
maatschappelijk verslag over
de activiteiten van 2010



2

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

over dit verslag

1



maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

3Beste stakeholder, 

Dit is het negende maatschappelijk verslag van 
 Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u er alles  
in terugvindt wat u wilt weten over de maatschappe-
lijke relevantie van Randstad Belgium. Van onze kant 
hebben wij ervoor gezorgd dat dit verslag authen-
tiek en betrouwbaar is, aangenaam om te lezen en 
duidelijk. Wij vinden dat het onze identiteit reflecteert. 
Het is trouwens geen statisch gegeven: de inhoud en 
vorm evolueert van jaar tot jaar, net als onze inzichten 
en maatschappelijke ambities. 

Dit rapport is een jaarlijkse1 momentopname, een 
onderdeel van een heel proces. We nemen de tijd om 
transparant naar onze stakeholders te rapporteren, 
maar ondertussen gaan we verder met maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. De maatschappij 
staat niet stil en heeft steeds nieuwe noden. Hierop 
voortdurend inspelen en proactief zijn is onze missie. 

We hebben de opmerkingen van onze stakeholders, 
het resultaat van de MVO-scan2 en een vrij uitvoerige 
analyse van het vorige rapport vanuit Business & 
Society ernstig genomen. Dit leidde tot enkele verbe-
teringen in dit rapport. Er is nu een glossarium, een 
stakeholdermatrix en een canvas van opportuniteiten 
voor milieuacties.
 

Onze directie heeft een krachtig signaal gegeven door 
in het nieuwe managementsysteem ‘social relevance’ 
op het allerhoogste niveau en als één van de drie 
hoofddoelen van Randstad te definiëren. Op basis 
daarvan hebben we onze meetgegevens onder de 
loep genomen en hier en daar gekozen voor andere 
parameters3. Dit komt de relevantie, de duidelijkheid 
en de toekomstgerichtheid ten goede. 

De rode draad is nog steeds de GRI 3.1 Standard 
Disclosures and Reporting Principles, waarvan we het 
B-level toepassen. Er is geen externe verificatie ge-
beurd, maar alle gebruikte cijfergegevens komen uit 
geauditeerde systemen4. Ongeveer 30 medewerkers 
werden betrokken bij de samenstelling van dit rapport 
en aan een aantal externe en interne stakeholders 
werd gevraagd een authentieke getuigenis te geven.

De MVO-thema’s die Randstad kiest en in dit rapport 
bespreekt zijn thema’s die passen bij een mens-
gerichte organisatie als de onze. Voor klanten en 
kandidaten is dit een aanvulling op de informatie die 
ze via andere kanalen kunnen vinden. Andere externe 
stakeholders krijgen via dit rapport een beeld van wat 
zij van Randstad kunnen verwachten. Onze medewer-
kers kunnen dit maatschappelijk verslag als naslag-
werk gebruiken, met informatie die het onderwerp 
kan zijn van een gesprek met klanten of kandidaten. 

over dit verslag

1.  Ons vorige verslag verscheen in juni 2010.

2. Randstad was één van de eersten om de MVO-scan die het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten speciaal voor uitzendkantoren ontwikkelde, uit te testen.  
N.a.v. het resultaat werd met een externe consultant aan onze milieu-inspanningen gewerkt. Zie ook p. 49.

3. Zie overzicht van onze parameters op p. 55.

4. Onze systemen worden jaarlijks intern geauditeerd door ons departement Global Audit en extern door SGS (SA 8000, Social Label, LSI/VCU) en DNV (ISO).
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over dit verslag

“Dit rapport is een jaarlijkse momentopname, 
een onderdeel van een heel proces.”

Marianne Huyghebaert,

manager internal communication and 

corporate social responsibility

Dit verslag geeft een overzicht van de maatschap-
pelijke activiteiten van Randstad Group Belgium nv 
van  januari tot december 2010. De gebruikte cijfers 
slaan op de volgende werkmaatschappijen:  Randstad 
 Belgium nv, Randstad Construct nv, Randstad 
 Household Services nv, Randstad Professionals nv, 
Randstad Training nv, Randstad Sociaal Secretariaat 
vzw, Galilei nv en Randstad HR Services nv.

Onze financiële resultaten zijn summier opgenomen. 
U vindt ze integraal in het jaarverslag van de Randstad 
Holding op www.randstad.com. Daarin is trouwens 
een hoofdstuk gewijd aan de maatschappelijke rol 
die Randstad in de verschillende landen vervult, met 
meetresultaten en acties.

Meer informatie over onze MVO-activiteiten vindt u op 
www.randstad.be/csr en op www.randstad.com/
social-responsibility. Uw vragen, feedback of 
opmerkingen zijn welkom via csr@randstad.be!

Net zoals voorheen bestaat dit verslag ook in verkorte 
en volledig klimaatneutraal gedrukte versie. U kunt 
deze folder aanvragen via csr@randstad.be. 
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over werk gesproken
voorwoord van Herman Nijns,  
afgevaardigd bestuurder van  
Randstad Belgium 

Beste stakeholder, 

De economische situatie van enkele maanden geleden 
heeft bewezen dat het belang van werk hebben of de 
weg naar werk faciliteren moeilijk kan overschat wor-
den. En net dit zijn de kernactiviteiten van Randstad. 
Daarom is de rol die wij spelen in de maatschappij en 
op de arbeidsmarkt heel relevant. Maar tegelijk willen 
we de manier waarop wij onze activiteiten uitvoeren 
steeds in vraag blijven stellen. Onze maatschappij is in 
voortdurende verandering en Randstad wil anticiperen 
op de evoluties van morgen.

Uit de resultaten van onze jaarlijkse People Survey 
blijkt dat maar liefst 86% van onze medewerkers 
het maatschappelijk engagement van Randstad heel 
belangrijk vindt. MVO vindt dus een steeds breder 
draagvlak binnen ons bedrijf. We willen er verder 
concrete invulling aan geven, doelstellingen formule-
ren en onze resultaten verbeteren.

Intern hebben wij een nieuw managementsysteem 
opgezet met een dashboard dat onze belangrijkste 
doelstellingen in kaart brengt. Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid opnemen is daar één van. We 
willen ook transparant communiceren over hoe we dit 
concreet doen. Het samenstellen van het maatschap-
pelijk verslag is daarbij een echte activator. Het heeft 
een impact op het individueel maatschappelijk 

bewustzijn van onze medewerkers en op onze proces-
sen. Het is bovendien een stimulans voor innovaties. 
Dat resulteerde in 2010 o.a. in het nieuwe milieu-
overlegplatform en initiatieven rond volunteering.

Eén van de belangrijke issues in 2010 voor Randstad 
was de berichtgeving in de media rond mogelijke 
discriminatie in de sector en in ons bedrijf. Discrimi-
natie staat volledig haaks op onze filosofie en op 
onze dagelijkse processen, die gericht zijn op gelijke 
behandeling en diversiteit. We willen heel duidelijk 
reageren op de stemmen die opgaan in verband met 
dit thema en onze voortrekkersrol binnen de sector 
opnemen. De aanstelling van een equal treatment 
coach en de geplande workshops rond bedrijfsethiek 
en gelijke behandeling zijn hier voorbeelden van. 

Dat Randstad een bedrijf is met focus op mens en 
maatschappij is duidelijk uit onze geschiedenis. Het 
boek dat dit jaar verscheen naar aanleiding van onze 
50e verjaardag is in dat verband sprekend. We hebben 
deze verjaardag wereldwijd gevierd met een feest 
voor alle medewerkers en we hebben alle medewer-
kers actief betrokken in de geschiedenis van Rand-
stad, onze filosofie en waarden, die de basis vormen 
van ons maatschappelijk engagement. Het is deze lijn 
die we willen doortrekken naar de toekomst!

“Het samenstellen van het maatschappelijk 
verslag is een echte activator. Het heeft een 

impact op het individueel maatschappelijk 
bewustzijn van onze medewerkers en op onze 

processen. Het is bovendien een stimulans 
voor innovaties.”

Herman Nijns, 

CEO Randstad Belgium
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over Randstad

onze missie

Al meer dan 50 jaar speelt Randstad een actieve rol 
op de arbeidsmarkt en in de vormgeving ervan. ‘Sha-
ping the world of work’ is onze missie. Dat betekent 

o.a. waarde toevoegen aan alle moge-
lijke HR-diensten, de dialoog aangaan 
met alle actoren op de arbeidsmarkt en 
expertise leveren bij de totstandkoming 
van nieuwe reglementeringen. 

Onze ambitie is: voor alle partijen die werk zoeken 
of die werk aanbieden dé referentie zijn. Individuen 
moeten bij ons op elk moment van hun carrière 
terechtkunnen voor een job, begeleiding of advies. 
Organisaties en particulieren moeten bij ons de 
geschikte oplossing vinden voor hun HR-vraagstukken 
en jobaanbod van elke aard.

onze filosofie en waarden

Onze bedrijfsfilosofie is: zorg dragen voor de belan-
gen van alle betrokken partijen. Sinds onze stichter, 
Frits Goldschmeding, dat in 1960 zo formuleerde, 
is dit basisprincipe niet gewijzigd. Het betekent dat 
Randstad nooit eenzijdig de belangen van één partij 
verdedigt. We nemen, bij al onze beslissingen, de 
belangen van alle betrokken stakeholders ter harte. 

Continuïteit in de bedrijfsvoering door groei en 
rendabiliteit is wat Randstad nastreeft. En daar varen 
alle stakeholders wel bij, niet alleen aandeelhou-
ders, maar ook klanten en leveranciers, die op een 
langdurig partnership kunnen rekenen, de indirecte5 
medewerkers, die een lange carrière bij ons kunnen 
uitbouwen, en onze directe6 medewerkers, die bij ons 
een integere werkgever vinden die in de sector de 
toon zet.

Randstad is een waardengestuurd bedrijf. Overal ter 
wereld waar wij zaken doen, staan de waarden ‘ken-
nen, dienen en vertrouwen’ voorop: de behoefte van 
een klant of kandidaat zeer goed begrijpen, een zeer 
dienstverlenende houding aannemen en zakendoen 
in vertrouwen.

5. Zie glossarium.

6. Zie glossarium.
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over Randstad

Randstad in een notendop

Randstad behoort tot de Randstad Holding7 en is, met 
activiteiten in 43 landen8, een wereldwijde topspeler 
op gebied van HR-diensten. Gegroeid vanuit de 
thuisbasis nabij Amsterdam, kwam Randstad in 1965 
op de Belgische markt onder de naam Interlabor. 
Duurzaam groeien was het doel. Randstad werd snel 
marktleider in uitzending en ontwikkelde zich ook tot 
een topspeler voor andere HR-diensten. Vandaag zijn 
die: rekrutering en selectie, outplacement, opleidin-
gen, sociaal secretariaat, inhouse services, project-
tewerkstelling en outsourcing. 

Randstad telt 1 352 indirecte medewerkers9. Zij 
werken vanuit 205 kantoren en zeven HR Centers 
verspreid over het hele land. In 2010 realiseerde 
Randstad in België een omzet van € 929,753 miljoen. 
Randstad is één van de grootste privéwerkgevers van 
het land. 

Ons dienstenaanbod in een notendop:

uitzendarbeid/staffing

Randstad matcht de vraag en het aanbod van onze 
klantengroepen (bedrijven, organisaties en indivi-
duen). Wij sturen arbeiders, bedienden en kaderleden 
uit, met verschillende specialisaties. 

• Randstad is marktleider in België in uitzending, met 
22% marktaandeel

• in 2010 waren wekelijks gemiddeld 26 400 
personen aan het werk met uitzendcontracten

• Er zijn 103 onsitediensten bij klanten via Randstad 
Inhouse Services

• Randstad Diversity begeleidde ongeveer 4 000 
kandidaten uit kansengroepen, waarvan er méér  
dan 60% werk vonden 

• Randstad kreeg de prijs ‘Best People Interim 
Company’ bij de uitreiking van de HR Excellence 
Awards10

tewerkstelling via dienstencheques

Randstad staat in voor de selectie, rekrutering en 
begeleiding van huishoudhulpen die bij particulieren 
worden tewerkgesteld en organiseert strijkateliers bij 
bedrijven.

• Randstad Dienstencheques is marktleider in België
• wekelijks gemiddeld 3 916 huishoudhulpen aan het 

werk
• 87% van hen werkt met een contract van 

onbepaalde duur
• 24 850 particulieren maakten in 2010 gebruik van 

deze dienst

7. Alle informatie over de geschiedenis, de waarden, de missie en visie, en de wereldwijde resultaten van de Randstad Holding vindt u op www.randstad.com.

