over ons 10e maatschappelijk verslag
Dit is de samenvatting van het 10e maat
schappelijk verslag van Randstad.
De volledige versie is beschikbaar op
www.randstad.be/mvo. U vindt er
informatie die vaak niet vrij beschikbaar
is, informatie die sectorgenoten en veel
andere bedrijven niet onthullen.
Transparant en zo duidelijk mogelijk
vertellen we hoe Randstad ‘duurzaam
heid’ interpreteert. We beschrijven hoe
we proberen om onze kernprocessen en
procedures te verbeteren om de duur
zaamheid van onze bedrijfsactiviteiten
te bewaken, te meten en te versterken.

Zowel aan vorm en inhoud zijn er verbete
ringen aangebracht, op basis van de feed
back van onze stakeholders en experten
terzake. Het grootste deel van de cijfers
komen uit intern en/of extern geauditeer
de systemen. De scope bleef dezelfde:
we rapporteren over onze activiteiten van
één jaar, 2011, en werken met de cijfers
van Randstad Belgium nv, Randstad
Construct nv, Randstad Household Services
nv, Randstad Professionals nv, Randstad
Training nv, Randstad Sociaal Secretariaat
vzw, Galilei nv, Randstad HR Services nv en
Randstad Group Belgium nv.

Ieder jaar opnieuw betekent dat zoe
ken en uitproberen. Met stakeholders
in dialoog gaan. Verwachtingen peilen.
Benchmarks zoeken en expertise uitwisse
len. Het maatschappelijk verslag zelf is een
momentopname in een heel proces. Maar
de cijfers en feiten prikkelen ons telkens
om ermee aan de slag te gaan. Om het
beter te doen. Het verslag is de motor om
tot nieuwe doelstellingen te komen, om
actie te ondernemen en om te focussen
op die dingen die er echt toe doen.

Onze financiële resultaten vindt u in het
Annual Report van de Randstad holding.
Dat bevat ook een sectie met onze visie op
en wereldwijde resultaten van duurzaam
ondernemen. Indien u nog vragen hebt,
stel ze dan via csr@randstad.be en u krijgt
een antwoord. U kan ook uw feedback of
opmerkingen mailen naar dit adres. We
gaan graag in dialoog met onze stakehol
ders.

over werk gesproken
“We wilden graag een zicht krijgen
op wat onze stakeholders precies
van ons verwachten. In welke CSR-
domeinen moet Randstad het voortouw nemen? Over welke thema’s
moet Randstad rapporteren?
Daartoe organiseerden we een
online bevraging. Het resultaat was
heel duidelijk. We hebben de visie
van onze stakeholders en onze eigen
visie op onze maatschappelijke
relevantie visueel voorgesteld in een
matrix. Dat wordt ons CSR-kompas
voor de toekomst. Het geeft aan
waar wij ons gewicht kunnen laten
voelen. En dat is, natuurlijk, sterk
verbonden met onze kernactiviteit
zelf!”

informatie
Dit beknopte overzicht is volledig klimaatneutraal gedrukt.
Het volledige maatschappelijk verslag van Randstad België vindt u op www.randstad.be/mvo.
Overige informatie over Randstad vindt u op www.randstad.be en www.randstad.com.
contact?
U kan steeds contact opnemen met ons voor uw vragen, suggesties of feedback.
Randstad Belgium
Buro & Design Center b.71
Heizelesplanade
1020 Brussel
tel. +32 (0)2 474 61 73
csr@randstad.be

Marianne Huyghebaert,
manager corporate social responsibility

maatschappelijk verslag over
de activiteiten van 2011

Beste stakeholder,
De wereld rondom ons maakte rare
sprongen in 2011. Vaste structuren
komen onder druk, aanvaarde principes
staan ter discussie. Dat leidt tot wereld
wijde onzekerheid, waardoor het uiterst
moeilijk is om prognoses te doen over
de toekomst.
Behoorlijk bestuur, transparantie en
ethiek zijn meer dan ooit thema’s die bij
organisaties en overheden bovenaan de
agenda moeten staan. Dat is de kern
van ‘duurzaam ondernemen’. Corporate
responsibility is niet ‘nice-to-do’. Integen
deel, het is een levensnoodzakelijke lei
draad, in goede en minder goede tijden.
Onze stakeholders geven aan dat we in
deze maatschappij een relevante rol te
spelen hebben. Bovendien waarderen ze
het dat Randstad zich onderscheidt door
de manier waarop we dat doen: integer
en met oog voor de belangen van alle
partijen.

Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen over de financiële toestand en de resultaten uit de bedrijfsuitoefening van Randstad Group Belgium nv en bepaalde hiermee
verband houdende plannen en doelstellingen. Het ligt in de aard van dergelijke toekomstverwachtingen dat zij risico’s en onzekerheid met zich meebrengen, omdat zij betrekking
hebben op gebeurtenissen in de toekomst en afhangen van omstandigheden die dan gelden. Door een aantal factoren kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen
significant afwijken van wat tot uitdrukking komt in de toekomstverwachtingen. Dergelijke factoren zijn vb. algemene economische omstandigheden, de schaarste op de arbeids
markt en de daarmee samenhangende vraag naar (tijdelijk) personeel, veranderingen in de arbeidswetgeving, personeelskosten, toekomstige wisselkoersen en rente, wijzigingen in
belastingtarieven, toekomstige bedrijfsfusies, acquisities en afstotingen en de snelheid van technische veranderingen. Wij waarschuwen u echter niet te veel vertrouwen te stellen
in deze toekomstverwachtingen. Deze worden gedaan op de datum van de jaarstukken en zijn niet bedoeld om garanties te leveren over toekomstige resultaten. Gezien de risico’s
en onzekerheden die iedere bedrijfsomgeving of bedrijfsactiviteit met zich meebrengen, kunnen wij niet garanderen dat deze toekomstverwachtingen uitkomen.
Dit maatschappelijk verslag bestaat in het Nederlands en in het Frans.

