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voorwoord

“ Als grootste werkgever van België is het 

evident dat wij de menselijke kant van 

duurzaam ondernemen sterk ontwikkelen. 

Wij rekenen onze medewerkers tot onze 

belangrijkste stakeholders. In onze diensten 

trekken wij die lijn door: we willen organisaties 

bijstaan in de ontwikkeling van goed 

werkgeverschap.”

 Herman Nijns,

 CEO Randstad Belgium

Beste stakeholder, 

Randstad België houdt eraan u op transparante wijze 

een overzicht te geven van wat wij doen en hoe we dat 

doen. Een kijk op datgene wat wij onder ‘duurzaam 

ondernemen’ verstaan. Respect voor alle partijen die 

bij onze activiteiten betrokken zijn en meebouwen 

aan de arbeidsmarkt van morgen: het is de rode draad 

doorheen onze geschiedenis en in ons verhaal vandaag. 

Dit verslag is een motor die mensen in gang zet.  

Onze stakeholders kunnen ons relevante feedback 

geven. Onze medewerkers zien hoe elke divisie van 

ons bedrijf op zijn manier bouwt aan de maatschappij 

van morgen, waarin ‘werk’ cruciaal is. Het wakkert hun 

passie aan om hun job met zeer veel engagement aan te 

gaan. Ik ervaar dat elke dag in mijn contacten met hen.  

De omgeving waarin wij vandaag werken is complex. 

De financiële en economische crisis krijgt organisaties 

en individuen in de greep, en Randstad voelt de impact 

daarvan, bij klanten en bij kandidaten. We willen blijven 

de toon zetten voor een zorgvuldig en duurzaam 

beleid, met continuïteit en meerwaarde voor alle 

stakeholders.

Deze bekommernis drukken wij uit in ons toekomst

model, onze ‘missie 2020’, met doelstellingen voor 

klanten, kandidaten, medewerkers en voor de maat 

schappij. Het is de hedendaagse vertaling van het 

ethisch engagement dat Randstad al meer dan  

50 jaar neemt.

Herman Nijns

CEO Randstad Belgium
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Scope

Dit is het elfde maatschappelijk verslag van  

Randstad Belgium. Alle vermelde cijfers hebben 

betrekking op de Belgische activiteiten van Randstad1 

in 2012. Indien u wil weten hoe Randstad het 

in andere landen doet, wat onze financiële én 

duurzaamheidsresultaten zijn, dan kunt u terecht op de 

website www.randstadannualreport.com/performance  

voor het geïntegreerde financieel/duurzaamheidsverslag2

van de Randstad holding.    

Stakeholderinput

Op basis van onze stakeholderdialoog en bevragingen3 

van afgelopen jaren, kreeg de structuur van dit verslag 

al een stevige basis. Er zijn ook verbeteringen in deze 

laatste versie. Van de consultants van PwC kregen wij 

andermaal zeer bruikbare feedback over de inhoud en 

vorm. Zij gaven o.a. aan hoe we bepaalde onderdelen4 

beter konden stofferen of kwantificeren. Nieuw dit jaar  

is ons internationaal CSRframework5. 

GRI en certificering

Omdat voor veel stakeholders de GRIindex één van dé 

referenties is inzake MVOverslaggeving, is er een cross

referencetabel toegevoegd. De GRIsectorbijlagen zijn 

echter niet volledig toereikend voor de hrdienstensector. 

Daarom rapporteren wij volgens een eigen framework, 

gebaseerd op die thema’s, die relevant blijken uit onze 

ervaring en die onze stakeholders ook aangeven als 

materieel. Het grootste deel van de cijfers komt uit intern 

en/of extern geauditeerde systemen. Er is geen extra 

check gebeurd op dit verslag in zijn geheel.

over dit verslag

1 De cijfers betreffen Randstad Belgium nv, Randstad Construct nv, Randstad Household Services nv, Randstad Professionals nv, Randstad Sociaal Secretariaat 
vzw, Galilei nv, Randstad HR Services nv en Randstad Group Belgium nv. Op p. 45 vindt u het overzicht van de juridische entiteiten van Randstad in België.

2 Dit kwam tot stand nadat Randstad deelnam aan een pilootproject van het International Integrated Reporting Committee.

3 Zie Maatschappelijk Verslag verschenen in 2012.

4 Het hoofdstuk Corporate Governance en de Executive Summary zijn voorbeelden.

5 Zie p. 6.

6 Bron: People Survey 2012. Deze cijfers zijn licht gestegen in vergelijking met vorig jaar.

“ Waarom een verslag? Het is de aanzet voor 

verbeteringsprocessen. Stakeholders willen 

deze informatie verzameld zien.  

Het is onze wens om zo transparant mogelijk 

te communiceren over onze inspanningen en 

resultaten, en om best practices te delen.”

 Marianne Huyghebaert

 manager internal communication and  

corporate social responsibility

86% van onze Belgische collega’s geeft 

aan dat ze het heel belangrijk vinden dat 

Randstad zich maatschappelijk engageert. 

82% vindt dat Randstad dit ook in 

voldoende mate doet6.
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Randstad
“Er helemaal voor gaan, maar niet ten koste van anderen.  
Teamwerk, met oog voor elkaar, laat mensen samen groeien.  
Dat zie ik bij mijn ploeg en ook op het werk!”  

Maude Verhaeghe, 
 consultant in Luik en kapitein van een volleybalploeg 
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Missie: ‘shaping the world of work’

Randstad wil een belangrijke rol spelen bij de vorm

geving van de wereld van werk. Dat dit een sterke 

maatschappelijke grondslag heeft en wat het voor onze 

stakeholders betekent, hebben we duidelijk gemaakt 

in onze ‘missie 2020’. Achter elk luik zit er een set van 

onze missie en waarden

succescriteria en meetindicatoren. En elke doelstelling 

is zo concreet mogelijk omschreven. Zo hebben onze 

kwantitatieve resultaten in dit framework7 een nieuw 

kader gekregen.

7 Dit framework kwam tot stand op initiatief van de Randstad holding. Per onderdeel 
zijn de elementen benoemd die onze ‘missie 2020’ kunnen realiseren in de 
verschillende werkmaatschappijen wereldwijd. Het framework helpt om in elke 
werkmaatschappij de CSRagenda te sturen en om intern en extern over onze 
duurzaamheidsvisie, initiatieven en resultaten te communiceren. In België hebben 
we voor alle onderdelen KPI’s gekozen. Het spreekt vanzelf dat dit in de toekomst 
kan verbeterd of uitgebreid worden. (zie p. 13)

We willen zoveel 
mogelijk mensen 

toegang geven tot werk 
en tot kansen om zich te 
ontwikkelen; met gelijke 

kansen voor iedereen, met 
zorg voor hun veiligheid 
en hun gezondheid en 

in alle integriteit.

We willen een 
aantrekkelijke en 

diverse werkgever zijn, 
met gelijke kansen voor 

iedereen, in een omgeving 
die kennis en  
vertrouwen  
stimuleert.

We willen onze 
kennis en ervaring 
delen in het belang 

van individuen en van 
de maatschappij.

We willen de 
preferentiële 

hr-partner zijn voor 
bedrijven en 
organisaties. clients

optimal
workforces
for

candidates

the best 
jobs for

society

labour
market
expertise
for a better

employees

the employer 
of choice

for our
randstad = work
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onze missie en waarden

“ Een Randstad-medewerker heeft iets, diep 

vanbinnen. Het is zeer herkenbaar, vind ik, en het 

hangt samen met je waardenpatroon als mens. 

Die waarden kan je zichtbaar maken in je werk.  

En je raakt het niet meer kwijt, ook niet als je na 

een loopbaan bij Randstad, elders aan de slag 

gaat. Ik vertel graag dat ik nog steeds een beetje 

blauw ben. En mijn huidige werkgever haalt er 

ook zijn voordeel mee.”

 Nath Slangen,  

vroeger branch manager bij Randstad, 

 nu hr-manager bij Kim’s Chocolate

Filosofie en waarden

‘De gelijktijdige belangenbehartiging  

van alle partijen’

Zo formuleerde Frits Goldschmeding, onze stichter, 

de basis van onze bedrijfscultuur en onze waarden 

bij de start van Randstad in 1960. Zijn uitgangspunt 

was toen even revolutionair als visionair. Zijn visie was 

dat Randstad winst zou maken, om de continuïteit 

voor de stakeholders en de groei van de activiteiten 

te garanderen. Dit echter nooit ten koste van één of 

andere betrokken partij.

‘Kennen, dienen en vertrouwen’

Deze set van drie kernwaarden leeft al meer dan 50 jaar 

in elke Randstadorganisatie waar ook ter wereld.  

De noden en wensen van klanten en kandidaten 

kennen, je dienstbaar opstellen en elkaar vertrouwen 

zijn de basiskenmerken van ons werk.

Hoe herken je een Randstad-medewerker?

De kernwaarden ‘kennen, dienen, vertrouwen’ zijn bij 

Randstad België vertaald in concreet gedrag waarop 

elke medewerker kan worden aangesproken: integriteit, 

positivisme, oriëntatie op de ander, ondernemerschap 

en samenwerking. Nieuwe medewerkers worden 

getoetst aan deze waarden, en in elke evaluatie komen 

ze aan bod. Daardoor heeft Randstad een zeer sterke 

en herkenbare bedrijfscultuur.

7
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Sinds 1965 biedt Randstad hrdiensten aan in België. 

Gestart als uitzendbedrijf onder de naam Interlabor, zijn 

we geëvolueerd naar een allround hrdienstenverlener. 

We zijn inmiddels de grootste werkgever van het land. 

Naast 1 312 medewerkers8 verdeeld over 193 kantoren, 

7 hr centers9 en het service center, waren er in 2012 in 

totaal 125 672 uitzendkrachten aan het werk en  

1 109 projectmedewerkers. Ons dienstenchequebedrijf 

telt 5 173 huishoudhulpen, waarvan 95% werkt met 

een vast contract.

Uitzendarbeid

Matching van vraag en aanbod op alle niveaus,  

voor bedienden, arbeiders en kaderleden.

• marktleider in België met 21% marktaandeel

•● 99 reguliere kantoren en 94 onsitekantoren  

bij klanten

• onze divisie Interim Management werd in 2012 

bekroond met de Excellence Award10 voor ‘best 

interim management company’

Tewerkstelling via dienstencheques

Matching van vraag en aanbod, voor huishoudhulpen 

bij particulieren en in 12 strijkateliers.

• marktleider in België met 3,6% marktaandeel

Projecttewerkstelling

Tewerkstelling op projectbasis van vakspecialisten 

in Engineering, ICT, Life Sciences, Finance, Sales en 

Marketing en HR.

Outsourcing

Overname van operationele hrprocessen bij klanten.

onze business

Werving en selectie

• behoort tot de top 5 in België

• met aparte cel voor ingenieurs: Insel

Outplacement

Begeleiding, advies en coaching na ontslag en 

programma’s rond change en leadership, onder  

de merknaam Galilei

• marktleider in België met 23%

• deze divisie kreeg de Excellence Award voor ‘best 

career transition and outplacement company’

Sociaal secretariaat

• erkend sociaal secretariaat, behoort tot de  

top 5 in België

• gemiddeld 60 500 loonberekeningen per maand

Al deze divisies worden enerzijds ondersteund door 

de centrale diensten van het hoofdkantoor Bbridge, 

dat we delen met ons zusterbedrijf TempoTeam, en 

anderzijds door de diensten van het service center  

van Randstad11. 
8 Geteld op 31/12/2012. De overige cijfers in deze paragraaf zijn het aantal personen 

die in 2012 gewerkt hebben. 

9 In de hr centers zijn vooral onze diensten van projecttewerkstelling, werving  
en selectie, en outplacement gevestigd.

10 Deze awards zijn een initiatief van The ARC Group (HrCircle).

11 De ondersteunende diensten zijn gevestigd in het Buro & Design Center aan de 
Heizel Esplanade te Laken.
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Werk is een heel actueel onderwerp in onze 

maatschappij. Meer dan ooit is het al dan niet hebben 

van werk doorslaggevend voor de levenskwaliteit van 

mensen. Het is dus zaak dat zoveel mogelijk mensen 

een passende job vinden.

onze omgeving

De arbeidsmarkt

De Belgische arbeidsmarkt werkt niet goed.  

Het tewerkstellingscijfer van 67% is bedroevend laag12 

in vergelijking met dat van veel andere Europese 

landen. Het beleid activeert te weinig mensen om te 

werken. Bovendien blijken mensen die zonder werk 

vallen, vaak niet de juiste competenties en ervaring te 

hebben om een nieuwe job te vinden. 

Het onderwijs

Het watervalsysteem in het onderwijs zorgt ervoor dat er 

steeds minder gemotiveerde leerlingen in technische en 

beroepsafdelingen terechtkomen terwijl er grote nood is aan 

deze profielen. 