8. Op 31 december 2010.

9.  Op 31 december 2010, uitgedrukt in aantal personen. We rapporteren overal in dit verslag in aantal personen en niet in FTE (fulltime equivalents).

10. De HR Excellence Awards worden uitgereikt aan HR-dienstverleners die zich kenmerken door uitzonderlijke prestaties op vlak van innovaties, verwezenlijkingen, 
kwaliteit van diensten en klantentevredenheid. De organisatie is in handen van The ARC Group. Zie www.hrexcellenceawards.be. 
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projecttewerkstelling

Randstad stelt vakspecialisten tewerk op projectbasis 
en dit in het domein van Engineering, ICT, Life 
Sciences, Finance en HR11.

• 985 vakspecialisten waren in de loop van 2010 
actief voor Randstad Professionals

werving en selectie

Randstad staat in voor de werving en selectie van 
vaste medewerkers voor klanten en werkt vanuit onze 
zeven HR-centers.

• Randstad Recruitment & Selection behoort tot  
de top vijf in België

• Insel is wervingsspecialist voor ingenieurs

outplacement

Galilei biedt op maat outplacement, advies en 
coaching aan bij ontslag, en programma’s rondom 
change, talent en leadership.

• marktleider in België met 25%
• Galilei kreeg de HR Excellence Award in de categorie 

‘Best Career Transition & Outplacement Company’12

11. In 2010 werd de divisie HR Consulting ondergebracht bij Randstad Professionals. 

12. Zie voetnoot 10.

13. BeSaCC (Belgian Safety Criteria for Contractors) is een veiligheidsattesteringssysteem ontwikkeld door het VBO en een aantal bedrijfssectoren, voor de 
 attestering van ondernemingen die voldoen aan de criteria van veilige onderaanneming.

sociaal secretariaat

Randstad Sociaal Secretariaat is een erkend sociaal 
secretariaat (ESS n° 600).

• verzorgt gemiddeld 70 000 loonberekeningen per 
maand (inclusief uitzendkrachten) en behoort tot de 
top tien in België

• werkt voor 1 600 klanten vanuit 4 locaties

opleiding

• trainingscentra voor opleidingen in het domein van 
logistiek, veiligheid en schoonmaak. In 2010 werd 
een nieuw trainingscenter in Roeselare geopend. 
Randstad Training is erkend als opleidings- en 
examencentrum voor VCA en als opleidingscentrum 
voor BeSaCC risicovolle taken13.

• Competence Center: opleidingen in tekenpakketten
• Academy: opleidingscentrum voor technische 

profielen

10

Hef- en reachtruckopleidingen in 
een Randstad Trainingscenter.
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over Randstad

HR-outsourcing 

Deze divisie neemt de operationele HR-processen 
van de klant over, waarbij we ons vooral focussen op 
rekrutering en selectie, op maat van de klant.

hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van Randstad is gevestigd in 
het Buro & Design Center in Brussel. Er zijn twee 
onderdelen. Het Randstad Service Center, met o.a. 
HR-diensten, communications, field supportdiensten 
en het information center, werkt uitsluitend voor de 
Randstad-organisatie. B-bridge, dat vooral admi-
nistratieve, juridische en financiële diensten omvat, 
ondersteunt zowel Randstad als zijn zustermaat-
schappij Tempo-Team. 

Een overzicht van onze commerciële en juridische 
structuur vindt u op p. 53.

Staffing zonder Inhouse
Inhouse Services 
Randstad Dienstencheques 

omzetverdeling 2010

Randstad Professionals
HR Solutions 
Randstad Training

60,4%

23,3%

5,4%

2,4%

0,2%

8%
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maatschappelijke  
relevantie

De missie van Randstad is: een portaal zijn voor 
individuen en organisaties rond het thema werk, in 
de ruimste zin van het woord. Maatschappelijk gezien 
is werk een zeer belangrijk gegeven: het zorgt voor 
inkomsten, het geeft zin en structuur aan het bestaan, 
het creëert kansen voor zelfontplooiing en sociale 
interactie. Wie diensten aanbiedt rond mens en werk, 
moet de hoogste ethische normen in acht nemen. 

Randstad kreeg voor deze manier van werken het 
certificaat SA 800014 (sinds 2002) en het Social Label15 
(sinds 2003). Met ons dienstenaanbod willen wij 
zoveel mogelijk mensen activeren op de arbeidsmarkt 
en kiezen wij ook voor kansengroepen.

ruime instroom van kandidaten

In de huidige arbeidsmarktomstandigheden, met een 
aanzienlijke veroudering van de bevolking, toene-
mende schaarste en een aantrekkende economie, is 
het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te activeren 
of actief te houden. Randstad bereikt alvast een zeer 
ruim publiek via de kantoren die meestal in de centra 
van steden en gemeenten gelegen zijn, maar ook via 
de inhousekantoren. Via onze website waren er in 
2010 niet minder dan 280 000 verschillende bezoe-
kers per maand. Ons online jobaanbod van gemiddeld 
meer dan 5 000 vacatures, onze naamsbekendheid 
als marktleider en ons goede imago spelen hierbij een 
grote rol.

doelgroepen

Jongeren, allochtonen, mensen die willen herintreden, 
45-plussers, laaggeschoolden, … Het zijn doelgroepen 
die onze speciale aandacht verdienen en dat is ook 
duidelijk in onze tewerkstellingscijfers. Randstad heeft 
bovendien een aparte divisie met expertise, aange-
paste processen en tools rond de tewerkstelling van 
kansengroepen: Randstad Diversity. Deze divisie werkt 
vaak in partnership met derdenorganisaties en/of 
overheden aan hun missie: meer en beter werk vinden 
voor groepen met minder kansen op de arbeidsmarkt. 
De begeleiding is professioneel en praktisch: van 
attitudetraining, over wegwijs maken in de Belgische 
arbeidsmarkt tot uitzendbegeleiding op maat.

diversiteit bij uitzendkrachten

2010

Vrouwen 47%

Mannen 53%

Jonger dan 26 58%

Ouder dan 45 9%

Niet-Belg 13%

Nationaliteiten 155

14.  Meer hierover op p. 17 en p. 18.

15. Meer hierover op p. 17 en p. 18.

<=18
<=25
<=30

<=35
<=40
<=45

uitzendkrachten: volgens leeftijd

<=65
65 +

<=50
<=55
<=60

47%

13%

12,5%

6,3%

7,8%

5,4%

4,1%

2,2%

0,9%

0,4%

0,3%

12
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maatschappelijke  
relevantie

Randstad Diversity

De gespecialiseerde diensten van deze units omvatten 
twee terreinen: van begeleiding van kansengroepen 
(allochtonen, laaggeschoolde jongeren, personen met 
een handicap) naar de arbeidsmarkt tot jobhunting16 
en coaching op de werkvloer, en de begeleiding van 
bedrijven en organisaties in hun diversiteitsacties.

• 4 000 kandidaten begeleid in 2010
• tewerkstellingsgraad: 65% in Wallonië 
 en 60% in Vlaanderen
• 126 diversiteitsprojecten bij bedrijven 

“Tijdens mijn studies IT ontmoette ik Jutta. Zij deed 
vrijwilligerswerk in mijn moederland, Tanzania. Het 
was liefde op het eerste gezicht. Ik ben haar drie jaar 
later naar België gevolgd. Bij het zoeken naar een 
job kwam ik bij Randstad Diversity terecht. Ik leerde 
hoe je hier kunt werk zoeken: via websites, zoals die 
van de VDAB, of via uitzendkantoren. Maar je moet 
ook bellen en langsgaan zodat ze je leren kennen. 
Dat heb ik bij Randstad ingeoefend. Ik was heel 
 zenuwachtig omdat ik nog niet goed Nederlands 
kan. Zeker telefoneren is moeilijk voor mij! Ik leerde 
ook dat een uitzendjob kan leiden tot een andere 
job. Ik kon bij Randstad starten als orderpicker. Dat 
vind ik wel leuk, en ik kan Nederlands oefenen. Mijn 
grote droom is om in België als informaticus te wer-
ken. Maar ik moet daarvoor eerst mijn talenkennis 
uitbreiden, extra cursussen volgen en stage lopen. 
Ook voor advies hierover kan ik bij Randstad Diver-
sity terecht.”

Enock Mbiling’i (29), 

uitzendkracht bij Randstad Diversity

 16.  Actief zoeken naar een job.

 enkele projecten van Randstad Diversity 
in 2010:

 • Mede-oprichter van be-FACE (Fondation Agir  
 Contre l’Exclusion), een samenwerking van  
 een aantal bedrijven/organisaties (o.a. GDF- 
 Suez, Electrabel, Cofely, Sodexo, BNP Paribas  
 Fortis, Ackermans & Vanhaaren, Ageas, RSC

  Anderlecht en Randstad Diversity) die werken  
 aan integratie en strijden tegen sociale uitsluiting.

 • Via InterS, een samenwerking tussen Randstad  
 Diversity, het Brussels gewest, de lokale missie

  in Anderlecht en Acfi, zijn er 104 laagge- 
 schoolde jonge werkzoekenden tewerk gesteld.

 • Via Potentia, een samenwerking tussen   
 Randstad Diversity, het Brussels gewest, de  
 lokale missie en de vzw Opleidings- en Jobhuis,  
 zijn er 113 mensen tewerk gesteld.

 • Samenwerking met Forem voor Appel à Projets  
 en En train jeunes.

 • Samenwerking met de VDAB in het kader  
 van het jeugdwerkplan Jong en de   
 centrumstedentender.

 • Lokale coachingprojecten: o.a. it@lent (voor  
 laag ge schoolde allochtonen en 50-plussers),  
 Slim Werk Vinden en Eminenta (beide voor  
 hoog geschoolde allochtonen), OJA (voor  
 jongeren) en de Vacatureclub.

 • Begeleiding van bedrijven in hun diversiteits  
 inspanningen met de projecten MVO-Power  
 en Managers van diversiteit.

  

13
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maatschappelijke  
relevantie

cross border staffing

Om tegemoet te komen aan de schaarsteproblema-
tiek startte Randstad in 2006 met cross border 
staffingactiviteiten. Voor functies in de bouw, 
gespecialiseerde technische functies, ICT en verple-
gend personeel zijn er ontzettend veel openstaande 
vacatures en te weinig kandidaten met de juiste 
competenties. Die zijn er in het buitenland wel. 
Randstad maakt zich sterk om die matches te kunnen 
maken en daarbij correct en ethisch verantwoord de 
kandidaten te begeleiden in deze grote stap.

Randstad stelt momenteel vooral Polen en Portugezen 
tewerk in specifieke sectoren. Naast de voorberei-
dende fase in het thuisland, krijgen de buitenlandse 
werknemers hier een professioneel en warm onthaal, 
een degelijke behuizing en indien nodig een wagen. 
Zij worden tewerkgesteld aan correcte Belgische 
arbeidsvoorwaarden. Samen met de klant/het bedrijf 
besteedt Randstad extra zorg aan de integratie en het 
wegwijs maken van deze mensen.

“Sedert september 2010 werken wij met  
Poolse arbeiders via Randstad. Wat ik vooral kan 
waarderen is het feit dat Randstad alles tot in de 
details uitwerkt, op vlak van tewerkstelling en op 
menselijk vlak. Deze kandidaten hebben die extra 
zorg en dat respect hard nodig. De ruggensteun 
van Randstad inzake huisvesting, integratie in 
de woonomgeving, sociale aangelegenheden en 
burgerrechtelijke belangen zorgt ervoor dat deze 
mensen zich een beetje thuis voelen in onze maat-
schappij. Unilin wil hen ook voldoende feedback 
geven over hun werk. Daarom is hun ‘taalbad’ en 
de beschikbaarheid van een tolk belangrijk.  
We voorzien bepaalde zaken in de moedertaal, 
zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over vei-
ligheidsvoorschriften, instructies of huisregels. Een 
heel belangrijke factor is de betrokkenheid van de 
autochtone werknemers. We hebben dit met hen 
vooraf besproken en de communicatielijnen blijven 
steeds open!”

Iasmyn Beyens, 

HR Manager Unilin, Divisie Systems

14
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maatschappelijke  
relevantie

gelijke behandeling versus discriminatie

In 2010 kwamen onze sector en ons bedrijf in een 
kleine mediastorm terecht na een undercoverrepor-
tage van het VRT-programma Volt. Het programma 
liet uitzendkantoren zien die passief meewerken aan 
discriminerende vragen van klanten. Deze eenzijdige en 
soms vertekende berichtgeving was het sein voor belan-
gengroepen allerhande om hun stem te laten horen. 

