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wie wij zijn.
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ons doel is mensen 
en organisaties 
ondersteunen

in het realiseren 
van hun ware 

potentieel.
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onze geschiedenis
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€ 23,2
miljard omzet
 

37.930
randstad medewerkers 
 

668.800
mensen elke dag
aan het werk

randstad in cijfers 2017
Grootste HR-dienstverlener ter wereld

183.900
permanente plaatsingen 
 

4.842
kantoren in 39 landen 
 

47 %
vrouwen in topfuncties 
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Wat is werkgeluk?



Tekst

Standaard komt er een 
opsommingsteken (■) voor de tekst 
te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen. Wil je geen (■), 
maar een (-) als opsommingsteken, 
klik dan op het tabblad Start, in de 
groep Alinea op 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-teken 
(■), klik dan op Lijstniveau 
verlagen.

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken. 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan.

Impact van betrokken medewerkers

Source: Gallup

Winst

Ziekteverzuim

-37%

+21%+22%

Productiviteit

-48%

Ongelukken

-25%

Verloop
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Wereld Nederland

Source: Gallup

Betrokken

Niet 
betrokken 

Niet 
betrokken 

Actief niet 
betrokken

Betrokken Actief niet 
betrokken

13%24%

63%

11%

80%

9%

betrokkenheid op het werk

Netherlands: 27%

file:///K:/GEEI-Effectory-Global-Insight
s-Employee-Engagement-and-Commit
ment-2018.pdf



Werkgeluk bij Randstad?
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onze leidende beliefs
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Als je hier werkt, zet je betekenisvol werk 
centraal

Je wilt continu jezelf en je resultaten verbeteren, Je 
leert, experimenteert en past je aan aan de 

veranderende wereld  

Je verrast klant en kandidaat door je persoonlijke 
benadering, ondersteund door technologie en data

Je communiceert transparant en geeft 
oprechte feedback, dus ook complimenten

Je doet het niet alleen. 
Samenwerking vraagt 

zelfreflectie. En dus laat je je ego 
thuis. 

Je werkt aan je fysieke en mentale 
conditie. Inspanning & ontspanning 

gaan hand in hand. 

Vanuit kracht en zelfvertrouwen draag je bij 
of je besluit je horizon te verleggen. Je gaat 

altijd beter weg dan je bent gekomen.  
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Highlights CAO
2018-2019 
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● Duurzame ontwikkeling 
○ verlengd kraamverlof
○ flexibiliteitsverlof
○ ruimere mogelijkheid voor sabbatical leave
○ arbeidsmarktwaardescan
○ ‘mijn keuze stap’ 

● Great conversations
○ geen beoordelingen meer
○ meer focus op feedback èn feedforward

● Beloning
○ collectieve loonsverhoging
○ afscheid van periodiek, manager krijgt budget 
○ beloning van bijzondere prestaties 
○ van individuele naar collectieve bonussen

● Optimale keuzevrijheid (kiezen voor OV-kaart, 
meer opties in het benefit budget)

https://docs.google.com/presentation/d/1_OoToqnWpr5Et9Vyxi_ANC2eMLbkxfEOmuqX8x0HvbY/edit#slide=id.p
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open dialoog
great conversations 
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● Vindt plaats vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen
● Met wederzijds respect en oordeelsvrij
● Wordt gevoerd met aandacht en oprechte interesse in de 

ander
● Is gericht op de toekomst
● Is open, eerlijk en scherp
● Wordt gevoerd vanuit een gezamenlijk eigenaarschap
● Vraagt om wederzijdse investering en (zelf)reflectie
● Contracteren
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Freedom within a framework
activeer het seeking system (leiderschap!)
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https://www.youtube.com/watch?v=wURjoMbZkzI


Werkgeluk en werving
Een aantal zaken op een 
rij
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Buiten winnen begint 
ook binnen
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Uitdaging 1 
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Hoe communiceer je al dit moois nou op een aansprekende manier richting de 
arbeidsmarkt, dus richting nieuwe kandidaten?
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Oplossing 1: Het interne verhaal naar buiten
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Oplossing 2: Eerlijke vacatureteksten
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Oplossing 3: Referral regeling voor eigen medewerkers
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Uitdaging 2
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Werkgeluk gaat op veel plekken goed maar:

We vinden de uitstroom in het eerste jaar nog te hoog
De stressbeleving is naar onze mening nog te hoog
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Oplossing 1
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Meten is weten!

We gaan medewerker- en kandidaattevredenheid laagdrempeliger en vaker 
meten om data driven vast te stellen hoe:

● De kandidaten Randstad ervaren gedurende het sollicitatieproces
● Hoe het werkgeluk van onze collega’s is. 

Hoe?
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Hoe?
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we vinden de werkelijke drivers van 
tevredenheid via wetenschappelijke analyse

we gebruiken een tool om de drivers 
continu te meten…

…en trainen en faciliteren onze 
medewerkers en afdelingen om met de 
uitkomsten van deze metingen aan de 
slag te gaan.

1

2

3

4

Je brengt de stappen in kaart die een 
kandidaat en medewerker doorloopt bij 
Randstad en je bepaalt welke emotie je 
daar wilt zien
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Oplossing 2
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Na een pilot willen we verder investeren op de kwaliteit van de 
gespreksvoering binnen Randstad. D.m.v. laagdrempelige, facultatieve 
workshops voor iedereen (directeuren, managers en medewerkers) om dit 
rijtje nog beter na te leven:

Een great conversation:
● Vindt plaats vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen
● Met wederzijds respect en oordeelsvrij
● Wordt gevoerd met aandacht en oprechte interesse in de ander
● Is gericht op de toekomst
● Is open, eerlijk en scherp
● Wordt gevoerd vanuit een gezamenlijk eigenaarschap
● Vraagt om wederzijdse investering en (zelf)reflectie
● Contracteren
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De eerste inzichten
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Een pilot hierop heeft ons al doen inzien dat:
● Menselijke aandacht het belangrijkst is voor zowel onze kandidaten als 

onze collega’s als het om werkgeluk gaat. 
● Het laat ook zien dat 80% van de verbeteringssuggesties op gedrag ligt in 

plaats van systeemoplossingen of tools, training of opleidingen.
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Vragen?