Mismatch

Kwantitatief komt er geen mismatch13 op de 

arbeidsmarkt. De beroepsbevolking groeit 

zeker nog 10 jaar verder aan. De kwalitatieve 

mismatch daarentegen neemt nog toe.  

Het aantal knelpuntvacatures op de arbeids

markt zal dus nog stijgen.  

Kernactiviteit/outsourcing

Door de globalisering, de technologische evoluties en 

de complexere wetgevingen, moeten bedrijven zich 

snel aanpassen en focussen op hun kernactiviteiten. 

Daardoor zal outsourcing van specialisaties vaker aan 

de orde zijn.

Mobiliteit

Profielen die schaars zijn in België, 

kunnen in het buitenland gerekruteerd 

worden. Dit moet met de grootste zorg 

en omkadering gebeuren.  

Via internationale constructies worden 

echter tienduizenden buitenlanders 

illegaal tewerkgesteld. Deze praktijken 

werpen een kwalijk licht op de sector.

Demografische evolutie

De bevolking groeit aan, door immigratie en door 

hogere geboortecijfers. Jammer genoeg trekt België 

niet altijd de hogergeschoolde profielen aan die het 

nodig heeft, en voor ongeschoolde profielen is er 

steeds minder werk. Tegelijkertijd is er een sterke 

vergrijzing. Om onze welvaartsstaat in stand te houden 

zijn we verplicht langer te werken. Toch zijn bedrijven 

vandaag nog steeds terughoudend om 50plussers 

te rekruteren en zien ze er niet altijd het nut van in 

om deze mature werknemers in dienst te houden. 

Dit heeft vaak te maken met foute stereotypering 

van 50plussers, maar vooral met verkeerde 

werkingsmechanismes in de arbeidsmarkt. 

12 De EU heeft het doel van 75% vooropgesteld 
voor 2020. Om dit te halen zou de werk
gelegenheidsgraad in België jaarlijks met  
48 000 jobs moeten stijgen. Zonder een 
beter functionerende arbeidsmarkt en zonder 
economische groei is dit niet mogelijk.

13 Bron: Into the Gap, een studie door  
Seo Economic Research in opdracht van  
de Randstad holding (2012).
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onze omgeving

In een duurzamere ‘wereld van werk’  
is er nood aan:

• activering van alle leeftijds en bevolkingsgroepen

• levenslang leren en ontwikkelen om beter en langer 

inzetbaar te zijn

• begeleiding op de arbeidsmarkt, voor alle mogelijke 

transities

• professionele matching van vraag en aanbod, met 

speciale aandacht voor de schaarsteprofielen

Wat doet Randstad met deze 
maatschappelijke tendenzen?

Het is niet mogelijk om in dit verslag op al onze 

initiatieven in te gaan. Daarom een selectie:

Issue: discriminatie

Nadat er in 2010 met beschuldigende vinger was 

gewezen naar uitzendkantoren inzake vermeende 

discriminerende praktijken, is er bij Randstad een equal 

treatment coach aangesteld om alle collega’s te helpen 

bij de dagelijkse praktijk van rekrutering en selectie, 

met gelijke kansen voor allen. 1 400 collega’s konden 

ondertussen in een workshop ervaring uitwisselen over  

discriminerende aanvragen en hoe er correct mee om te 

gaan. Ons equal treatmentkompas helpt daarbij.  

90% van de collega’s geeft aan dat ze nu beter op de 

hoogte zijn van de wetgeving ter zake en dat ze beter 

weten hoe ze ‘vreemde klantvragen’ kunnen ombuigen 

naar gezochte competenties. 

Enkele resultaten van onze interne 

monitoring:

• ongeveer 15% van de aanvragen die wij 

krijgen, bevat een een discriminerend 

aspect14

• de belangrijkste vormen van discriminatie 

zijn: etniciteit (28%), leeftijd (23%) en gender 

(15%). Ook dresscode (7%) speelt mee

• bedrijven discrimineren zelden uit 

puur racisme. Vaak voegen ze een 

discriminerende voorwaarde toe die als 

‘statistische discriminatie’ kan worden 

omschreven15

Ons standpunt: bij de selectie van kandidaten kunnen 

we enkel rekening houden met één criterium: hun 

competenties. Deze vuistregel hebben onze consultants 

goed begrepen. Tijdens de mystery shoppings, die onze 

koepelorganisatie Federgon organiseerde in overleg 

met de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters, 

haalde Randstad telkens de maximale score. 

Issue: dagcontracten

Uitzendarbeid krijgt de laatste jaren meer 

maatschappelijke kritiek dan voorheen, en niet alleen 

van vakbonden. Een pijnpunt is de toename van het 

aantal dagcontracten. Met de nieuwe uitzendwetgeving 

rond opeenvolgende dagcontracten is er eindelijk een 

pragmatische oplossing voor het gebruik van teveel 

opeenvolgende dagcontracten. Randstad juicht de 

nieuwe wetgeving toe. Het is een correcte afweging 

tussen de nood aan flexibiliteit van de klant en de nood 

aan zekerheid van de uitzendkracht. 

14 Meestal ziet de klant dadelijk in dat dit niet kan. Met 8 klanten, voor wie dit moeilijker lag, heeft Randstad in 2012 de samenwerking stopgezet.

15 “Men mikt op de vertrouwde groep om problemen en onzekerheid te vermijden of men associeert de nieuwe groep met problemen die men wil 
vermijden. Het niet weerhouden van mensen met andere huidskleur, andere etniciteit heeft zelden met puur racistische motieven te maken.”  
John Wrench (2007)  Diversity Management and Discrimination: Immigrants and Ethnic Minorities in the EU. Ashgate, Aldershot.
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Randstad Diversity

Onze divisie Randstad Diversity richt zich tot kansen

groepen met een gespecialiseerde aanpak en tracht in 

het reguliere arbeidscircuit werk te vinden voor hen. 

Dit gebeurt via begeleiding, workshops en opleiding. 

Randstad Diversity begeleidt in hoofdzaak allochtonen, 

jongeren die het moeilijk hebben om hun weg te 

vinden op de arbeidsmarkt, kandidaten die in armoede 

leven, en 50plussers met weinig sollicitatieervaring. 

Randstad Diversity biedt ook consultancy aan bedrijven 

die een diversiteitsprogramma willen starten. Er zijn ook 

opleidingen, o.a. rond wetgeving en interculturaliteit, 

en er is coaching op de werkvloer.

In 2012 hebben 4 500 personen een 

individuele en/of collectieve begeleiding 

gekregen. 3 150 van hen, of 70%, hebben 

(opnieuw) werk gevonden. 42 bedrijven 

en organisaties uit de publieke en 

private sector maakten gebruik van onze 

consultancyprogramma’s over diversiteit.  

Een greep uit de projecten:

• intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk, 

in opdracht van de VDAB, voor werkzoekenden uit 

kansengroepen in Antwerpen, OostVlaanderen 

en Limburg in het kader van TIBB2. Jobhunting, 

sollicitatietraining en persoonsgerichte vorming en 

nazorg tijdens tewerkstelling wordt ook aangeboden

• begeleiding van personen in armoede in de opdracht 

Werk/Welzijn

• nieuwe deelname aan ‘appèl à projet 45+’  

met Actiris 

• nieuwe diversiteitsprojecten o.a. in de overheids, 

horeca en telecomsector 

• versterking van het partnership, in de twee richtingen, 

met onze Brusselse sociale uitzend bureaus InterS en 

Potentia

Cross Border Staffing: goed werkgeverschap  

voor buitenlandse werknemers

Onze divisie Cross Border Staffing groeide in 2012  

met 26%. Onze klanten kiezen uitgesproken voor  

onze zorgvuldige dienstverlening binnen een wettelijk 

onze omgeving

“ Ik ben al vele jaren klant bij Randstad. De sociale en mense-

lijke kant van CSR is bij Randstad zeer sterk. Voor mij is 

Randstad een pionier ter zake, binnen de hele hr-sector. 

Randstad Diversity, bijvoorbeeld, dat duizenden mensen 

aan een job helpt, maakt op grote schaal het verschil voor 

mensen uit kansengroepen. De expertise die Randstad deelt 

met klanten is waardevol. Misschien soms iets te gericht 

op grote bedrijven. Als kleiner bedrijf staan we zeker open 

voor zaken die voor ons praktisch toepasbaar zijn.”

 Christophe Desloovere,  

diensthoofd hr, Spa Monopole nv

11
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Missie 2020 KPI 2011 2012 Info

cl
ie

n
ts we willen de  

preferentiële  
hr-partner zijn  

voor klanten

omzet in euro 991 512 mln. 926 367 mln. Annual Report

aantal gewerkte uren

uitzendkrachten 35 047 644 31 065 397

huishoudhulpen 3 580 826 3 588 511

projectmedewerkers 1 070 625 1 155 596

aantal klanten

uitzendkrachten 17 580 16 573

huishoudhulpen 25 573 25 425

projectmedewerkers 802 840

tevredenheid klanten (net promotor score) 26% 24% p. 33

ca
n

d
id

at
es

we willen zoveel mogelijk  
mensen toegang geven tot  

werk en kansen om zich  
te ontwikkelen, met  

gelijke kansen voor iedereen,  
zorg voor hun veiligheid en  

gezondheid en in alle integriteit

tevredenheid

uitzendkrachten 73% 71% p. 18

huishoudhulpen 77% 81% p. 18

projectmedewerkers 74% 82% p. 18

aantal opleidingsuren
uitzendkrachten 113 540 99 673 p. 23

huishoudhulpen 8 029 7 738 p. 23

allochtoon
uitzendkrachten 14% 14% p. 25

huishoudhulpen 25% 25% p. 25

45-plussers
uitzendkrachten 39% 38% p. 25

huishoudhulpen 26% 26% p. 25

frequentie/ernstgraad  

arbeidsongevallen

uitzendkrachten 47,93 / 0,74 45,9 / 0,84 p. 23

huishoudhulpen 29,88 / 0,73 28,57 / 0,42 p. 23

projectmedewerkers 2,07 / 0,007 4,10 / 0,02 p. 23

em
p

lo
ye

es

we willen een  
aantrekkelijke en diverse  

werkgever zijn, met gelijke  
kansen voor iedereen,  

in een omgeving die kennis  
en vertrouwen stimuleert

engagement 7,9 8,1 p. 18

aantal opleidingsuren 49 336 31 689 p. 22

frequentie/ernstgraad arbeidsongevallen 4,54 / 0,05 2,09 / 0,01 p. 21

verhouding voltijds/deeltijds algemeen 63% / 37% 61% / 39% p. 24

verhouding voltijds/deeltijds managers 61% / 39% 60% / 40% p. 24

% doorgroei intern 74% p. 22

genderverhouding algemeen 16%   84% 15%   85% p. 24

genderverhouding management 25%   75% 30%   70% p. 24

45-plussers 14,5% 16,5% p. 24

allochtoon 4% 6% p. 24

so
ci

et
y we delen onze kennis en ervaring,  

en steunen individuele en  
maatschappelijke ontwikkeling

kwalitatieve kennisdeling ✔ ✔ p. 30-33

uren vrijwilligerswerk voor VSO 4 322 p. 27

stakeholders tevreden met dialoog ✔ p. 33

b
as

ic
s we hebben business principles  

en een managementsysteem  
dat ons CSR-beleid omvat

business principles ✔ ✔ p. 34-35

managementsysteem ✔ ✔ p. 35

vendor CSR-performance system ✔ p. 37

SA 8000 ✔ ✔ p. 36

   
g

re
en we doen dit op de meest  

milieuvriendelijke manier

elektronische loonfiches

eigen medewerkers 89,6% 88% p. 39

uitzendkrachten 58% 70% p. 39

projectmedewerkers 93% p. 39

elektronische facturen 8% 33% p. 39

uitstoot/bedrijfswagen 125 gr 116 gr p. 38

onze omgeving

correct kader. De professionele rekrutering in het 

Randstadkantoor ter plaatse (in het buitenland), de 

duidelijke communicatie, de grondige voorbereiding op 

de verhuizing (o.a. de taalopleiding) en de begeleiding 

en omkadering hier zijn elementen die de doorslag 

geven. Omwille van deze uitgebreide en persoonlijke 

dienstverlening is het niet mogelijk om massaal 

kandidaten te laten instromen. 

Binnen dit wettelijke en ethisch 

verantwoorde kader stelde Randstad  

162 personen tewerk in 2012.

53% van de buitenlandse uitzendkrachten 

werd gerekruteerd in Polen, 39% in Portugal 

en 7% buiten Europa. 42% zijn bedienden, 

vooral medische profielen en ingenieurs.