Lut Laleman, 

equal treatment coach, Randstad

“De recente persaandacht voor discriminatie in de uitzendsector en bij 
Randstad liet geen enkele collega onberoerd. De meesten van ons werken 
in de kantoren of hebben er gewerkt en we kennen allemaal het ‘yes’-
gevoel bij elke kandidaat die wij aan een baan kunnen helpen. Uitsluiting 
staat niet in het woordenboek van een Randstad-medewerker! Het was 
voor ons duidelijk dat we, als marktleider in de sector, de plicht hadden om 
zo snel mogelijk zowel intern als extern actie te ondernemen. Ik ben erg 
blij met deze initiatieven. We beschikken over procedures die nauwkeurig 
 beschrijven hoe collega’s met een discutabele aanvraag van een klant moe-
ten omgaan en het onderwerp ‘gelijke behandeling’ is zeer vaak aan de 
orde. Opleiding en sensibilisering is er in overvloed. Maar is dat voldoende? 
Het is voor onze medewerkers die dagelijks op het terrein werken niet altijd 
glashelder welke vraag discriminatoir is en welke niet, en hoe ze met vooroordelen moeten omgaan.  
Er blijkt vooral een behoefte om open over deze cases te spreken en wat extra duiding te krijgen. In mijn 
nieuwe rol als equal treatment coach, die ik vanaf 1 januari 2011 officieel zal opnemen, heb ik al een 
aantal voorstellen gedaan en acties in gang gezet. De hele rubriek over dit onderwerp op ons intranet is 
herwerkt en in 2011 komt er een uitgebreide FAQ. Alle collega’s zullen vanaf januari 2011 deelnemen 
aan een rondetafelgesprek over equal treatment.
Randstad wil tijdens deze sessies een denkkader aanreiken, concrete praktijkvoorbeelden bespreken en de tijd 
nemen voor discussie en rollenspel. Vooroordelen en weerstanden bestaan, maar we moeten leren hoe we 
deze denkbeelden kunnen ombuigen. Wat telt zijn de competenties van kandidaten. Persoonlijke kenmerken, 
die geen verband houden met de functie of met de aard van de onderneming, doen niet ter zake. 
Randstad wil vanaf het najaar van 2011 over dit thema ook met bedrijven en organisaties in dialoog 
gaan. Onze visievorming betreffende maatschappelijk zeer relevante en tegelijk omstreden thema’s zoals 
het dragen van een hoofddoek bij werknemers, kan tot inspiratie of overleg dienen. Wij willen graag  
een constructieve bijdrage leveren in dit debat, vanuit de expertise met duizenden klanten en nog veel 
meer kandidaten. Ik besef dat deze nieuwe rol van equal treatment coach enkele moeilijke evenwichts-
oefeningen zal inhouden, vooral omdat selecteren toch steeds een toets subjectiviteit vergt. Maar 22 
jaar Randstad ervaring én een schare Randstad-collega’s met expertise ter zake met wie ik  dagelijks kan 
overleggen, creëren een goed vangnet.”
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corporate governance

Om te werken in vertrouwen en in alle integriteit, 
één van onze kernwaarden, is een goede corporate 
governance noodzakelijk. De Randstad Holding streeft 
deze na en communiceert daar transparant over naar 
alle stakeholders. De corporate governancestructuur 
van de Randstad holding is gebaseerd op de Neder-
landse wetgeving, de statuten van onze onderneming 
en de regels van Euronext. De Executive Board en de 
Supervisory Board, bijgestaan door drie permanente 
comités (voor audit, strategie, verloning en benoe-
mingen) zijn samen verantwoordelijk voor de goede 
werking van deze structuur. In elk land wordt het 
beleid van de Holding geïmplementeerd en bestaan er 
voldoende mechanismen om controle en opvolging te 
verzekeren17. 

In België is het directiecomité verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het holdingbeleid, de strategie en 
de aansturing van het operationele management. 
Regelmatige monitoring d.m.v. interne18 en externe 
 audits19 en een goed functionerend management-
systeem zijn de instrumenten om de uitvoering van  

dit beleid te controleren. Via actieplannen en bijstu-
ring streven we dan ook naar continue verbetering. 
Twee keer per jaar worden de resultaten van alle 
kwaliteits- en MVO-audits voorgesteld aan de directie 
tijdens een management review. 

In 2010 is een geheel nieuw managementsysteem 
uitgewerkt: het Randstad Integrated Management 
System (RIMS). Het vertrekt vanuit onze missie en 
formuleert de hoofddoelstellingen, de strategie en de 
ambities van ons bedrijf. Aan ieder onderdeel zijn er 
key performance indicators gekoppeld. Dit dashbord 
geeft een overzicht van de koers die Randstad mo-
menteel vaart. Tot op het niveau van de medewerkers 
zijn doelstellingen en meetbare parameters gefor-
muleerd zodat elke medewerker weet wat zijn/haar 
bijdrage in de realisatie van deze doelstellingen is.

17. Uitvoerige informatie over corporate governance vindt u in het Annual Report van de Randstad holding vanaf p. 73, te consulteren via www.randstadannualreport.com. 

18. Door ons departement Global Audit.

19. Door externe certificeringinstellingen, o.a. DNV en SGS.

16
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corporate governance

wat?  in 2010?

KwalIteIt
ISO 9001: 2008

Een erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteits-
managementsysteem van een organisatie en de 
manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid 
omgaat.

Randstad Belgium nv is in hercertificering voor de nieuwe 
norm 9001:2008. 

KwalIteIt
QfOR
• Randstad Training
• Randstad HR Solutions

De Qfor-audit controleert de kwaliteit van de 
dienstverlening van opleidings- en adviesverstrek-
kers op basis van een uitgebreide studie en een 
tevredenheidsonderzoek bij klanten. De sector erkent 
het certificaat als kwaliteitsgarantie.

De volgende juridische onderdelen van Randstad Group 
Belgium hebben in 2010 het Qfor-certificaat verlengd:
Randstad Sociaal Secretariaat vzw,
Randstad HR Services nv, 
Randstad Services nv, Randstad Outplacement / Galilei nv,
Randstad Professionals nv en
Randstad Training nv (Qfor Food).

VeIlIGHeID
VCU
• Randstad Construct nv:  

nationaal gecertificeerd
• Randstad Belgium nv:  

28 gecertificeerde units  
(inclusief service center)

De VCU-norm heeft betrekking op:
• het veiligheids- en gezondheidsbeleid;
• de organisatie en managementbetrokkenheid;
• de risico-inventarisatie en -evaluatie;
• de selectie, het gegevens- en documentenbeheer van  

de directen;
• de voorlichting en instructie aan directen;
• de melding, de registratie en het onderzoek van  

ongevallen, incidenten, onveilige handelingen en 
situaties van directen;

• de bedrijfsgezondheidszorg.

Er zijn 20 opvolgingsaudits uitgevoerd en vijf units kregen  
het certificaat voor de eerste keer in 2010.

MVO
Sa 8000
• Randstad Belgium nv
   (sinds 2002)
• Randstad Construct nv 
   (sinds 2005)

SA 8000 (Social Accountability) is een internationale 
standaard voor MVO, die verantwoorde arbeidsom-
standigheden waarborgt. De standaard bevat normen 
voor kinder- en dwangarbeid, gezondheid en veilig-
heid, verloning, werkuren, discriminatie, disciplinaire 
maatregelen, vrijheid van vereniging en recht op 
collectieve onderhandelingen. Jaarlijks worden twee 
externe audits uitgevoerd.

Het certificaat, dat beantwoordt aan de norm 2008, 
werd geaudit en kreeg één aandachtspunt: 
• Het managementsysteem moet een update krijgen.  

Daar is in de loop van 2010 aan gewerkt.

MVO 
SOCIal laBel
• Randstad Belgium nv
   (sinds 2003)

Het social label garandeert een sociaal verantwoorde 
productie voor het hele proces van een product/dienst.

Wegens gebrek aan regering staat dit momenteel on hold.

Randstad heeft verschillende certificaten die de kwalitatieve dienstverlening en ethische basisprincipes garanderen.
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een geschiedenis 
van maatschappelijk 
verantwoord onder-
nemen weerspiegeld 
in mijlpalen

1965: oprichting van Randstad in België (Interla-
bor) met een basisfilosofie gericht op stakeholder 
dialogue.

1995: Randstad Belgium ondertekent het Euro-
pees Manifest van Ondernemingen tegen Sociale 
Uitsluiting.

1996: eerste diversiteitsprojecten in Brussel, Ant-
werpen en Bergen.

1997: Joroca-project (sociaal reïntegratieproject 
naar aanleiding van de sluiting van Renault Vil-
voorde).

1998: Randstad is medestichter van het Belgian 
Enterprise Network for Social Cohesion (het latere 
Business & Society), een netwerk voor bedrijven die 
ondernemen met aandacht voor sociaal engage-
ment. Diversiteitsproject Baanbreker in Borgerhout, 
opgezet in samenwerking met Stad Antwerpen en 
Vitamine W. Bijna 120 personen gaan aan de slag 
(waarvan driekwart allochtonen en laaggeschool-
den) in meer dan 40 bedrijven.

2000: onze basiswaarden ‘kennen, dienen en ver-
trouwen’ worden geconcretiseerd in vijf duidelijke 
gedragswaarden: integriteit, ondernemerschap, 
oriëntatie op de ander, samenwerking en positi-
visme. Elke medewerker wordt sindsdien op het 
naleven van dit gedrag aangesproken en formeel 
geëvalueerd.

2001: Randstad is medestichter van Business and 
Society.

2002: Randstad behaalt als eerste Belgisch bedrijf 
het internationale MVO-certificaat SA 8000 (Social 
Accountability). Opstart van het EQUAL-project 
Paradox: zo’n 1 250 bedrijven worden gesensi-
biliseerd rond diversiteit. Opzet van 19 nieuwe 
diversiteitsprojecten met partners.

2003: als tweede bedrijf in België krijgt Randstad 
het Belgisch MVO-certificaat Social Label; publica-
tie van het eerste maatschappelijk verslag.

2004: opstart van een MVO-afdeling bij Randstad.
Opzet van 24 diversiteitsprojecten met partners. 
Begin van strategische projecten met Forem.

2005: opstart van de divisie Randstad Diversity, 
gespecialiseerd in coaching en tewerkstelling van 
personen uit kansengroepen en consultancy in 
diversiteitsmanagement voor bedrijven. 42 nieuwe 
diversiteitsprojecten worden opgezet met part-
ners. Opstart van het Diabolo-project in Gent, een 
samenwerking met vzw Job en Co. De Randstad 
Holding gaat een duurzaam partnership aan 
met de internationale ontwikkelingsorganisatie 
 Voluntary Service Overseas.

2006: Randstad in België ondertekent het Diversi-
teitscharter van de Brusselse regering, het Charter 
voor Diversiteit van het VBO, de Diversiteitsverkla-
ring van het Ondernemersplatform Diversiteit van 
UNIZO, VOKA en VKW.

2007: Randstad behaalt het Federaal Diversiteits-
label Diversiteit en Gelijkheid. Randstad formuleert 
specifieke MVO-doelstellingen. Installatie van de 
Code of Conduct en de Integrity Line, een intern 
meldpunt voor onethisch gedrag (fraude, discri-
minatie, corruptie, pestgedrag, enz.). Randstad 
ontvangt het ESF-kwaliteitslabel.

2008: Randstad wordt officiële partner voor het 
opzetten van het nieuw sociaal uitzendkantoor in 
het Brusselse gewest, InterS.

2009: Een nieuwe MVO-coördinator krijgt de op-
dracht duurzaam ondernemen in alle geledingen 
en processen van de organisatie actief te bevorde-
ren. Randstad werkt mee aan het ontwikkelen van 
een MVO-scan voor de uitzendsector, op initiatief 
van het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten.
Randstad wordt gekozen als officiële partner voor 
de uitvoering van het nieuw sociaal uitzendkan-
toor met de stad Brussel, Potentia. Randstad wordt 
lid van Kauri. Randstad wordt door de Vlaamse 
overheid erkend leverancier voor de KMO-porte-
feuille.

2010: CSR-doelstellingen geformuleerd op hoog-
ste niveau van nieuw managementsysteem. Start 
van een intern milieuplatform en aanstelling van 
een equal treatment coach.

18
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stakeholder dialogue

Stakeholder dialogue maakt deel uit van onze basis-
filosofie, de gelijktijdige behartiging van de belangen 
van alle partijen die bij onze business betrokken zijn. 