Dit is het tiende jaar op rij dat Randstad
een maatschappelijk verslag uitbrengt.
De focus ligt - nog steeds - op onze
kernactiviteiten: werk, verantwoordelijk
werkgeverschap, mensgericht hr-beleid.
Dat is immers wat onze stakeholders
van ons verwachten. Daarover willen ze
meer weten. En het is ook onze vaste
overtuiging dat ons verslag daarover moet
gaan. Alles wat met werk te maken heeft,
verdient onze uiterste zorg.
Maatschappelijke relevantie is een selectie
criterium voor onze innovaties, voor de
invulling van onze bedrijfsstrategie en
voor de projecten die wij aanvatten. Er
liggen voldoende opportuniteiten die we
kunnen oppikken en waarvoor we onze
expertise kunnen ter beschikking stellen,
met het oog op een betere arbeidsmarkt
in de maatschappij van morgen.


“Vanuit onze filosofie en onze
missie willen we hr-diensten
ontwikkelen die tegemoet
komen aan de noden van mensen en organisaties. We willen
dit doen op een ethische manier,
die continuïteit en groei garandeert aan de stakeholders, en
bovendien zo milieuvriendelijk
mogelijk. Ik wens u een interessante ontdekkingstocht en ben
benieuwd naar uw feedback.”

Herman Nijns,
CEO Randstad Belgium
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Duurzame groei en continuïteit kenmerken de
geschiedenis van Randstad. Sinds 1965 is de
Randstad holding België aanwezig. In die tijd
groeide ons bedrijf uit tot toonaangevende
hr-speler. Vandaag is Randstad de grootste privé
werkgever van het land. Met 1 360 medewerkers
en vanuit 193 kantoren en zeven HR Centers
realiseerde Randstad Belgium in 2011 een omzet
van € 991 512 507.

een greep uit het maatschappelijk verslag

Tewerkstelling via dienstencheques

Outplacement

selectie en rekrutering van huishoudhulpen die
bij particulieren worden tewerkgesteld, en
strijkateliers bij klant-bedrijven
• marktleider in België
• wekelijks gemiddeld 3 930 huishoudhulpen
aan het werk bij 20 400 verschillende klantenparticulieren. 87% van hen hebben een
contract van onbepaalde duur

outplacement, advies en coaching bij ontslag
en programma’s rond change en leadership
• marktleider in België met 23%
• ‘Best Career Transition and Outplacement
Company 2011’ (HR Excellence Awards)

Uitzendarbeid

Projecttewerkstelling

matching van vraag en aanbod op alle niveaus
(arbeiders, bedienden en kaderleden)
• marktleider in België met 22% marktaandeel
• wekelijks gemiddeld 32 200 personen aan
het werk met uitzendcontracten
• 92 on sitediensten via Randstad Inhouse
Services
• ‘Best Interim and Staffing Company 2011’
(HR Excellence Awards)

tewerkstelling op projectbasis
• 1 125 vakspecialisten in Engineering, ICT,
Life Sciences, Finance, Sales & Marketing
en HR

Werving en selectie
• Randstad Recruitment & Selection behoort
tot de top vijf in België
• aparte divisie voor ingenieurs: Insel

omzetverdeling 2011

Sociaal secretariaat
• erkend sociaal secretariaat
• Randstad Sociaal Secretariaat behoort tot
de top tien in België
• gemiddeld 70 000 loonberekeningen
per maand

• trainingscentra voor opleidingen in logistiek,
veiligheid en schoonmaak
• Competence Center met opleidingen in teken
pakketten
• Academy: opleidingscentrum voor technische
profielen

overname van de operationale hr-processen
23,3%

23,3%

6,2%
7,6%

61,4%

1,5%

uitzending zonder inhouse
uitzending inhouse
dienstencheques

uitzending zonder inhouse
uitzending inhouse
dienstencheques

projecttewerkstelling
overige

Service center

6,2%

• B-bridge: gemeenschappelijk met ons
zusterbedrijf Tempo-Team
7,6%
• eigen ondersteunende diensten
1,5%

61,4%

projecttewerkstelling
overige

• specifiek hr-pakket dat inspeelt
op noden van 45-plussers
• nieuwe meetmethode voor
niet-Belgen intern dringt zich
op
• diversiteitsplan Brussel in
volle ontplooiing
• equal treatment-programma
werpt vruchten af

engagement
• indicatoren (interne tevreden
heidsenquête, People Survey
van de Randstad holding en
resultaten Beste Werkgever)
wijzen op geëngageerde mede
werkers
• flexibele uurregeling in het
service center, mogelijkheden
voor telewerk of werken vanuit
een andere locatie
• cao rond overuren

Opleiding

HR-outsourcing
omzetverdeling 2011

diversiteit

ontwikkeling en opleiding
• aanstelling van een
knowledge manager
• opleidingen met interne trainers
en taallunches met collega’s
• nieuw seminarie rond
inspirerend leiderschap
• opleidingstraject voor
Randstad Diversity met
modules rond diversiteit,
integratie en discriminatie
mechanismen
• nieuw evolutietraject uitgerold

stakeholderdialoog
• stakeholderpanel met
21 deelnemers uit alle
stakeholdergroepen
• online stakeholderbevraging
• studies, partnerships met
derden, actief in de sector
en in CSR-netwerken, deelname
aan congressen, organisatie van
workshops en studiedagen
• goede werking van de overleg
organen en transparante dialoog
met medewerkers

enkele cijfers van 2011

Randstad in een notendop

enkele cijfers van 2011
(1)

