was 
historisch hoog. Medewerkers moeten vooral 
leren uit dit moment. Om deze reden kregen de 
3% consultants waarvan de reactie als foutief 
werd beschouwd een opvolgingsgesprek met hun 
manager en hun HR-verantwoordelijke. Uiteraard 
niet met de bedoeling om tijdens dit gesprek 
met de vinger te wijzen of om de consultant een 
sanctie op te leggen. Het is een leermoment 
waar de situatie er opnieuw bijgehaald wordt. 
De case wordt ontleed, het discriminerende 
element wordt kenbaar gemaakt en uitgelegd, 
en de gepaste reactie wordt meegegeven. Door 
de managers en HR bij dit gesprek te betrekken, 
wordt dit leermoment maximaal benut.  

De verantwoordelijkheid voor discriminatie mag 
niet enkel bij de consultants liggen. Het is aan de 
manager en HR om tijdens het gesprek eveneens 
aan introspectie te doen. Waarom is deze fout 
gebeurd? Hadden we iets meer kunnen doen? 
Kreeg deze consultant voldoende omkadering? Etc.

De antidiscriminatiecoach rapporteert en 
communiceert de algemene resultaten intern  
zonder persoonsgebonden gegevens. Eerst 
aan de HR Directors. Vervolgens wordt er per 
regio aangesloten op een teamoverleg om deze 
resultaten persoonlijk kenbaar te maken en te 
bespreken. Als blijkt dat er een bepaalde regio 
opvallend slechter scoort, wordt nagegaan wat 
de oorzaak hiervan is. Wanneer er bepaalde 
tendensen vastgesteld worden, bijv. als alle 
fouten werden gemaakt bij blue collar- profielen, 
wordt bekeken of er meer cases rond deze 
profielen kunnen gegeven worden tijdens 
opleidingen of in sensibiliseringscampagnes.

continue interne (bij)scholing

Randstad Group heeft een online 
leerplatform, Learnit, beschikbaar voor 
elke werknemer op elk moment. Op dit 
leerplatform kan elke medewerker zich 
continu bijscholen en inschrijven voor 
specifieke opleidingen. De werknemers 
dienen hiervoor niet te wachten op een 
signaal van hun manager. Wanneer ze zelf 
aanvoelen nood te hebben aan bepaalde 
opleidingen of zich in iets willen specialiseren, 
kunnen ze zelf het heft in handen nemen. 
Sommige leermodules zijn echter verplicht  
en dienen structureel opgefrist te worden.  
Dit zijn modules rond compliance, 
bedrijfsethiek en discriminatie. Elke werk-
nemer dient deze modules te volgen en te 
slagen voor een bepaalde deadline.  
HR waakt over de opvolging van dit proces. 
Op deze manier wordt gegarandeerd dat alle 
medewerkers op elk moment in hun carrière 
de essentie van ons vak beheersen.. 

Alle consultants van Randstad nemen in 
hun eerste jaar tewerkstelling deel aan het 
examen sociale wetgeving van Federgon. 
Alleen indien ze 70% of meer behalen op 
dit examen, zijn ze voor Randstad Group 
geslaagd. Consultants krijgen tot tweemaal 
de mogelijkheid om te herkansen. Elke 5 
jaar dienen ze opnieuw te slagen voor het 
examen en wordt de cursus uitgebreider. 
Al deze inspanningen dienen om een 
minimumniveau van kennis te garanderen bij 
elke werknemer. Deze verplichte kennis hangt 
vooral samen met waar Randstad als bedrijf 
voor wil staan en wat we willen uitdragen.

mystery calls
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Diverse teams komen tot betere resultaten. Ze zorgen voor meer 
creativiteit, een betere persoonlijke ontwikkeling, ervaring, kennis en tot 
slot meer omzet in een bedrijf. Door mensen uit alle uithoeken samen 
te laten werken, fungeren ze als elkaars klankbord. Ze zullen met hun 
resultaten een breder publiek aanspreken en met veel partijen rekening 
houden dan een homogeen team. 

Ook Randstad Group wil een divers bedrijf zijn. Toch is dit niet zo 
eenvoudig. Heel veel gegevens die nodig zijn om diversiteit te meten 
liggen gevoelig. Een werkgever mag ze zeker niet zomaar opvragen en 
registreren. In het kader van de GDPR-wetgeving mag een  

werkgever enkel werkgerelateerde gegevens opvragen en bijhouden.  
In 2021 gingen we bij  Randstad Group van start met het peilen naar  
de beleving van onze werknemers rond diversiteit en inclusie binnen 
het bedrijf. Eerst dienen dergelijke thema’s bespreekbaar gemaakt te 
worden, alvorens er gepeild kan worden naar ieders  
objectieve diversiteitsgegevens.  

In 2022 zal er overgegaan worden tot een subjectieve én objectieve 
meting. Het doel is om via een “nulmeting” te kijken waar we 
vandaag staan inzake diversiteit op elk niveau. De komende jaren 
zullen veel extra inspanningen geleverd worden in het kader van het 

diversiteitsbeleid. Door middel van de nulmeting kan aangetoond worden 
of het beleid werkt.

De focus voor 2022 voor Randstad Group? Genderdiversiteit en etnische 
diversiteit. Aan deze cijfers wordt extra aandacht besteed. Uiteraard 
zullen we de kwantitatieve antwoorden matchen aan de kwalitatieve 
antwoorden. Zo zoeken we een antwoord op de vraag hoe inclusief ons 
bedrijf aanvoelt en in welke mate dit de beleving is van een diverse 
groep. We kijken er alvast naar uit u volgend jaar meer te vertellen over 
onze eerste objectieve mening.

actief diversiteitsbeleid
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SDG 8: eerlijk werk en economische groei

meewerken aan herstel

Randstad Medical & One Randstad

De consultants van Randstad Medical 
zetten zich elke dag in om kandidaten in 
zorgberoepen te vinden en te matchen.. 
Reeds voor de pandemie uitbrak, was dit 
een uitdaging, zeker wat verpleegkundigen 
betreft. Vanaf de start van de pandemie 
in 2020 leverde het medical team een 
cruciale bijdrage aan  de ziekenhuizen 
en woonzorgcentra die geconfronteerd 
werden met een grote personeelsuitval 
én met extra werk. In 2021 kwam er het 
langverwachte vaccin. Al snel beseften we 
dat we met de expertise van Randstad 
medical en met de kracht van de hele 
groep een grote bijdrage konden leveren 
aan het uitrollen van de nationale 
vaccinatiestrategie.

onze bijdrage aan de vaccinatiecampagne 

Begin 2021, de vaccinatiecampagne in 
België gaat van start.  Het opzetten van 
een dergelijke vaccinatiestrategie is een 
complexe organisatie die razendsnel in 
elkaar gebokst diende te worden. Het plan  
steunt op de goodwill en inzet van 
duizenden medewerkers en vrijwilligers.  
We bogen ons, samen met de vaccinatie-
centra, mee over het tewerkstellingsluik van 
deze opdracht. 

We zoomen in op het eerste grote 
vaccinatiecentrum waar we mee onze 
schouders onder zetten, Flanders Expo 
Gent. Zowel in de diversiteit van de 
verschillende noden, als in de complexiteit 
van de regelgeving,  als in het volume, 
werden we uitgedaagd. 

“Er moest op korte tijd zoveel overlegd, 
beslist en gecommuniceerd worden,  
ook buiten de kantooruren. Binnen de week 
diende er een concreet en allesomvattend 
plan op tafel te liggen”, getuigt Annic 
Bosmans Managing Director bij  
Randstad Staffing.

“Klopt.”, bevestigt Petra Verweirder, 
business manager Randstad Medical voor 

Oost- en West-Vlaanderen. “Op 23 januari 
hadden we ons eerste digitaal overleg met 
de organisatie van het vaccinatiecentrum in 
Gent. Op 30 januari was alles startensklaar 
en op 4 februari gingen de eerste 
contracten van het vaccinatiecentrum al in. 
Zo’n snelheid in zoiets baanbrekends, bij 
onze beide organisaties, heb ik nog nooit 
eerder gezien.” Petra werkt reeds 25 jaar  
bij Randstad.

