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Stapt u binnenkort over naar een andere HR-dienstverlener? Wilt u een professionele implementatie 
en minimale belasting voor uw organisatie en medewerkers? Of wilt u juist meer weten over het 
Randstad implementatietraject? Wij zorgen voor een geruisloze en tijdige overgang en waarborgen 
de continuïteit van uw organisatie.

De implementatie van een nieuw samenwerkingsverband is meer dan alleen informeren. Het is het op 
maat en efficiënt inrichten van de samenwerking en de werkprocessen. Daarom stemt Randstad altijd 
vóór aanvang van het contract uw wensen af met betrekking tot de wijze waarop we gaan samenwerken. 
Hoe richten wij de werkprocessen in om onze dienstverlening vorm te geven en maximale invulling te 
geven aan werkgeverschap voor uw flexwerkers. Samen bepalen we wat na de implementatie bereikt 
moet zijn. Hier richten wij het implementatietraject op in. De implementatie wordt uitgevoerd door 
een PRINCE2-gecertificeerde projectmanager; dat betekent volgens een gestructureerde methode 
voor multidisciplinair projectmanagement. 

Voortgang van de implementatie
Bij ieder traject is het van belang dat 
wij samen met u als opdrachtgever de 
implementatie vormgeven. Dit geeft 
een stevige basis om de gezamenlijke 
implementatiedoelstellingen te behalen. 
Gedurende de implementatiefase 
houden wij u op de hoogte van de 
voortgang en sturen wij bij indien nodig. 
U krijgt zo inzicht in het proces en 
grip op het beoogde eindresultaat.
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In de visual vindt u de 10 stappen die de basis vormen van het implementatieplan.



 Waarom Randstad?

Eén dedicated PRINCE2-gecertificeerde 
project manager tijdens het gehele traject.

De werkprocessen zijn vóór aanvang van het 
contract afgestemd en ingericht.

Vooraf bepalen wij met u wat er na  
de implementatie bereikt moet zijn.

•  Implementatie binnen 6 weken
•  Gemiddelde beoordeling van 8,2
•  Ervaring met meest uiteenlopende 

implementaties
•  Eén aanspreekpunt voor  

de gehele implementatie
•  Continuïteit van uw dienstverlening



Gratis consult
In een kosteloos adviesgesprek gaan wij graag met 
u de diepte in om de overgang naar de nieuwe 
contractpartner(s) vorm te geven. Wij nemen u mee 
in de stappen die gezet moeten worden om van 
de huidige naar de gewenste situatie te komen. U 
krijgt tevens een advies op maat over inzet, vorm 
en tijdsduur van de implementatie.

consultancy

Overweegt u binnenkort een 
contract te sluiten met een nieuwe 
HR-dienstverlener? Wilt u weten 
welke voorbereiding u daarvoor 
moet treffen om de overgang 
professioneel te laten verlopen? 

Neem dan contact op met uw 
contactpersoon binnen Randstad 
voor een gratis adviesgesprek. 

U kunt ons ook direct benaderen 
via zorgeloosimplementeren@
nl.randstad.com.



Het Randstad implementatietraject: concreet en zorgvuldig
U verwacht van uw nieuwe dienstverlener dat 
de implementatie van de overeenkomst zorgvuldig 
en snel wordt volbracht. Dat vinden wij ook. 

Daarom doorlopen onze implementatiemanagers het traject 
aan de hand van een concrete implementatie planning. 
Onze implementatiemanagers hebben ruim 10 jaar ervaring 
met de meest uiteenlopende contractimplementaties. 
Randstad heeft inmiddels meer dan 100 contracten succesvol 
geïmplementeerd.



Meer weten?

De implementatie van een nieuwe overeen-
komst met uw (nieuwe) leverancier vraagt 
veel van uw organisatie. Randstad zorgt bij 
iedere implementatie voor een gedegen 
aanpak en een betrokken projectteam. 
 
Bent u op zoek naar een implementatie-
traject zonder zorgen? Neem dan contact 
op met één van onze projectmanagers via 
zorgeloosimplementeren@nl.randstad.com. 
Binnen één werkdag nemen wij contact 
met u op.

U kunt ook onze website raadplegen:  
www.randstad.nl/implementatie

mailto:zorgeloosimplementeren@nl.randstad.com