Randstad heeft een groot aantal stakeholdergroepen. 
Dat is inherent aan onze activiteiten. Werk zoeken, 
vinden, van werk veranderen of mensen tewerkstel-
len: dit alles raakt vele doelgroepen in onze maat-
schappij. We beschouwen als onze stakeholders
• onze indirecte medewerkers20 
• onze directe medewerkers21 (uitzendkrachten, 

huishoudhulpen en professionals)
• de werkzoekenden, klanten (bedrijven, 

organisaties of particulieren), leveranciers, 
aandeelhouders, vakbonden, federaties, overheden, 
arbeidsmarktactoren22, MVO-actoren23, de acade mi-
sche wereld, het onderwijs, studenten en het groot 
publiek

Onze dialoog met stakeholders neemt allerlei vormen 
aan. In onze stakeholdermatrix op p. 25 vindt u een 
overzicht. Het gaat vaak om kennisdeling, peilen naar 
verwachtingen en behoeften en het bouwen aan 
sterke relaties op basis van wederzijds vertrouwen. 
Onze dialoog reflecteert onze basiswaarden ‘kennen, 
dienen en vertrouwen’.

dialoog met externe stakeholders

• Randstad is een actief bestuurslid van Business 
& Society Belgium, een vereniging die bedrijven 
en bedrijfsfederaties uit verschillende sectoren 
samenbrengt rond maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

• Randstad is actief lid van CSR Europe (via de 
Randstad Holding), het belangrijkste Europese 
zakelijke netwerk rond CSR.

• Randstad is actief lid van Kauri, een belangrijk  
‘leer’-netwerk en CSR-kenniscentrum.

• Randstad is actief lid van Federgon24 en heeft 
verschillende bestuursmandaten.

20. Zie glossarium.

21. Zie glossarium.

22. Onder arbeidsmarktactoren verstaan we alle diensten/activiteiten die een invloed hebben op de arbeidsmarkt.

23. Onder MVO-actoren verstaan we alle diensten/activiteiten die een invloed hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

24. Federgon is de Belgische federatie van bedrijven werkzaam op het gebied van werving en selectie, outplacement, uitzenden, projecttewerkstelling en interimmanagement.

“Randstad belooft een transparante dialoog met 
zijn stakeholders en maakt deze belofte ook waar. 
Voor ons eindwerk waren we onmiddellijk wel-
kom met vragen over het MVO-beleid en ook ons 
vergelijkend onderzoek, waaruit zowel de sterke als 
de zwakke punten van het beleid zouden blijken, 
werd enthousiast onthaald. Hoewel de organisatie 
toegeeft dat er altijd plaats is voor verbetering, 
heeft Randstad zeer duidelijk een bepaalde exper-
tise opgebouwd inzake MVO. Wij waarderen het 
dat zij deze ook met ons willen delen.”

Heidi Gabel, 

studente master TEW

20
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stakeholder dialogue

• Randstad is een actief bestuurslid bij VOKA, het 
Vlaamse Netwerk voor Ondernemingen, en UWE, de 
Waalse tegenhanger van VOKA.

• Randstad organiseert jaarlijks de uitreiking van de 
Randstad Award, met in 2010 Jan De Nul als meest 
aantrekkelijke werkgever.

• Randstad publiceert jaarlijks een arbeidsmarktstudie, 
met vorig jaar als titel ‘HR in België 2010, ervaringen 
en verwachtingen van werknemers’, waaruit bleek 
dat werknemers globaal gezien minder tevreden zijn 
over het HR-beleid in hun bedrijf.

• Randstad publiceert jaarlijks een studentenstudie 
‘Studenten aan het werk’, waaruit vorig jaar bleek 
dat het zwartwerk bij studenten daalt.

• Randstad publiceert tweejaarlijks de ‘Werkpocket, 
de praktische gids voor sociale wetgeving, in 
samenwerking met meester Filip Tilleman.

• De Randstad Holding bracht vorig jaar de inter–
nationale studie ‘Bridging the Gap’, over het 
internationale arbeidsbeleid, uit.

• Randstad organiseerde in december een seminarie 
over het Duits arbeidsmarktmodel met de Duitse 
arbeidsmarktspecialist Alex Spermann.

• Randstad zorgt voor een jaarlijkse evaluatie (vendor 
scoring25) van leveranciers en onze samenwerking.

• Randstad nam actief deel aan tientallen conferenties, 
lezingen en seminaries over diverse actuele thema’s 
rond HR en de arbeidsmarkt.

• In 2010 publiceerde Jan Denys, als arbeidsmarkt-
specialist bij Randstad, twee boeken: ‘Free to Work, 
voor een open en moderne arbeidsmarkt’ en  
‘Uw werk, uw merk’ over employer branding.

• Randstad organiseerde in 2010 zeven conferenties 
rond de publicatie van ‘Uw werk, uw merk’, 
met meer dan 400 deelnemers uit bedrijven en 
organisaties.

• In 2010 schreef Jan Denys columns over de 
arbeidsmarkt in De Tijd en De Standaard.

• Randstad verzorgt regelmatig presentaties over alle 
aspecten van de arbeidsmarkt bij externe stakeholders.

• Randstad verzorgt regelmatig informatiesessies op 
scholen over het bedrijfsleven, solliciteren en de 
eerste stappen in de carrière.

• Randstad beantwoordde in 2010 honderden vragen 
van studenten in functie van hun studies.

• Randstad stond in voor het onthaal en de 
begeleiding van 420 stagiairs in 2010.

25. Zie glossarium.

uw werk
uw merk

Jan Denys
Employer brands van  
de grootste bedrijven in België 

Gebaseerd op  
10 jaar onderzoek 
voor de randstad 

award
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d

dialoog met indirecte medewerkers26

• Bij Randstad is er gestructureerd intern overleg 
op en tussen alle niveaus, van directieniveau tot 
unit27- of teamniveau, zowel formeel als informeel. 
Bij Randstad zijn de communicatielijnen zo kort 
mogelijk.

• Voor alle medewerkers is er het druk gebruikte 
intranet ‘blueweb’28.

• Voor alle medewerkers is er het driemaandelijks 
intern magazine ‘Live!’.

• Alle medewerkers krijgen jaarlijks het verkort 
jaarverslag ‘good to know’ van de holding thuis 
opgestuurd.

• Daarnaast zijn er newsletters, events en attenties bij 
speciale gelegenheden.

• Maandelijks komen de ondernemingsraad met 
syndicale delegatie en het comité voor preventie en 
bescherming op het werk samen.

dialoog met directe medewerkers29

• Het volledige basisproces dat werkzoekenden naar 
een job leidt en verder begeleidt, is een continue 
dialoog tussen consultant en werkzoekende: van 
inschrijving en rekrutering (kennismaking), matching 
met een vacature, opvolging (tijdens de opdracht), 
eindevaluatie tot eventuele verdere begeleiding. 

• Randstad organiseerde in 2010 een 30-tal JobCafés30.
• Voor directe (en indirecte) medewerkers is er het 

driemaandelijkse elektronische Randstad Magazine.
• Daarnaast zijn er newsletters, events en attenties bij 

speciale gelegenheden.
• Randstad nam in 2010 deel aan verschillende 

jobbeurzen, zoals de jobbeurs op de nationale 
luchthaven.

  

22

26. Zie glossarium.

27. Unit = kleinste eenheid van een kantoor, nl. een team van twee consultants.

28. Uit een externe doorlichting van de interne communicatie bij Randstad door het bureau Acticom bleek eind 2009 dat het intranet zeer bekend is en frequent 
gebruikt wordt bij de medewerkers. In 2011 staat een nieuwe bevraging over dat onderwerp op het programma.

29. Zie glossarium.

30. Een JobCafé is een regionaal Randstad-event speciaal georganiseerd om een groot aantal openstaande jobs aan potentiële kandidaten voor te stellen.
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stakeholder dialogue

tevredenheid klant-bedrijven
en directe medewerkers31

Jaarlijkse tevredenheidsenquêtes:

• bedrijven Staffing (zonder Randstad Inhouse 
Services): 

 432 bedrijven hebben geantwoord: 
algemene tevredenheidsscore van 7,8 op 10. 

 67% van de bedrijven is tevreden tot heel tevreden. 
 91% van de respondenten zegt bereid te zijn 

Randstad aan te bevelen bij kennissen.

• bedrijven Randstad Inhouse Services: 
 105 bedrijven hebben geantwoord:
 algemene tevredenheidsscore van 7,7 op 10. 
 50% van de bedrijven is tevreden tot heel tevreden. 
 94% van de respondenten zegt bereid te zijn 

Randstad aan te bevelen bij kennissen.

• Randstad Professionals
 323 directe medewerkers van Randstad 

Professionals: 73% is tevreden tot heel tevreden. 

Zowel voor de directen als voor de huishoudhulpen 
zijn tevredenheidsenquêtes gepland in 2011.

klachtenbeheer klant-bedrijven
en directe medewerkers

• klachten ontvangen via de kantoren: voor 2010 een 
totaal van 5 393 klachten.

 Aangezien we deze klachten pas vanaf 2010 
registreren in duo, ons front- en midoffice systeem, 
kunnen we geen trendanalyse maken t.o.v. 2009. 

• klachten ontvangen via het service center: in 2010 
ontvingen we 304 klachten, tegenover 286 in 2009 
(+ 6,29%).

onderwerp van klachten via het service center 

Onthaal – attitude 7%

Administratie 28%

Financiële misverstanden 3%

Discriminatie 9%

De job / de selectie 12%

Gebrek aan opvolging 18%

Contact met het personeel 1%

oorsprong van de klachten via de kantoren

Klanten 33%

Particulieren 9,4%

Huishoudhulpen 8%

Andere 39,3%

oorsprong van de klachten via 

het service center

Klanten 6%

Particulieren 5%

Huishoudhulpen 2%

Kandidaten 37%

Gewezen uitzendkrachten 3%

Uitzendkrachten 47%

31. Zie glossarium.
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“Het Verbond van Belgische Ondernemingen 
(VBO) steunt al meerdere jaren de Randstad Award 
omdat wij het belang van een goed werkgevers
imago volledig onderschrijven. Dat imago wordt in 
de nabije toekomst des te belangrijker daar uit een 
VBObevraging (februari 2011) bij ruim 560 werk
gevers is gebleken dat er een bijzonder harde ‘war 
for talent’ aankomt. Een kwart van de bedrijven 
heeft in het jaar 2010 selectieprocedures stopgezet 
wegens een gebrek aan kandidaten. Daar komt 
nog bij dat gemiddeld 5,8% van het personeelsbe
stand binnen de vijf jaar met pensioen gaat. Op de 
2,6 miljoen werknemers die actief zijn in de privé
sector, betekent dit dat mogelijk 151 000 vacatures 
opengesteld zullen worden.”

Pieter Timmermans, 

directeur-generaal van het VBO.

stakeholder dialogue

    ons engagement voor 2011:

• Alle aspecten van onze stakeholderdialoog 
worden in 2011 verder gezet, met ruimte voor 
nieuwe initiatieven.

• Voor de directen32 en de huishoudhulpen zijn 
tevredenheidsenquêtes gepland in 2011.

• Een stakeholderoverleg met open discussie 
tussen vertegenwoordigers van alle stake-
holder  groepen en onze directie in mei 2011.