“We hebben ons vanaf het eerste moment 
adviserend opgesteld. Het is een enorm 
voordeel om specifieke kennis van zorg in 
huis te hebben, dankzij onze Medical divisie 
en juridische dienst. Én als het met HR te 
maken heeft, hebben we sowieso de  
kennis in huis.”

In Gent hebben we 1.500 medische 
medewerkers ingeschreven, waarvan we  
er 1.279 hebben vergoed als uitzendkracht, 
zelfstandige of vrijwilliger. In heel Vlaan-
deren loopt het aantal vrijwilligers op tot  
6.100. Tegen het einde van het jaar werkten 
we samen met 33 organisaties voor hun 
vaccinatiecentra. De 95 locaties waar 
vaccinaties plaatsvonden, werden  
structureel gecontacteerd om vinger aan de 
pols te houden en dat wordt geapprecieerd.” 

Onze maatschappelijke bijdrage konden we 
leveren door de kracht van samenwerken. 
Met vele specialisten binnen Randstad 
hebben we de handen in elkaar geslagen. 
Een hecht team van experten in elke 
mogelijke niche van dit project bleef 
gedurende het hele jaar betrokken bij 
de vaccinatiecampagne. Van het betalen 
van de vergoeding aan vrijwilligers, het 
flexibel contracteren van uitzendkrachten, 
facturatie en rapportering op maat van de 
financiering van de campagne, opvolgen 
van de complexe wetgeving, tot het 
identificeren en screenen van medisch en 
niet-medisch personeel: naargelang de 
noden van een specifiek vaccinatiecentrum 
werd elke taak opgenomen door een 
specialist in eendomein. Er werd intensief 
samengewerkt en tot op heden is er nog 
steeds wekelijks een call tussen het team 
om alles onderling af te stemmen.

“Bij al onze collega’s was het 
engagement om dit te laten slagen 
enorm, ondanks alle onzekerheden.”
 - Annic Bosmans Managing Director 
bij Randstad Staffing 

Eerstelijnszone Gent getuigt:
“We werden in het bijzonder verrast 
door de bereidheid van Randstad om 
buiten hun comfortzone te treden, 
met ons mee te denken en een snelle 
totaaloplossing aan te bieden voor 
onze noden. Voor beide partijen een 
sprong in het duister, die dankzij de 
nodige professionaliteit en flexibiliteit 
van Randstad goed is geland.”

“Nooit eerder was onze toegevoegde 
waarde aan de maatschappij 
duidelijker. Het gaf onze consultants 
een enorme energieboost om mee te 
kunnen werken aan de oplossing van 
de pandemie.” - Sebastien Consentino. 

Ook in Wallonië speelde Randstad een 
cruciale rol bij het ondersteunen van de 
betrokken instanties van de vaccinatiecentra
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de carrièreswitch van Patricia

Onze bijdrage aan de vaccinatiecampagne is een 
fantastisch verhaal op macroniveau.  
Een dergelijk grootschalig resultaat bereiken 
is een verdienste van vele individuen die 
samenwerken. Deze individuen hebben elk hun 
eigen beleving van deze feiten. Bij Randstad is er 
continu het besef dat goede bedrijfsresultaten te 
danken zijn aan onze eigen ‘best people’.  
Onder deze ‘best people’ vinden we Patricia 
Degomme, een heuse ‘Randstad-dino’ met maar 
liefst 27 jaar ervaring op de teller binnen ons 
bedrijf. Patricia was tewerkgesteld in Randstad 
Roeselare op het moment dat de vaccinatiebal 
aan het rollen ging. Ze nam er als consultant de 
industry & retail unit voor haar rekening. De job 
van een consultant is moeilijk te beschrijven, 
Patricia gaf aan dat er geen 2 minuten hetzelfde 
zijn in onze job. Uiteraard weet je daarmee niet 
hoe het er echt aan toegaat, je moet het zelf 
beleven. Beeld je in:

Het is 8.30 uur ‘s morgens, je zit goed 
geïnstalleerd aan je bureau met een 
kopdampende koffie, klaar om je mailbox aan 
te vallen. Je oog valt meteen op een dringend 
ogende mail: sorry, afwezig wegens ziekte. 
Sarah, een vaste waarde van je uitzendkrachten, 
is deze nacht ziek geworden en ging normaal 
om 9 uur een nieuwe klant uit de nood 
helpen met de inventaris. Helaas vond Sara 
decontactgegevens niet en kon ze de klantnog 
niets laten weten. Oké, snel de klant bellen om 
hem te verwit… De telefoon gaat,  
de productieverantwoordelijke van Eglo, 

 
 
 
 
één van je klanten, belt om te melden dat er 
een arbeidsongeval is gebeurd met één van je 
uitzendkrachten. Ze vragen een overzicht van 
de nodige documenten en door wie ze ingevuld 
moeten worden, “Kan je dat aub even op mail 
zetten naar me?” Je wil al eens polsen naar 
de omstandigheden en of er getuigen waren, 
maar de *tuut*-toon stak daar een stokje voor. 
Je opent een nieuwe mail, gelukkig heb je een 
standaardmail met alle informatie klaarstaan 
voor dergelijke zaken. “Laat ik deze namiddag 
de uitzendkracht bellen om te horen hoe het 
met hem gaat”, denk je plots. “Ik zal voor 
de zekerheid een reminder in mijn agenda 
plaatsen.” Er wordt op de deur geklopt. Ah daar 
is Yoeri, mijn sollicitant van  9 uur, precies op 
tijd. Wacht eens even… 9 uur? De inventaris! 
Sarah! Ik heb de klant nog niet kunnen bellen! 
Terwijl je de deur opendoet, knik je glimlachend: 
“Goedemorgen Yoeri, gaalvast hier even zitten. 
Ik moet nog één kort telefoontje doen en dan 
heb je mijn onverdeelde aandacht! Wil je graag 
een kopje koffie?”. “Oh dat mag, dankjewel., 
antwoordt Yoeri. Terwijl je bellend naar het 
espressomachine stapt, kijk je nog eens 
achterom naar je eigen, niet meer dampende, 
koffie en denk je: “Laat ik misschien ook nog 
maar voor eentje gaan!”

Ondanks de grote variatie in de dagtaken, begon 
er voor Patricia na 27 jaar wat sleep op te zitten. 
Ze had intern reeds de eerste stappen gezet om 
dit bespreekbaar te maken. Samen met hr 
brainstormde ze over haar sterktes en zwaktes,  

 
 
 
 
energiegevers en energienemers. Zo werd 
duidelijk dat vooral het commerciële luik 
Patricia meer energie kostte dan dat ze er nog 
echt een kick uithaalde. Planningen maken, 
kwam dan weer naar boven als een talent en 
een energiebooster voor Patricia. Wel, kwam 
dat even goed uit toen het bij Medical in 
Sint-Denijs Westrem alle hens aan dek was. 
Plan-tricia to the rescue! In overleg met de 
managers en de teams werd Patricia tijdelijk 
uitgeleend aan de boomende Medical-afdeling 
in Sint-Denijs-Westrem.. 

Een “supertof team”, zo geeft Patricia zelf aan, 
stond haar enthousiast op te wachten. Het 
doelpubliek van Medical bleek totaal anders 
en de motivatie om deze nieuwe opdracht te 
laten slagen was enorm. Een juiste keuze  
zo bleek. De medische sector, de nieuwe  
omgeving en later haar rol om kinder-
begeleiders en persoonlijk assistenten aan het 
werk te zetten, het takenpakket als PAB’er 
(persoonlijk assistentie budget), gaven een 
nieuwe adem aan haar professionele carrière. 
Dit bleef niet onopgemerkt. Er werd beslist dat 
Patricia inmiddels een onmisbare waarde was 
geworden en zo vertoeft Patricia nu nog steeds 
bij Randstad Medical in Sint-Denijs-Westrem.