We willen dé voorkeurswerkgever zijn, met de beste jobs
engagement

aantal opleidingsuren

genderverhouding
45-plussers

allochtoon

verhouding voltijds/deeltijds
frequentiegraad arbeidsongevallen

ernstgraad arbeidsongevallen

veiligheid en gezondheid
• digitaal platform met
coaching voor een gezond leven
• vitality@randstad met
activiteiten en tips
• opleiding rondom en
maatregelen tegen agressie
in de kantoren
• werkpostfiches vrij ter
beschikking op onze website
voor allerlei sectoren
• veiligheids-dvd in acht talen
voor huishoudhulpen

vrijwillige inzet
• twee collega’s op missie als
vrijwilliger voor VSO
• steun aan Zuiddag, LEF, Purple
Talents en Music for Life

zorg voor het milieu
• opleiding ecologisch en
defensief rijden
• actieplan voor meer conference
calls in plaats van vergaderen
• project Wood haalt eerste
resultaten
• 100% groene energie
• inkoopvoorwaarden en
vendorscoring met aspecten
rond o.a. afval

enkele antwoorden op maatschappelijke noden
• Cross Border Staffing: profielen
die moeilijk in België te vinden
zijn, selecteren wij via Randstadkantoren in het buitenland.
Zij worden met professionele
en zorgvuldige omkadering en
met oog voor alle wettelijke en
menselijke verwachtingen hier
tewerkgesteld
(130 personen in 2011)
• loopbaanbegeleiding (Galilei):
voor mensen die hun loopbaan
(opnieuw) richting willen geven
(367 personen in 2011)

• Randstad Diversity: consul
tancy voor bedrijven die meer
diversiteit op de werkvloer willen
en begeleiding van personen
uit kansengroepen naar het
reguliere arbeidscircuit
(6 276 personen in 2011,
waarvan 74% achteraf aan
de slag kon)
• uitzendarbeid: biedt mensen
geregulariseerd tijdelijk werk
aan, dat vaak een springplank
is naar ander, soms vast werk.
Voor organisaties is het een
formule die de ruimste en
efficiëntste instroom biedt
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29 530 905
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■ 35 047 644

huishoudhulpen

3 364 912
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■ 3 580 826
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■ 1 070 625
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huishoudhulpen
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eigen medewerkers

projectmedewerkers

aantal klanten

2010
7,8

omzet

aantal gewerkte uren

op schema

7,6

eigen medewerkers

We willen de meest solide werkgever zijn van de sector
aantal medewerkers(1)

Geteld in aantal personen.

projectmedewerkers

We willen het groenste bedrijf van de sector zijn

2009

elektronische prestatiebladen

2010

2011

42,69%

■ 46,09%

90,60%

86,50%

■ 89,60%

5,90%

4,80%

■ 25%

elektronische facturen

12,60%

11,50%

■ 8%

uitstoot/bedrijfswagen

140,11g

136,16g

■ 125,08g

eigen medewerkers
uitzendkrachten

“Het VBO neemt jaarlijks deel aan de ILOconferentie in Genève. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, volgt voor
ons de sessies over de arbeidsmarkt.
De voorbije twee jaar werkte hij mee aan
de conventie voor huishoudelijk personeel.
We waarderen het dat Randstad eigen
werknemers ter beschikking stelt voor het
algemeen belang.”
Pieter Timmermans,
directeur-generaal VBO
“Mensen zijn voor ons erg belangrijk.
Kwaliteit, veiligheid en continu verbeteren
zijn onze sterke pijlers. Als goede werkgever willen we onze mensen daartoe
continu sensibiliseren. Randstad begrijpt
dat goed. Het digitaal onthaalplatform dat
zij hebben ontwikkeld, is een uitstekende
tool om het kennisniveau inzake veiligheid
van startende uitzendkrachten te testen.”
Joke Reynaert,
HR Manager Fromunion NV kaasmakerij Passendale

2011

44,75%

elektronische loonfiches

actiepunt

”Toen ik in 2004 in dienst kwam bij Randstad heerste een heel tolerante sfeer.
Afkomst, cultuur, geslacht, seksuele voorkeur waren geen issue. Klanten plaatsten
soms wel discriminerende aanvragen.
Daartegen ingaan was erg moeilijk. Dat is
nu heel anders. In workshops werken al
onze consultants rond equal treatment.
En er begint gelukkig ook iets te bewegen
in de markt.”
Emina Guclu,
branch manager Brussel

ons engagement voor 2012
• vertrouwdheid van onze medewerkers
met Business Principles en meldingsprocedure
met 10% verhogen
• milieu-bepalingen standaard in onze
inkoopvoorwaarden
• elk kwartaal check bij leveranciers op
naleving van ethisch charter en
inkoopvoorwaarden (vanaf 2014)
• effectmeting conference calls
• elektronische loonfiches bij Randstad
Professionals
• gemiddelde uitstoot van 120 gr bij
onze bedrijfswagens
• opstart van businessline Professionals in
de sector hernieuwbare energie
• 3 collega’s op missie voor VSO
• ruime aandacht voor vrijwillige acties
(Kom op tegen kanker en Levensloop)
• ontsmettende doekjes voor toetsenborden
• project met elektrische kantoorfietsen
• voortgang diversiteitsplan Brussel
• sensibilisering equal treatment
• meer coaching van medewerkers
• meet and greetsessies met de directie
• business game op maat
• e-learning over de Wet op de Mededinging

Duurzame groei en continuïteit kenmerken de
geschiedenis van Randstad. Sinds 1965 is de
Randstad holding België aanwezig. In die tijd
groeide ons bedrijf uit tot toonaangevende
hr-speler. Vandaag is Randstad de grootste privé
werkgever van het land. Met 1 360 medewerkers
en vanuit 193 kantoren en zeven HR Centers
realiseerde Randstad Belgium in 2011 een omzet
van € 991 512 507.