• Volledige optimalisatie van het klachtenbeheer 
volgens oorsprong en soort klacht.33

24

32. Zie glossarium. 

33. In 2010 was dit nog niet mogelijk door de wijziging van ons front- en midofficesysteem.
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stakeholdergroepen uitzend-
krachten

project-
medewerkers

huishoud-
hulpen

werk-
zoekenden

studenten indirecten klanten -
particu-
lieren

klanten - 
bedrijven

leveranciers aandeel-  
houders

bedrijven / 
organisaties

sector-
federaties

vakbonden onderwijs academi-
sche wereld

overheid politieke 
wereld

arbeids-
markt-  
actoren

MVO-actoren groot publiek

publicaties arbeidsmarktstudie 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar

studentenstudie 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar

Randstad Award 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar

Werkpocket 1 X /  2 jaar 1 X /  2 jaar 1 X /  2 jaar 1 X /  2 jaar 1 X /  2 jaar 1 X /  2 jaar 1 X /  2 jaar 1 X /  2 jaar 1 X /  2 jaar

jaarverslag 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar  
(via holding)

1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar

maatschappelijk verslag 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar  
(via holding)

1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar

bedrijfsresultaten 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar  
(via holding)

1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar

columns/opiniestukken regelmatig

Live! 4 X / jaar

dialoog formeel regelmatig regelmatig regelmatig soms soms 2 X / jaar regelmatig regelmatig regelmatig 
(via holding)

regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig soms regelmatig regelmatig

informeel regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig soms regelmatig soms soms soms soms soms soms soms soms soms soms soms

sociaal maandelijks maandelijks maandelijks maandelijks

advies regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig soms regelmatig soms soms soms soms soms soms soms soms soms soms soms

online intranet/extranet regelmatig dagelijks regelmatig

enquêtes 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar 1 X / jaar

magazine 5 X / jaar regelmatig 4 X / jaar 5 X / jaar 5 X / jaar 5 X / jaar 5 X / jaar 5 X / jaar

magazine Club 5 X / jaar 5 X / jaar 5 X / jaar

event JobCafé regelmatig soms soms regelmatig soms

seminaries, causerieën regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig regelmatig

fun event soms soms soms soms soms

drink soms soms soms soms

andere gifts soms soms soms soms soms regelmatig soms soms

presentaties soms soms regelmatig regelmatig soms soms  
(via holding)

soms soms soms soms soms soms soms regelmatig regelmatig

lidmaatschap /  
samenwerking

Vooruit-
zenden

Forem/
VDAB

Vormings-
fonds voor 
Uitzend-
krachten

VOKA, 
VKW, 
Vegho, …

Federgon, 
NKVK, 
beroepsvereni-
ging Vlaamse 
Milieucoör-
dinatoren, 
Ho.Re.Ca, 
Febetra, …

VOV, 
Syntra

Vlerick Kauri, Business 
& Society, CSR 
Europe, VSO

Deze lijst is niet exhaustief.
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safety & health

Zowel aan de indirecte als de directe34 medewerkers 
wil Randstad een werkomgeving bieden die zo veilig 
en gezond mogelijk is. 

indirecten

In september 2010 lanceerde Randstad het digitaal 
platform I Change, toegankelijk voor alle indirecten. 
Via een eenvoudige vragenlijst kan je een aantal 
persoonlijke gezondheidsaspecten in kaart laten bren-
gen. Daarna kan je aan één van de acht programma’s 
deelnemen en je vooruitgang volgen. Er is ondersteu-
ning door gespecialiseerde coaches en je bepaalt zelf 
hoe vaak je tips wil krijgen. De start was een succes 
en we zetten dit programma in 2011 verder.

Een selectie uit de overige initiatieven:

• ergonomische analyses van werkplekken
• infosessies alcohol en drugsbeleid in het kader van 

cao100 (voor klanten)
• mogelijkheid tot medisch onderzoek voor 

personeelsleden van 45-plus
• 55 trolleys ter beschikking gesteld aan medewerkers 

die op veel verschillende werkplekken inloggen
• aanbod psychologische hulp voor slachtoffers van 

agressie in de kantoren35

• Regelmatige acties en sensibilisering rond gezond 
eten, sport, bewegen en wellness door onze 
werkgroep Randstad Vitality

I Change 2010

Totaal aantal deelnemers 453

Aantal vrouwen 77%

Aantal mannen 23%

Management 13%

Niet-management 87%

Gemiddelde leeftijd 35 jaar

Aantal vragen aan experts 15

Food 19,5%

Stress 18,5%

Weight 18,0%

Sleep 11,0%

Move 16,0%

Mood 9,0%

Smoking 3,0%

Drinking 5,0%

Acties rond gezonde voeding op eigen initiatief van medewerkers  
van Randstad Genk.

34. Zie glossarium. 

35. Agressie door derden in onze kantoren betreft vooral verbale agressie, en komt voornamelijk voor in de grootsteden. Er wordt eveneens preventief opleiding 
gegeven over hoe men hiermee kan omgaan.
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huishoudhulpen

• nieuwe onthaal-DVD met veel aandacht voor 
veiligheid 

directen

• actie ‘Stilte voor de storm’: proactieve screening 
en herziening van preventieafspraken van alle 
(actieve en niet-actieve) klanten, want nu de 
economie aantrekt verhogen de activiteit en het 
ongevallenrisico

• volledige check op werkkledij en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, met het oog op de vereisten 
van SA 8000, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid “In onze sector komen er soms grote 

productie pieken voor, die wij opvan-
gen met uitzendkrachten. Omdat wij 
erg begaan zijn met het welzijn van de 
personen die bij ons tewerkgesteld zijn, 
is veiligheid erg belangrijk. Viangros 
wil elke medewerker, of hij nu in vaste 
dienst werkt of maar één dag, ‘s avonds 
gezond en wel naar huis laten vertrek-
ken. Elke vergadering bij ons start met 
het onderwerp ‘veiligheid’. Yannick, de 
veiligheidsadviseur van Randstad, zien 
we heel vaak. Samen stellen we het vei-
ligheidsplan op en werken dat voortdu-
rend bij. Hij is een echte challenger en 
aarzelt niet om ons voorstellen te doen. 
Wij kunnen ons beleid en onze acties 
nog verbeteren dankzij Randstad, die de 
expertise die zij verzameld hebben in tal 
van bedrijven over zoveel jaren, met ons 
deelt.”

Jérôme Noël, preventieadviseur en cleaning 

manager bij Viangros

28
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safety & health

arbeidsongevallen

In het algemeen gaan onze cijfers er goed op vooruit. 
Dit is het resultaat van zeer gerichte acties, vooral 
bij de zwakste groepen: de uitzendkrachten in de 
bouwsector en de huishoudhulpen. 

Onze ernst- en frequentiegraad36 voor de directe 
mede werkers ligt wellicht onder het sectorgemiddel-
de, respectievelijk 51,90 en 1,02. De sector publiceert 
echter zijn cijfers pas later op het jaar, zodat wij nu 
slechts kunnen vergelijken met 2009, een jaar van 
lagere activiteit wegens de minder goede economi-
sche omstandigheden.

Onze doelstellingen, frequentiegraad van 49 en 
ernstgraad van 0,88 zijn gedeeltelijk behaald. Onze 
frequentiegraad voor de directen is globaal gezien 
51,16 en de ernstgraad is 0,88. De lichte stijging is te 
wijten aan de sterk toegenomen activiteit.

36. De ernstgraad is het aantal verloren kalenderdagen per duizend  
gepresteerde uren. De frequentiegraad is het aantal ongevallen per  
één miljoen gepresteerde uren.

37. Zie glossarium.

38. Zie glossarium. 

    ons engagement voor 2011:

• Voor huishoudhulpen: onthaal-DVD beschik-
baar stellen in het Pools, Portugees, Spaans, 
Engels, Duits en Turks.

• Voor indirecten: uitgebreide psychosociale 
risicoanalyse met o.a. stressmeeting voor 
consultants en branch managers.

• Actie van Randstad Vitality voor deelname aan  
de 20 km van Brussel.

• Implementatie nieuwe wetgeving (01/01/2011) 
“veiligheid en welzijn van de uitzendkracht”.

• Lancering van een door ons gepersonaliseerde 
webbased onthaalmethodiek voor startende 
uitzendkrachten. 
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“Op mijn 35e startte ik bij Randstad. Nu, 15 jaar 
later, komt Randstad nog steeds tegemoet aan 
mijn nood aan nieuwe uitdagingen. Mijn passie 
voor mensen en de ontwikkeling van mensen is de 
basis. Bij Randstad kon ik al werken in rekrutering, 
selectie, mentoring, opleiding, coaching en career 
transition. Die mogelijkheden tot carrièrewendin-
gen zijn er en worden ook begeleid. Leeftijd speelt 
eigenlijk weinig rol. Ik ben blij dat Randstad nu 
ook echt werk maakt van een 45-plusbeleid met 
de  nodige informatie en coaching. Er is ook echt 
geluisterd naar de concrete behoeften van deze 
groep werknemers. Maar het is natuurlijk ook voor 
een stuk je individuele verantwoordelijkheid om de 
richting van je eigen loopbaan actief te sturen.”

Anne-France Herbillon,

consultant Galilei

diversity

Randstad is ervan overtuigd dat diversiteit een 
belangrijke troef is in elk bedrijf. We willen ook ons 
eigen personeelsbestand in elke regio zoveel mogelijk 
afstemmen op de lokale arbeidsmarkt. We spitsen 
onze interne inspanningen op het gebied van diversi-
teit vooral toe op het bevorderen van de multicultu-
raliteit, de mix van leeftijden en het bewaken van de 
carrièrekansen voor vrouwelijke medewerkers.

45-plus

De expertise van iets oudere werknemers in combi-
natie met hun maturiteit kan zeer waardevol zijn. De 
gemiddelde leeftijd van onze werknemers is vrij jong 
(typisch voor de sector), 35 jaar, maar stijgt stilaan 
(14,1% is 45-plus). Dit is het gevolg van de diversi-
ficatie van onze diensten en onze retentiegraad39, 
die hoger is dan het sectorgemiddelde. De lancering 
van het intern programma RandstadPlus, om onze 
werknemers van 45-plus te begeleiden in hun verdere 
loopbaan, was een succes. In 2010 werd een rubriek 
voor deze doelgroep op het intranet uitgewerkt en 
startte een netwerk voor gepensioneerden.

• een apart leerprogramma en careercoaching  
voor 45-plussers

• transparante informatie over wetgeving in  
verband met einde loopbaan en de financiële 
consequenties

RandstadPlus

39. Onze gemiddelde anciënniteit is 7,69 jaar.

31



maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

diversity

gender

Randstad is een aantrekkelijke werkgever voor 
vrouwen. Dat is voor een deel te verklaren door  
de vele mogelijkheden om flexibel te werken en  
de doorgroeimogelijkheden voor iedereen. Ons 
evolutiesysteem garandeert genderobjectiviteit  
en het verloningspakket ligt vast, onafhankelijk  
van geslacht of leeftijd.

verdeling man/vrouw algemeen 

84% vrouwen

16% mannen

verdeling man/vrouw bij management 

73,5% vrouwen

26,5% mannen

vrouwen in hoger management40

% vrouwen
in 

organisatie

% vrouwen
in hoger

management

2010 2009 2010 2009

Nederland 72,0 73,0 37,1 38,1

Frankrijk 75,8 76,0 39,9 38,6

Duitsland 60,3 59,0 38,7 35,3

België & Luxemburg 81,9 82,0 54,3 58,7

Groot-Brittannië 62,1 63,0 42,6 45,5

Spanje 76,5 69,0 50,5 52,5

Elders in Europa 75,7 77,0 49,3 36,2

Noord-Amerika 60,5 63,0 50,6 44,7

Rest wereld 55,8 51,0 43,8 52,4

totaal 68,6 68,1 44,2 44,7

40. Bron: Annual Report Randstad holding 2010. Onder ‘higher management’ wordt verstaan: directieniveau en wie aan een directielid rapporteert.

32

Ook in het hoger management en op directieniveau 
zijn vrouwen goed vertegenwoordigd. Randstad 
Belgium is hierbij best-in-class, blijkt uit een vergelij-
king van alle werkmaatschappijen van de Randstad 
Holding.
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allochtonen

Het aantrekken van collega’s van allochtone af-
komst blijft een zorg voor Randstad. Hoewel onze 
laatste telling in 200941 aangaf dat 10% van onze 
medewerkers van allochtone afkomst is, blijven we 
niet stilzitten. Vooral in steden, waar de populatie 
een zeer grote mix vertoont, moeten we duidelijk 
nog een tandje bijsteken. Het diversiteitsplan voor 
Brussel is hier een eerste stap. 

Dit plan werd opgesteld in maart 2010 in samen-
werking met het Territoriaal Pact van de Brusselse 
regering. Aanleiding was de vaststelling dat 
collega’s van allochtone afkomst, van 45-plus of 
met een handicap nog ondervertegenwoordigd 
zijn in de Brusselse kantoren. De acties lopen nog 
tot maart 2012 en zijn erg divers: o.a. workshops 
en taallessen, interne en externe communicatie, 
samenwerking met Brusselse organisaties en 
jobdatings met Actiris42.

    ons engagement voor 2011:

 Bij de selectie en rekrutering voor de 300 
vacatures die we in 2011 voorzien: ruime 
aandacht voor de niet voor de hand liggende 
profielen en kandidaten van allochtone afkomst, 
om een zo divers mogelijke nieuwe ploeg aan te 
trekken.

“Het was hoog tijd dat er een diversiteitsplan voor 
Brussel kwam! We moeten daarin breed focussen. 
Niet alleen op multiculturaliteit. Het is evenzeer  
nodig om 50-plussers te activeren. Ook mensen 
met een handicap vind ik persoonlijk een zeer  
belangrijke doelgroep. Wat alle collega’s zeer 
 positief vinden zijn de mogelijkheden om je 
als  vrijwilliger in te zetten en onze expertise en 
 arbeidsmarktkennis te gebruiken om mensen 
uit kansengroepen wegwijs te maken bij het 
solliciteren.”