“Hoewel ik met plezier werk voor Randstad, kwam er na 27 
jaar toch wat sleet op mijn job. Gelukkig werk ik voor een 
mensenbedrijf dat op zo’n momenten naar je luistert en 
met je meedenkt. Doordat Randstad en Gent Flanders Expo 
de handen in elkaar sloegen voor de organisatie van het 
vaccinatiecentrum, kwam er extra werk op de schouders 
van de Gentse Randstad-collega’s terecht. Er werd intern 
geschoven en de taken werden herverdeeld naar ieders 
sterkte. Zo kreeg ik de kans om een nieuw avontuur aan te 
snijden in mijn carrière. Een avontuur dat ik me tot op de 
dag van vandaag nog niet beklaag Sterker nog, ik zit er nog 
steeds in!” 
- Patricia Degomme, consultant Medical PAB/kinderzorg  
Oost-en West-Vlaanderen, Roeselare.
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Meewerken aan economische groei is ook 
meewerken aan innovatie. Met de huidige 
schaarste op de arbeidsmarkt is het momenteel 
cruciaal om extra te focussen op talentinnovatie. 
Onze talenten helpen om hun optimale potentieel 
waar te maken, is het beste wat we kunnen  
doen om de arbeidsmarkt en de economie te 
laten floreren. 

In het kader van talentinnovatie lopen er 
momenteel 3 boeiende initiatieven bij Randstad. 
Hieronder vind je een overzicht. De projecten zijn  
opgelijst van matuur naar newborn. Ze triomferen 
onder de vleugels van Vivian Roks, onze ideeën-
fabriek en innovatie-experte.

Randstad Young Talents

Wat tien jaar geleden als een innovatief idee 
ingang vond op de arbeidsmarkt, is vandaag een 
vaste waarde geworden bij het klaarstomen van 
studenten voor een optimale professionele start. 
Randstad Young Talents, inmiddels uitgegroeid 
tot één van onze kernafdelingen, werd 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. 

Naarmate het einde van hun studie nadert, 
willen veel studenten hun kennis in de praktijk 
omzetten. Diverse studies tonen aan dat de 
eerste job bepalend is voor de richting van je 
loopbaan. Het is dus van doorslaggevend belang 
om jongeren net op dat moment te begeleiden 
naar een job die hun talenten en competenties tot 
bloei laat komen. Young Talents is ondertussen 
ijzersterk geworden in dit soort van maatwerk. 

Vandaag komen studenten en ondernemingen 
onszelf opzoeken om een beroep te doen op 
onze begeleiding. Inmiddels is deze formule 
uitgegroeid tot een belangrijk rekruteringskanaal 
voor tal van onze vacatures. Het streefdoel is om 
een duurzame baan te vinden voor elk van deze 
talenten en kansen te scheppen voor iedereen. 
Inmiddels hebben we al een dertigtal vaste 
partners binnen onderwijsinstellingen. 

In 2021 werden er 1.000 studenten op individuele 
basis gecoacht bij hun eerste stappen naar de 
arbeidsmarkt. 2.000 personen kregen workshops 
rond verschillende topics. Randstad Young Talents 
slaagde er in 2021 om 900 studierelevante 
bijbanen te creëren. Tot slot hebben we  meer 
dan 350 jongeren geholpen om hun eerste 
jobervaring op te doen.

Randstad NewStart

In februari 2021 schoot een nieuw beloftevol 
initiatief van Randstad uit de startblokken, 
Randstad NewStart. In Vlaanderen stoppen 

elk jaar 33% van de studenten met hun 
hogere studies. Dat komt overeen met 12.000 
studenten op jaarbasis alleen in Vlaanderen. 
De redenen voor stopzetting lopen uiteen, 
maar bij elke student laat dit zowel een grote 
maatschappelijke als persoonlijke impact na. 
Deze studenten verdienen een “new start” en 
Randstad wou hen die geven. 

Na, wat aanvoelt als, ‘falen’ is er nood aan 
een duurzame match om het vertrouwen en 
de mentale veerkracht opnieuw te boosten. 
Om die reden start alles bij NewStart met 
een uitgebreide persoonlijkheidstest, gevolgd 
door coachingsessies. De student krijgt 
toegang tot een heel leerplatform. Tijdens de 
coachingssessies wordt er gewerkt aan een 
actieplan voor de student.

Eén van de onderdelen van het actieplan is dat de  
studenten samen met hun coach op zoek gaan 
naar een tijdelijke baan in het verlengde van hun  
beoogde toekomstige studies. De tijdelijke job 
bevestigt de interesses en zorgt zo voor een 
grotere zekerheid en een portie vertrouwen.  
Het schept extra motivatie om de tanden te 
zetten in de nieuwe studie. Tot slot is het ook 
altijd welkom voor de student om tussentijds zo 
een centje bij te verdienen.

Het resultaat van Randstad NewStart

85% keert na de tijdelijke opdracht terug naar 
de schoolbanken, de anderen gaan in een leer-
werktraject aan de slag. Dit slaagpercentage is 
berekend op een totaal aantal van 50 studenten.

“Scholing en vorming zijn de rode draad 
in onze talentinnovatie. Ze vormen de 
sleutel tot een gezondere arbeidsmarkt.’ 
- Vivian Roks,  strategic advisor 
Randstad Group.
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Spark

De nieuwste vorm van talentinnovatie bij onze 
Randstad-familie heet Spark. Dit innovatieve project 
werd volop voorbereid in 2021 en startte officieel op 
4 januari 2022. Spark is een opleidingstraject van 
twee jaar aan de hogeschool. Het spitst zich toe op 
de knelpuntberoepen. Iedereen kan hier instappen, 
jong, oud, mensen zonder diploma, noem maar op. 
Per kandidaat gaan we  na of de persoon voldoende 
gemotiveerd en leergierig is. Vervolgens wordt het 
cognitieve vermogen van de kandidaat getest. 

Het traject van de talenten bestaat uit vier dagen 
werken (kunde opdoen) en één dag studie (kennis 
opdoen). Tijdens het volledige traject worden ze 
door ons gecoacht. En de talenten ontvangen een 
volwaardig, voltijds loon. Bovendien wordt hun 
inschrijvingsgeld voor het kennisgedeelte betaald.  
Na het parcours van twee jaar gaan ze in dienst  
bij het bedrijf.

Randstad Medical Academy

Het tekort aan verpleegkundig en zorgkundig 
personeel is sinds enkele decennia een 
constante op de arbeidsmarkt. 

In cocreatie met Vlaams Zorgambassadeur Lon 
Holtzer, onderwijsinstellingen, zorgwerkgevers 
en Randstad werd de Randstad Medical 
Academy opgericht. Doel? Werknemers 
die hun carrière willen upgraden of in hun 
loopbaan een tweede adem willen vinden, 
de kans te geven een opleiding te volgen tot 
verpleegkundige of zorgkundige.

Het is het resultaat van een samenwerking 
tussen Randstad, Emmaüs, AZ Groeninge, 
ZNA, Thomas More hogeschool, hogeschool 
Vives en de Vlaamse overheid. 

Samen willen we de komende jaren extra 
verpleegkundigen opleiden en op de 
arbeidsmarkt laten instromen. Daarvoor 
mikken we op werkenden, die niet voor een 
opleiding via de VDAB of een ander begeleid 
traject in aanmerking komen of die zelf de stap 
niet durven zetten om via afstandsonderwijs 
met deze opleiding te starten.

Randstad Medical Academy rekruteert en 
selecteert de kandidaten met het oog op het 
succesvol afronden van het traject en voorziet de 
nodige begeleiding, ondersteuning en coaching 
tijdens de hele studie. Daarnaast worden er ook 
studierelevante jobs aangeboden, gecreëerd 
op maat van de kandidaten om hen financiële 

continuïteit te geven. Zo willen we de kans op 
slagen vergroten.
 