10 jaar Randstad Dienstencheques 

De dienstencheques zijn een middel om een reguliere 

markt van persoonlijke dienstverlening bij gezinnen te 

ontwikkelen. Daar hangt een prijskaartje aan vast, want 

arbeid is duur in België. Daarom ligt dit systeem af en 

toe onder vuur, zeker in tijden van besparingen. 

Toch zijn dienstencheques de meest succesvolle 

arbeidsmarktmaatregel aller tijden. In 10 jaar 

tijd werden 150 000 jobs gecreëerd, vooral voor 

laaggeschoolden. Dankzij de dienstencheques kunnen 

zij lokaal en flexibel werken. Heel wat internationale 

instellingen zoals de Internationale Arbeidsorganisatie 

en de Europese Commissie hebben lof voor het 

Belgische systeem van dienstencheques. 

Resultaten van onze jaarlijkse tevredenheids-

enquête bij onze huishoudhulpen bevestigen 

deze voordelen. Op de vraag ‘wat motiveert 

u het meest in uw job?’ antwoordde 42%: 

‘dat ik kan kiezen op welke uren ik werk’, 

16%: ‘dat ik dicht bij huis kan werken’,  

21%: ‘dat ik autonoom kan werken’,  

15%: ‘goed evenwicht privé-werk’.

“ Poetsen-in-het-zwart was nog volop in zwang 

toen ik in 2003 hulp in huis zocht. Het systeem van 

de dienstencheques was net gestart en sprak mij 

meer aan. Zowel voor mij als voor mijn poetshulp 

is het veel beter dat alles officieel gebeurt. Beide 

partijen zijn verzekerd voor ongeval of ziekte. 

En de poetshulp kan later van een pensioen 

genieten. Intussen zijn mijn man en ik 70-plus 

en Carin werkt hier al 10 jaar. Ik heb weer tijd 

voor allerlei dingen die ik zo graag doe. Ik heb 

6 jaar gestudeerd via volwassenenonderwijs 

en de pc heeft geen geheimen meer. Ik doe 

vrijwilligerswerk bij de bewoners van een  

rusthuis, kocht opnieuw een piano en begon 

nieuwe stukken in te studeren. In de school van 

de kleinkinderen geef ik in alle klassen initiatie 

klassieke muziek. Wanneer zou ik al die dingen 

moeten doen als ik niet op Carin kon rekenen om 

ons huis te onderhouden?”

 Carina Codenie-Keppens (72),

 klant te Lokeren

12
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 CSR: onze resultaten 2012

Missie 2020 KPI 2011 2012 Info

cl
ie

n
ts we willen de  

preferentiële  
hr-partner zijn  

voor klanten

omzet in euro 991 512 mln. 926 367 mln. Annual Report

aantal gewerkte uren

uitzendkrachten 35 047 644 31 065 397

huishoudhulpen 3 580 826 3 588 511

projectmedewerkers 1 070 625 1 155 596

aantal klanten

uitzendkrachten 17 580 16 573

huishoudhulpen 25 573 25 425

projectmedewerkers 802 840

tevredenheid klanten (net promotor score) 26% 24% p. 33

ca
n

d
id

at
es

we willen zoveel mogelijk  
mensen toegang geven tot  

werk en kansen om zich  
te ontwikkelen, met  

gelijke kansen voor iedereen,  
zorg voor hun veiligheid en  

gezondheid en in alle integriteit

tevredenheid

uitzendkrachten 73% 71% p. 18

huishoudhulpen 77% 81% p. 18

projectmedewerkers 74% 82% p. 18

aantal opleidingsuren
uitzendkrachten 113 540 99 673 p. 23

huishoudhulpen 8 029 7 738 p. 23

allochtoon
uitzendkrachten 14% 14% p. 25

huishoudhulpen 25% 25% p. 25

45-plussers
uitzendkrachten 39% 38% p. 25

huishoudhulpen 26% 26% p. 25

frequentie/ernstgraad  

arbeidsongevallen

uitzendkrachten 47,93 / 0,74 45,9 / 0,84 p. 23

huishoudhulpen 29,88 / 0,73 28,57 / 0,42 p. 23

projectmedewerkers 2,07 / 0,007 4,10 / 0,02 p. 23

em
p

lo
ye

es

we willen een  
aantrekkelijke en diverse  

werkgever zijn, met gelijke  
kansen voor iedereen,  

in een omgeving die kennis  
en vertrouwen stimuleert

engagement 7,9 8,1 p. 18

aantal opleidingsuren 49 336 31 689 p. 22

frequentie/ernstgraad arbeidsongevallen 4,54 / 0,05 2,09 / 0,01 p. 21

verhouding voltijds/deeltijds algemeen 63% / 37% 61% / 39% p. 24

verhouding voltijds/deeltijds managers 61% / 39% 60% / 40% p. 24

% doorgroei intern 74% p. 22

genderverhouding algemeen 16%   84% 15%   85% p. 24

genderverhouding management 25%   75% 30%   70% p. 24

45-plussers 14,5% 16,5% p. 24

allochtoon 4% 6% p. 24

so
ci

et
y we delen onze kennis en ervaring,  

en steunen individuele en  
maatschappelijke ontwikkeling

kwalitatieve kennisdeling ✔ ✔ p. 30-33

uren vrijwilligerswerk voor VSO 4 322 p. 27

stakeholders tevreden met dialoog ✔ p. 33

b
as

ic
s we hebben business principles  

en een managementsysteem  
dat ons CSR-beleid omvat

business principles ✔ ✔ p. 34-35

managementsysteem ✔ ✔ p. 35

vendor CSR-performance system ✔ p. 37

SA 8000 ✔ ✔ p. 36

   
g

re
en we doen dit op de meest  

milieuvriendelijke manier

elektronische loonfiches

eigen medewerkers 89,6% 88% p. 39

uitzendkrachten 58% 70% p. 39

projectmedewerkers 93% p. 39

elektronische facturen 8% 33% p. 39

uitstoot/bedrijfswagen 125 gr 116 gr p. 38

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012
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 CSR: onze resultaten 2012

Hebben we onze doelstellingen voor 2012 bereikt? info16

vertrouwdheid met onze Business Principles en meldingsprocedure met 10% verhogen ■ pag. 35

dienst aankoop werkt enkel nog met standaard inkoopdocument (RFP) ■ pag. 37

update van Ethisch Charter ■ pag. 37

elke leverancier kent de nieuwe inkoopvoorwaarden en ons Ethisch Charter ■ pag. 37

effectmeting van de conference calls ■ pag. 38

Randstad Professionals: invoering van elektronische loonfiches ■ pag. 39

gemiddelde uitstoot per bedrijfswagen: 120 gr ■ pag. 38

opstart van cel Green Professionals ■

drie collega’s op missie in een ontwikkelingsland voor VSO ■ pag. 27

acties voor Kom op tegen Kanker en steun aan de Stichting tegen Kanker ■ pag. 27

ontsmettende doekjes voor toetsenborden ■

uitrol project fietsen ■ pag. 39

conversatielessen Nederlands voor Franstalige collega’s ■ pag. 26

vrijwilligerswerk via Cap48 ■ pag. 26

workshops in scholen i.v.m. afstuderen en werken ■ pag. 26

sensibilisering rond equal treatment en goede resultaten ter zake ■ pag. 10

meet en greet met de directie ■ pag. 22

meer coaching ■ pag. 22 

business game voor het management ■ pag. 22

e-learning over de Wet op de Mededinging ■ pag. 23

        behaald            niet behaald

16 Het is niet gemakkelijk om op bepaalde van deze initiatieven (vooraf) meetbare doelstellingen te zetten. Daarom zijn we niet altijd zomaar 
tevreden met een blauw vakje. Op de bladzijde waar deze projecten worden besproken is er meer genuanceerde uitleg.



onze manier van 
duurzaam ondernemen

“Om steeds betere prestaties neer te zetten moet je aan details 
werken: je fitheid, je veiligheid, je motivatie, je training... 

 Daarom voel ik me bij Randstad thuis!”  

Frederic Coopman, account specialist
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Randstad heeft op basis van een stakeholderbevraging17 

een materialiteitsmatrix opgesteld. Die brengt alle

relevante thema’s voor ons duidelijk in kaart. 

Stakeholders gaven aan over welke thema’s zij infor

matie wilden krijgen. Hoe hoger een onderwerp in 

de grafiek staat, hoe belangrijker stakeholders het 

CSR: enkele aspecten uitgelicht

17 400 vertegenwoordigers uit alle stakeholdergroepen werden begin 2012 bevraagd over een reeks thema’s die voor een hrdienstenbedrijf relevant kunnen zijn. De lijst met thema’s die zij 
konden beoordelen en uitbreiden kwam tot stand met behulp van de GRIrichtlijnen, de ISO 26 000criteria, aandachtspunten die belangrijk zijn voor de sector en die in de media besproken 
worden, en onze ervaring uit eerdere rapporten.

ethiek 1 anti-corruptie

 2 ethisch beleggen

 3 integriteit 

 4 ethisch aankopen

 5 anti-kinderarbeid

 6 mensenrechten

hr-beleid 1 werkomstandigheden

 2 opleiding en ontwikkeling

 3 loopbaanbegeleiding

 4 diversiteit en gelijke kansen

 5 loon en andere voorwaarden

 6 tewerkstelling

 7 veiligheid en gezondheid

 8 sociaal overleg

maatschappij 1 tewerkstelling kansengroepen

 2 opleiding knelpuntfuncties

 3 non-discriminatie

 4 vrijwilligerswerk

 5 fondsenwerving

stakeholderbeleid 1 transparante communicatie

 2 systematisch overleg met alle partijen

 3 kanalen voor feedback en klachten

 4 arbeidsmarktkennis delen

milieu 1 verbruik materialen

 2 energieverbruik

 3 CO²-uitstoot

 4 afvalbeheersing

 5 mobiliteit

vi
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st
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ld
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visie Randstad
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6

vinden. Hoe meer een onderwerp naar rechts staat, hoe 

rele vanter Randstad het zelf vindt. 

We rapporteren over alle onderwerpen die in de matrix 

staan, maar het is evident dat wij voorrang geven aan 

prestaties in de meest relevante domeinen.
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‘Dé voorkeurswerkgever in de sector zijn’ staat in onze 

missie 2020. Zover staan we nog niet, maar we hebben 

wel in kaart gebracht hoe onze medewerkers zich bij 

ons voelen. Engagement is daarbij een indicator die wij 

erg belangrijk vinden. Engagement geeft immers niet 

alleen aan of onze mensen tevreden zijn, maar ook 

of ze trots zijn op Randstad, zich betrokken voelen en 

Randstad zouden aanbevelen aan anderen.

Eigen medewerkers

Indicatoren18 

1. People Survey

Deze enquête wordt jaarlijks door de Randstad holding 

georganiseerd in alle werkmaatschappijen wereldwijd. 

Ze peilt naar de betrokkenheid van de collega’s bij de 

doelstellingen, de missie en de cultuur van Randstad. 

69% van onze medewerkers nam deel.

engagement

Randstad
Belgium

Randstad
International

bench-
mark19

2012 2011 2012 2011 2012

engagement 8.1 7.9 7.5 7.4 7.3

tevredenheid 7.6 7.4 7.2 7.1 7.3

retentie 8.5 8.4 7.7 7.5 7.4

trots 8.1 8.0 7.8 7.6 7.3

aanbeveling 8.0 7.9 7.4 7.4 -

Van de Belgische medewerkers scoort bijna 

31% een 9 of 10/10 voor engagement.  

Zij worden ‘energizers20’ genoemd in de 

analyse van MeyerMonitor.

 

Heel de structuur en organisatie van Randstad zijn 

afgestemd op samenwerking en interesse in mensen. 

Omdat we onze medewerkers aanwerven op basis 

van onze bedrijfswaarden, ontstaat er een community 

met een sterke cultuur. Het hrbeleid ondersteunt dit. 

Onze campagne ‘Je goed voelen werkt beter’ is hiervan 

een mooi voorbeeld. In de campagne stonden onze 

collega’s centraal21. 

18 De tweejaarlijkse interne tevredenheidsenquête wordt in 2013 herhaald. We zullen 
vanaf nu ook maar om de twee jaar deelnemen aan de enquête Beste Werkgever.

19 MeyerMonitor, onze externe partner voor dit onderzoek, vergelijkt onze resultaten 
met een benchmark van 178 030 deelnemers uit andere bedrijven.

20 Het aantal ‘energizers’ dient het aantal ‘laggards’ (energievreters) te overtreffen.  
Bij Randstad zijn er meer dan vier keer meer ‘energizers’ dan ‘laggards’ (7%).