een greep uit het maatschappelijk verslag

Tewerkstelling via dienstencheques

Outplacement

selectie en rekrutering van huishoudhulpen die
bij particulieren worden tewerkgesteld, en
strijkateliers bij klant-bedrijven
• marktleider in België
• wekelijks gemiddeld 3 930 huishoudhulpen
aan het werk bij 20 400 verschillende klantenparticulieren. 87% van hen hebben een
contract van onbepaalde duur

outplacement, advies en coaching bij ontslag
en programma’s rond change en leadership
• marktleider in België met 23%
• ‘Best Career Transition and Outplacement
Company 2011’ (HR Excellence Awards)

Uitzendarbeid

Projecttewerkstelling

matching van vraag en aanbod op alle niveaus
(arbeiders, bedienden en kaderleden)
• marktleider in België met 22% marktaandeel
• wekelijks gemiddeld 32 200 personen aan
het werk met uitzendcontracten
• 92 on sitediensten via Randstad Inhouse
Services
• ‘Best Interim and Staffing Company 2011’
(HR Excellence Awards)

tewerkstelling op projectbasis
• 1 125 vakspecialisten in Engineering, ICT,
Life Sciences, Finance, Sales & Marketing
en HR

Werving en selectie
• Randstad Recruitment & Selection behoort
tot de top vijf in België
• aparte divisie voor ingenieurs: Insel

omzetverdeling 2011

Sociaal secretariaat
• erkend sociaal secretariaat
• Randstad Sociaal Secretariaat behoort tot
de top tien in België
• gemiddeld 70 000 loonberekeningen
per maand

• trainingscentra voor opleidingen in logistiek,
veiligheid en schoonmaak
• Competence Center met opleidingen in teken
pakketten
• Academy: opleidingscentrum voor technische
profielen

overname van de operationale hr-processen
23,3%

23,3%

6,2%
7,6%

61,4%

1,5%

uitzending zonder inhouse
uitzending inhouse
dienstencheques

uitzending zonder inhouse
uitzending inhouse
dienstencheques

projecttewerkstelling
overige

Service center

6,2%

• B-bridge: gemeenschappelijk met ons
zusterbedrijf Tempo-Team
7,6%
• eigen ondersteunende diensten
1,5%

61,4%

projecttewerkstelling
overige

• specifiek hr-pakket dat inspeelt
op noden van 45-plussers
• nieuwe meetmethode voor
niet-Belgen intern dringt zich
op
• diversiteitsplan Brussel in
volle ontplooiing
• equal treatment-programma
werpt vruchten af

engagement
• indicatoren (interne tevreden
heidsenquête, People Survey
van de Randstad holding en
resultaten Beste Werkgever)
wijzen op geëngageerde mede
werkers
• flexibele uurregeling in het
service center, mogelijkheden
voor telewerk of werken vanuit
een andere locatie
• cao rond overuren

Opleiding

HR-outsourcing
omzetverdeling 2011

diversiteit

ontwikkeling en opleiding
• aanstelling van een
knowledge manager
• opleidingen met interne trainers
en taallunches met collega’s
• nieuw seminarie rond
inspirerend leiderschap
• opleidingstraject voor
Randstad Diversity met
modules rond diversiteit,
integratie en discriminatie
mechanismen
• nieuw evolutietraject uitgerold

stakeholderdialoog
• stakeholderpanel met
21 deelnemers uit alle
stakeholdergroepen
• online stakeholderbevraging
• studies, partnerships met
derden, actief in de sector
en in CSR-netwerken, deelname
aan congressen, organisatie van
workshops en studiedagen
• goede werking van de overleg
organen en transparante dialoog
met medewerkers

enkele cijfers van 2011

Randstad in een notendop

enkele cijfers van 2011
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We willen dé voorkeurswerkgever zijn, met de beste jobs
engagement
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• digitaal platform met
coaching voor een gezond leven
• vitality@randstad met
activiteiten en tips
• opleiding rondom en
maatregelen tegen agressie
in de kantoren
• werkpostfiches vrij ter
beschikking op onze website
voor allerlei sectoren
• veiligheids-dvd in acht talen
voor huishoudhulpen

vrijwillige inzet
• twee collega’s op missie als
vrijwilliger voor VSO
• steun aan Zuiddag, LEF, Purple
Talents en Music for Life

zorg voor het milieu
• opleiding ecologisch en
defensief rijden
• actieplan voor meer conference
calls in plaats van vergaderen
• project Wood haalt eerste
resultaten
• 100% groene energie
• inkoopvoorwaarden en
vendorscoring met aspecten
rond o.a. afval

enkele antwoorden op maatschappelijke noden
• Cross Border Staffing: profielen
die moeilijk in België te vinden
zijn, selecteren wij via Randstadkantoren in het buitenland.
Zij worden met professionele
en zorgvuldige omkadering en
met oog voor alle wettelijke en
menselijke verwachtingen hier
tewerkgesteld
(130 personen in 2011)
• loopbaanbegeleiding (Galilei):
voor mensen die hun loopbaan
(opnieuw) richting willen geven
(367 personen in 2011)

• Randstad Diversity: consul
tancy voor bedrijven die meer
diversiteit op de werkvloer willen
en begeleiding van personen
uit kansengroepen naar het
reguliere arbeidscircuit
(6 276 personen in 2011,
waarvan 74% achteraf aan
de slag kon)
• uitzendarbeid: biedt mensen
geregulariseerd tijdelijk werk
aan, dat vaak een springplank
is naar ander, soms vast werk.
Voor organisaties is het een
formule die de ruimste en
efficiëntste instroom biedt
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“Het VBO neemt jaarlijks deel aan de ILOconferentie in Genève. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, volgt voor
ons de sessies over de arbeidsmarkt.
De voorbije twee jaar werkte hij mee aan
de conventie voor huishoudelijk personeel.
We waarderen het dat Randstad eigen
werknemers ter beschikking stelt voor het
algemeen belang.”
Pieter Timmermans,
directeur-generaal VBO
“Mensen zijn voor ons erg belangrijk.
Kwaliteit, veiligheid en continu verbeteren
zijn onze sterke pijlers. Als goede werkgever willen we onze mensen daartoe
continu sensibiliseren. Randstad begrijpt
dat goed. Het digitaal onthaalplatform dat
zij hebben ontwikkeld, is een uitstekende
tool om het kennisniveau inzake veiligheid
van startende uitzendkrachten te testen.”
Joke Reynaert,
HR Manager Fromunion NV kaasmakerij Passendale

