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Ondernemingsraad   Randstad   Groep   Nederland   Flex:  
nieuws   voor   jou   geselecteerd!  

Lees   deze   maand   alles   over:   kandidaat   OR-leden   nog  
niet   geïnstalleerd,   ARBO-document,   Now-regeling,  
RIVM,   het   ARBO-document,    trainingstool   GoodHabitz,   

De   verkozen   OR-leden   nog   niet   geïnstalleerd  
De   verkiezingen   voor   de   OR   RGN   Flex   hebben   in   maart   jl  
plaatsgevonden   en   de   nieuwe   leden   zijn   bekend   maar   zijn   pas   in  
functie   vanaf   de   installatiedatum.   Helaas   is   het   op   het   moment   van  
opmaak,   nog   niet   bekend   wanneer   grote   groepen   bij   elkaar   kunnen  
komen   in   hotels   en   trainingscentra,   zodat   ook   deze   groep   kan  
worden   geïnstalleerd   en   getraind.   Maar   we   houden   goede   moed   en  
hopen   dat   dit   snel   mag   plaatsvinden.   Wij   kijken   ernaar   uit   de  
nieuwe   leden   te   mogen   begroeten.  
 
Veilig   werken   en   het   ARBOdocument  
Veiligheid   op   de   werkvloer,   hoe   zorg   je   ervoor   dat   je   als  
uitzendkracht   veilig   kunt   werken   bij   je   inlener?   Elk   jaar   wordt   RGN  
geconfronteerd   met   veel   bedrijfsongevallen   op   de   werkvloer;   als  
goed   werkgever   willen   wij   dit   te   allen   tijde   voorkomen.   Daarom   is  
het   belangrijk   om   te   weten   welke   veiligheidsmaatregelen   gelden   bij  
jouw   inlener.   Welke   risico’s   zijn   er,   welke   persoonlijke  
beschermingsmiddelen   heb   je   nodig.   De   inlener   en   je   intercedent  
hebben   de   verplichting   om   je   vooraf   te   informeren   over   veilig  
werken.   Dit   noemen   we   de   “doorgeleidingsplicht”.   Een   belangrijk  

hulpmiddel   hiervoor   is   het   arbodocument,   hier   staat   precies   in  
beschreven   welke   veiligheidsrisico’s   er   spelen   bij   je   inlener   en  
welke   persoonlijke   beschermingsmiddelen   je   verplicht   bent   te  
gebruiken   denk   b.v.aan   veiligheidsbril,   veiligheidsschoenen.   Het  
arbodocument   staat   in   de   “Mijn   Omgeving”   bij   je   plaatsingen   (alleen  
op   de   pc   te   vinden   maar   niet   in   de   app)   mocht   je   het   niet   kunnen  
vinden   of   heb   je   vragen   hierover   neem   dan   contact   op   met   je  
intercedent,   zij   kan   je   hierover   meer   vertellen.   Mocht   je   er   niet  
uitkomen   met   je   intercedente   neem   dan   contact   op   met   de   OR   via  
ondernemingsraden@randstadgroep.nl .   
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Now-regeling   -   coronacrisis  
Ook   de   Randstad   Groep   Nederland   (Randstad,   Tempo-Team,   Yacht  
en   BMC)   zal   gebruik   maken   van   deze   door   de   staat   aangeboden  
regeling.   Wij   als   HR-dienstverlener   streven   goed   werkgeverschap  
na   en   willen   zoveel   mogelijk   flexmedewerkers   en   professionals   aan  
het   werk   houden   in   hun   huidige   werk   of   in   werkzaamheden   bij  
andere   opdrachtgevers.   Als   dat   echter   niet   lukt,   wordt   het   loon  
doorbetaald   t/m   31   mei   2020.   De   HR-dienstverlener   houdt   hiermee  
flexmedewerkers   en   professionals   in   dienst   en   wil   hen   meer  
zekerheid   bieden   in   deze   onzekere   tijden.   Alle   flexmedewerkers,  
professionals   en   opdrachtgevers   zijn   persoonlijk   geïnformeerd.  

Chris   Heutink,   CEO   Randstad   Groep   Nederland:   “Goed   geregeld  
werk   voor   iedereen   staat   bij   Randstad   Groep   Nederland   hoog   in   het  
vaandel”.   We   zijn   dan   ook   erg   blij   met   dit   stevige   pakket   aan  
noodmaatregelen.   Wij   nemen   hierin   onze   rol   en   zo   zorgen   we   er  
samen   voor   dat   we   de   Nederlandse   economie   draaiende   houden  
en   er   zoveel   mogelijk   mensen   aan   het   werk   blijven.   Dat   is  
essentieel   om   deze   crisis   als   land   en   op   individueel   niveau   goed  
door   te   komen”.  
 