21 Vier van deze afbeeldingen staan aan het begin van ieder hoofdstuk in dit verslag.
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2. Beste Werkgever

In 2012 haalde Randstad voor 

de tiende keer het label ‘beste 

werkgever’ in deze bevraging door 

Great Place to Work, in samenwerking met de Vlerick 

Management School. De antwoorden van 284 collega’s 

en het oordeel van de Vlerickjury leidden ons naar de 

vijfde plaats in het klassement.

3. Verloop

Het verloop in 2012 was 13,57%.  

Dit cijfer ligt iets lager dan in 2011. Onze excollega’s 

stromen vaak door naar klanten, met een degelijke 

ervaring en kennis. Hun ‘employability’22 is vrij groot.

“ Het personeelsfeest van Randstad in 2012, 

Indian Summer, was een typisch voorbeeld 

van het enthousiasme en engagement van de 

collega’s. Er waren meer dan 1 000 aanwezigen. 

Op het programma stond o.a. een flashmob die 

in het grootste geheim door 100 collega’s was 

voorbereid en die iedereen verraste. Verder 

hadden 16 collega’s-muzikanten (8 mannen,  

8 vrouwen, 8 franstaligen, 8 nederlandstaligen) 

maanden gerepeteerd voor een spetterende set 

van 10 nummers. Hun samenwerking om alle 

bandleden op topniveau te brengen, getuigt 

van respect voor elkaar en kenmerkt onze 

organisatie. Volgende keer laten we zeker weer 

heel veel mensen actief participeren.”

 Internal Communication

Uitzendkrachten, huishoudhulpen  
en projectmedewerkers

We meten elk jaar de tevredenheid en het engagement 

van deze groepen. Deze resultaten zijn globaal gezien 

goed en verbe te rend. 

Randstad heeft de voorbije jaren sterk geïnves  teerd in 

goed werkgeverschap voor al deze mede werkers.

Onze aandacht ging daarbij o.a. uit naar opleidingen,

veiligheids maatregelen, overleg, netwerkings

mogelijkheden en communicatie.  

Nieuw in 2012 is bijvoorbeeld ‘myRandstad’, een online 

loket waar elke kandidaat jobs op maat, informatie en 

al zijn persoonlijke documenten kan vinden. 

Alle antwoorden en resultaten zijn grondig 

bestudeerd en er is een actieplan gemaakt waar 

nodig. Bij de uitzendkrachten was er de vraag om de 

klachtenbehandeling beter te laten verlopen.  

We hebben er in 2012 een prioriteit van gemaakt om 

verder te werken aan onze Complaints & Compliments

registratietool.

22  Over die ervaring en kennis beschikken die je vrij makkelijk naar een nieuwe job leidt. 
Dit komt uitvoerig aan bod in het hoofdstuk ‘opleiding en loopbaan’ op p. 2223. 

engagement

aantal  
bevraagden

geeft  
score van 8, 

9 of 10/10
vorige 

meting

uitzendkrachten 3 882 71% 72%

huishoudhulpen 522 81% 77%

projectmedewerkers 324 82% 74%
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23 Ook de medewerkers van ons gemeenschappelijk service center Bbridge en de 
projectmedewerkers van Professionals kunnen gebruik maken van i change.

veiligheid en gezondheid

Eén van de basisvereisten van goed werkgeverschap 

is zorgen voor de veiligheid en gezondheid van 

alle medewerkers, met speciale aandacht voor de 

kwetsbaarste groepen. Ook een goede balans tussen 

werk en privé is ontegensprekelijk belangrijk in de 

hectische maatschappij van vandaag. 

Eigen medewerkers

 

i change

Dit online platform bevat 

interactieve modules rond 

8 onderwerpen: gewicht, 

beweging, roken, stress, 

drinken, voeding, humeur 

en slaap. Sedert de start in 2010 zijn al 720 collega’s23 

in één van de modules gestapt. In 2012 waren er 78 

nieuwe aanmeldingen.

voeding
stress
beweging
gewicht

verdeling van de gevolgde modules

slaap
humeur
drinken
roken

20%

17%
16%

5%

5%

15% 13%

9%

Flexibiliteit

In het service center en op locaties waar het mogelijk is, 

is een flexibele uurregeling van kracht. Ook thuiswerk 

of dichterbijhuis werken wordt gefaciliteerd, door 

passende infrastructuur. Deeltijds werken is mogelijk tot 

en met het senior managementniveau. Veel mede

werkers maken hiervan gebruik.

Het percentage medewerkers  

dat deeltijds werkt is 61%.  

Bij het management is dat 60%.

Vitality@Randstad

Een multidisciplinaire werkgroep sensibiliseert en 

informeert over vier thema’s: gezonder bewegen, 

gezonder eten, sport en welzijn. Er zijn regelmatig 

activiteiten en initiatieven. Enkele voorbeelden:

• een trappendag op het service center

• groepsdeelname aan de 20 km door Brussel  

en de LadiesRun in Kortrijk

• deelname aan de 1 000 km van Kom op  

tegen Kanker en de 24urentocht van  

Relais pour la Vie in Braine l’Alleud

• een kalendertje met seizoensgroenten en recepten

absenteïsme door ziekte: 2,06%

moederschapsverlof: 2,86%

totaal: 4,92% 

19
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Een greep uit de overige initiatieven

• Aan de opleiding ‘Hoe omgaan met weerstand 

en agressie?’ namen 12 medewerkers deel en we 

plaatsten camera’s in enkele kantoren waar er risico 

is op agressie door derden.

• Jaarlijks is er een veiligheids en gezondheidscheck 

op alle locaties, met aandacht voor ergonomie voor 

alle medewerkers, een goede verluchting en de 

juiste verlichting.

• Ergonomische hulpmiddelen voor kantoorwerk zijn 

ter beschikking: pchouders, aangepaste muizen, 

trolleys, ...

• Tweejaarlijks volledig medisch onderzoek voor alle 

medewerkers vanaf 45 jaar.

• Sensibilisering rond alcoholgebruik bij elk feestelijk 

evenement.

Uitzendkrachten

• Webbased interactief onthaalplatform met 

veiligheidsinstructies geïnstalleerd bij tien nieuwe 

klanten in 2012.

• Ontwikkeling en verspreiding van poster met 

veiligheidsadviezen voor uitzendkrachten in de 

bouwsector.

• Permanente begeleiding op de werkvloer bij 

klanten, door onze veiligheidsadviseurs. Zij brengen 

alle risico’s in kaart, controleren en adviseren.

Bescherm je ogen!

Wat begint als een stofje in je oog, kan eindigen  in 
een ziekenhuiskamer. Op bouwwerven zijn er heel wat 
risico’s voor je ogen. Bescherm steeds je ogen!

construct

Stof en spatten in de ogen
Op een werf voer je heel wat werkzaamheden uit waarbij stof,     
spatten, vonken of wegspringende deeltjes in je ogen kunnen terechtkomen:	

	 n zagen, slijpen, schuren, boren,... 
 n borstelen, reinigen met hoge druk,...  
 n bij het gebruik van een hamer, een beitel,... 
 n lassen, het gebruik van een snijbrander,...
 Bovendien is er op een werf steeds opwaaiend stof, steengruis of andere  
 kleine deeltjes aanwezig. Dus ook als je gewoon over de werf stapt, lopen  
 je ogen gevaar. 

Bescherm je ogen: draag je veiligheidsbril
	 n Draag zoveel mogelijk je veiligheidsbril: bij risicovolle werkzaamheden is  
  een veiligheidsbril onontbeerlijk maar ook bij het lopen over de werf, biedt  
  een veiligheidsbril bescherming.
 n Zorg ervoor dat je veiligheidsbril aangepast is aan je veiligheidshelm. 
 n Kies steeds de gepaste bescherming; lassen bijvoorbeeld mag je enkel doen  
  met gelaatsbescherming met aangepaste glazen in de juiste tint. 

Wat doen... 
...indien er een scherp deeltje in je oog terechtkomt?
	 n  Probeer het niet zelf te verwijderen.
	 n Wrijf niet in je ogen. 
	 n Raadpleeg zo snel mogelijk een oogarts.

Wat je nooit mag doen!
	 n een beschadigde of niet aangepaste veiligheidsbril dragen;
 n je veiligheidsbril laten rondslingeren;
 n krassen maken op de glazen van je veiligheidsbril of gelaatsscherm.
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“ Dat voor DEC NV - als milieubedrijf - de aandacht 

voor de veiligheid van mens en milieu prioritair is, 

is een evidentie. Wanneer we een beroep doen op 

uitzendkrachten verwachten we van hen dezelfde 

attitude als van de andere mensen in onze 

teams. Toen Randstad ons voorstelde om samen 

een introductiefilm te maken om de tijdelijke 

medewerkers vooraf te laten kennismaken met 

onze activiteiten en de daaraan verbonden risico’s 

en preventiemaatregelen zijn we daar meteen 

op ingegaan. De introductiefilm is nu voltooid en 

staat online, samen met een korte test. Dit is een 

prima voorbeeld van de proactieve manier waarop 

Randstad met veiligheid en milieu omgaat.”

 Robert Nuyts,  

preventieadviseur DEC nv

veiligheid en gezondheid
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Huishoudhulpen

• De onthaaldvd in acht talen wordt voor alle 

kandidaten gebruikt.

• 1 500 fluohesjes werden uitgedeeld in de winter om 

de zwakke weggebruikers te beschermen.

• Startende huishoudhulpen krijgen een tweedaagse 

opleiding met o.a. een veiligheidsmodule.

• Driemaandelijkse nieuwsbrief met veiligheidstips 

naar huishoudhulpen en particulieren.

• 88 medewerkers die de huishoudhulpen 

rekruteren en uitsturen namen deel aan een 

veiligheidsopleiding.

Het absenteïsme daalde lichtjes  

van 4,23% naar 4,02%.

arbeidsongevallen

frequentiegraad 2010 2011 sector24 2012

medewerkers 3,64 4,54 2,09

uitzendkrachten 51,16 47,93 50,5 (2011) 45,09

huishoudhulpen 28,99 29,88 34,77 (2009) 28,57

professionals 2,24 2,07  4,10

ernstgraad

medewerkers 0,04 0,05 0,01

uitzendkrachten 0,85 0,74 1,01 (2011) 0,84

huishoudhulpen 0,53 0,73 0,85 (2009) 0,42

professionals 0,009 0,007  0,021

Doelstellingen 2013

• Een nieuwe vaste rubriek over  

gezond leven en werken in ons  

intern magazine.

• Ontwikkeling van een online  

opleiding over beeldschermwerk 

en over twee van de grootste 

 r isico’s voor onze uitzendkrachten:  

manueel heffen en tillen,  

en struikelen.

24 We vermelden hier telkens de meest recente cijfers die beschikbaar zijn voor de sector.

21

veiligheid en gezondheid
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Medewerkers laten ontwikkelen, hen relevant werk 

geven, hen wapenen om, indien nodig of gewenst, 

nieuwe stappen te zetten op de arbeidsmarkt. Dit zijn 

bij uitstek acties die een werkgever kan ondernemen 

om een loopbaan ‘duurzaam’ te maken. 

Eigen medewerkers

Opleidingen

• Na het inductietraject voor elke starter is er een 

heel gamma van opleidingen waaraan iedereen kan 

deelnemen in de verschillende fasen van zijn/haar 

loopbaan: specifieke jobgerelateerde trainingen, 

persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en 

leiderschapscoaching. 

• Er zijn klassikale opleidingen, maar ook trainingen 

onthejob en elearning.

• Naast externe partners die opleiding geven zijn er 

ook 76 collega’s als interne trainer actief.

• In het service center verzorgen collega’s taallunches 

in het Nederlands, Engels en Frans voor elkaar.

Coaching

De laatste jaren is er steeds meer nadruk gelegd op 

deze vorm van opleiding. Interne trainers worden 

gecoacht en alle startende medewerkers worden 

persoonlijk begeleid door een learning coach. Nieuw in 

2012: bij Randstad Professionals werd ‘peercoaching’ 

en peter/meterschap geïntroduceerd.

opleiding en loopbaan

2011 2012

training 38 760 u 28 891 u

coaching 8 984 u 6 383 u

elearning 1 080 u 1 719 u

sociale wetgeving 452 u 381 u

totaal25 49 243 u 37 374 u

25 Door minder aanwervingen in 2012, doorliepen minder mensen het inductietraject.

26 Deze manier van werken bleek efficiënt en zeer milieuvriendelijk te zijn!

27 Op 15 oktober stapten alle medewerkers van Randstad over op dit nieuwe 
mailsysteem.

28 Alle collega’s die in een leidinggevende functie kwamen.

Een greep uit de initiatieven in 2012:

• Een vernieuwd opleidingstraject voor de inhouse

medewerkers

• Een businessgame werd op maat ontwikkeld en 

opgenomen in het traject voor managers.