2011
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actiepunt

”Toen ik in 2004 in dienst kwam bij Randstad heerste een heel tolerante sfeer.
Afkomst, cultuur, geslacht, seksuele voorkeur waren geen issue. Klanten plaatsten
soms wel discriminerende aanvragen.
Daartegen ingaan was erg moeilijk. Dat is
nu heel anders. In workshops werken al
onze consultants rond equal treatment.
En er begint gelukkig ook iets te bewegen
in de markt.”
Emina Guclu,
branch manager Brussel

ons engagement voor 2012
• vertrouwdheid van onze medewerkers
met Business Principles en meldingsprocedure
met 10% verhogen
• milieu-bepalingen standaard in onze
inkoopvoorwaarden
• elk kwartaal check bij leveranciers op
naleving van ethisch charter en
inkoopvoorwaarden (vanaf 2014)
• effectmeting conference calls
• elektronische loonfiches bij Randstad
Professionals
• gemiddelde uitstoot van 120 gr bij
onze bedrijfswagens
• opstart van businessline Professionals in
de sector hernieuwbare energie
• 3 collega’s op missie voor VSO
• ruime aandacht voor vrijwillige acties
(Kom op tegen kanker en Levensloop)
• ontsmettende doekjes voor toetsenborden
• project met elektrische kantoorfietsen
• voortgang diversiteitsplan Brussel
• sensibilisering equal treatment
• meer coaching van medewerkers
• meet and greetsessies met de directie
• business game op maat
• e-learning over de Wet op de Mededinging

Duurzame groei en continuïteit kenmerken de
geschiedenis van Randstad. Sinds 1965 is de
Randstad holding België aanwezig. In die tijd
groeide ons bedrijf uit tot toonaangevende
hr-speler. Vandaag is Randstad de grootste privé
werkgever van het land. Met 1 360 medewerkers
en vanuit 193 kantoren en zeven HR Centers
realiseerde Randstad Belgium in 2011 een omzet
van € 991 512 507.
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Outplacement

selectie en rekrutering van huishoudhulpen die
bij particulieren worden tewerkgesteld, en
strijkateliers bij klant-bedrijven
• marktleider in België
• wekelijks gemiddeld 3 930 huishoudhulpen
aan het werk bij 20 400 verschillende klantenparticulieren. 87% van hen hebben een
contract van onbepaalde duur

outplacement, advies en coaching bij ontslag
en programma’s rond change en leadership
• marktleider in België met 23%
• ‘Best Career Transition and Outplacement
Company 2011’ (HR Excellence Awards)
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Projecttewerkstelling

matching van vraag en aanbod op alle niveaus
(arbeiders, bedienden en kaderleden)
• marktleider in België met 22% marktaandeel
• wekelijks gemiddeld 32 200 personen aan
het werk met uitzendcontracten
• 92 on sitediensten via Randstad Inhouse
Services
• ‘Best Interim and Staffing Company 2011’
(HR Excellence Awards)

tewerkstelling op projectbasis
• 1 125 vakspecialisten in Engineering, ICT,
Life Sciences, Finance, Sales & Marketing
en HR

Werving en selectie
• Randstad Recruitment & Selection behoort
tot de top vijf in België
• aparte divisie voor ingenieurs: Insel
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Sociaal secretariaat
• erkend sociaal secretariaat
• Randstad Sociaal Secretariaat behoort tot
de top tien in België
• gemiddeld 70 000 loonberekeningen
per maand

• trainingscentra voor opleidingen in logistiek,
veiligheid en schoonmaak
• Competence Center met opleidingen in teken
pakketten
• Academy: opleidingscentrum voor technische
profielen
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• specifiek hr-pakket dat inspeelt
op noden van 45-plussers
• nieuwe meetmethode voor
niet-Belgen intern dringt zich
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• diversiteitsplan Brussel in
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van de Randstad holding en
resultaten Beste Werkgever)
wijzen op geëngageerde mede
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voor telewerk of werken vanuit
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• aanstelling van een
knowledge manager
• opleidingen met interne trainers
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• nieuw seminarie rond
inspirerend leiderschap
• opleidingstraject voor
Randstad Diversity met
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integratie en discriminatie
mechanismen
• nieuw evolutietraject uitgerold
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waarvan 74% achteraf aan
de slag kon)
• uitzendarbeid: biedt mensen
geregulariseerd tijdelijk werk
aan, dat vaak een springplank
is naar ander, soms vast werk.
Voor organisaties is het een
formule die de ruimste en
efficiëntste instroom biedt
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eigen medewerkers
uitzendkrachten

“Het VBO neemt jaarlijks deel aan de ILOconferentie in Genève. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, volgt voor
ons de sessies over de arbeidsmarkt.
De voorbije twee jaar werkte hij mee aan
de conventie voor huishoudelijk personeel.
We waarderen het dat Randstad eigen
werknemers ter beschikking stelt voor het
algemeen belang.”
Pieter Timmermans,
directeur-generaal VBO
“Mensen zijn voor ons erg belangrijk.
Kwaliteit, veiligheid en continu verbeteren
zijn onze sterke pijlers. Als goede werkgever willen we onze mensen daartoe
continu sensibiliseren. Randstad begrijpt
dat goed. Het digitaal onthaalplatform dat
zij hebben ontwikkeld, is een uitstekende
tool om het kennisniveau inzake veiligheid
van startende uitzendkrachten te testen.”
Joke Reynaert,
HR Manager Fromunion NV kaasmakerij Passendale