Trainees worden na het behalen van het visum  
zorgkundige ingezet in het werkveld. Zo leren  
ze hun toekomstige werkgever al goed kennen 
en is de kans op een vast contract voor 
jullie als werkgever heel groot.  Het traject 
bestaat ook voor eigen medewerkers die 
verpleegkundige willen worden. We maken 
ons sterk dat de trainees sterke mature 
verpleegkundigen zullen zijn die een extra 
waarde zullen geven aan zorgorganisaties. 
Uit 800 aanmeldingen werden 100 personen 
getest. Op basis van de testings mochten 
meer dan 50 kandidaten deelnemen aan de 
gesprekken. In totaal stapten in het schooljaar 
2019-2020 29 personen in het programma. In 
2022 begeleiden we 9 trainees. 11 kandidaten 
zijn na ons traject vast aan de slag gegaan in 
de zorg of tijdens het traject overgestapt naar 
een vaste job in de zorg. Het resultaat van Spark?

Er hebben zich reeds 250 talenten aangemeld 
om het traject aan te vatten.

What’s in it for the company?

• Bedrijven die intekenen op Spark ontvangen 
reeds geschikte en geteste kandidaten en 
vernemen meteen welke opleiding het meest 
geschikt is voor hun knelpuntberoep.

• Na twee jaar beschikt de onderneming 
over een volledig opgeleid en gecoacht 
knelpuntprofiel. 

Wat zeggen talenten?

“Jij hebt me over de streep getrokken.  
Ik durfde springen doordat jij met mij mee 
dacht van de start tot de inschrijving” (Kurt) 

“Overwogen te stoppen, dankzij jou blijf ik 
verder studeren” (Christel)

Wat zeggen bedrijven?

“Randstad gaat steeds in gesprek om telkens 
een stap vooruit te zetten” (Laura, ZNA) 

“Niet enkel handen, maar ook hoofd en hart.” 
(Chantal, Jan Yperman Ziekenhuis) 

“Topresultaten op de examens” (Nathalie, 
Thomas More Hogeschool)
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Randstad RiseSmart

Randstad RiseSmart denkt mee aan oplossingen 
voor talentmobiliteit om de betrokkenheid van 
werknemers te vergroten en ze te laten bijdragen 
tot betere business-resultaten. Vertrouwen, 
transparantie en langetermijndenken komen 
hierbij op de eerste plaats. Bedrijven doen 
een beroep op Randstad RiseSmart om hun 
werknemers gedurende hun hele loopbaan te 
begeleiden. Ze combineren de expertise van 
de consultants en coaches met state-of-the-art 
technologie en methodologieën. Werknemers 
baten bij de aanpak op maat. Zo kunnen 
bedrijven snel en eenvoudig hun HR-strategie 
afstemmen op de bedrijfsdoelstellingen en 
bouwen werknemers een waardevolle carrière uit.

In tijden van pandemie bewees Randstad 
RiseSmart zijn meerwaarde door mee na te 
denken over de nieuwe noden van werknemers 
en werkgevers. Enerzijds coachten ze HR- 

departementen bij het virtueel werken en virtueel  
rekruteren, opleiden en leidinggeven. De bood-
schap post covid? HR-diensten oproepen vooral 
niet te  proberen om alles terug te draaien naar 
het oude. Het was een ideaal moment om het HR-
beleid van bedrijven in versneld tempo de 21ste 
eeuw in te loodsen.

Ook aan het nieuwe solliciteren werd gedacht. 
Een video-interview, hoe pak je dat het beste 
aan en hoe bereid je je erop voor? Vele mensen 
hadden hier nog absoluut geen ervaring in en 
moesten van de ene dag op de andere 100% 
virtueel solliciteren.

Randstad RiseSmart ademt maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Van het begeleiden 
van jonge vluchtelingen naar de arbeidsmarkt, 
tot een outplacement van een senior werknemer 
en langs de andere zijde het ondersteunen van 

bedrijven in de zoektocht naar een duurzaam 
personeelsbeleid, Randstad RiseSmart zet zich 
met zijn kernactiviteiten elke dag in om een 
positieve impact te hebben op de maatschappij. 

Marc Van Harneveldt 
Managing Director Randstad RiseSmart 
 
En die impact is groot…

De grootte van Randstad RiseSmart zie je pas 
echt wanneer we er de jaarcijfers bij nemen. 
2021 telde meer dan 4.000 outplacements, 
er werden meer dan 11.000 kandidaten met 
een afstand tot de arbeidsmarkt gecoacht, 341 
projecten voor loopbaanontwikkeling werden 
opgestart en in totaal werden er meer dan 2.200 
assessments afgelegd. Rndstad RiseSmart hielp 
1.250 verschillende bedrijven verder met  
hun talentvraagstukken. 

11.087 
kandidaten employability

4.020 
kandidaten outplacement

2.244 
assessment & development centers

1.250 
klanten

341 
loopbaan-begeleidingen

Randstad RiseSmart in cijfers:
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Hieronder vindt u de 10 UN Global Compact-principes waaraan  
Randstad zich heeft verbonden.

mensenrechten

01 Bedrijven moeten de bescherming van   
 internationaal afgekondigde mensenrechten  
 steunen en eerbiedigen.
02 Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat  
 zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van  
 de mensenrechten.

arbeid

03 Organisaties dienen de vrijheid van    
 vakvereniging en de effectieve erkenning   
 van het recht op collectieve onderhandelingen  
 te steunen.
04 Een bedrijf moet zich inspannen om iedere  
 vorm van verplichte en gedwongen arbeid  
 te verdrijven
05 Een onderneming engageert zich om    
 kinderarbeid effectief te beëindigen
06 Organisaties zorgen mee voor de afschaffing  
 van discriminatie in arbeid en beroep.

milieu

07 Organisaties dienen voorzorg te nemen bij  
 het in acht nemen van milieu-uitdagingen;
08 Bedrijven dienen initiatieven te     
 ontplooien ter bevordering van hun grotere  
 milieuverantwoordelijkheid
09 Ondernemingen moeten de ontwikkeling  
 en verspreiding van milieuvriendelijke    
 technologieën aanmoedigen

corruptiebestrijding

10 Organisaties dienen elke vorm van  
 corruptie  tegen te gaan, inclusief afpersing  
 en omkoping.

Ons duurzaamheidscharter

Randstad Group Belgium demonstreert 
en implementeert ons engagement 
voor het United Nations Global Compact 
door middel van ons gepersonaliseerd 
duurzaamheidscharter. Dit charter is 
gepersonaliseerd rond de Randstad-missie, 
visie en kernwaarden. 

Ons duurzaamheidscharter is te vinden in 
al onze kantoren en is ondertekend door 
onze CEO Herman Nijns, om onze steun 
hiervoor extra te benadrukken. Ons charter 
symboliseert waar wij als Randstad elke 
dag voor willen gaan en staan.

compliance

Binnen Randstad Holding zijn integriteit en 
ethisch gedrag de drijvende krachten achter 
zowel het persoonlijke als het professionele 
gedrag van al onze werknemers. We streven 
ernaar dit te doen in conformiteit met het United 
Nations Global Compact.

Dit is een niet-bindend pact van de Verenigde 
Naties om wereldwijd ondernemingen op 

één lijn te brengen door een duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord beleid in te voeren 
en verslag uit te brengen over de uitvoering 
daarvan. Duurzame ondernemingen hanteren 
overal waar zij aanwezig zijn dezelfde waarden en 
principes. Ze zijn zich er dan ook van bewust dat 
goede handelspraktijken in de ene sector,  
de schade die ze elders veroorzaken  
niet compenseren.

Het UN Global Compact bestaat uit 10 principes 
op het gebied van mensenrechten, arbeid, het 
milieu en corruptiebestrijding die ondernemingen 
kunnen hanteren als uitgangspunten voor hun 
eigen implementatie. Met de ondertekening 
van het UN Global Compact engageert 
Randstad Holding zich ertoe deze 10 principes 
internationaal actief na te leven.
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sustainability

één missie, éen filosofie

De manier waarop Randstad zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt, is direct 
gerelateerd aan onze kernactiviteit: het samenbrengen 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 onderdelen 
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 persoonlijk en 
professioneel gedrag van alle Randstad medewerkers. Door het ondertekenen van de UN 
Global Compact, verbindt de Randstad holding zich ertoe om internationaal 10 principes rond 
mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anti-corruptie actief na te leven. Op basis 
hiervan heeft de holding internationale beleidslijnen uitgewerkt. Die zijn in elk land vertaald in 
een lokale leidraad, zo ook in België.