• Via webinar26 werden ambassadeurs opgeleid die 

lokaal bij hun collega’s de overstap naar Google 

Apps27 hebben ondersteund.

• Oprichting van een online inspiratieplatform en 

community voor alle medewerkers die opleidingen 

geven, intern of aan klantengroepen.

Er waren acht sessies ‘meet and greet’ 

met de directie waaraan 101 medewerkers 

deelnamen.

 

Evolutie en loopbaan

Voor alle medewerkers is een loopbaantraject 

uitgetekend. Er is jaarlijks minstens één evaluatie en 

één functioneringsgesprek. Deze gesprekken worden 

steeds voorafgegaan door een ‘talent review’.  

Tijdens een ‘talent review’ bespreken de manager en 

de hrmanager de talenten, competenties, ontwikkeling 

en ambities van een medewerker. Daaruit vloeit voor 

iedereen een persoonlijk ontwikkelingsplan voort,  

dat focust op de ontwikkeling van talenten  

en competenties. 

74% van de promoties28 in 2012  

gebeurde intern.  
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opleiding en loopbaan

29 Deze stond al op het programma voor 2012 maar liep vertraging op.

“ Bij Randstad groei je niet enkel op professioneel 

vlak, maar je loopbaan verrijkt jezelf als persoon. 

Als manager geef ik nu zelf aan de mensen van 

mijn team de kans om zich te ontplooien en hun 

grenzen te verleggen. Ik vertrek vanuit hun

 talenten en interesses. Daarop aansluitend 

bespreken we hun actie plan en verantwoordelijk-

heden. Via day-to-daycoaching, informele en 

formele feedback begeleid ik hun groei.  

Dat betekent ook dat ik af en toe iemand moet 

kunnen loslaten. Dat doe ik ook met de meeste 

zorg. Als het nodig is, moet je mensen laten gaan 

naar waar ze beter tot hun recht komen: beter 

voor alle partijen, inclusief henzelf.”

 Petra Verweirder,  

branch manager Sint-Amandsberg

23

Uitzendkrachten

In 2012 kregen onze uitzendkrachten 99 673 uren 

opleiding via onze opleidingspartner Training Solutions 

of ter plaatse bij de klant.

Huishoudhulpen

De opleiding voor huishoudhulpen draagt bij tot 

professioneler werk. Het is bovendien een boost 

voor hun persoonlijke ontwikkeling en verhoogt  

hun veiligheid.

In 2012 werden 906 huishoudhulpen 

opgeleid in de tweedaagse opleiding 

schoonmaak-, was- en strijktechnieken,  

en in de module persoonlijke ontwikkeling 

en kwaliteit: ‘Jij bent iemand met stijl’. 

Samen goed voor 7 738 uren.

Doelstellingen 2013

• Start met intervisie bij  

Randstad Diversity.

• Optimalisatie van de opleidings

trajecten voor Staffing,  

Dienstencheques en voor de 

branch managers, in het kader  

van levenslang leren.

• Uitbreiding van de leercommunity 

met onderdelen voor management 

en persoonlijke ontwikkeling.

• Lancering van de elearningmodules  

over de Business Principles,  

de Competition Law en de 

 Misconduct Reporting Procedure29.
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diversiteit

Interne diversiteit is een grote uitdaging voor 

alle organisaties. Een weerspiegeling zijn van de 

maatschappelijke omgeving is een nobel streefdoel, 

maar niet altijd makkelijk haalbaar. Intern focust 

Randstad op een duurzame loopbaan voor elke 

medewerker (ongeacht de leeftijd), op gelijke kansen 

voor mannen en vrouwen en op de integratie van 

allochtonen. 

Eigen medewerkers

Leeftijd

Talent en ervaring zijn kostbaar. Daarom houdt 

Randstad ook bij medewerkers die al iets ouder zijn, 

de vinger aan de pols zodat ze hun rol gemotiveerd 

en geëngageerd kunnen vervullen. In het kader van 

leeftijdsbewuste loopbanen bij Randstad zijn er de 

voorbije jaren een aantal initiatieven genomen.  

Dit aanbod, gebundeld onder de naam RandstadPlus, 

is consulteerbaar via het intranet. Het wordt actief 

aangeboden aan elke medewerker die 45 wordt en 

bestaat uit: 

• specifieke opleidingen: naast allerlei opleidingen  

die voor iedereen bestemd zijn, is er een apart 

aanbod van workshops afgestemd op de noden  

van 45plussers

• specifieke informatie en boekentips over einde 

loopbaan, loopbaanwending en pensioen op  

het intranet

• loopbaanbegeleiding op maat: mogelijkheid 

tot carrièrecoaching onder begeleiding van een 

getrainde carrièrecoach

• mogelijkheden voor aanpassingen aan de  

arbeidstijd of omstandigheden

Geslacht

We werken in een typisch ‘vrouwelijke’ sector. Zowel 

mogelijkheden voor flexibel en deeltijds werk (tot en 

met het niveau van senior management30), als evolutie 

en opleidingstrajecten met gelijke kansen voor beide 

geslachten zorgen ervoor dat veel vrouwen kunnen 

doorgroeien en dat er ook mannen deeltijds werken.

Randstad Belgium behaalde in 2011 de 

GEES (Gender Equality European Standard), 

een label voor bedrijven die speciale 

inspanningen doen voor de gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen op de werkplek.

Afkomst

In de People Survey31 kunnen onze medewerkers 

aangeven of zijzelf, één van hun ouders of twee 

van hun grootouders afkomstig zijn uit een niet

EUland. 6% antwoordde daarop positief in 2012. 

We monitoren dit cijfer jaarlijks via deze survey en 

tweejaarlijks in de interne tevredenheidsenquête, om 

een zo correct mogelijk beeld te krijgen.

verdeling
man/vrouw
algemeen 85%

15%

verdeling
man/vrouw bij
management 

30%

70%

30 Het niveau net onder het directiecomité.

31 Jaarlijkse bevraging door de Randstad holding. Zie ook p. 17.
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diversiteit

Uitzendkrachten

Uitzendarbeid is een zeer effectief instroomkanaal 

naar jobs voor allochtonen en jongeren. Het aandeel 

50plussers dat zijn weg vindt op de arbeidsmarkt 

is ook in onze kantoren een aandachtspunt. Dit 

thema kwam in de media in 2012 door een actie 

van Randstad, die een aantal uitzendkrachten in de 

bloemetjes zette, die al pensioengerechtigd zijn, maar 

nog steeds professioneel actief.

Huishoudhulpen

Het systeem van dienstencheques biedt zeer veel 

mogelijkheden voor nietBelgen en 45plussers.  

Dit heeft o.a. te maken met het feit dat deze jobs  

lokaal zijn en vaak flexibele uren bieden.

25% van de huishoudhulpen is niet-Belg  

en 38% is 45-plus.

diversiteit bij uitzendkrachten

2011 2012

vrouwen 47% 47%

mannen 53% 53%

jonger dan 26 56% 55%

ouder dan 45 9% 10%

nietBelg 14% 14%

nationaliteiten 161 159

Uitzendkrachten boven pensioenleeftijd, nog steeds actief in ons kantoor  
in Deurne.
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“ Het onthaal bij mijn start bij Randstad stelde 

me dadelijk op mijn gemak. Mijn takenpakket, 

dat bovendien zeer gevarieerd is, werd duidelijk 

toegelicht, en ook over de middelen die ik ervoor 

kon gebruiken kreeg ik voldoende uitleg. Ik ben 

moslim en vroeg naar een plekje waar ik kan 

bidden. De collega’s vonden mijn vraag niet 

vreemd. Ze deden mij een voorstel waar ik me 

goed bij voel. Dat maakt mijn integratie in het 

team makkelijker en ik leer veel bij.”

 Hervé Ndong Ndam, 

 stagiair bij Randstad Brouckère

Doelstellingen 2013

• Intern diversiteitspercentage van 

6% op z’n minst behouden.

• Verderzetting Diversiteitsplan  

Brussel.

• Project alfabetisatie met  

Het Vormingsfonds voor  

Uitzendkrachten: minstens  

10 kandidaten.

diversiteit

32 Gestart in 2010 in het kader van het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid.

Een betere integratie, meer diversiteit en interne en externe 

sensibilisering, dat zijn de krachtlijnen van het diversiteitsplan 

van de kantoren van onze regio Brussel32. Verschillende 

acties lopen al enige tijd en andere zijn in 2012 opgestart. 

• Conversatielessen Nederlands tijdens de lunch onder 

collega’s. 

• Samenwerking met Cap48, o.a. door de vrijwillige inzet 

van 10 collega’s tijdens Cox48.

• Workshops aan de EPHEC en de HUB die jongeren 

inzicht geven in het rekruteringsproces en in hoe 

solliciteren.

• Sensibilisering dankzij een vaste rubriek ‘diversiteit’  

in de newsletter voor onze Brusselse regio.



maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012

“ De Stichting tegen Kanker en Levensloop  

Braine-l’Alleud konden in 2012 op een 

gemotiveerd Randstad-team rekenen.  

Zij haalden een mooie som geld op die de 

Stichting zeer goed kan gebruiken.   

Wij ondersteunen het kankeronderzoek,  

bieden sociale begeleiding aan kankerpatiënten 

en sensibiliseren de bevolking voor een gezond 

leven. 

 Gedurende 24 uur heeft het team het beste van 

zichzelf gegeven. Een dergelijke inzet is zeer 

betekenisvol voor ons. We zijn blij dat Randstad 

zich voor de volgende editie weer engageert.”

 Marine Devillers

 projectcoördinatie Stichting tegen Kanker

vrijwillige inzet en initiatieven

Vrijwilligerswerk en fondsenwerving scoren eerder laag 

in de materialiteitsmatrix. Toch zijn er heel wat mooie 

initiatieven.

VSO

Via het partnership dat de 

Randstad holding in 2004 

startte met de internationale 

ontwikkelingsorganisatie Voluntary Services Overseas 

kunnen elk jaar een aantal collega’s als vrijwilliger 

vertrekken naar een lokale NGO in Afrika of Azië. Ze 

worden professioneel geselecteerd en opgeleid door 

VSO, en werken voor een lokaal loon. Randstad betaalt 

een forfaitair bedrag dat een deel van hun lopende 

kosten in België dekt. In de filosofie van VSO worden 

onze collega’s enkel tewerkgesteld in hun eigen 

expertisedomein.

Randstad strijdt tegen kanker

Randstad nam deel aan de 1 000 km van Kom op  

tegen Kanker met een team van 6 collegawielrenners. 

Ook op de Levensloop/Relais pour la Vie33 stonden wij 

klaar met een wandelteam van 20 collega’s met  

familie en vrienden voor een tocht van 24 uur.  

Voor beide organisaties samen brachten Randstad

collega’s een bedrag van 9 000 euro bijeen. Ze zetten 

tal van acties op touw zoals een quizavond en de 

verkoop van zelfgebakken taart. Als medestichter van 

de vzw XML Community schonken we bovendien 

samen met Sodexo, Protime, Securex en SD Worx,  

10 000 euro aan de Vlaamse Liga tegen Kanker.

onze collega-vrijwilligers voor VSO in 2012

Barbara training coördinator Zambia 39 weken

Carole hr advisor Zambia 26 weken

Famke hr advisor Zambia 26 weken

Marijke NGO support Namibië 23 weken

27

33 Een organisatie van de Stichting tegen Kanker.
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Een greep uit de overige initiatieven

Randstad Dienstencheques verzamelde bij alle collega’s 

speelgoed dat nog in goede staat was en verkocht 

het tijdens een speelgoedbeurs net voor Sinterklaas, 

tegen heel zachte prijzen aan de minder begoede 

huishoudhulpen. De opbrengst ging naar Oxfam.

 

Verspreid over drie acties hebben 25 collega’s van de 

Gentse kantoren bloed gegeven aan het Rode Kruis.

Live Entertainment Foundation is een organisatie die 

kansarmen de mogelijkheid biedt om aan culturele 

activiteiten deel te nemen. Randstad steunt financieel.

Purple Talents geeft jonge voetbaltalenten de kans om 

hun training te combineren met een goede opleiding. 

Randstad biedt hen een degelijke stageplaats. 

Tijdens de Zuiddag 2012 werkten 42 studenten in 

onze kantoren. Hun loon voor die dag ging naar een 

ontwikkelingsproject in Venezuela.

vrijwillige inzet en initiatieven
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stakeholderrelaties

Onze stakeholders zijn alle mensen die te maken 

hebben met werk. En dat zijn er dus heel veel. 