2011

44,75%

elektronische loonfiches

actiepunt

”Toen ik in 2004 in dienst kwam bij Randstad heerste een heel tolerante sfeer.
Afkomst, cultuur, geslacht, seksuele voorkeur waren geen issue. Klanten plaatsten
soms wel discriminerende aanvragen.
Daartegen ingaan was erg moeilijk. Dat is
nu heel anders. In workshops werken al
onze consultants rond equal treatment.
En er begint gelukkig ook iets te bewegen
in de markt.”
Emina Guclu,
branch manager Brussel

ons engagement voor 2012
• vertrouwdheid van onze medewerkers
met Business Principles en meldingsprocedure
met 10% verhogen
• milieu-bepalingen standaard in onze
inkoopvoorwaarden
• elk kwartaal check bij leveranciers op
naleving van ethisch charter en
inkoopvoorwaarden (vanaf 2014)
• effectmeting conference calls
• elektronische loonfiches bij Randstad
Professionals
• gemiddelde uitstoot van 120 gr bij
onze bedrijfswagens
• opstart van businessline Professionals in
de sector hernieuwbare energie
• 3 collega’s op missie voor VSO
• ruime aandacht voor vrijwillige acties
(Kom op tegen kanker en Levensloop)
• ontsmettende doekjes voor toetsenborden
• project met elektrische kantoorfietsen
• voortgang diversiteitsplan Brussel
• sensibilisering equal treatment
• meer coaching van medewerkers
• meet and greetsessies met de directie
• business game op maat
• e-learning over de Wet op de Mededinging

Duurzame groei en continuïteit kenmerken de
geschiedenis van Randstad. Sinds 1965 is de
Randstad holding België aanwezig. In die tijd
groeide ons bedrijf uit tot toonaangevende
hr-speler. Vandaag is Randstad de grootste privé
werkgever van het land. Met 1 360 medewerkers
en vanuit 193 kantoren en zeven HR Centers
realiseerde Randstad Belgium in 2011 een omzet
van € 991 512 507.

een greep uit het maatschappelijk verslag

Tewerkstelling via dienstencheques

Outplacement

selectie en rekrutering van huishoudhulpen die
bij particulieren worden tewerkgesteld, en
strijkateliers bij klant-bedrijven
• marktleider in België
• wekelijks gemiddeld 3 930 huishoudhulpen
aan het werk bij 20 400 verschillende klantenparticulieren. 87% van hen hebben een
contract van onbepaalde duur

outplacement, advies en coaching bij ontslag
en programma’s rond change en leadership
• marktleider in België met 23%
• ‘Best Career Transition and Outplacement
Company 2011’ (HR Excellence Awards)

Uitzendarbeid

Projecttewerkstelling

matching van vraag en aanbod op alle niveaus
(arbeiders, bedienden en kaderleden)
• marktleider in België met 22% marktaandeel
• wekelijks gemiddeld 32 200 personen aan
het werk met uitzendcontracten
• 92 on sitediensten via Randstad Inhouse
Services
• ‘Best Interim and Staffing Company 2011’
(HR Excellence Awards)

tewerkstelling op projectbasis
• 1 125 vakspecialisten in Engineering, ICT,
Life Sciences, Finance, Sales & Marketing
en HR

Werving en selectie
• Randstad Recruitment & Selection behoort
tot de top vijf in België
• aparte divisie voor ingenieurs: Insel

omzetverdeling 2011

Sociaal secretariaat
• erkend sociaal secretariaat
• Randstad Sociaal Secretariaat behoort tot
de top tien in België
• gemiddeld 70 000 loonberekeningen
per maand

• trainingscentra voor opleidingen in logistiek,
veiligheid en schoonmaak
• Competence Center met opleidingen in teken
pakketten
• Academy: opleidingscentrum voor technische
profielen

overname van de operationale hr-processen
23,3%

23,3%

6,2%
7,6%

61,4%

1,5%

uitzending zonder inhouse
uitzending inhouse
dienstencheques

uitzending zonder inhouse
uitzending inhouse
dienstencheques

projecttewerkstelling
overige

Service center

6,2%

• B-bridge: gemeenschappelijk met ons
zusterbedrijf Tempo-Team
7,6%
• eigen ondersteunende diensten
1,5%

61,4%

projecttewerkstelling
overige

• specifiek hr-pakket dat inspeelt
op noden van 45-plussers
• nieuwe meetmethode voor
niet-Belgen intern dringt zich
op
• diversiteitsplan Brussel in
volle ontplooiing
• equal treatment-programma
werpt vruchten af

engagement
• indicatoren (interne tevreden
heidsenquête, People Survey
van de Randstad holding en
resultaten Beste Werkgever)
wijzen op geëngageerde mede
werkers
• flexibele uurregeling in het
service center, mogelijkheden
voor telewerk of werken vanuit
een andere locatie
• cao rond overuren

Opleiding

HR-outsourcing
omzetverdeling 2011

diversiteit

ontwikkeling en opleiding
• aanstelling van een
knowledge manager
• opleidingen met interne trainers
en taallunches met collega’s
• nieuw seminarie rond
inspirerend leiderschap
• opleidingstraject voor
Randstad Diversity met
modules rond diversiteit,
integratie en discriminatie
mechanismen
• nieuw evolutietraject uitgerold

stakeholderdialoog
• stakeholderpanel met
21 deelnemers uit alle
stakeholdergroepen
• online stakeholderbevraging
• studies, partnerships met
derden, actief in de sector
en in CSR-netwerken, deelname
aan congressen, organisatie van
workshops en studiedagen
• goede werking van de overleg
organen en transparante dialoog
met medewerkers

enkele cijfers van 2011

Randstad in een notendop

enkele cijfers van 2011
(1)