01

02

03

04

05

ons engagement

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 werkomstandigheden 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 selecteren 
kandidaten enkel op basis van hun
relevante competenties voor een job.
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10

Wij veroordelen elk onredelijk optreden 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 medewerkers 
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 nauwkeurige 
monitoringmogelijk maakt en onze 
bedrijfsprocessen kan bijsturen.

Wij voeren een transparante en toegankelijke 
communicatie met onze interne en externe 
stakeholders.

Herman Nijns
CEO Randstad Group BeLux
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tussen landen onderling

vrijwilligerswerk over de grens

In 2021 vierde de samenwerking tussen Randstad 
en de ngo VSO (Voluntary Service Overseas) haar 
17de  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 rondr  armoedebestrijding of ontwikkeling 
in het Zuiden. Sinds 2004 vertrokken 28 Belgische 
medewerkers als VSO-vrijwilliger op missies. Hierbij 
verbleven ze tot negen maanden ter plaatse.

Uiteraard gooide ook hier corona lang roet in het 
eten en de ontspoorde situatie in Oost-Europa 
legde wereldwijd opnieuw veel stil. Gelukkig passen 
mensen zich aan situaties aan en ontstonden er in 
coronatijd online mentorships om toch niet volledig 
stil te blijven staan. Deze online mentorships 

werden verdergezet in combinatie met opnieuw 
fysieke opdrachten. Zo vertrokken er in 2021 
opnieuw 2 Belgische collega’s op VSO en zijn er 
ook opnieuw kandidaturen binnen voor 2022.

Dit is ons VSO-partnership in cijfers, opgesplitst 
naar de nieuwe hybride vorm van VSO:

Randstad corporate 
volunteer hours

2020 2021

VSO partnership

VSO volunteers hours 5,085 3,951

international 2,800 2848

distance support 2,285 1,103

VSO volunteers 165 119

international 11 6

distance support 154 113

Ook het jaarlijkse sportevent, om geld in te 
zamelen voor VSO, vond in 2021 opnieuw plaats. 
Van overal ter wereld werd er gevraagd om zoveel 
mogelijk sit-ups, push-ups en plankingsecondes 
te verzamelen. We deden allemaal samen meer 
dan 90.000 seconden de plank, een kleine 40.000 
sit-ups en bijna 30.000 push-ups, goed voor een 
donatie van €16.000 aan VSO.

93,106 seconds  
of planking

38,423 sit ups

7,445 push ups
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vrijwilligersdag

Randstad with Heart ontstond in 2018. Net als 
VSO is Randstad with Heart een mogelijkheid 
voor eigen medewerkers om aan vrijwilligerswerk 
en ontwikkelingshulp te doen. Dankzij Randstad 
with Heart kunnen medewerkers zich zeer 
eenvoudig en laagdrempelig engageren als 
vrijwilliger. Elke werknemer van Randstad Group 
krijgt een werkdag (acht uur) cadeau die ze 
samen metandere teamgenoten volledig kunnen 
besteden aan vrijwilligersactiviteiten van hun keuze. 

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.  

368 Randstad with Heart-medewerkers stelden 
hun competenties een dag lang ten dienste 
van de vereniging van hun keuze. Helaas was 
het in 2020 een pak lastiger om onze eigen 
werknemers massaal erop uit te sturen om hun 
Randstad with Heart-dag te presteren. Waar 
we in 2019 met Randstad België 350 collega’s 
met 2.585 vrijwilligersuren op de teller hadden 
staan, hadden we in 2020 door covid  slechts 18 
collega’s met 140 uren. 

In 2021 werden de vrijwilligersdagen massaal 
ingezet om hulp te bieden bij de overstromingen. 
72 vrijwilligers hebben zich 532 uren ingezet 
voor de maatschappij, 67 onder hen gingen hulp 
bieden bij de overstromingen die plaatsvonden in 
de zomer van 2021.



29

mensenrechtenbeleid

Alle beleidsvormen worden regelmatig 
geëvalueerd bij Randstad Group. Indien nodig 
worden ze verbeterd of aangevuld. In juni 2021 
vernieuwde Randstad Group het document 
dat alle bestaande thema’s (zoals diversiteit 
en inclusie, antidiscriminatie, anti-intimidatie, 
gezondheid en veiligheid) bundelt met betrekking 
tot onze procedures: de Randstad Group Human 
Rights Policy. 

In lijn met de kernwaarden van het bedrijf 
en de Human Forward-strategie, is Randstad 
van mening dat iedereen recht heeft om met 
waardigheid en respect te worden behandeld. 
Als wereldwijde leider in de HR-dienstensector 
erkennen we onzerol in de samenleving en onze 
verantwoordelijkheid om de mensenrechten te 
respecteren. We zetten ons in om negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten, die worden 
veroorzaakt door of verband houden met onze 
activiteiten en diensten, te voorkomen en aan te 
pakken indien ze zich voordoen.

Zoals reeds vermeld, heeft Randstad het 
United Nations Global Compact ondertekend 

en respecteren en ondersteunen we al haar 
principes, inclusief die met betrekking tot 
mensenrechten en arbeid. 

Dit betekent: vrijheid van vereniging en het 
recht op collectieve onderhandeling, uitbanning 
van alle vormen van gedwongen of verplichte 
arbeid, dwangarbeid, effectieve afschaffing van 
kinderarbeid en uitbanning van discriminatie in 
arbeid en beroep.

In onze human rights policy leggen we de 
belangrijkste principes met betrekking tot 
mensenrechten vast voor al onze medewerkers.

Het doel? 

Ons engagement inzake de mensenrechten 
aantonen en ons standpunt duidelijk verwoorden, 
aansluitend bij onze waarden en onze slogan 
‘human forward’. Deze policy wordt ondertekend 
door onze CEO. 
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niet-financiële rapportage

Elk kwartaal worden non-financiële KPI’s 
opgevraagd, geanalyseerd en opgevolgd in ons 
Non Financial Report. Dit om vinger aan de pols 
te houden inzake: human capital,  veiligheid op  
de werkvloer, de impact op het klimaat, diversiteit, 
maatschappelijke bijdragen, etc.. De cijfers 
worden elk kwartaal opgevraagd, besproken  
en gerapporteerd aan de holding. De rapportage 
zet in op bewustzijn en verantwoord omgaan met 
niet-financiële cijfers. Vaak gaan deze gepaard 
met maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
De komende jaren zal er nog meer ingezet 
worden op niet-financiële data en targets.  
Ze zullen bijdragen om de totale impact van  
het bedrijf weer te geven.

afval

Bij Randstad hanteren we een zeer gedetailleerd 
afvalbeleid, zowel in het kantorennetwerk als 
op het hoofdkantoor. We zijn ons bewust van 
ons verbruik en onze afval en we proberen 
zoveel mogelijk inspanningen te ondernemen 
om verspilling tegen te gaan en recyclage te 
maximaliseren. We sorteren ons restafval, 
papier/karton, glas en PMD. We recycleren 
onze koffiecapsules, inktcartridges, werkkledij, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en lege 
batterijen. Wist je trouwens dat we onze lege 
batterijen inzamelen ten voordele van Music 
for Life? Kantoor- en marketingmateriaal dat 
niet meer gebruikt wordt, wordt gedoneerd 
aan goede doelen of scholen. Onze collega’s 

vinden in onze policy ook tips en tricks om 
bewust te consumeren en voorraden goed te 
beheren. Verder troffen we extra inspanningen 
om minder plastic te gebruiken. Zo werd de 
afgelopen jaren het wegwerp servies afgeschaft 
en implementeerden we Aqualex-waterfonteinen 
en herbruikbare waterflessen op het hoofdkantoor 
en in de verschillende kantoren. In 2021 was er 
de komst van onze nieuwe slimme printers op ons 
hoofdkantoor. Deze printers worden het komende 
jaar nationaal uitgerold over alle kantoren.  
Zo zouden we volgens onze berekeningen tot 
20% minder printvolume hebben met  
de gehele groep.