Dominique Cogneau,

branch manager Brussel  

41. In onze tweejaarlijkse interne tevredenheidenquête in 2009 antwoordde 10% van de respondenten positief op de vraag  
“Heb jijzelf, of minstens één van je ouders, of minstens twee van je grootouders, de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie?”.

42. Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
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Leren, heel je loopbaan lang … Dat is mogelijk bij 
Randstad. De lijst van opleidingsmogelijkheden is 
lang en divers. Alle opleidingen zijn erop gericht om 
de competenties van de medewerkers maximaal te 
ontwikkelen. Dit gebeurt zeer intensief bij hun start, 
maar ook gedurende alle fases van de carrière. Zo 
kunnen medewerkers werken aan hun professionele 
vaardigheden maar krijgen ze ook de kans om zich 
persoonlijk te ontwikkelen. Elke medewerker heeft 
via het intranet een overzicht van zijn/haar gevolgde 
opleidingen en elke manager kan dit opvolgen voor 
zijn hele team.

development & training

het aanbod

Er is een ruim gamma van klassikale opleidingen, met 
interne trainers of met een externe partner. In 2010 
namen 83 collega’s de rol op als interne trainer. Het 
voordeel is dat zij de Randstad-cultuur heel goed 
kennen en echt kunnen inspelen op de leerbehoeften. 
Daarnaast is er een aanbod aan e-learning43, vaak in 
combinatie met klassikale opleiding. Er is ook training 
on-the-job voorzien voor nieuwe collega’s onder 
begeleiding van learning coaches. In totaal zijn er  
59 974 opleidingsuren gegeven in 2010.

43.  Zie glossarium.

Training on-the-job.

e-learning 1 665 u.

klassikale training 49 567 u.

werkplekleren 6 963 u.

examen Federgon 452 u.

coaching 1 327 u.
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development & training

Reconnecting

Naar aanleiding van de 50e verjaardag van Randstad 
lanceerde de Randstad Holding het Reconnecting 
Program: een workshop waaraan alle medewerkers 
wereldwijd deelnamen. Op het menu: een duik in 
de geschiedenis en de cultuur van Randstad met 
ruime aandacht voor onze identiteit en waarden; de 
uitdieping van onze Business Principles, de Miscon-
duct Reporting Procedure44 en ons beleid betreffende 
de naleving van de wet op de mededinging. In België 
werden hieraan in totaal 7 646 extra opleidingsuren 
besteed en het programma werd door interne trainers 
gegeven.

een greep uit de innovaties van 2010

• In het kader van RandstadPlus werd een 
opleidings- en begeleidingspakket uitgewerkt 
dat in 2010 in piloot ging. De opleiding ‘Nieuwe 
communicatietechnologie’ werd alvast gesmaakt en 
wordt verder gezet. Ook de loopbaancoaching ging 
van start. 

• Randstad Recruitment & Selection is gestart met 
sessies ‘Leren van elkaar’. 

• Het aanbod e-learning werd uitgebreid met 
individuele opleidingen en aanvullingen op klassikale 
opleidingen. Deze laatste vorm van leren, ‘blended 
learning’ genoemd, wordt als zeer stimulerend 
ervaren door onze medewerkers.

• De e-learning over SA 8000 werd volledig vernieuwd 
en veel interactiever gemaakt.

     
    ons engagement voor 2011:

 Nieuwe opleidingen voor Randstad Diversity  
en pilootsessies rond inspirerend leiderschap.

44. Meer hierover op p. 43.

“In de workshops ‘Leren van elkaar’ is de trainer 
een collega met ruime ervaring in het onderwerp. 
Dit past heel erg in de Randstad-cultuur van  
kennisdeling. Het voordeel is dat de trainer echt 
kan inspelen op de behoeften en de interne 
 keuken goed kent. Best practices gaan niet  
verloren, integendeel: iedereen kan ervan leren. 
En bovendien leert de trainer ook van de aan-
wezige collega’s.”

Francoise Jadoul, 

concept & development manager, Randstad Recruitment  

& Selection
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employee satisfaction

De tevredenheid van onze medewerkers is een 
belangrijke parameter voor Randstad. Als HR- 
dienstverlener erkennen we bij uitstek het belang  
van het ‘menselijke kapitaal’ van een onderneming. 
De medewerkers zelf maken immers het verschil! 
Betrokkenheid, trots en de beleving van onze bedrijfs-
waarden zijn parameters die wij regelmatig meten.

gemeten tevredenheid

People Survey

Ieder jaar organiseert de Randstad Holding een 
internationale enquête45 die de betrokkenheid van 
de medewerkers meet. Het interessante is dat we 
het resultaat voor België kunnen vergelijken met 
de Randstad-organisaties in alle landen waar we 
aanwezig zijn.  
65,7% van onze medewerkers hebben in 2010 
 deelgenomen. Met een score van 7,8 voor betrok-
kenheid scoort Randstad Belgium beter dan in 2009  
(7,6 -weer ons streefdoel dit jaar-), beter dan het 
internationale gemiddelde (7,4) en beter dan de 
benchmark46 (7,3).

intern tevredenheidsonderzoek

In België meet Randstad tweejaarlijks de tevreden-
heid47. De volgende meting vindt plaats in 2011.

Beste werkgever

Wij nemen elk jaar deel aan de enquête ‘Beste 
Werkgever’. In 2010 haalden we de tweede plaats. 
Bovendien kregen we de Prijs van de Diversiteit.  
250 collega’s spraken zich positief uit over thema’s als 
respect voor elkaar, samenwerking, geloofwaardig-
heid, trots en vriendschappelijke sfeer. Zeker na een 
moeilijke periode van economische crisis, interne 
veranderingen en de invoering van een nieuw back- 
en midofficesysteem is dit een goede score48. 

HR-beleid

Om onze doelstellingen van tevredenheid te realise-
ren, besteden we grote zorg aan een mensgericht 
HR-beleid. Dit komt tot uiting in o.a.:

• Een zorgvuldige aanwervingsprocedure gebaseerd 
op gelijke kansen voor elke kandidaat, met aandacht 
voor gedragswaarden en competenties

• Een uitgebreide introductieperiode met opleiding en 
integratiefase

• Evolutietrajecten, regelmatige feedback en systeem 
van jaarlijkse evaluatie (we evalueren de beleving van 
de gedragswaarden, het resultaat en de persoonlijke 
ontwikkeling van elke medewerker)

• Een marktconform verloningsbeleid met een 
uitgebreid pakket extralegale voordelen

• Aandacht voor het welzijn van elke medewerker met 
Randstad Vitality49

45. De enquête wordt elk jaar uitgevoerd door Meyer Monitor.

46. Definitie van de benchmark: het gemiddelde van de resultaten van ongeveer 120 000 respondenten bij 28 bedrijven wereldwijd.

47. De nationale tevredenheidsenquête wordt uitgevoerd door ICMA International. De resultaten van 2009 vindt u in het vorige maatschappelijk verslag.

48. De bevraging vond plaats eind 2009. Deze periode werd beschreven in het vorige maatschappelijk verslag.

49. Zie ook p. 27.

Beste Werkgever 2010.
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flexibiliteit

Heel belangrijk voor het welzijn van medewerkers is 
een goed evenwicht werk-privé. Randstad heeft een 
beleid dat flexibel werken mogelijk maakt, op elk 
moment in de carrière. Want de mogelijkheid om wat 
minder uren te werken, andere uren te werken of om 
de loopbaan tijdelijk te onderbreken kan op verschil-
lende momenten en op alle niveaus nodig zijn. In 
2010 hebben 356 medewerkers één of andere vorm 
van tijdskrediet opgenomen. Voor 130 van hen was 
dat ouderschapsverlof. 

indicatoren

De absenteïsmegraad wegens ziekte bedraagt 
3,61%. We stellen vast dat het aantal langdurig 
zieken in 2010 is toegenomen, een tendens die 
algemeen is51. Ons absenteïsme voor bevallingsrust 
is 2,23%.

deeltijdsen algemeen

deeltijdsen management

63%
voltijds

37%
deeltijds50

38,6%
deeltijds61,4%

voltijds

“Voor wie flexibiliteit belangrijk vindt, is de ‘flex-
pool’ van Randstad een droom! Ik werk parttime 
op mijn eigen maat. Afhankelijk van de noodzaak 
werk ik in verschillende kantoren en regio’s.  
De werkuren en -plaatsen worden telkens vooraf 
duidelijk afgesproken. Dat maakt mijn werk heel 
afwisselend en daar hou ik van. Ik ben ontzettend 
blij met deze mogelijkheid. Als mijn kinderen Sarah 
en Yannis vakantie hebben, ben ik ook thuis! Het is 
mijn manier om een interessante job te combineren 
met een druk gezin.”

Jamila Mettioui, 

kantoorassistant bij Randstad Staffing

50. In de loop van 2010 evolueerde het percentage van meer dan 40% naar 37%. In het begin van het jaar maakten immers nog veel medewerkers gebruik van het  
Tijdskrediet+ (zie ons maatschappelijk verslag over 2009).

51. Het nationale percentage langdurig ziekteverzuim steeg in 2010 tot 1,75%, vooral bij bedienden. Bij Randstad is het absenteïsme wegens langdurige ziekte 1,5%.
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integrity

Randstad is een waardengestuurd bedrijf. Onze 
bedrijfscultuur is gebaseerd op transparantie, 
 mensgerichtheid en integer handelen. Dit vertaalt  
zich in vijf gedragswaarden of attitudes. Deze zijn 
basisver eisten bij de aanwerving van nieuwe mede-
werkers en worden tijdens opleidingen en coaching 
steeds opnieuw herhaald en geconcretiseerd. Jaarlijks 
worden alle collega’s geëvalueerd op dit gedrag.

samenwerken
positivisme
oriëntatie op de andere
integriteit
ondernemerschap

Integriteit is één van onze gedragswaarden: in al onze 
contacten en handelingen willen wij deze integriteit 
tonen. Ook in een aantal richtlijnen en procedures 
wordt dit integer handelen benoemd. Er zijn in 2010 
verschillende initiatieven genomen om de vertrouwd-
heid met en de kennis van deze procedures te 
verbeteren. 

“Attitude kan je niet echt meten. Je moet 
het voelen en merken bij elkaar. Elke dag 
ervaar ik onze waarden in de omgang met 
collega’s. Integriteit, bijvoorbeeld. Altijd 
100%  integer handelen, het is niet makke
lijk, maar we kunnen elkaar erop aanspreken 
als we aanvoelen dat dat moet gebeuren. 
Open communicatie en transparant hande
len is  nodig. Dat geeft mensen de kans om 
persoonlijk te groeien en het maakt ons 
bovendien sterker als bedrijf.”

Brenda Vandenberghe, 

consultant Diversity

41



maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

integrity

ethisch charter

Het ethisch charter van Randstad reflecteert de 
basisprincipes van SA 8000. Het is beschikbaar op het 
intranet en onze website. De belangrijkste leveran-
ciers ondertekenen het en jaarlijks wordt dit aspect 
van de samenwerking opnieuw geëvalueerd tijdens 
de vendor scoring52.

   ethisch charter van Randstad

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

2.  Wij promoten vrijwillig en gemotiveerd werk  
dat beantwoordt aan ieders verwachtingen.

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 een weloverwogen en 
constructieve sociale dialoog tussen alle partijen 
die bij onze activiteiten betrokken zijn.

5. Wij verbieden elke discriminerende praktijk 
gestoeld op ras, geslacht, het behoren tot 
een etnische groep of op basis van politieke, 
filosofische of godsdienstige opvattingen.

6. Wij veroordelen elk onredelijk optreden dat de 
waardigheid of de fysieke en morele integriteit 
kan aantasten.

7. Wij verbinden ons ertoe de normen inzake 
werkuren kwalitatief te verbeteren om al onze 
medewerkers in staat te stellen hun beroeps -
leven te combineren met hun privéleven.

8. Wij garanderen aan al onze medewerkers de 
naleving van hun legitieme rechten en belangen, 
evenals hun bezoldigingsvoorwaarden.

9. Via dit managementbeleid van sociale ethiek 
verbinden wij ons tot het invoeren van een 
interne en externe communicatie die voor  
de betrokken partijen toegankelijk is, en 
controleren evaluatiemechanismen die een 
transparante monitoring mogelijk maken.