Sommigen zijn professioneel betrokken, zoals de 

federaties, politici en academici. Iedereen heeft er ook 

als individu mee te maken, want hij of zij heeft een 

klant-bedrijven
politieke beslissers

klant-
particulieren

medewerkers
arbeidsmarktactoren
vakbonden

werkgeversfederaties

academici

interesse in Randstad

in
vl

o
ed

 o
p

 R
an

d
st

ad groot publiek ngo’s

aandeelhouders

leveranciers

werkzoekenden

media

34 Deze mapping kwam tot stand na een workshop volgens de methodiek van GRI. 

eigen loopbaan of probeert werk te vinden. In 2012 

hebben we onze stakeholders in een matrix geplaatst34. 

Randstad ziet stakeholderrelaties als een uitwisseling: 

geven en nemen. Mits de dialoog respectvol en 

constructief is, is de relatie meestal zeer verrijkend.

Stakeholdermap
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stakeholderrelaties

Kennisdeling

Randstad is een kennisbedrijf. Door onze studies 

en door de ervaring van onze interne specialisten

worden we erkend voor onze expertise inzake hr 

en arbeidsmarkt. Deze kennis stellen wij graag 

gratis ter beschikking van stakeholdergroepen.  

Hieronder vindt u enkele initiatieven die we in  

2012 namen.

Voor klanten, politici, arbeidsmarktactoren,  

federaties, ...

• Een workshop over ‘Diversiteit als motor voor 

creativiteit’ bij HR Public met 45 deelnemers in 

januari.

• Themamiddagen over het Vlinderakkoord en 

de impact daarvan op hr, bijgewoond door 536 

klanten.

• Op 26 april had het eerste Randstad Labour Market 

Seminar plaats. Het werd een levendig debat naar 

aanleiding van de boekvoorstelling ‘The Precariat’35. 

• De organisatie, in samenwerking met HR Square, 

van het seminarie ‘Klare afspraken, goede vrienden’ 

over de sociale verkiezingen, op 14 juni.

• De organisatie van het seminarie over 25 jaar wet 

op uitzendarbeid, op 1 oktober.

• De boekvoorstelling ‘We kunnen winnen’ van Pieter 

Timmermans op 19 november en van ‘De collega’s 

werken thuis’ van Frank Van Massenhove en Tom 

Auwers, op 5 december. 

• Randstadmedewerkers nemen veelvuldig actief  

deel aan conferenties, panels en debatten.  

Zo vertegenwoordigt Jan Denys sedert enkele jaren 

het VBO op de ILOconferentie36.

• Partnership met AWEX (Agence Wallonne à 

l’Exportation et aux Investissements étrangers) in 

het kader van het project voor de uitbreiding van 

de haven van Rotterdam, en expertisedeling op vlak 

van eigenheid van de Belgische arbeidsmarkt voor 

buitenlandse investeerders. 

• Randstad werkt actief mee in het CSEF (Comité 

Subrégional pour l’Emploi et la Formation) en in de 

sociale werkgroep van de UWE (Union Wallonne  

des Entreprises).

• Deelname aan academische denktanks over  

o.a. schaarste.

• 100 000 contactpersonen in bedrijven ontvangen 

onze online newsletter met informatie op maat voor 

hrexperten: HRTopics.

35 Guy Standing: ‘The Precariat. The new dangerous Class.’ Bloomsbury Academic (2011)

36 Dit is de conferentie van de International Labour Organization, een agentschap van de 
Verenigde Naties.

Federaal Minister van Werk Monica De Coninck op het Randstad Labour 
Market Seminar.
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“ Een betere werking van de arbeidsmarkt is een 

grote uitdaging voor Wallonië, vooral wat de 

match tussen jobaanbod en werkzoekenden 

betreft. Dit is één van de pijlers van het 

programma ‘Ambition 2020’ van de UWE. 

Randstad steunt dit essentieel programma actief 

door zijn expertise te delen met bedrijven van de 

regio. Dat is voor mij een duurzame investering 

in socio-economische ontwikkeling.”

 Vincent Reuter, 

 afgevaardigd bestuurder van de  

Union Wallonne des Entreprises

stakeholderrelaties
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Voor het groot publiek

• De nieuwe Facebookpagina van Randstad is een 

manier om directe feedback van het groot publiek 

te krijgen.

• Columns en opiniestukken, door collega Jan Denys.

• Specifiek voor studenten: tientallen presentaties in 

universiteiten en workshops in scholen.  

We beantwoorden jaarlijks honderden studenten

vragen en begeleiden zo’n 400 stagiairs. 

• Randstad kwam 1 260 keer in de Belgische 

geschreven pers, en heel frequent op radio en 

televisie. Bijvoorbeeld in een reportage van Koppen 

over onze aanpak bij discriminerende aanvragen.

 

Studies37

• De jaarlijkse arbeidsmarktstudie ‘Inspraak en 

medebestuur, hoe participeren werknemers in het 

bedrijfsleven’ toonde aan dat werknemers over deze 

participatie niet erg tevreden zijn.

• De jaarlijkse studentenarbeidstudie ‘Studenten aan 

het werk’ concludeerde dat studenten steeds meer 

werken, jammer genoeg ook in het zwart.

• De resultaten van de jaarlijkse studie over de 

‘employer brands’ van de grootste Belgische 

bedrijven werden voor het eerst voorgesteld op 

een aparte Randstad Employer Branding Summit. 

Daarna werd de Randstad Award uitgereikt 

aan de aantrekkelijkste werkgever. De winnaars 

waren Deme in de privésector en de Federale 

Overheidsdiensten in de publieke sector.

Bestuursfuncties en lidmaatschappen

Randstadmedewerkers hebben bestuursmandaten  

bij o.a. Federgon en Business & Society. We zijn  

actief lid van o.a. Voka, VKW, Het Vlaams Netwerk  

voor Ondernemingen, Union Wallonne des Entreprises 

en Kauri.

37 Al deze studies zijn digitaal beschikbaar op onze website.
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38 Er waren 32% klanten en 14% leveranciers, 11% gaf aan een potentiële kandidaat 
voor werk te zijn. De overigen waren een mix van vertegenwoordigers van 
vakbonden, aandeelhouders, federaties, arbeidsmarktactoren, academici, politici en 
mensen uit de media.

39 De kwantitatieve en kwalitatieve feedback op het intranet wordt regelmatig 
gecheckt en op basis daarvan worden verbeterplannen gemaakt.

Stakeholderbevraging

In 2012 hebben we geen aparte rondetafel voor 

onze stakeholders georganiseerd. Wel hebben 

we bij 74 vertegenwoordigers van verschillende 

stakeholdergroepen38 gepeild naar de tevredenheid  

over onze communicatie en kennisdeling. Dit zijn  

de resultaten.

helemaal 
eens eens

eerder 
oneens oneens

geen 
mening

ik vind dat 

Randstad 

voldoende 

communiceert

27% 56% 8% 0% 7%

ik vind dat 

Randstad 

over relevante 

onderwerpen 

communiceert

27% 42% 1% 0% 4%

ik vind dat het de 

rol is van Randstad 

om kennis en 

expertise te delen

32% 38% 2% 0% 2%

ik vind het 

makkelijk om aan 

Randstad feedback 

te geven

14% 45% 7% 0% 8%

ik ben tevreden 

over de commu

nicatie met 

Randstad

14% 54% 2% 0% 4%

Dialoog met medewerkers

Communicatie tussen medewerkers gebeurt 

voornamelijk via facetoface contacten met het 

lijnmanagement. Er is een structurele planning met 

overlegmomenten die starten in het directiecomité en 

zo via de lijn tot bij elke medewerker komen. 

Daarnaast is er een drukgeconsulteerd39 intranet, 

waarop al het operationele en nicetoknow 

nieuws komt en waar alle documenten en 

achtergrondinformatie over hr, commerciële acties, 

de geschiedenis en structuur van het bedrijf staan. 

Er is een stuk interactie via polls, de mogelijkheid om 

inhoudelijke feedback te geven of eenvoudig een artikel 

te ‘liken’. Het is een permanente zorg van de dienst 

Internal Communication om het intranet uptodate en 

aantrekkelijk te houden. 

Zowel lokaal als regionaal zijn er informatieve 

vergaderingen en feestelijke momenten waarop 

collega’s en directie elkaar formeel en informeel 

ontmoeten. Voor het management zijn er bovendien 

‘meet and greet’sessies met de directie om in kleine 

groepen over elk mogelijk relevant onderwerp te 

spreken.

crisis... so what?

Plastic Bertrand als kandidaat

MUZiek en ik: da’s een wereld

Hoe wapent Randstad zich tegen de crisis? p. 10

door en voor
Randstad-medewerkers

Januari 2013

Een blik achter de schermen bij inhouse RTBF p. 12

François-Xavier Kernkamp p. 13

Driemaandelijks intern magazine

stakeholderrelaties
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Sociale dialoog

De ondernemingsraden en het Comité voor Preventie 

en Bescherming op het Werk functioneren goed.  

De informatiedoorstroom gebeurt via het intranet.  

Bij de sociale verkiezingen in 2012 heeft Randstad een 

speciale editie van het intern magazine hieraan gewijd, 

waarin aan medewerkers de werking en doelstellingen 

van deze overlegorganen werd uitgelegd.

Tevredenheid van klanten

Tevredenheidsenquêtes

Voor de tevredenheidsenquête van 2012 werden 

klanten van Randstad Sociaal Secretariaat en klanten 

van Staffing en Inhouse Services ondervraagd. 

Voor het Sociaal Secretariaat werden  

63 klanten bevraagd. 71% geven Randstad 

8, 9 of 10/10. De benchmark volgens ICMA40 

ligt op 68%. Voor Staffing zijn 2 875 klanten 

bevraagd. Ook daar geeft 71% Randstad  

8, 9 of 10/10. De benchmark is 69%.  

Ook 88 inhouse-klanten beoordeelden 

Randstad. Daar was de score 66%.  

De benchmark is 69%.  

 

Net Promoter Score

Deze score werd berekend door TNS NIPO op basis van 

een bevraging van 620 mensen uit het grote publiek, 

tussen 18 en 64 jaar. Deze score vertelt in welke mate 

zij tevreden zijn en bereid zijn Randstad aan te bevelen. 

De behaalde score in 2012 bedraagt 24%. Dat is ruim 

boven concurrenten Adecco (18%) en Manpower (5%). 

Het sectorgemiddelde is 4%.

 Randstad krijgt de appelsien 

“ In de geregistreerde klachten merken we nogal 

wat verschillen tussen uitzendkantoren. (...) 

Met de gegevens van dit onderzoek kunnen 

we ook gaan kijken welke uitzendkantoren het 

beter doen dan gemiddeld. De uitzendkantoren 

waarover we veel minder klachten ontvingen 

dan waar we normaal zouden kunnen van 

uitgaan. (...) daar is er één duidelijke uitschieter: 

marktleider Randstad. Met een totaal van 82 

geregistreerde klachten is Randstad ook bij het 

ACV de marktleider wanneer het om klachten 

van uitzendkrachten gaat. Maar Randstad is ook 

het veruit grootste uitzendkantoor. En scoort met 

10,8% van alle klachten ruim de helft onder zijn 

marktaandeel van 21,35 %. Verhoudingsgewijs is 

Randstad dus het betere uitzendkantoor: ze doen 

het inzake het vermijden van klachten eigenlijk 

dubbel zo goed als het sectorgemiddelde.” 

 Persbericht ACV, 4 december 2012.
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40 ICMA International voert deze enquêtes uit.
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Corporate governance is een belangrijk onderdeel van 

de bedrijfscultuur van Randstad. Het is een leidraad 

voor ons management en voor het gedrag van onze 

medewerkers. De bedrijfsprocessen doorheen de 

wereldwijde organisatie verzekeren de toepassing van 

de corporate governance code41 in alle landen waar 

Randstad actief is. 

Structuur

 

Internationaal

De bestuursstructuur is gebaseerd op de Nederlandse 

wetgeving, onze statuten en de regelgeving van 

Euronext. Daarnaast zijn er interne beleidslijnen 

en regels die onze manier van zakendoen en het 

verwachte gedrag van elke medewerker concreet 

voorschrijven. Op holdingniveau zien de executive 

board (raad van bestuur) en de supervisory board 

(raad van toezicht) erop toe dat de principes van 

onze corporate governance code worden toegepast. 

Nationaal en internationaal worden alle ontwikkelingen 

nauwkeurig gemonitord. De rapportage daarover 

gebeurt in het jaarverslag42 van de Randstad holding. 

België

Het Belgische directiecomité ziet toe op de correcte 

uitvoering van het holdingbeleid. Daartoe zijn een aantal 

instrumenten ontwikkeld, zoals het managementsysteem, 

dat vertrekt vanuit onze missie en onze filosofie, en 

waarin doelstellingen voor alle onderdelen van onze 

business zijn geformuleerd, met concrete KPI’s. Via een 

dashbord wordt de voortgang van elke KPI opgevolgd. 