SDG 12: verantwoorde consumptie  
en productie
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hybride werken

We kunnen er niet omheen dat de pandemie haar 
impact had op de manier waarop we zijn gaan 
werken. De snelle collectieve omschakeling naar 
thuiswerk leverde een meer flexibel thuiswerkbeleid 
op in veel bedrijven. Dit gaat hand in hand met 
de keuze voor digitale oplossingen.. Bij Randstad 
hanteren we de algemene vuistregel van maximaal 
drie dagen thuiswerk en minimaal twee dagen 
kantoorwerk. Het minimum van twee dagen werken 
op kantoor is er voornamelijk om de teamconnectie 
te behouden. Het zal er bij het hybride werken 
vooral om gaan om beter af te wegen wanneer een 
fysieke meeting opweegt tegen een digitale, alsook 
welke taken en projecten beter van thuis of op 
kantoor uitgevoerd kunnen worden. De werkplek 
wordt mobieler en flexibeler. 

leefmilieu 

Net voor de pandemie uitbrak 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 Klimaat-
wet 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. De recente 

Employer Brand Research toonde aan dat mensen 
MVO meer dan ooit belangrijk vinden: 23,4% van 
de respondenten rangschikte dit in de top 5 van 
belangrijke criteria om een werkgever te kiezen.  
Bij de min 26-jarigen is dit zelfs 25%.

Randstad Group uitte jaren geleden al de wens om 
uit te groeien tot de duurzaamste onderneming 
van de sector. Er is een groot bewustzijn 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. Er is een klimaatgroep 
aangesteld met medewerkers van verschillende 
afdelingen om na te denken over onze ecologische 
voetafdruk en hoe we die aanzienlijk kunnen 
beperken. Zo wordt er uitsluitend beroep gedaan 
op ledverlichting en 100% groene energie. 

SDG 13: klimaatactie
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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 
• recycleren van afval
• gegroepeerd transport van materiaal 
• onze hoofdzetel is BREEAM

BREEAM? 

BREEAM is deafkorting van Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method. 
Dat is een duurzaamheidskeurmerk voor het 
realiseren van duurzame gebouwen met minimale 
milieu-impact. 

De klimaatgroep zal zich het komende jaar 
voornamelijk toeleggen op alle data inzake 
duurzaamheid en het bedrijf voorbereiden op de 
komst van ESG reporting. Dat is een rapportage 
die er spoedig zit aan te komen, eerst komen de 
beursgenoteerde bedrijven aan de beurt. In deze 
rapportage zal het bedrijf cijfermatig rapporteren 
inzake Environment, Social en Governance.

mobiliteit 

De mobiliteit van  medewerkers vormt een 
belangrijke uitdaging. Zoals veel andere 
ondernemingen is er bij Randstad  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 de laatste jaren verlaagd. 
De voorbije jaren hebben we hybride wagens ter 
beschikking gesteld van onze medewerkers en 
laadpalen geïnstalleerd bij ons hoofdkantoor.  
Er wordt ook gekeken naar de uitrol van volledig 
elektrische wagens? Naast de wagen wordt er 
ook gedacht aan andere initiatieven om duurzame 
mobiliteit te promoten. Randstad beroepte zich 
op een externe consultant om de praktische 
voorbereiding en verdere uitrol van dit project 
zo succesvol mogelijk te maken. De komende 
jaren gaan we niet op onze lauweren rusten en 
verder denken aan de ideale combinatie tussen 
vergroening en efficiëntie.

Randstad stelt fietsen ter beschikking voor haar 
medewerkers in kantoren van grootsteden. Zo zijn 
er fietsenparken in ondermeer de kantoren van 
Antwerpen,  Brussel en Leuven. Zo wil het bedrijf 
interne medewerkers begeleiden in hun evolutie 
naar meer milieubewuste praktijken en helpen 
nadenken duurzame vormen van mobiliteit.  
Door het cafetariaplan dat in 2021 gelanceerd 
wordt, kunnen alle medewerkers ervoor kiezen 
om de bedrijfswagen in te ruilen voor een bundel 
van andere extralegale voordelen, waaronder een 
elektrische leasingfiets. Op dit moment worden er 
meer dan 100 fietsen geleased in ons bedrijf. 
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CO2-emissie

Zoals reeds eerder aangehaald wordt onze CO2-emissie 
gemonitord. De komende jaren zal er fel ingezet 
worden op deze data om onze Net Zero-target tegen 
2050 te halen. Het eerste doel is om 50% absolute 
reductie te hebben in scope 1 en 2 in 2030, ten opzichte 
van 2019. Daarnaast is er de doelstelling om tegen 

2030, ten opzichte van 2019, 30% totale reductie te 
bereiken in scope 3. Deze mijlpalen moeten helpen 
om de doelstelling van Net Zero tegen 2050 te halen. 
Tegen 2030 is er de ambitie om enkel nog elektrische 
bedrijfswagens te hebben om goed op schema te zitten 
voor onze Net Zero ambitie.

Randstad Holding, Belgium & Lux

Year of calculation 2021

Units Quantity CO2-emission metric ton

Scope 1 (direct emissions)

Gas for heating m3 250.693 523

Fuel for heating litre 0

Business cars petrol litre 981.000 2.829

Business cars diesel litre 640.000 2.118

Total CO2 Scope 1 5.470

Scope 2 (indirect emissions)

Electricity Gj 185 11

Sustainable electricity Gj 7.225 0

Total CO2 Scope 2 11

Subtotal Scope 1 + 2 5.481

Scope 3 (remaining emissions)

Airplane km 63.889 13

Total CO2 Scope 3 airplane 13

Total CO2 metric ton 5.494

 

neutraal label

Gezien we toch wel in grote getallen een beroep doen op het verzenden van 
briefpost en pakketten, bekijken we samen met partner Bpost wat de CO2-uitstoot 
is die hier tegenover staat. Deze wordt gecompenseerd door steun aan het Gold 
Standard project ‘Safe Water Rwanda’. Zo werden er 368.868 geadresseerde 
zendingen gecompenseerd. Randstad ontving hiervoor het CO2 Neutral Label 
uitgaande van CO2logic. Hierdoor draagt Randstad Group ook indirect bij aan SDG 
6 ‘schoon en sanitair water’.

keuze van eigen extralegale voordelen

In 2021 trad het befaamde cafetariaplan in voege. Dit cafetariaplan biedt de 
mogelijkheid aan alle werknemers van Randstad Group om zelf hun pakket 
extralegale voordelen samen te stellen. Extralegale voordelen kunnen als het ware 
‘geruild’ worden of omgezet worden in valuta. Er kan gekozen worden voor extra 
verlofdagen in ruil voor wat minder loon. De bedrijfswagen kan geruild worden 
voor een leasingfiets, etc. Dit biedt de mogelijkheid om voor elk personeelslid een 
optimale verloning op maat te voorzien. Daarnaast kunnen we via dit plan ook 
veel duurzame extralegale voordelen implementeren in ons aanbod.
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klantentevredenheid

In 2017 lanceerde Randstad Group België Customer 
Delight. Dit is een uniek concept, waarmee we 
voortdurend de tevredenheid van onze stakeholders 
meten. In deze 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, net als wij, 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 Customer Delight in de genen van onze 
medewerkerste krijgen. Zonder deze ommezwaai  
was succes uitgesloten. 

Naargelang van 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 jaar na jaar. In 2021 
moesten we voor het eerst een stapje terug zetten. 
Experience week, een jaarlijkse vaste waarde in de 
bewustmaking rond Customer Delight, ging niet door 
in 2021. Uit de cijfers kunnen we afleiden dat 
dit toch wel zijn impact had. Tijdens deze week 
worden consultants massaal ondergedompeld 
in de wondere wereld van delighted people. 

De NPS-score van de kandidaten steeg wel. Er waren 
dus meer kandidaten die onze dienstverlening een 9 of 
10 gaven. Bij de klanten zien we deze NPS dalen. Een 
verklaring hiervoor is de schaarste op de arbeidsmarkt. 
Dit maakt dat kandidaten verschillende opties hebben 
bij het kiezen van een job, terwijl de bedrijven 
aan de andere kant aanzienlijk minder kandidaten 
voorgesteld krijgen voor hun vacatures. Er zal in 
2022 hard gewerkt worden om de Customer Delight-
score opnieuw  richting oude glorie te herstellen.