Op   8   mei   jl.   heeft   minister   Koolmees   heeft   in   het   programma   Op1   al  
een   tipje   van   de   sluier   opgelicht   als   dat   er   een   tweede   Now-regeling  
komt   met   andere   voorwaarden.   We   gaan   zien   wat   voor   effecten   dit  
heeft   voor   de   gehele   maatschappij.  
 

Vooralsnog   werken   vele   collega’s   (vast   en   flex),   voor   zover   mogelijk  
thuis   of   wachten   de   het   nieuws   omtrent   de   nieuwe   maatregelen   af.   
 
 

 

On-line   training   GoodHabitz   
Randstad   hanteert   het   programma   #Human   Forward,   dit  
programma   gaat   over   werken   vanuit   je   talent,   over   werk   dat   echt  
bij   je   past!   Opleidingen   en   trainingen   kunnen   je   helpen   om   jouw  
talent   verder   te   ontwikkelen   of   om   nieuwe   dingen   te   leren.   
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Via   Randstad   heb   jij   de   mogelijkheid   om   gebruik   te   maken   van  
GoodHabitz,   een   online   platform   waar   je   gratis   de   mogelijkheid  
krijgt   om   digitaal   opleidingen   te   volgen.   
Wat   dacht   je   van   een   cursus   online   samenwerken,   Business   English  
of   Excel?   
Er   is   een   breed   aanbod,   dus   zeker   de   moeite   waard   om   te   kijken!  
Alles   is   online,   dus   te   volgen   waar   en   wanneer   het   jou   uitkomt,   in  
je   eigen   tempo!  
 
Jij   kan   je   aanmelden   voor   GoodHabitz   via   jouw   'Mijn   Randstad'   of  
‘Mijn   Tempo-Team’   account.   Mocht   jij   je   niet   kunnen   aanmelden  
dan   kan   het   zijn   dat   je   al   eerder   een   account   hebt   aangemaakt.   
Via   de   website   van   GoodHabitz   kun   je   dan   een   nieuw   wachtwoord  
aanmaken.    Mocht   het   niet   lukken,   bel   dan   even   met   een   collega   of  
een   intercedent.  
 
RIVM   -   De   anderhalve-meter   samenleving  
Het   uitoefenen   van   de   meeste   contact-beroepen   is   weer   mogelijk.  
Dit   zijn   beroepen   waar   er   vaak   en   nauw   contact   met   anderen   is  
binnen   een   afstand   van   1,5   meter.   Uiteraard   moeten   de   mensen   in  
deze   beroepen   zo   veilig   mogelijk   kunnen   werken   en   ook   moet   het  
voor   klanten   veilig   zijn.   Bij   het   opstarten   van   de   werkzaamheden   is  
het   belangrijk   dat:  

● Het   werk   zoveel   mogelijk   op   anderhalve   meter   afstand  
wordt   georganiseerd.  

● Er   gewerkt   wordt   op   afspraak,   waarbij   de  
ondernemer/medewerker   en   de   klant   samen   door   middel  
van   een   gezondheidscheck   bespreken   of   het   bezoek   een  
risico   oplevert.  

Voor   de   brancheverenigingen/sectoren   is   een    algemeen  
adviesdocument    gemaakt.   Op   basis   hiervan   kunnen   zij   protocollen  
opstellen.   Deze   protocollen   bieden   de   ondernemers   houvast   hoe   zij  
in   de   ‘anderhalve   meter’-samenleving’   hun   bedrijf/praktijk   weer  
kunnen   opstarten.   Bekijk   voor   meer   informatie   de    website   van   de  
Rijksoverheid  

Helaas   constateren   we   dat   niet   iedereen   zich   aan   de  
veiligheidsregels   houdt.   Zijn   er   situaties   op   je   werk   dat   de   1,5  
meter-regeling   in   gevaar   komt   of   zijn   er   andere   veiligheidsaspecten  
rond   Covid-19,   meldt   het   dan   bij   je   leidinggevende   of   anders   bij   je  
intercedent.  

Het   mag   ook   bij   de   OR   gemeld   worden   via  
ondernemingsraden@randstadgroep.nl  

 
 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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