
 
Nieuwsbrief Ondernemingsraad RGN Flex november 2020 
 
 
Waar is de OR RGN Flex mee bezig: 

● aanpassen flexsecurity pensioen; 
● samen met de directie een adequaat pensioen regelen voor Payroll medewerkers 
● corona beleid; 
● hoe kunnen we flexmedewerkers meer binden en boeien bij Randstad en Tempo 

Team; 
● voorbereiden verkiezingen voor de OR RGN Flex in april 2020. 

 
Zorgbonus:  
Nog steeds is er veel onduidelijk over de zorgbonus, sommige inleners gaan hem niet 
aanvragen omdat ze het niet eens zijn met de regels, voornamelijk zijn ze het niet eens dat 
niet alle medewerkers van een instelling meedoen. Omdat de instellingen (inleners) de 
zorgbonus moeten aanvragen zal Randstad alleen de medewerkers die hebben gewerkt in 
coronatijd bij de instelling aanmelden, dit ook om te voorkomen dat flexmedewerkers bij 
meerdere instellingen worden aangemeld. Indien je vragen hebt over de zorgbonus, vraag 
het aan je intercedent, hij of zij kan je verder helpen. 
 
Ziekmelden en betermelden:  
Nog steeds gaat het ziekmelden niet overal goed. Voor ziekmelden moet je de volgende 
stappen uitvoeren: 

○ meld je ziek in de Randstad- of Tempo Team app of op de site “mijn 
Randstad”  of “mijn Tempo Team”; 

○ bel je inlener/ planner; 
○ je intercedent zal dan dezelfde dag nog telefonisch contact met je opnemen. 

 
Mocht het bij jouw unit anders gaan horen wij het graag, mail dan naar: 
ondernemingsraden@randstadgroep.nl  
 
Randstad Boost:  
De OR RGN Flex is blij dat de directie juist in deze tijd gekozen heeft voor de campagne 
“Randstad Boost”. De wereld verandert snel, dus ook de wereld van werk. Daarom is het 
belangrijk dat ook flexwerkers stappen blijven zetten. Groeien in wie je bent, in wat je kunt 
én in je kansen, zodat jij nu en in de toekomst werk hebt. 
 
Met Randstad Boost kun je groeien door:  

● opleidingen; 
● gratis online trainingen en opleidingen; 
● coaching als je advies nodig hebt in het nemen van een volgende stap. 

 
Als je hier meer over wil weten, vraag dat dan aan je intercedent. Zij of hij kan je 
verder helpen met wat mogelijk is in jouw situatie. 
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Corona: 

Coronaregels, wat betekent dit voor de flexmedewerker? Randstad en Tempo Team 

hebben aangegeven dat een Flexmedewerker zich aan de regels moet houden van 

de inlener, maar dat deze in ieder geval de richtlijnen van het RIVM moet volgen. 

Dus als jij wordt gevraagd door te werken met Corona gerelateerde klachten dan 

meld je dit bij je intercedent. Bijvoorbeeld, als je de 1,5 meter regel niet kunt 

opvolgen dan meld je dit bij je intercedent. Ook moet het bij de inlener mogelijk zijn 

om regelmatig je handen te kunnen wassen. Hiervoor moet de inlener goede 

faciliteiten bieden. Denk aan handgel of zeep en water met papieren handdoekjes. 

 

Thuiswerkvergoeding:  

De directie van de Randstadgroep Nederland heeft toestemming gekregen van de 

belastingdienst om flexwerkers ook belastingvrij een thuiswerkvergoeding te geven, 

eis hiervoor is dat het vaste personeel van de inlener ook een thuiswerkvergoeding 

krijgt. De thuiswerkvergoeding van Randstad Groep Nederland bedraagt maximaal 

40 euro per maand. 

 

Verkiezingen: 

Om de vacante zetels in de OR RGN Flex op te vullen vinden er in april 2021 

tussentijdse verkiezingen plaats. Heb je interesse om in de OR RGN Flex plaats te 

nemen volg dan onze OR informatie in de “Mijn Randstad” en “Mijn Tempo Team” 

omgeving op de site. Dus niet in de app! 

 

Klachten hoe is de route 

Als je klachten hebt over Randstad of Tempo Team probeer dan eerst je klacht te 

bespreken met je intercedent. 

Kom je er niet uit met je intercedent dan kun je een mail sturen naar 

kwaliteitslijn@nl.randstad.com . 

Is je probleem dan nog niet opgelost kun je de OR Flex mailen via: 

ondernemingsraden@randstadgroep.nl . 
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