Enkele van de Randstad Group-initiatieven zijn niet rechtstreeks toe te kennen aan een duurzame 
ontwikkelingsdoelstelling. Toch dragen ook deze initiatieven bij tot een betere en duurzame samenleving.  
Ze zijn een teken van ons engagement als bedrijf en verdienen ook hun plek in dit maatschappelijk verslag.

engagement



35jaarlijkse meting
customer delight

2017

7.8

21

7.7

13

8.0

25

7.7

12

8.1

33

7.9

24

8.1

36

7.9

25

kandidaten

NPS kandidaten

klanten

NPS klanten

2018 2019 2020 2021

8.0

37

7.6

18

*nps= net promoter score **score op 10
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onderzoek

Via ons onderzoeksinstituut Randstad Research 
voert Randstad heel wat arbeidsmarktonderzoek 
uit. Deze studies leveren een waardevolle bron 
van informatie op voor onze stakeholders. 
Daarnaast helpt het organisaties om hun 
inspanningen om talent aan te trekken en te 
behouden te verbeteren. 

Randstad Research was opnieuw zeer actief 
in 2021. Een groot deel van de externe 
persresultaten komt rechtstreeks van Randstad 
Research. Het publiceerde het afgelopen jaar zes 
belangrijke studies:

• het maken van promotie op de interne en 
externe arbeidsmarkt

• België is ziek: op zoek naar de oorzaken 
van de sterke stijging ziekte en invaliditeit 
in België 2010-2019

• randstad employer brand research 2021: 
de impact van corona

• randstad employer brand research:  
de aantrekkelijkheid van de zorgsector  
als werkgever

• studenten aan het werk: de impact  
van corona

• werk vinden op de arbeidsmarkt

De studie ‘België is ziek’ werd voorgesteld 
tijdens een parlementaire hoorzitting over 
het onderwerp, alsook in een seminarie op 
hoog niveau dat werd bijgewoond door grote 
Belgische werkgevers. De studie ‘Werk vinden 

op de arbeidsmarkt’ werd voorgesteld op de 
World Employment Confederation in Madrid 
en kreeg de nodige aandacht van de ILO 
(International Labour Organization). In totaal 
leverden onze studies 346 persvermeldingen op.
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Randstad Group Belgium is voor het vierde jaar op rij Top Employer. Hiermee mag het bedrijf 
zich een van de 73 beste werkgevers van het land noemen, en een van de beste in de hr-sector. 
Randstad krijgt dit certificaat na een grondige analyse van zijn hr-beleid en arbeidsvoorwaarden 
door het Top Employers Institute, een wereldwijde autoriteit voor de erkenning van goed 
werkgeverschap. Het label geldt voor alle merken: Randstad, Tempo-Team, Randstad RiseSmart  
en Sourceright.

Als marktleider is Randstad Group een belangrijke speler op de arbeidsmarkt. De nieuwe  
erkenning als Top Employer is een waardering voor het hr-beleid en de ontwikkeling van talent  
in het bijzonder.

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.

5 meest geraadpleegde  
modules op learnit: 
• great conversations
• genesys cloud
• candidate filling
• customer delight
• vacatures

aantal uren gevolgd 
op goodhabitz:

2.465

taal buddies:
• 60 koppels
• 120 collega’s
• NL, FR, ENG

levenslang leren

future of learning in 2021
een aantal cijfers.

opleidingsuren 
in 2021: 78.393  

of 4,7 dagen per jaar 
per persoon
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Eigen werknemers

Bijleren, zich vervolmaken, zijn kennis evalueren 
en opfrissen… Het zijn enkele sleutels tot het 
succes van Randstad. Daarom biedt Randstad al 
zijn medewerkers de kans om zich op eigen tempo 
en naar eigen behoefte permanent bij te scholen. 
Dankzij de digitale technologie konden we een 
digitaal leerplatform oprichten, genaamd ‘learnit’. 

Waarom deze 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 
werknemerstevredenheidonderzoek die aantonen 
dat sommigen problemen ondervinden om 
hun tijd en prioriteiten goed te verdelen.

Uitzendkrachten

Randstad stelt zichzelf tot doel om kandidaten 
en ondernemingen te helpen hun potentieel 
maximaal waar te maken. Net als voor interne 
werknemers biedt Randstad ook een hele resem 
interne en/of externe opleidingen aan voor de 
uitzendwerkers: verkoop, chauffeur, ergonomie… 
Deze opleidingen versterken de competenties van 
de arbeidskrachten en openen meer perspectieven 
tegenover werkgevers, die altijd op zoek zijn 
naar nieuwe talenten. Er wordt de nodige 
tijd genomen om hen goed te leren kennen, 
zodat ze in elke fase van hun beroepsloopbaan 
aangepaste formules voorgesteld krijgen.

Werkzoekenden

Er worden eveneens externe opleidingen 
aangeboden voor werkzoekende kandidaten die 
nog niet geplaatst zijn, maar wel het vereiste 
potentieel hebben. Elk kantoor kan bijvoorbeeld 
kandidaten doorsturen die willen werken als 
chauffeurrijbewijs C of intern transport. 

Enkele voorbeelden van aangeboden opleidingen:

• callcenter-agent 
• bewaker 
• attitude 
• kraan op vrachtwagen 
• hoogwerker 
• orderverzamelaar
•  rijbewijs BE, C, CE, D 
•  rolbrug / steiger 

2021 in cijfers

2.201 
collega’s schoolden zich bij

41.703  
opleidingsuren staan hier tegenover

1.262  
collega’s volgden de opleiding  
rond de business principles

443  
gestarte opleidingen op learnit

1.711  
hoofdstukken werden aangesneden  
op learnit

1.258  
uitzendkrachten werden opgeleid

30.408  
uren werden er door onze uitzendkrachten  
aan opleidingen gevolgd
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partnerschappen en sponsoring

Pelicano

In plaats van de traditionele fysieke geschenken 
die op het einde van het jaar aan klanten 
geschonken worden, kiest Randstad al enkele 
jaren voor een symbolisch cadeau. Elk jaar 
wordt het budget voor deze attenties ingezet 
om een goed doel te ondersteunen. In 2021 
ging het budget van Randstad naar Pelicano. 

Pelicano begeleidt op nationaal vlak kansarme 
kinderen en jongeren tot ze hun diploma op zak 
hebben. Iedereen krijgt zijn vaardigheden en talenten 
graag bevestigd in de vorm van een diploma. Een 
sterke match met de ‘realize your true potential’, 
een slagzin die Randstad actief uitdraagt. Randstad 
wil iedereen aanmoedigen om hun vaardigheden 
te blijven ontwikkelen en volop in te zetten op hun 
opleiding. Vele kinderen en jongeren kunnen door 
armoede niet hun volledige potentieel benutten. 

Beperkte middelen en persoonlijke tegenslagen 
geven hen geen eerlijke kans op de arbeidsmarkt. 
Bijkomend kan niet genegeerd worden dat door de 
opkomst van technologie geschoolde arbeidskrachten 
cruciaal zijn voor de arbeidsmarkt van morgen. Door 
Pelicano te steunen kan de armoede van vandaag 
in eigen land aangepakt worden en de arbeidsmarkt 
van morgen een duwtje in de rug krijgen.

Kom op Tegen Kanker

Op 26 mei 2022 vond, na 2 jaar onderbreking, de 
11de editie van de 1000km voor Kom op Tegen 

Kanker plaats. Het Randstad Cycling Team stond 
paraat aan de start staan van de 1000 km. Op 4 
dagen tijd zal dit team Vlaanderen doorkruisen en 
1000 km met de fiets afleggen. Ze zijn duidelijk te 
herkennen aan de mooie, blauwe fietsshirts.  
Dankzij vele gulle giften van collega’s én 
de verdubbeling door Randstad, werd het 
mooie bedrag van €6.500 ingezameld en 
gestort aan Kom op tegen Kanker.