We willen dé voorkeurswerkgever zijn, met de beste jobs
engagement

aantal opleidingsuren

genderverhouding
45-plussers

allochtoon

verhouding voltijds/deeltijds
frequentiegraad arbeidsongevallen

ernstgraad arbeidsongevallen

veiligheid en gezondheid
• digitaal platform met
coaching voor een gezond leven
• vitality@randstad met
activiteiten en tips
• opleiding rondom en
maatregelen tegen agressie
in de kantoren
• werkpostfiches vrij ter
beschikking op onze website
voor allerlei sectoren
• veiligheids-dvd in acht talen
voor huishoudhulpen

vrijwillige inzet
• twee collega’s op missie als
vrijwilliger voor VSO
• steun aan Zuiddag, LEF, Purple
Talents en Music for Life

zorg voor het milieu
• opleiding ecologisch en
defensief rijden
• actieplan voor meer conference
calls in plaats van vergaderen
• project Wood haalt eerste
resultaten
• 100% groene energie
• inkoopvoorwaarden en
vendorscoring met aspecten
rond o.a. afval

enkele antwoorden op maatschappelijke noden
• Cross Border Staffing: profielen
die moeilijk in België te vinden
zijn, selecteren wij via Randstadkantoren in het buitenland.
Zij worden met professionele
en zorgvuldige omkadering en
met oog voor alle wettelijke en
menselijke verwachtingen hier
tewerkgesteld
(130 personen in 2011)
• loopbaanbegeleiding (Galilei):
voor mensen die hun loopbaan
(opnieuw) richting willen geven
(367 personen in 2011)

• Randstad Diversity: consul
tancy voor bedrijven die meer
diversiteit op de werkvloer willen
en begeleiding van personen
uit kansengroepen naar het
reguliere arbeidscircuit
(6 276 personen in 2011,
waarvan 74% achteraf aan
de slag kon)
• uitzendarbeid: biedt mensen
geregulariseerd tijdelijk werk
aan, dat vaak een springplank
is naar ander, soms vast werk.
Voor organisaties is het een
formule die de ruimste en
efficiëntste instroom biedt
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We willen de meest solide werkgever zijn van de sector
aantal medewerkers(1)

Geteld in aantal personen.
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eigen medewerkers
uitzendkrachten

“Het VBO neemt jaarlijks deel aan de ILOconferentie in Genève. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, volgt voor
ons de sessies over de arbeidsmarkt.
De voorbije twee jaar werkte hij mee aan
de conventie voor huishoudelijk personeel.
We waarderen het dat Randstad eigen
werknemers ter beschikking stelt voor het
algemeen belang.”
Pieter Timmermans,
directeur-generaal VBO
“Mensen zijn voor ons erg belangrijk.
Kwaliteit, veiligheid en continu verbeteren
zijn onze sterke pijlers. Als goede werkgever willen we onze mensen daartoe
continu sensibiliseren. Randstad begrijpt
dat goed. Het digitaal onthaalplatform dat
zij hebben ontwikkeld, is een uitstekende
tool om het kennisniveau inzake veiligheid
van startende uitzendkrachten te testen.”
Joke Reynaert,
HR Manager Fromunion NV kaasmakerij Passendale

2011

44,75%

elektronische loonfiches

actiepunt

”Toen ik in 2004 in dienst kwam bij Randstad heerste een heel tolerante sfeer.
Afkomst, cultuur, geslacht, seksuele voorkeur waren geen issue. Klanten plaatsten
soms wel discriminerende aanvragen.
Daartegen ingaan was erg moeilijk. Dat is
nu heel anders. In workshops werken al
onze consultants rond equal treatment.
En er begint gelukkig ook iets te bewegen
in de markt.”
Emina Guclu,
branch manager Brussel

ons engagement voor 2012
• vertrouwdheid van onze medewerkers
met Business Principles en meldingsprocedure
met 10% verhogen
• milieu-bepalingen standaard in onze
inkoopvoorwaarden
• elk kwartaal check bij leveranciers op
naleving van ethisch charter en
inkoopvoorwaarden (vanaf 2014)
• effectmeting conference calls
• elektronische loonfiches bij Randstad
Professionals
• gemiddelde uitstoot van 120 gr bij
onze bedrijfswagens
• opstart van businessline Professionals in
de sector hernieuwbare energie
• 3 collega’s op missie voor VSO
• ruime aandacht voor vrijwillige acties
(Kom op tegen kanker en Levensloop)
• ontsmettende doekjes voor toetsenborden
• project met elektrische kantoorfietsen
• voortgang diversiteitsplan Brussel
• sensibilisering equal treatment
• meer coaching van medewerkers
• meet and greetsessies met de directie
• business game op maat
• e-learning over de Wet op de Mededinging

over ons 10e maatschappelijk verslag
Dit is de samenvatting van het 10e maat
schappelijk verslag van Randstad.
De volledige versie is beschikbaar op
www.randstad.be/mvo. U vindt er
informatie die vaak niet vrij beschikbaar
is, informatie die sectorgenoten en veel
andere bedrijven niet onthullen.
Transparant en zo duidelijk mogelijk
vertellen we hoe Randstad ‘duurzaam
heid’ interpreteert. We beschrijven hoe
we proberen om onze kernprocessen en
procedures te verbeteren om de duur
zaamheid van onze bedrijfsactiviteiten
te bewaken, te meten en te versterken.

Zowel aan vorm en inhoud zijn er verbete
ringen aangebracht, op basis van de feed
back van onze stakeholders en experten
terzake. Het grootste deel van de cijfers
komen uit intern en/of extern geauditeer
de systemen. De scope bleef dezelfde:
we rapporteren over onze activiteiten van
één jaar, 2011, en werken met de cijfers
van Randstad Belgium nv, Randstad
Construct nv, Randstad Household Services
nv, Randstad Professionals nv, Randstad
Training nv, Randstad Sociaal Secretariaat
vzw, Galilei nv, Randstad HR Services nv en
Randstad Group Belgium nv.

