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Ondernemingsraad Randstad Groep Nederland Flex: nieuws voor jou 
geselecteerd! 

Lees deze maand alles over:  
De nieuwe cao voor uitzendkrachten & was jij bij de grootste VrijMiBorrel? 
& de Vakverklaring. 

 
De nieuwe ABU CAO: 

CNV Vakmensen is er samen met het FNV, de Unie en De Landelijke 
Belangenvereniging in geslaagd een onderhandelingsresultaat te bereiken met de 
ABU- en NBBU-werkgevers voor een nieuwe cao.  

Uitkomst cao-onderhandelingen 

In de cao, die gaat lopen tot 31 mei 2021, worden gemaakte afspraken op twee momenten 
ingevoerd. Per 1 september 2019 gaat er een aantal verbeteringen gelden ten opzichte van de 
huidige cao’s. Op 30 december 2019 zal de geheel vernieuwde en samengevoegde cao gelden. 

Per september wordt de  inlenersbeloning  (de 6 arbeidsvoorwaardelijke elementen uit de 
inlenende cao die op jou van toepassing zijn) uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende 
omstandigheden (bv. koude-, warmte-, of werken met gevaarlijke stoffen-toeslag) en worden er 
positieve aanpassingen doorgevoerd als je binnen een concern van baan verandert. Dit geldt 
ook als je werk hetzelfde blijft maar je na een aanbesteding voor een ander uitzendbureau gaat 
werken.  

Vanaf 30 december is er dus een flink gewijzigde cao van toepassing. Belangrijke verbeteringen 
die de bonden hebben kunnen afspreken zijn o.a. het ophogen van de  vakantiebijslag  van 8 
naar 8,33%, het sneller in aanmerking komen voor een  periodiek , het tegengaan van 
repeterende week- en dag-contracten en een betere  doorbetalingsverplichting  bij het 
wegvallen van je werk. Bovendien krijg je een  vergoeding  voor aan het werk verbonden 
reisuren  als men deze bij de opdrachtgever ook ontvangt. De pensioenopbouw voor 
arbeidsmigranten wordt verbeterd en NBBU-uitzendkrachten krijgen er een vakantiedag bij. In de 
ABU-CAO is nog sprake van een eigen loongebouw. Sommige uitzendkrachten in fase C of in 
een specifieke doelgroep vallen hier momenteel onder. Het gebruik zal echter sterk worden 
beperkt omdat de  inlenersbeloning   leidend  zal worden. Voor fase C-uitzendkrachten is een 
overgangsregeling afgesproken.  

Wijzigingen per 1 september 2019 

Rechtspositie 

 ■ Uitzendkrachten behouden hun rechtspositie in het fasesysteem als zij op verzoek van de 
uitzendonderneming binnen het concern waartoe de uitzendonderneming behoort bij een andere 
uitzendonderneming in het concern in dienst treden. Dat betekent dat bij een overgang in die 
situatie het aantal gewerkte weken wordt doorgeteld en de uitzendkracht dus sneller de fases 
doorloopt. 
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 ■ Ingeval van opvolgend werkgeverschap waarbij de uitzendkracht om zijn werk te behouden 
overgaat naar een andere uitzendonderneming, behoudt de uitzendkracht zijn rechtspositie in 
het fasesysteem (zelfde fase en positie in die fase) en wordt ook voor de inschaling (hoogte van 
het loon) en toekenning van periodieke verhogingen rekening gehouden met het arbeidsverleden 
(ervaring in de functie) bij de vorige uitzendonderneming. 

 Beloning  

■ Bij de inlenersbeloning worden vanaf 2 september 2019 de toeslagen uitgebreid met toeslagen 
voor fysiek belastende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld koudetoeslag of toeslag voor het 
werken met gevaarlijke stoffen.  

■ Als uitzendkrachten op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern veranderen 
van uitzendonderneming dan nemen zij de ervaring, op basis waarvan zij ingeschaald worden in 
het loongebouw van de opdrachtgever, mee. Dat betekent dat er bij die verandering van 
uitzendonderneming hetzelfde loon en hetzelfde uitzicht op een periodieke verhoging blijft.  