52. Zie glossarium.
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Carlo de Kok, 

Account Executive Belgacom 

“Dat Randstad ethische voorwaarden 
stelt aan zijn leveranciers bewijst dat dit 
bedrijf zijn maatschappelijke engagemen-
ten ter harte neemt en doortrekt naar zijn 
partners. De principes van SA 8000 blij-
ven geen dode letter. Belgacom kan zich 
daar zeker achter scharen. Omdat Rand-
stad met ons een langdurig partnership 
wenst, worden wij een stuk betrokken in 
hun strategische plannen. Zo kunnen we 
onze diensten beter afstemmen op hen. 
Tegelijk blijkt ook dat we allebei werken 
aan gelijklopende doelstellingen. Als twee 
grote organisaties zijn we allebei bezig 
met zoeken naar manieren om het  milieu 
minder te belasten.”
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Business Principles en Misconduct  
Reporting Procedure

In 2010 heeft de Randstad Holding de Code of 
Conduct herwerkt tot de Business Principles. Ze zijn 
het praktische richtsnoer voor ethisch handelen met 
klanten, leveranciers en externen. Ze bevatten onze 
huisregels in verband met o.a. corruptie, belangen-
vermenging en discriminatie.

Aan de hand van onze klachten en meldingsproce-
dure, de Misconduct Reporting Procedure, kan elke 
medewerker, al dan niet anoniem, gedrag melden 
dat niet in overeenstemming is met onze waarden 
en gedragscode. De integrity officer53 volgt deze 
meldingen op.

Elke indirecte medewerker54 kan terecht bij een 
aantal vertrouwenspersonen en weet dat er ook een 
externe preventiedienst ter beschikking is.

equal treatment

Eind 2010 is alle informatie betreffende equal 
treatment (gelijke behandeling van alle medewer-
kers) en discriminatie herwerkt en ter beschikking 
gesteld op het intranet. Bovendien zal deze materie 
met alle medewerkers in rondetafelgesprekken 
besproken worden. De nieuw aangestelde equal 
treatment coach55 zal deze gesprekken, waarin 
zowel de wetgeving uitgelegd wordt als ruim tijd 
genomen wordt voor praktijksituaties en individuele 
ervaringen, modereren.

    ons engagement voor 2011:

 Alle medewerkers actief betrekken in de  
workshop over equal treatment.

“Op het terrein is discriminatie een delicaat onder-
werp. Hoe maak je uit of een vraag van een klant 
discriminerend is of niet? Dat alle eisen moeten 
gelinkt zijn aan de functie en aan de taken die een 
uitzendkracht zal moeten doen, is duidelijk. Maar 
wat doe je met de vraag naar ‘blonde hostessen’? 
Wat is ‘dichtbij wonen’ of ‘goed voorkomen’?  
Bij de rondetafelgesprekken zullen we onder-
ling kunnen discussiëren. Ik verwacht voldoende 
voorbeelden om het wettelijke kader te stofferen 
en ons gelijke kansenbeleid in elke situatie in de 
praktijk te brengen.” 

Estelle Dessaucy, 

branch manager in Luik

53. De integrity officer is op holdingniveau aangeduid.

54. Zie glossarium. 

55. Zie glossarium.
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“Sinds september werk ik in Makassar op het 
eiland Sulawesi in Indonesië. Mijn VSO-project 
adviseert organisaties die zich inzetten voor men-
sen met een handicap op gebied van tewerkstel-
ling. Zeker voor die doelgroep is het in Indonesië 
ontzettend moeilijk om de weg naar en op de 
arbeidsmarkt te vinden. Ik werk samen met zeven 
organisaties die zich vooral toespitsen op blinden, 
doven, mensen met een algemene handicap en 
ex-leprapatiënten. Het geeft me voldoening als ik 
merk dat je hier met weinig middelen veel kunt 
betekenen. Ik bekijk de mensen altijd vanuit het 
oogpunt ‘ability’ en niet ‘disability’. En wat we 
eigenlijk doen is matching … ook de core busi-
ness van Randstad! De uitdagingen zijn natuurlijk 
compleet anders. Niet alleen professioneel is het 
erg interessant, maar ook persoonlijk is het voor 
mij een grote verrijking. Je krijgt hier opnieuw oog 
voor de essentie van het leven. En ik hoop ook de 
collega’s thuis te inspireren!” 

Petra Van Den Akker, 

branch manager bij Randstad en werkzaam voor VSO 

volunteerism

Randstad wil zijn medewerkers de kans geven om 
zich vrijwillig in te zetten voor andere mensen die 
onze expertise, onze kennis of steun goed kunnen 
gebruiken. Dit leidde in 2004 tot een internationaal 
partnership met VSO56 via de Randstad holding, maar 
ook lokaal in België is het aantal initiatieven groeiend.

VSO

Werving en uitzending van vrijwilligers, de kernacti-
viteit van de wereldwijde organisatie VSO, leunt sterk 
aan bij deze van Randstad. Deze zielsverwantschap 
bevordert onze samenwerking. Randstad wil ook in 
ontwikkelingslanden bijdragen aan de bestrijding van 
armoede. Naast onze financiële steun zorgen wij voor 
de instroom van kandidaten voor VSO via onze kan-
toren en netwerken. Ook onze eigen medewerkers 
krijgen de kans om zich te engageren voor enkele 
maanden. 

56. VSO of Voluntary Service Overseas is een internationale ontwikkelingsorganisatie die structurele hulp biedt in meer dan 70 landen in Afrika en Azië.
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“Samenwerken met Randstad is erg waardevol 
voor Zuiddag. Buiten de financiële steun die Rand-
stad geeft door het loon voor elke student aan het 
project van Zuiddag te schenken, verhogen zij ook 
mee de impact van de globale Zuiddag-actie ‘Work 
for Change’. Elke Randstad-medewerker, elke klant 
wordt tijdens de Zuiddag betrokken in het verhaal. 
Als grote professionele organisatie toont Randstad 
respect voor het veel kleinere Zuiddag, en dat geeft 
een fijn gevoel. Dat Randstad zijn deuren opent om 
zoveel jongeren te ontvangen in verschillende kan-
toren laat zien dat Randstad niet enkel in woorden 
maar ook in daden wil meewerken aan maatschap-
pelijke verandering. Ze geven jongeren de kans om 
hun steentje bij te dragen aan een meer rechtvaar-
dige wereld.” 

Ellen Dereymaeker, 

coördinator bij Zuiddag

volunteerism

Zuiddag

Zuiddag is een NGO met een innovatief concept. Bel-
gische jongeren krijgen de kans om zich in te zetten 
voor jongeren in een ontwikkelingsland in het kader 
van een lokaal project. Zuiddag organiseert sessies 
in middelbare scholen, waarop de buitenlandse en 
Belgische jongeren elkaar ontmoeten en dit project 
bespreken. Meestal is dit een zeer confronterend en 
tegelijk hartverwarmend moment. De Belgische jon-
geren kunnen zich daarna engageren om gedurende 
één dag te werken in een bedrijf in hun buurt. Het 
verdiende salaris van die dag wordt aan het project 
geschonken. 

Randstad stelde in 29 kantoren een werkplek ter 
beschikking van een student. De reacties waren 
heel positief: de jongeren kregen de kans om echte 
werkervaring op te doen en onze collega’s waren 
onder de indruk van de inzet en de betrokkenheid 
van de studenten. Unaniem werd besloten om dit 
partnership volgende jaar te herhalen en mogelijk uit 
te breiden. 

Randstad Asse met student Axel op de Zuiddag.
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volunteerism

andere partnerships en initiatieven

live entertainment foundation

Deze organisatie biedt de gelegenheid aan kansar-
men om musicals bij te wonen. Voor het onthaal 
van deze gasten en de begeleiding voor en na de 
voorstelling doet de LEF o.a. beroep op Randstad-
vrijwilligers.

Purple talents

De Royal Sporting Club Anderlecht wil met zijn 
Purple Talentsprogramma jonge talenten opleiden tot 
beroepsvoetballers. Naast het sportieve deel is sociale 
en intellectuele vorming cruciaal. Randstad is een 
partner voor deze opleiding.
 
Music for life

Elk jaar is er veel interesse voor de kerstactie van 
Studio Brussel. Dit jaar heeft Randstad, naast de 
vele lokale initiatieven en bijdragen van Randstad-
medewerkers en het service center, Music for Life 
gesponsord ter waarde van 10 000 euro.

    
    ons engagement voor 2011:

 • Ons partnership met Zuiddag versterken.
 • Vrijwilligerswerk van onze medewerkers onder 
  de aandacht brengen tijdens het Europees Jaar  

 van het Vrijwilligerswerk.
 • Een volgende collega laten vertrekken op missie  

 voor VSO.
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environment

Randstad wil het groenste bedrijf binnen de HR-
dienstensector zijn. Om aan deze ambitie handen  
en voeten te geven, zijn er in 2010 verschillende 
initiatieven genomen. De energiecoördinator is ge-
start in zijn nieuwe rol. Hij zal de huidige  situatie van 
energieverbruik in kaart brengen en over besparende 
maatregelen adviseren. Onze mogelijke milieuacties 
worden afgestemd in een multidisciplinair overleg-
platform. 

milieu-overlegplatform

In 2010 is het overlegplatform voor milieu van start 
gegaan met collega’s met verantwoordelijkheden 
op gebied van milieu, veiligheid en gezondheid, HR 
en fleet, IT, aankoop en huisvesting. In een eerste 
fase werd een canvas getekend met alle mogelijke 
werkdomeinen en zijn de quick wins57 gedetecteerd.

We zullen werken rond vijf domeinen: energie, afval, 
aankopen, grondstoffen en materialen en aantal 
kilometers en CO

2
-uitstoot. In elk domein worden 

onze gewoontes, processen en mogelijkheden kritisch 
onder de loep genomen. 

In 2011 willen we verdere stappen zetten en werk 
maken van enkele prioriteiten.

mobiliteit

• C0
2
-uitstoot: De gemiddelde uitstoot van onze 

bedrijfswagens eind 2010 bedroeg 135,16 gram 
(target was 136 gram). Als nieuwe modellen 
voor de consultantsvloot is gekozen voor de Clio 
en de Fiesta, met een zeer lage CO

2
-uitstoot. De 

keuzelijsten van de bedrijfswagens werden grondig 
aangepast. Wagens met een te hoge uitstoot zijn 
geschrapt. Bovendien wordt er standaard gekozen 
voor de meest milieuvriendelijke motorisatie in de 
weerhouden modellen.

• De rubriek ‘mobiliteit’ op het intranet werd 
volledig herwerkt met best practices en uitleg over 
carpooling.

• Het keuzeaanbod hybride wagens is vergroot. 

centraliseren/om de hoek

duurzamer gebruik

processen en logistiek

groene leveranciers

groene IT

ruimtegebruik

energiegebruik

toestellen

ligging

goed huisvaderschap

leveranciers

kantoren

hergebruik

Randstad 
als groenste bedrijf 

in de sector

energie

afval

aankopen

grondstoffen
en

materialen

aantal
kilometers

en
CO2-uitstoot

conference call 

carpooling

regionaal en telewerk

mix verkeersmiddelen

gedrag

bedrijfswagens

papier

toner

goed huisvaderschap

De nieuwe bedrijfswagens voor consultants, met lage CO
2
-uitstoot.

57. Een quick win is een resultaat dat gemakkelijk en snel te bereiken is.
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huisvesting en verbruik

Randstad is meestal huurder en geen eigenaar 
van de gebouwen. Wij zijn dus beperkt in onze  
mogelijkheden. Toch hebben milieuoverwegingen 
een groeiende invloed op de inrichting van onze 
kantoren. Zo werken we altijd met spaarlampen, zijn 
er overal thin cliëntcomputers58 en werken we enkel 
met groene energie.

verbruik van gas 370 524,74 m3

verbruik van mazout 15 742 liter

verbruik van groene elektriciteit 3 396 774,34 kWh

verbruik van water 5 307 m3

verbruik van papier 178 500 kg

elektronische documenten

2008 2009 2010

prestatiebladen directen 45% 44,75% 42,69%

loonfiches indirecten 90,6% 86,5%

loonfiches directen 5,9% 4,8%

facturen 15,4% 12,6% 11,5%

aankoop en materiaal

• Project ‘Wood’
 We maken zoveel mogelijk gebruik van elektronische 

documenten. Dit is al voor 100% het geval voor 
duplicaten en aangiftes sociaal risico. Omdat er 
duidelijk voor de overige documenten een stimulans 
nodig was om de elektronische vorm te gebruiken, 
startte in mei 2010 het project Wood.  
De documentenstroom en het papiervolume 
beperken, is het opzet van dit project, dat mede 
gedragen wordt door B-bridge59. Er wordt 
onderzocht welke andere kanalen in aanmerking 
kunnen komen voor loonfiches van uitzendkrachten 
en facturen voor klanten. 