Ieder jaar opnieuw betekent dat zoe
ken en uitproberen. Met stakeholders
in dialoog gaan. Verwachtingen peilen.
Benchmarks zoeken en expertise uitwisse
len. Het maatschappelijk verslag zelf is een
momentopname in een heel proces. Maar
de cijfers en feiten prikkelen ons telkens
om ermee aan de slag te gaan. Om het
beter te doen. Het verslag is de motor om
tot nieuwe doelstellingen te komen, om
actie te ondernemen en om te focussen
op die dingen die er echt toe doen.

Onze financiële resultaten vindt u in het
Annual Report van de Randstad holding.
Dat bevat ook een sectie met onze visie op
en wereldwijde resultaten van duurzaam
ondernemen. Indien u nog vragen hebt,
stel ze dan via csr@randstad.be en u krijgt
een antwoord. U kan ook uw feedback of
opmerkingen mailen naar dit adres. We
gaan graag in dialoog met onze stakehol
ders.

over werk gesproken
“We wilden graag een zicht krijgen
op wat onze stakeholders precies
van ons verwachten. In welke CSR-
domeinen moet Randstad het voortouw nemen? Over welke thema’s
moet Randstad rapporteren?
Daartoe organiseerden we een
online bevraging. Het resultaat was
heel duidelijk. We hebben de visie
van onze stakeholders en onze eigen
visie op onze maatschappelijke
relevantie visueel voorgesteld in een
matrix. Dat wordt ons CSR-kompas
voor de toekomst. Het geeft aan
waar wij ons gewicht kunnen laten
voelen. En dat is, natuurlijk, sterk
verbonden met onze kernactiviteit
zelf!”

informatie
Dit beknopte overzicht is volledig klimaatneutraal gedrukt.
Het volledige maatschappelijk verslag van Randstad België vindt u op www.randstad.be/mvo.
Overige informatie over Randstad vindt u op www.randstad.be en www.randstad.com.
contact?
U kan steeds contact opnemen met ons voor uw vragen, suggesties of feedback.
Randstad Belgium
Buro & Design Center b.71
Heizelesplanade
1020 Brussel
tel. +32 (0)2 474 61 73
csr@randstad.be

Marianne Huyghebaert,
manager corporate social responsibility

maatschappelijk verslag over
de activiteiten van 2011

Beste stakeholder,
De wereld rondom ons maakte rare
sprongen in 2011. Vaste structuren
komen onder druk, aanvaarde principes
staan ter discussie. Dat leidt tot wereld
wijde onzekerheid, waardoor het uiterst
moeilijk is om prognoses te doen over
de toekomst.
Behoorlijk bestuur, transparantie en
ethiek zijn meer dan ooit thema’s die bij
organisaties en overheden bovenaan de
agenda moeten staan. Dat is de kern
van ‘duurzaam ondernemen’. Corporate
responsibility is niet ‘nice-to-do’. Integen
deel, het is een levensnoodzakelijke lei
draad, in goede en minder goede tijden.
Onze stakeholders geven aan dat we in
deze maatschappij een relevante rol te
spelen hebben. Bovendien waarderen ze
het dat Randstad zich onderscheidt door
de manier waarop we dat doen: integer
en met oog voor de belangen van alle
partijen.

Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen over de financiële toestand en de resultaten uit de bedrijfsuitoefening van Randstad Group Belgium nv en bepaalde hiermee
verband houdende plannen en doelstellingen. Het ligt in de aard van dergelijke toekomstverwachtingen dat zij risico’s en onzekerheid met zich meebrengen, omdat zij betrekking
hebben op gebeurtenissen in de toekomst en afhangen van omstandigheden die dan gelden. Door een aantal factoren kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen
significant afwijken van wat tot uitdrukking komt in de toekomstverwachtingen. Dergelijke factoren zijn vb. algemene economische omstandigheden, de schaarste op de arbeids
markt en de daarmee samenhangende vraag naar (tijdelijk) personeel, veranderingen in de arbeidswetgeving, personeelskosten, toekomstige wisselkoersen en rente, wijzigingen in
belastingtarieven, toekomstige bedrijfsfusies, acquisities en afstotingen en de snelheid van technische veranderingen. Wij waarschuwen u echter niet te veel vertrouwen te stellen
in deze toekomstverwachtingen. Deze worden gedaan op de datum van de jaarstukken en zijn niet bedoeld om garanties te leveren over toekomstige resultaten. Gezien de risico’s
en onzekerheden die iedere bedrijfsomgeving of bedrijfsactiviteit met zich meebrengen, kunnen wij niet garanderen dat deze toekomstverwachtingen uitkomen.
Dit maatschappelijk verslag bestaat in het Nederlands en in het Frans.

Dit is het tiende jaar op rij dat Randstad
een maatschappelijk verslag uitbrengt.
De focus ligt - nog steeds - op onze
kernactiviteiten: werk, verantwoordelijk
werkgeverschap, mensgericht hr-beleid.
Dat is immers wat onze stakeholders
van ons verwachten. Daarover willen ze
meer weten. En het is ook onze vaste
overtuiging dat ons verslag daarover moet
gaan. Alles wat met werk te maken heeft,
verdient onze uiterste zorg.
Maatschappelijke relevantie is een selectie
criterium voor onze innovaties, voor de
invulling van onze bedrijfsstrategie en
voor de projecten die wij aanvatten. Er
liggen voldoende opportuniteiten die we
kunnen oppikken en waarvoor we onze
expertise kunnen ter beschikking stellen,
met het oog op een betere arbeidsmarkt
in de maatschappij van morgen.


“Vanuit onze filosofie en onze
missie willen we hr-diensten
ontwikkelen die tegemoet
komen aan de noden van mensen en organisaties. We willen
dit doen op een ethische manier,
die continuïteit en groei garandeert aan de stakeholders, en
bovendien zo milieuvriendelijk
mogelijk. Ik wens u een interessante ontdekkingstocht en ben
benieuwd naar uw feedback.”

Herman Nijns,
CEO Randstad Belgium