Via een systeem van interne en externe audits wordt dit 

proces gecontroleerd en indien nodig wordt het beleid 

bijgestuurd of het proces verbeterd.

Corporate responsibility

Het holdingbeleid inzake corporate responsibility wordt 

in België vorm gegeven onder coördinatie van een   

corporate governance

CSRmanager. Deze manager werkt binnen het 

departement corporate communication en rapporteert 

aan de director corporate communication. De CSR

manager 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. Elk kwartaal rapporteert de CSR

manager alle data inzake CSR aan de Randstad holding. 

Deze gegevens worden geïntegreerd in de financiële 

kwartaalrapportage.

Compliance

 

Integriteit en ethisch gedrag zijn de drijvende krachten 

achter het persoonlijk en professioneel gedrag van alle 

Randstadmedewerkers. Door het ondertekenen van de 

UN Global Compact, verbindt de Randstad holding zich 

ertoe om internationaal 10 principes rond mensenrechten, 

arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie 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.

 Business Principles. Deze principes zijn gebaseerd op 

onze kernwaarden: ‘kennen, dienen en vertrouwen’ en 

de gelijktijdige belangenbehartiging van alle partijen.  

Ze zijn een praktische leidraad voor elke medewerker  

om zaken te doen volgens deze ethische filosofie.  

 Gift and Hospitality Policy. Een duidelijke richtlijn over 

het geven of ontvangen van geschenken, het aanbieden 

of genieten van gastvrijheid en andere voordelen, met als 

doel elke zweem van belangenvermenging te vermijden 

en ethisch en eerlijk te handelen. Dit helpt medewerkers 

het onderscheid te maken tussen het onderhouden 

van normale commerciële contacten en het stellen van 

corrupte handelingen.

 

 Data Protection Policy. Een richtlijn over de 

behandeling van persoonlijke gegevens, waarover 

Randstad in ruime mate beschikt, van alle types van 

kandidaten, medewerkers en klanten.

 

41 Zie www.commissiecorporategovernance.nl.

42 Het maatschappelijk verslag van de Randstad holding is geïntegreerd in het 
jaarverslag. Zie www.randstadholding.com/corporategovernance.
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 Misconduct Reporting Procedure. Elke inbreuk 

op bovenstaande policies kan, al dan niet anoniem, 

door elke medewerker gemeld worden via een 

beveiligde website en telefoonlijn. 

 Competition Law Policy. Een zeer praktische 

lijst met voorbeelden, ‘wat doen’ en ‘wat niet 

doen’, met als doel alle commerciële handelingen 

van medewerkers volledig in overeenstemming te 

brengen met alle geldende mededingingswetten, 

zodat Randstad het vertrouwen van zijn klanten 

verdient en gevrijwaard blijft van civielrechtelijke 

en strafrechtelijke aansprakelijkheidskwesties, 

onderzoeken en boetes.

SA 8000

Randstad België heeft als enige bedrijf in de sector, 

sinds 2002, het SA 8000certificaat dat bevestigt 

dat Randstad de internationale normen43 inzake 

mensenrechten (kinderarbeid en gedwongen arbeid), 

arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid en 

het recht op verenigingen, discriminatie en omgang 

met medewerkers, werkuren en verloning), en 

managementsystemen naleeft. Deze principes komen 

ook terug in ons Ethisch Charter44.

43 Deze normen zijn gebaseerd op het basisverdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie ILO.

44 Zie p. 37.

% medewerkers dat vertrouwd tot  
zeer vertrouwd is met deze instrumenten

2011 2012

business principles 68% 70%

misconduct reporting 
procedure 57% 57%

competition law 80% 79%

bron: People Survey 2012

“ SA 8000 is een internationale standaard voor 

ethisch ondernemen met vereisten rond 

personeelsbeheer, veiligheid en welzijn, 

communicatie en leveranciers. Doel is om deze 

domeinen van het minimaal wettelijke naar het 

niveau van ‘best practices’ te tillen. Randstad kiest 

al tien jaar voor deze certificering. Een garantie 

dat de aspecten van SA 8000 in het beleid én 

in de dagelijkse werking worden toegepast. 

Permanente verbetering is nodig om gecertificeerd 

te blijven. We verwachten initiatieven inzake 

sectorale issues zoals discriminatie en veilig 

werken. Geloofwaardigheid is een andere vereiste: 

waarden, intenties, woorden en daden moeten op 

éénzelfde lijn liggen, zowel bij de organisatie als 

bij de individuele medewerkers.”

 Geert Anciaux,  

lead assessor 

35
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corporate governance

Overzicht van de kwaliteits- en CSR-labels van Randstad in België

wat? in 2012?

KWALITEIT
ISO 9001: 2008
• Randstad Inhouse
 Services

Een erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsma
nagementsysteem van een organisatie en de manier 
waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

Behaald in 2012, geldig voor drie jaar.

KWALITEIT
QFOR
• Randstad HR Solutions
• Randstad Professionals

De Qforaudit controleert de kwaliteit van de dienstver
lening van opleidings en adviesverstrekkers op basis van 
een uitgebreide studie en een tevredenheidsonderzoek bij 
klanten. De sector erkent het certificaat als een kwaliteits
garantie.

Het kwaliteitscertificaat Qfor voor Randstad HR Solutions 
en Randstad Professionals (gedeelte Werving en Selectie) is 
(opnieuw) verlengd voor drie jaar.

VEILIGHEID
VCU
• Randstad Construct nv: 15 units
• Randstad Belgium nv: 33 units
• Service Center

De VCUnorm heeft betrekking op:
• ●veiligheids en gezondheidsbeleid
• ●risicoinventarisatie en evaluatie
• ●selectie en administratief beheer
• ●voorlichting en instructies
• ●melding, registratie en onderzoek van ongevallen  

en incidenten
• ●bedrijfsgezondheidszorg

48 units werden intern geauditeerd. SGS voerde een  
externe audit uit in 2012. Het certificaat is geldig voor  
drie jaar.

VEILIGHEID 
VCA
• Randstad Professionals nv:  

3 kantoren

Idem VCU maar voor aannemers. Er gebeurden drie interne en een externe audit in 2012.

MVO
SA 8000
• Randstad Group Belgium nv

SA 8000 is een internationale standaard voor MVO die 
verantwoorde arbeidsomstandigheden waarborgt. Er zijn 
normen voor kinder en dwangarbeid, gezondheid en 
veiligheid, verloning, werkuren, discriminatie, vrijheid van 
vereniging en recht op collectieve onderhandelingen.

Er waren twee geslaagde audits in 2012 en het certificaat 
is toegekend en geldt voor drie jaar.

Doelstelling 2013

• De vertrouwdheid met de Business Principles en  

de meldingsprocedure verhogen tot 80%.
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Doelstelling 2013

• De finalisering van de  

ethische aankoopcode.

Randstad heeft in België in de voorbije jaren grote 

stappen gezet naar duurzamer aankopen door, samen 

met de Randstad holding, nieuwe tools te ontwikkelen 

die het voor medewerkers en leveranciers duidelijker 

maken wat wij daaronder verstaan. 

Request for proposal

Dit nieuwe document stelt vereisten inzake milieu, 

bijvoorbeeld inzake afval, en bevat ons vernieuwd 

Ethisch Charter. De doelstelling om het standaard te 

gebruiken is niet behaald, maar elke nieuwe leverancier 

in 2012 kreeg ermee te maken. Bij de vernieuwing 

van contracten met huidige leveranciers zal dit nieuwe 

document verder geïntroduceerd worden.

Vendor performance management

Nieuw sinds eind 2012. Het hele jaar door worden 

de leveranciers die cruciaal zijn voor onze business 

zeer uitgebreid gemonitord. We letten niet alleen op 

kwalitatieve aspecten en samenwerking, maar ook op 

ethische en sociale aspecten, corporate governance 

en milieuinspanningen. Zij worden jaarlijks besproken 

met de betrokken leverancier. Maar het werkt ook in de 

andere richting. Sommige leveranciers stimuleren ons 

tot een groter milieubewustzijn. Van bpost kregen we 

een certificaat omdat we onze volledige CO
2
uitstoot 

veroorzaakt door de briefwisseling compenseren.

Ethisch Charter

Het bestaande Ethisch Charter kreeg een update, met 

duidelijkere link naar onze missie en bedrijfswaarden en 

een concretere vertaling van de SA 8000normen.

aankoop

één missie, éen filosofie
De missie van Randstad is ‘Shaping the world of work’: meebouwen aan de arbeidsmarkt 
van morgen. Deze ambitie willen we waarmaken op basis van de Randstad-filosofie die 
sinds 1960 de grondslag is van onze continuïteit en onze groei. Die filosofie is gebaseerd 
op ‘de gelijktijdige behartiging van de belangen van al onze stakeholders’.

krachtige bedrijfswaarden
Onze medewerkers handelen volgens vijf waarden, die intern en extern herkenbaar zijn: 
integer, ondernemend, positief, geörienteerd op de andere en in goede samenwerking.

SA 8000
Ons beleid van duurzaam ondernemen toetsen we o.a. aan de voorschriften van  
SA 8000, een internationaal erkende norm en instrument voor controle, benchmarking en 
verbetering op ethisch vlak. 

voor Randstad Group Belgium nv
Herman Nijns
afgevaardigd bestuurder

ons engagement
1. Wij verbinden ons tot het respecteren en controleren van de wettelijk vereiste leeftijd 

van tewerkstelling van al onze vaste en tijdelijke werknemers.

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

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

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

5. 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.

6. Wij veroordelen elk onredelijk optreden dat iemands waardigheid of diens fysieke of 
morele integriteit kan aantasten.

7. 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.

8. Wij garanderen aan al onze medewerkers dat we hun rechten, belangen en 
bezoldigingsvoorwaarden respecteren. 

9. Wij voeren dit beleid van duurzaam ondernemen aan de hand van een 
managementsysteem dat controle- en evaluatiesystemen bevat, een nauwkeurige 
monitoring mogelijk maakt en onze bedrijfsprocessen kan bijsturen.

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

ethisch charter

één missie, éen filosofie
De missie van Randstad is ‘Shaping the world of work’: meebouwen aan de arbeidsmarkt 
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op ‘de gelijktijdige behartiging van de belangen van al onze stakeholders’.
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SA 8000, een internationaal erkende norm en instrument voor controle, benchmarking en 
verbetering op ethisch vlak. 

voor Randstad Group Belgium nv
Herman Nijns
afgevaardigd bestuurder

ons engagement
1. Wij verbinden ons tot het respecteren en controleren van de wettelijk vereiste leeftijd 

van tewerkstelling van al onze vaste en tijdelijke werknemers.

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

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

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

5. 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.

6. Wij veroordelen elk onredelijk optreden dat iemands waardigheid of diens fysieke of 
morele integriteit kan aantasten.

7. 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.

8. Wij garanderen aan al onze medewerkers dat we hun rechten, belangen en 
bezoldigingsvoorwaarden respecteren. 

9. Wij voeren dit beleid van duurzaam ondernemen aan de hand van een 
managementsysteem dat controle- en evaluatiesystemen bevat, een nauwkeurige 
monitoring mogelijk maakt en onze bedrijfsprocessen kan bijsturen.

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

ethisch charter

één missie, éen filosofie
De missie van Randstad is ‘Shaping the world of work’: meebouwen aan de arbeidsmarkt 
van morgen. Deze ambitie willen we waarmaken op basis van de Randstad-filosofie die 
sinds 1960 de grondslag is van onze continuïteit en onze groei. Die filosofie is gebaseerd 
op ‘de gelijktijdige behartiging van de belangen van al onze stakeholders’.

krachtige bedrijfswaarden
Onze medewerkers handelen volgens vijf waarden, die intern en extern herkenbaar zijn: 
integer, ondernemend, positief, geörienteerd op de andere en in goede samenwerking.

SA 8000
Ons beleid van duurzaam ondernemen toetsen we o.a. aan de voorschriften van  
SA 8000, een internationaal erkende norm en instrument voor controle, benchmarking en 
verbetering op ethisch vlak. 

voor Randstad Group Belgium nv
Herman Nijns
afgevaardigd bestuurder

ons engagement
1. Wij verbinden ons tot het respecteren en controleren van de wettelijk vereiste leeftijd 

van tewerkstelling van al onze vaste en tijdelijke werknemers.

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

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

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

5. 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.

6. Wij veroordelen elk onredelijk optreden dat iemands waardigheid of diens fysieke of 
morele integriteit kan aantasten.

7. 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.

8. Wij garanderen aan al onze medewerkers dat we hun rechten, belangen en 
bezoldigingsvoorwaarden respecteren. 

9. Wij voeren dit beleid van duurzaam ondernemen aan de hand van een 
managementsysteem dat controle- en evaluatiesystemen bevat, een nauwkeurige 
monitoring mogelijk maakt en onze bedrijfsprocessen kan bijsturen.