De grootste VrijMiBorrel: 
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Tempo Team bestaat 50 jaar en heeft voor de flexwerkers de grootste 
VrijdagMiddagBorrel van Nederland op 28 juni georganiseerd. 

Was jij erbij? 

 
Op de 11 ‘huizen van 
werk’ en bij de 
Inhouse vestigingen 
werden leuke 
feestjes 
georganiseerd. Je 
kon zo kennis maken 
met je collega’s en 
het eens over iets 
anders hebben dan 
werk. 

 
 
 

 

 

Randstad introduceert de Vakverklaring : 

Een alternatief diploma voor opgedane werkervaring. Werkgevers krijgen 
daardoor beter zicht op de posities waarop kandidaten met praktijkvaardigheden 
inzetbaar zijn. 

Werknemers ontwikkelen in de praktijk vaardigheden die niet op een diploma staan. 
Randstad vindt dat we die opgedane werkervaring meer moeten waarderen en vastleggen. 
Dat doen we nu letterlijk met de Vakverklaring. 

In 2017 had 21% van de bevolking in de leeftijd van 25 – 64 jaar geen startkwalificatie. Zo’n 
startkwalificatie – een diploma op 
minimaal havo, vwo of mbo-2 
niveau – is van groot belang voor 
de kans op een baan. Met name 
voor deze groep is de 
Vakverklaring een uitkomst, 
omdat deze werknemers daarmee 
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alsnog hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. 

Met zo’n bewijs tonen medewerkers aan dat zij specifieke werkprocessen en daarbij 
behorende vaardigheden van een bepaald vak beheersen. Werkgevers krijgen daardoor 
beter zicht op de posities waarop zij inzetbaar zijn. En werknemers zelf zien hun 
werkervaring verzilverd in een beter toekomstperspectief en meer kansen op de 
arbeidsmarkt 

De Vakverklaring – overigens niet alleen bedoeld voor de flexmedewerkers van Randstad, 
maar ook medewerkers in vaste dienst – is bedoeld als aanvulling op het cv. 

Twee flexmedewerkers en drie vaste medewerkers bij DSV Solutions Nederland, allen 
werkzaam als Operator, kregen als eersten een Vakverklaring uitgereikt. 

Tot slot een terugkerende rubriek: OR leden stellen zich voor! 
 
Deze maand stelt Marijke Exmann zich voor. 
 
Vertel eens wat over jezelf! 
Ik ben geboren in 1994 te Amstelveen. Ik woon ruim 3 jaar 
samen met mijn vriend, maar we hebben al 6 jaar een 
relatie. Ik ben werkzaam bij JMW. Naast mijn studie HRM 
werk ik ongeveer 1x per week in de bediening of in de 
catering.  
 
Hoe lang zit je nu in de OR en wat is je rol in deze? 
Ik ben in maart 2018 in de OR gekomen. Ik ben lid van de 
OR, en hou me onder andere bezig met deze Nieuwsbrief. 
Daarnaast help ik met de algemene gang van zaken: een 
werkgroep gecombineerd met OR Flex en OR vast.  
Globaal: Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten, wat is 
daarin de rol van het uitzendbureau, en wat betekent dit dan 
weer voor de flexwerker? 
 
Waar sta je zelf voor? 
Ik vind dat iedereen recht heeft op werk, ongeacht je achtergrond - scholing - werkervaring 
- leeftijd, etc. Ook al werk je bij een uitzendbureau, iedereen verdient de kans om door te 
groeien. Ik sta dan ook voor rechtvaardigheid. Naar mijn mening is er nog steeds een ‘gat’ 
tussen ‘flex’ en ‘vast’. Heb je een probleem en kan je intercedent je niet helpen? Dan mag je 
me altijd mailen:  marijke.exmann@randstadgroep.nl  
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