Emino

Emino is een GOB, kort voor een Gespecialiseerde 
Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst. 
De GOB begeleidt werkzoekenden naar duurzaam 
werk via intensieve ondersteuning bij gespecialiseerd 
werkplekleren. Emino legt zich in het bijzonder toe 
op het begeleiden van mensen met een beperking. 
Het partnerschap Randstad Group - Emino 
houdt in dat op structurele basis onze vacatures 
en potentiële kandidaten voor deze vacatures 
doorgepraat worden. Om de 3 maanden wordt er een 
evaluatiemoment ingelast waar we feedback krijgen 
over onze vacatures, suggesties naar jobcrafting 
en tips om onze werkvloer inclusiever te maken. 

United Fund for Belgium

Deze organisatie speelt al bijna 50 jaar een 
belangrijke rol als ‘verbinder’ tussen donateurs 
en Belgische verenigingen. Ze focussen hierbij op 
verenigingen die zich richten op het werven van 
fondsen om de sociale integratie in heel België te 
verbeteren. UFB helpt Belgische bedrijven bij het 

ontwikkelen van hun CSR-strategie. Dit vereist  
een steeds innovatievere aanpak, omdat deze 
bedrijven, samen met hun medewerkers, 
maatschappelijke doelen willen ondersteunen, 
betrokken willen zijn en een concrete, duurzame 
en meetbare impact willen hebben.

AMS-leerstoel

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 even-wichtige en 
inclusieve leefomgeving. We ontwikkelden ook  
een tool om de veerkracht van een onderneming  
en haar werknemers te meten: de ‘Randstad Future  
Resilience Index’.

Naast de samenwerking rond het uitrollen van  
de Future Resilience Index laat Randstad ook 
verschillende van zijn medewerkers deelnemen 
aan de 6 modules van de Masterclass duurzame 
transformatie, gegeven door Wayne Visser zelf. 
De modules luidden: duurzaam leiderschap & 
hr, duurzame innovatie, duurzame marketing, 
communicatie & rapportage, duurzame strategie, 

duurzame supply chain & circulaire economie 
en duurzame transformatie. De modules leren 
werknemers hoe ze hun organisatie kunnen 
ondersteunen en begeleiden richting het volgende 
niveau van duurzaamheid. Ze leren de complexiteit 
van duurzaamheidsvraagstukken te accepteren 
en deze op een positieve manier om te buigen in 
overeenstemming met de behoeften van hun  
organisatie en klanten. Deze masterclass 
helpt Randstad nog beter op weg in zijn 
proces naar duurzame transformatie.

In 2021 stonden de ‘Good Work Goals’ centraal in 
het partnerschap tussen Randstad en AMS. Wat zijn 
de Good Work Goals? De Good Work Goals moeten 
helpen om effectieve en schaalbare oplossingen te 
vinden voor wereldwijde uitdagingen. Ze moeten 
de economie helpen om prioriteit te geven aan en 
zorgen te dragen voor de mensen die werken om 
economische waarde te creëren. De doelstellingen  
zijn gericht op het bevorderen van een werkomgeving  
die veiliger, gezonder, veerkrachtiger, inclusiever, 
gelukkiger, evenwichtiger, duurzamer, onder-
steunender, zinvoller en verantwoordelijker is.  
De Good Work Goals doen dit door op elk van deze 
10 domeinen een reeks acties voor te stellen die 
werkgevers kunnen ondernemen om een goede 
werkomgeving voor hun werknemers te garanderen.
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veilig werken
Het bevorderen van een werkomgeving 
die ernaar streeft incidenten, ongevallen 
of omstandigheden te voorkomen die 
de fysieke gezondheid van werknemers 
bedreigen of schaden.

gezond werk
Het bevorderen van een werkomgeving die 
fysieke gezondheid en activiteit, ergonomisch 
design, gezonde voeding en een positief 
mentaal welzijn van werknemers aanmoedigt 
en mogelijk maakt.

veerkrachtig werk
Het bevorderen van een werkomgeving die 
werknemers ondersteunt in hun vermogen 
om op een positieve manier met stress 
om te gaan en zich aan te passen aan 
onverwachte of significante veranderingen.

inclusief werk
Het bevorderen van een werkomgeving die 
diversiteit van medewerkers ondersteunt en 
niet discrimineert op basis van geslacht, ras, 
religie of andere kenmerken.

gelukkig werk
Het bevorderen van een werkomgeving 
die prioriteit geeft aan werktevredenheid, 
medewerkerstevredenheid en een 
teamcultuur.

evenwichtig werk 
Het bevorderen van een werkomgeving die 
een gezond evenwicht ondersteunt tussen tijd 
die wordt besteed aan werken en niet werken, 
en relaties binnen en buiten de werkplek.

duurzaam werken
Het bevorderen van een werkomgeving 
die milieubewustzijn en actie bevordert om 
de impact op natuurlijke hulpbronnen en 
ecosystemen te verminderen.

ondersteunend werk
Het bevorderen van een werkomgeving 
die de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van werknemers ondersteunt 
en werknemers eerlijk beloont.

betekenisvol werk
Het bevorderen van een werkomgeving 
waarin werknemers het gevoel hebben 
dat ze een positieve bijdrage leveren aan 
een groter maatschappelijk doel en aan de 
behoeften van alle belanghebbenden.

verantwoordelijk werk
Het bevorderen van een werkomgeving 
die werknemers de mogelijkheid biedt 
om actie te ondernemen voor een betere 
samenleving en het milieu, bijvoorbeeld 
door middel van vrijwilligersprogramma’s 
voor werknemers.

01 06

02 07
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09

10

de 10 goede werkdoelen
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World Bicycle Relief Fund

In 1960 bracht de oprichter van Randstad, Frits 
Goldschmeding, de eerste uitzendkracht naar het 
werk met de fiets. 60 jaar later stonden we stil 
bij het feit dat een goed idee in combinatie met 
een fiets een enorme impact kan hebben op de 
maatschappij. Van een goed idee en een fiets 
groeiden we uit naar grootste hrdienstverlening-
partner. Het World Bicycle Relief Fund mobiliseert 
mensen in ontwikkelingslanden om met robuuste 
fietsen, de befaamde ‘buffalo bikes’, naar school 
te kunnen gaan, een job te zoeken of een 
bedrijfsactiviteit op te starten. In combinatie met 
een goed idee kan  een fiets daar, net zoals bij 
Randstad, een immense verandering voor een 
mensenleven met zich meebrengen. 

We doneerden in 2020 voor ons 60-jarig bestaan 
1.000 van deze robuuste fietsen aan het WBR. 
1.000 nieuwe kansen om mensenlevens compleet 
te veranderen. In 2022 zal de Pedal to Empower 
Challenge plaatsvinden en gaan we massaal 
fietsen om fondsen in te zamelen voor het WBR. 
De opbrengst en dus de buffalo bikes die gemaak 
kunnen t worden dankzij de Pedal to Empower, 
zullen in het bijzonder geschonken worden aan 
meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden.  
Zij kunnen er hun droom mee najagen.
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kritische eindnoot

door Director of External 
Communication en 
arbeidsmarktexpert Jan Denys

Met de klimaatuitdaging wordt CSR de komende 
jaren nog dwingender op de bedrijfsagenda’s 
geplaatst. Vluchten is al lang geen optie meer. 
We gaan ervan uit dat bedrijven die reeds lang 
met CSR bezig zijn in deze een stapje voor 
hebben. Ze zijn het meer gewoon om verder te 
te denken dan de naakte cijfers, hoe belangrijk 
deze op zich ook zijn. Ook inzake klimaat heeft 
een ons bedrijf een grote uitdaging voor zich.  
We hebben weinig tijd te verliezen. 

Tot slot heeft ons bedrijf nog stappen te zetten 
in de thema’s diversiteit en inclusie. Hoewel er 
de voorbije jaren enkele schuchtere stappen zijn 
gezet lijkt de sense of urgency niet voldoende 
doorgedrongen. We zijn nog niet voldoende 
inclusief. Naast de ambitieuze klimaatdoelstelling 
is dat de grootste uitdaging voor Randstad de 
komende jaren.