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

ethisch charter
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Hoewel de milieuimpact van een organisatie in onze 

sector niet te vergelijken is met andere sectoren, wil 

Randstad binnen de sector toch ‘het groenste bedrijf’ 

zijn. Sedert 2010 is er een multidisciplinair overleg 

over de acties en prioriteiten om de impact van onze 

activiteiten op het milieu zo laag mogelijk te houden. 

Dit milieuoverlegplatform werkt op de volgende 

aspecten:

Mobiliteit en CO2-uitstoot

• Sinds september 2012 startten we een 

dienstfietsproject in tien Randstadkantoren45.

• Er worden beduidend méér vergaderingen via  

een conference call gedaan. Dat meten we aan  

de stijgende kosten van het telefoongebruik.  

Het effect op het aantal uren onderweg en in 

meetings is  althans bij onze steekproef  niet 

afgenomen in vergelijking met 2011.

milieu

centraliseren/om de hoek?

duurzamer gebruik

processen en logistiek

groene leveranciers

groene IT

ruimtegebruik

energiegebruik

toestellen

ligging

goed huisvaderschap

Randstad,
groenste bedrijf 

in de sector

energie

leveranciers

kantoren

hergebruik

afval

aankopen

aantal
kilometers

en
CO2-uitstoot

conference call

carpooling

regionaal en telewerk

mix verkeersmiddelen

gedrag

bedrijfswagens

grondstoffen
en

materialen

papier

toner

goed huisvaderschap

In 2012 ondertekende Randstad het charter 

van het label ‘Ecodynamische onderneming’. 

Daarmee hopen we het proces om een 

groener bedrijf te worden op gang te 

brengen en houden. De bedoeling is hiervoor 

geauditeerd te worden en in 2013 het label 

te krijgen voor ons service center.

45 In Deurne, Leuven, SintAmandsberg, Gent, Turnhout, Ieper, Dendermonde, 
Antwerpen, Hasselt en SintNiklaas.

• Voor de introductie van Google Apps hebben we 

140 collega’s via webinars opgeleid als ambassadeur 

voor hun regio. Op deze manier is een groot 

changeproject (en het grootste opleidingsproject 

van 2012) zeer milieuvriendelijk verlopen.

• De gemiddelde CO
2
uitstoot per wagen daalde tot 

onder de beoogde 120 gr. Dit werd gestimuleerd 

door onze carpolicy.



maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012

Papierverbruik

Met het project Wood zijn er grote stappen gezet om 

veel meer documenten elektronisch te verzenden.

• Het aantal elektronische loonfiches bij 

uitzendkrachten is verhoogd tot 70%. Nog slechts 

5% vraagt en krijgt wekelijks een loonfiche op 

papier. De overigen krijgen die tweewekelijks.

• Dezelfde groep krijgt ook zijn vakantieattest en 

fiscale fiches elektronisch.

• Nieuw sinds 2012: elektronische 

arbeidsovereenkomsten voor uitzendkrachten. 

• Nieuw sinds 2012: naast 5% elektronische facturen 

(vooral) via het systeem Isabel, wordt 28% van de 

facturen per mail in pdfformaat gestuurd.

Elektronische documenten46

milieu

“ Wij werken in een groot kantoor met 30 collega’s. 

‘Bella’, onze fiets, mag regelmatig de baan op.  

Als een collega op klantenbezoek gaat, hoor je 

altijd wel iemand roepen ‘haal Bella van stal’! 

Met ons zittend beroep is elk beetje beweging 

welkom. Bovendien is het veel beter voor het 

milieu, zeker in de stad. En ook klanten reageren 

positief. Als een klant ons onze fiets ziet 

parkeren, is het ijs vaak onmiddellijk gebroken!”

 Hanne Vandenbussche en Marlies De Wildeman, 

consultants in Sint-Amandsberg

39

46 Percentages op 31/12 van het gerapporteerde jaar.

2010 2011 2012

loonfiches 
uitzendkrachten 40% 58% 70%

arbeidsovereenkomsten 

uitzendkrachten   1%

loonfiches 

medewerkers 86,5% 89,6% 88%

loonfiches 

projectmedewerkers   93%

facturen klanten 11,5% 8% 33%
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Energieverbruik

Alle nieuwe kantoren krijgen ledverlichting die 22% 

energiezuiniger is dan de huidige. 

Randstad werkt voor 100%  

op groene energie!

Aankopen48 en afval

Waar mogelijk kiezen we voor aankoop van producten 

met een duurzaam label. Zo bijvoorbeeld voor 

koffie of chocolade. Afval wordt op alle locaties 

gescheiden opgehaald. Leveranciers nemen hun 

verpakkingsmateriaal mee.

Randstad recycleert toners,  

papier en karton.

Sensibilisering

Via alle interne media voeren we regelmatig acties om 

onze medewerkers aan te sporen zich op het werk als 

een goede huisvader te gedragen.

milieu

2011 201247

verbruik gas 297 781 m³ 279 772 m³

verbruik mazout 9 448 l 4 758 l

verbruik elektriciteit 3 566 545 kWh 2 933 753 kWh

verbruik water 5 019 m³ 7 059 m³

47 Alle cijfers zijn inschattingen op basis van de laatste facturen.

48 Zie ook p. 37 bij ons aankoopbeleid.

Doelstellingen 2013

• Van 1% naar 25% elektronische 

arbeidsovereenkomsten met  

uitzendkrachten.

• Van 70% naar 75% elektronische 

loonfiches voor uitzendkrachten.

• Op alle onderdelen van  

het Woodproject hoger scoren.

• Milieuanalyse en audit voor  

het behalen van het label  

Eco dynamisch bedrijf, uitgereikt  

door het Brussels Instituut voor 

Milieubeheer.



bijlagen
“Dienen is geen ouderwets woord. Oog hebben voor de noden en 
 wensen van de anderen, is voor mij, bij Randstad en tijdens mijn 
weekendjob, een heel belangrijke waarde.”  

Aline Vijverman, interne trainer
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GRIreferentietabel

 pagina
van dit verslag

vermeld in 
Annual Report

profiel Randstad Belgium

visie en strategie

1.1 visie van de CEO p. 2 ✔

1.2 impact, risico's en opportuniteiten p. 9 - 12 ✔

organisatieprofiel

2.1 naam van de organisatie p. 8 ✔

2.2 merken en diensten p. 8 en 45 ✔

2.3 organisatiestructuur p. 45 ✔

2.4 hoofdkantoor p. 8 ✔

2.5 landen met operationele aanwezigheid ✔

2.6 eigendomsstructuur en rechtsvorm ✔

2.7 markt ✔

2.8 omvang van de organisatie ✔

2.9 wijzigingen in de organisatie ✔

2.10 onderscheidingen en erkenningen p. 35 - 36 ✔

verslagparameters

3.1 verslagperiode p 4

3.2 datum vorig verslag p. 4

3.3 verslagcyclus p. 4

3.4 contactgegevens voor feedback p. 45

3.5 ontstaansproces van het verslag p. 4, 16 en 29

3.6 scope van het verslag p. 4

3.7 beperkingen i.v.m. de scope p. 4

3.8 samenhang bedrijfsonderdelen p. 45

3.9 meettechnieken p. 16 en 29

3.10 herformuleringen p. 39

3.11 wijzigingen in scope en methode p. 4

3.12 GRI inhoudsopgave p. 42 - 43

3.13 externe revisie p. 4

bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 bestuursstructuur ✔

4.2 statuut CEO ✔

4.3 structuur van de board ✔

4.4 participatiemechanismen ✔

4.5 vergoedingen boardmembers ✔

4.6 tegenstrijdige belangen ✔

4.7 kwalificaties en expertise van de boardmembers ✔

4.8 gedragscode ✔

4.9 overzicht van de board op de resultaten ✔

4.10 zelfevaluatie van de board ✔
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GRIreferentietabel

 pagina
van dit verslag

vermeld in  
Annual Report

4.11 voorzorgsprincipe ✔

4.12 onderschrijving van externe charters ✔

4.13 lidmaatschappen p. 31 ✔

4.14 lijst van stakeholders p. 29

4.15 keuze van stakeholders p. 29

4.16 communicatie met stakeholders p. 30 - 33

4.17 stakeholder issues p. 10 - 12

indicatoren   

economische prestaties

EC 1 directe economische waarde ✔

EC 8 impact van onze diensten op de samenleving p. 10 - 12

milieu 

EN 1 verbruik van grondstoffen p. 40

EN 3 energieverbruik p. 40

EN 18 initiatieven voor lagere emissies p. 38

EN 26 initiatieven inzake milieu-impact p. 38 - 40

arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

LA 1 samenstelling personeel p. 8

LA 6 medewerkersvertegenwoordiging p. 33

LA 7 verzuim p. 19 - 21

LA 8 veiligheids- en gezondheidsprogramma's p. 19 - 21

LA 10 opleidingsuren p. 22 - 23

LA 11 programma's employability p. 22 - 24

LA 12 evaluatie en loopbaan p. 22

LA 13 diversiteit p. 24 - 26

mensenrechten

HR 2 leveranciers en mensenrechten p. 37

HR 4 discriminatie en maatregelen p. 10 - 11

HR 10 verificatie mensenrechten p. 35 - 36

maatschappelijke resultaten

SO 3 anticorruptie: opleiding p. 35 

SO 5 publiek beleid en lobbying p. 30-31

productverantwoordelijkheid

PR 5 klanttevredenheid p. 33

Deze tabel is gebaseerd op GRI 3.1, level B
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glossarium

Annual Report online financieel verslag van de Randstad holding dat alle 
duurzaamheidsresultaten integreert.

Bbridge een aantal van onze ondersteunende diensten is in deze aparte 
vennootschap ondergebracht.

complaints and complimentstool ons intern registratiesysteem voor klachten.

elearning een leervorm waarbij de deelnemer op een digitaal platform theorie  
leert en oefeningen maakt.

equal treatment coach de functiebenaming van de persoon die zich volledig toespitst op de 
praktische do’s en don’ts inzake gelijke behandeling van alle kandidaten.

FTE fulltime equivalents ofwel voltijds tewerkgestelde medewerkers.

GRI internationale standaard voor rapportering inzake duurzaam ondernemen.

hr center een kantoor van Randstad, meestal buiten het stadcentrum waar vooral 
medewerkers van Randstad Professionals, Recruitment and Selection en 
Galilei hun stek hebben.

Inhouse Randstad Inhouse Services biedt diensten aan ‘inhouse’ bij de klant,  
d.w.z. in zijn gebouwen, en werkt met aparte processen die afgestemd 
zijn op de behoeften van de klant.

Life Sciences een tak van onze divisie Randstad Professionals die hoogopgeleide 
kandidaten op projectbasis uitstuurt naar bedrijven en organisaties in  
de pharmaceutische sector.

People Survey jaarlijkse meting van de betrokkenheid van onze medewerkers,  
wereldwijd georganiseerd door de Randstad holding.

Randstad Diversity een aparte divisie die zich toespitst op kansengroepen op de arbeidsmarkt, 
met aangepaste processen en tools, en die diversiteitsprojecten bij klanten 
begeleidt.

SA 8000 SA 8000 is een internationale standaard voor MVO, die verantwoorde 
arbeidsomstandigheden waarborgt.

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012



45

overzicht van onze entiteiten in België

executive summary

te bestellen via csr@randstad.be

colofon

publicatie van Randstad Belgium

Buro & Design Center/71

Heizelesplanade, 1020 Brussel

wij zijn benieuwd naar al  
uw opmerkingen en vragen  
bij dit verslag

00 32 2 474 61 73

csr@randstad.be

redactie: Marianne Huyghebaert  

V.U.: Dominique Hermans

layout: Salens Communicatie 

concepten legale entiteiten in België naamgeving in de markt activiteiten

Staffing Randstad Belgium nv

Randstad Household Services nv

Randstad Construct nv

Randstad Staffing

Randstad Dienstencheques

Randstad Construct

uitzendactiviteiten

huishoudelijke hulp aan  

particulieren 

uitzendactiviteiten (bouwsector)

Inhouse Services Randstad Belgium nv Randstad Inhouse Services onsite kantoren bij klanten

HR Solutions Galilei nv

Randstad HR Services nv

Randstad Sociaal  

Secretariaat vzw

Galilei

Randstad Outsourcing

Randstad Sociaal  

Secretariaat

outplacement

outsourcing

activiteiten  

sociaal secretariaat

Professionals Randstad Professionals nv Randstad Professionals

Insel

Randstad Recruitment 

& Selection

projectsourcing

rekrutering & selectie

rekrutering & selectie

Randstad Group Belgium nv diensten aan de Randstad 

werkmaatschappijen in België
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