• Overige initiatieven
- Recyclage van alle toners, papier en karton.
- Gebruik van FSC-papier voor alle interne 

publicaties. 
- Overschakeling op FSC-toiletpapier.

58. Computer met enkel een scherm en toetsenbord, die slechts 1/10 verbruikt van een volwaardige computer. De data en de programma’s worden centraal beheerd.

59. Zie glossarium.
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sensibilisering

• Medewerkers die recht hebben op een 
bedrijfswagen worden gesensibiliseerd om te kiezen 
voor lagere CO

2
-uitstoot via een (begrensd) bonus-

malussysteem in het optiebudget.
• Via interne communicatie worden medewerkers 

gesensibiliseerd tot ‘goed huisvaderlijk gedrag’ op 
gebied van energie- en papierverbruik en afval.

• Er zijn tips voor zuinig rijgedrag en alternatieve 
mobiliteit via het intranet.

 ons engagement voor 2011:

• Stimuleren van conference call ter vervanging  
van vergaderingen.

• Stimuleren van carpooling. 
• Start energieprestatiemetingen en 

-besparingscampagne in de kantoren.
• Pilootproject met elektrische fietsen in  

bepaalde kantoren.
• Nieuwe opleiding ‘Bewust, ecologisch en 

milieuvriendelijk rijden’.
• Target gemiddelde CO

2
-uitstoot van onze 

vloot eind 2011: 126 gram (-7,25 %). 
• Lancering project rond regionaal werken, wat  

het aantal gereden kilometers zal doen dalen.
• Er komt overleg met leveranciers over het  

vermijden van afval.
• Dubbelzijdig printen wordt de standaard op  

alle printers tegen de zomer van 2011.
• Uitrol van het project Wood.

“Samen met enkele collega’s richtte ik Galilei’s 
‘green team’ op. We focussen op dagelijkse  
taken en willen onze gewoontes groener 
 kleuren. We krijgen veel positieve reacties, maar 
het is niet eenvoudig om de groene gedachte 
levend te houden. Daarom mailen we nu en 
dan een nieuwe tip en milieubewuste collega’s 
 krijgen een pluimpje. Het blijft een werk van 
lange adem maar er is wel iets veranderd.  
Recto verso printen, de verwarming lager zet-
ten of de lichten doven tijdens de middagpauze: 
kleine dingen die het verschil kunnen maken.  
Ik hoop dat we collega’s en directie inspire-
ren met ons initiatief en ben ervan overtuigd 
dat Randstad zijn ecologische voetafdruk kan 
verkleinen.” 

Véréna Pitz, 

consultant Galilei
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concepten legale entiteiten in België naamgeving in de markt activiteiten

Staffing Randstad Belgium nv

Randstad Household Services nv

Randstad Construct nv

Randstad Training nv

Randstad Staffing

Randstad Dienstencheques

Randstad Construct

Randstad Training

uitzendactiviteiten

huishoudelijke hulp aan  

particulieren 

uitzendactiviteiten (bouwsector)

opleidingsactiviteiten

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

onze entiteiten in België
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op koers              duidelijke verbetering              actiepunt

cijfers 2010

people 2008 2009 2010

totaal aantal medewerkers                  directen60 165 252 139 995 ■  142 495 

indirecten61 1 500 1 637 ■  1 352 62 

huishoudhulpen 5 482 5 927 ■  5 737

tevredenheid                                    directen nb 63 nb nb

indirecten 7,9 7,6 ■  7,8 64

huishoudhulpen nb nb nb

aantal opleidingsuren directen 93 234u 73 988u ■  102 276u

indirecten 59 957u 81 232u ■  59 974u

huishoudhulpen 7 089u 8 474u ■  8 850u

gender                          indirecten algemeen 19%   81%   19%   81% ■  16%      84% 

indirecten management 34%   66% 31%   69% ■  26,5%   73,5% 

45-plussers directen 8% 9% ■  9%

indirecten 8,5% 10% ■  14,1%

huishoudhulpen 30% 32% ■  32%

niet-Belgisch of allochtoon 65                directen 13% 12% ■  13% 

indirecten 4% 10% ■  10% 

                                            huishoudhulpen 22% 22% ■  24%

verhouding voltijds/deeltijds indirecten algemeen 67% / 33% 56% / 44% ■  63% / 37% 

indirecten management nb 52% / 48% ■  61,4% / 38,6% 

frequentiegraad arbeidsongevallen directen 62 48,69 ■  51,16

indirecten 5,57 1,99 ■  3,64

huishoudhulpen 41,46 34,83 ■  28,99

ernstgraad arbeidsongevallen directen 1,11 0,85 ■  0,88

indirecten 0,08 0,06 ■  0,04

                                          huishoudhulpen 1,21 0,83 ■  0,53

planet 2008 2009 2010

% elektronisch verstuurde prestatiebladen 45% 44,75% ■  42,69%

% loonfiches indirecten nb 90,6% ■  86,5%

directen nb 5,9% ■  4,8%

% facturen 15,4% 12,6% ■  11,5%

gemiddelde CO2-uitstoot per bedrijfswagen 139,17 g 140,11 g ■  135,16 g

profit 2008 2009 2010

omzet € 1 052,7 mln. € 842,714 mln. ■  € 929,753 mln.

60. Zie glossarium.

61. Zie glossarium.

62. Het verschil met vorig jaar is te verklaren doordat de indirecte medewerkers die naar ons onafhankelijke hoofdkantoor B-bridge zijn overgestapt niet meer 
meegeteld worden.

63. nb betekent: niet beschikbaar.  

64. Resultaat van de People Survey. Zie ook p. 38.

65. Het cijfer geeft voor de directen en de huishoudhulpen het percentage personen dat niet de Belgische nationaliteit heeft. Voor de indirecten is dat het percentage 
medewerkers dat aangeeft dat zij zelf, minstens één ouder of minstens twee van de grootouders de nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie.
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ons engagement 
voor 2011

• een stakeholderoverlegdag met vertegenwoordigers van alle stakeholdergroepen

• optimalisatie klachtenbeheer

• voor de directen en de huishoudhulpen zijn tevredenheidsenquêtes gepland in 2011 

• ontwikkeling van een onthaal-DVD voor de huishoudhulpen in vreemde talen 

• psychosociale risicoanalyse voor consultants en branch managers

• nieuwe webbased onthaalmethodiek voor startende uitzendkrachten

• ruime aandacht voor rekrutering van kandidaten van allochtone afkomst

• opleidingen voor Randstad Diversity en pilootsessies inspirerend leiderschap

• workshop over equal treatment voor alle medewerkers

• versterking van ons partnership met Zuiddag

• sensibilisering van vrijwilligerswerk van onze medewerkers 

• een collega op VSO-missie laten vertrekken

• stimuleren van conference call en carpooling 

• energieprestatiemetingen en -besparingscampagne

• pilootproject met elektrische fietsen 

• nieuwe opleiding ‘Bewust, ecologisch en milieuvriendelijk rijden’

• target gemiddelde CO
2
-uitstoot van onze bedrijfswagens eind 2011: 

 126 gram (-7,25 %)

• lancering project rond regionaal werken

• acties omtrent afval

• standaard dubbelzijdig printen 

• papierbesparingsproject Wood
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 informatie pagina andere bronnen

profiel

visie en strategie

1.1 visie van de CEO F 6 AR

1.2 impact, risico's en opportuniteiten P 6 AR

organisatieprofiel

2.1 naam van de organisatie F 4, 52 AR WB WH

2.2 merken en diensten F 52 AR WB WH

2.3 organisatiestructuur P 52 AR

2.4 hoofdkantoor F 11 WB

2.5 landen met operationele aanwezigheid F AR WH

2.6 eigendomsstructuur en rechtsvorm F AR WH

2.7 markt P 8-11 AR

2.8 omvang van de organisatie F 8-11 AR

2.9 wijzigingen in de organisatie F 8-11 AR

2.10 onderscheidingen en erkenningen P 8-11, 17, 18, 38 WB

verslagparameters

3.1 verslagperiode F 4 WB

3.2 datum vorig verslag F 3 WB

3.3 verslagcyclus F 3 WB

3.4 contactgegevens voor feedback F 4 en colofon WB

3.5 ontstaansproces van het verslag F 3-4 WB

3.6 scope van het verslag F 3-4 WB

3.7 beperkingen ivm de scope F 3-4 WB

3.8 samenhang bedrijfsonderdelen P 8-13, 52 WB

3.9 meettechnieken P 3-4 WB

3.10 herformuleringen F 3-4, 55 WB

3.11 wijzigingen in scope en methode F 3-4 WB

3.12 GRI inhoudsopgave F 59-60 WB

3.13 externe visie F 13, 14, 20, 24, 28, 
42, 46

WB

bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 bestuursstructuur F AR WH

4.2 statuut CEO F AR WH

4.3 structuur van de board F AR WH

4.4 participatiemechanismen F AR WH

4.5 vergoedingen boardmembers F AR

4.6 tegenstrijdige belangen F AR WH

4.7 kwalificaties en expertise van de boardmembers F AR WH

4.8 gedragscode F AR WH

4.9 overzicht van de board op de resultaten F AR

4.10 zelfevaluatie van de board F AR

GRI-referentietabel

AR = Annual Report van Randstad Holding
WB = www.randstad.be (website Randstad Belgium)
WH = www.randstad.com (website Randstad Holding)
F = full disclosure
P = partial disclosure
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 informatie pagina andere bronnen

verplichtingen tegenover externe initiatieven

4.11 voorzorgsprincipe F AR

4.12 onderschrijving van externe charters F 17

4.13 lidmaatschappen P 25 AR WH

overleg met stakeholders

4.14 lijst van stakeholders F 25 WB

4.15 keuze van stakeholders F 20, 25

4.16 communicatie met stakeholders F 20-25 WB

4.17 stakeholder issues P 6, 15, '20-25 WB

beleid en indicatoren

milieu

EN 1 verbruik van grondstoffen F 50

EN 3 energieverbruik F 50

EN 18 initiatieven voor lagere emissies F 49, 51

mensenrechten

HR 2 leveranciers en mensenrechten F 42

HR 4 discriminatie en maatregelen F 6, 15, 31-33, 43

arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

LA 2 personeelsverloop F 39

LA 6 medewerkersvertegenwoordiging P 22

LA 7 verzuim F 39

LA 8 veiligheids- en gezondheidsprogramma's F 27-29

LA 9 personeelsoverlegorganen P 22

LA 10 opleidingsuren F 35-36

LA 11 programma's employability P 31, 35-36

LA 12 evaluatie en loopbaan P 31, 35-36, 38, 41

LA 13 diversiteit F 12-15, 31-33

maatschappelijke resultaten

SO 3 anticorruptie: opleiding F 36, 43

SO 5 publiek beleid en lobbying P 20-25

productverantwoordelijkheid

PR 5 klanttevredenheid F 23

economische prestaties

EC 1 directe economische waarde F AR

EC 5 loonvoorwaarden P 38

EC 7 personeelsaanwerving en -management P 31-33, 35-36, 
38-39, 41
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glossarium

B-bridge de naam van ons hoofdkantoor. In 2009 werden een aantal van onze 
ondersteunende diensten in deze aparte vennootschap ondergebracht.

directen/directe medewerkers die medewerkers die direct voor onze omzet zorgen: de uitzendkrachten, 
de huishoudhulpen en de projectmedewerkers.

e-learning een leervorm waarbij de deelnemer op een digitaal platform theorie leert 
en oefeningen maakt.

equal treatment coach nieuwe rol bij Randstad, een persoon die zich volledig toespitst op de 
praktische do’s en don’ts inzake gelijke behandeling van alle kandidaten 
door onze indirecte medewerkers.

FAQ frequently asked questions. Over allerlei onderwerpen worden de vaak 
gestelde vragen met een antwoord op het intranet ter beschikking 
gesteld.

flexpool een groep interne medewerkers die zeer flexibele uren werken.

FTE fulltime equivalents ofwel voltijds tewerkgestelde medewerkers.

GRI de vrij algemeen aanvaarde 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.

indirecten/indirecte medewerkers  die medewerkers die indirect voor onze omzet zorgen: de consultants, 
managers, administratieve medewerkers e.a. van de verschillende divisies.

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 behoeftes van de klant.

Life Sciences een tak van onze divisie Randstad Professionals die hoog opgeleide 
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.

Social Label het social label is een Belgisch keurmerk dat een sociaal verantwoorde 
productie garandeert voor het hele proces van een product/dienst.

vendor scoring een systematische evaluatie van leveranciers.
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