
het Randstad migratietraject: 
zorgvuldig en persoonlijk

www.randstad.nl/implementatie

https://www.randstad.nl/werkgevers/onze-hr-diensten/randstad-implementatie/index


•   Ruime ervaring 
•   Professioneel stappenplan 
•     Meer dan 99% van  

de flexwerkers migreert 
naar Randstad

•     Centraal aanspreekpunt  
voor uw migratie

•     Digitale informatie  
op maat voor de flexwerker

Verandert u binnenkort van HR-dienstverlener en bent u 
voornemens om uw huidige flexwerkers te behouden? En 
wilt u hierbij geen arbeidsrechtelijke risico’s lopen? Met 
het Randstad migratietraject nemen wij de gehele migratie 
van uw flexwerkers uit handen. Zorgvuldig en persoonlijk. 
Met oog voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Randstad migreert jaarlijks circa 2500 flexwerkers. Door  
onze ruime ervaring als HR-dienstverlener weet Randstad als 
geen ander dat de migratie impact heeft op de persoonlijke 
situatie van de flexwerker en erg arbeidsintensief is. Daarom 
werken wij met een professioneel stappenplan, waarin 
belangrijke besluiten worden genomen, persoonsgegevens 
uitgewisseld en flexwerkers goed geïnformeerd worden. 
Dit in intensieve samenwerking met u als opdrachtgever.

Waarom Randstad?

Continuïteit van 
uw operatie 
gewaarborgd

Jaarlijkse migratie
van 2500 flexwerkers

 Een uitgekiend 
migratieproces 
in vijf fasen
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Gratis consult
In een kosteloos adviesgesprek gaan wij graag met u 
de diepte in om uw migratie van flexwerkers voor te 
bereiden. Wij nemen u mee in de stappen die gezet 
moeten worden. Welke stakeholders geïnformeerd 
moeten worden en hoe. Daarnaast nemen wij uw 
huidige flexibele personeelsbestand door en krijgt 
u advies op maat over inzet, vorm en tijdsduur van 
de migratie.

consultancy

Overweegt u binnenkort een 
contract te sluiten met een nieuwe 
HR-dienstverlener? Wilt u weten 
welke acties u daarbij moet 
ondernemen om dit proces 
professioneel te laten verlopen?  
 
Neem dan contact op met uw 
contactpersoon binnen Randstad 
voor een gratis adviesgesprek.  
 
U kunt ons ook direct benaderen via 
zorgeloosmigreren@nl.randstad.com. 



Uw flexwerkers, onze zorg
Gedegen en tijdige communicatie is essentieel bij een migratietraject. 
Flexwerkers willen graag snel een duidelijk antwoord van Randstad als nieuwe 
werkgever. Wanneer iedereen van de juiste informatie wordt voorzien, 
voorkomt dit onrust en minimaliseert dit de impact op uw organisatie. Onze 
projectmanager begeleidt u bij de eerste stap van de migratie totdat de 
laatste kandidaat daadwerkelijk gemigreerd is, alle administratieve zaken zijn 
afgehandeld én alle flexwerkers correct verloond zijn.

Iedere flexwerker krijgt uitgebreide uitleg over de werkwijze van Randstad, de 
begeleiding die hij of zij kan verwachten (zoals coaching en opleidingen) en een 
toelichting op de nieuwe arbeidsovereenkomst. Tevens stellen we een vraag-en-
antwoord document op, waarin de belangrijkste gevolgen en veranderingen 
beschreven staan. Zowel de flexwerker, als uw leidinggevenden ontvangen 
vóór de migratiedatum een bevestiging van de gemaakte afspraken.



Stappenplan migratieproces
Bij de migratie van uw 
flexwerkers hanteert Randstad 
een concreet stappenplan op 
maat. Het is belangrijk dat zij 
minimale hinder ondervinden 
van de migratie en een 
goed gevoel krijgen bij de 
indiensttreding bij Randstad. 
We besteden ruimschoots 
aandacht aan het voorkomen 
van onrust op de werkvloer om 
de continuïteit van uw operatie 
te waarborgen. Hiernaast vindt 
u de vijf stappen en uw rol in 
het migratietraject.
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Fase 1: samenstellen team en opstellen plan van aanpak

Fase 2: afstemmen randvoorwaarden en bepalen migratieproces

Fase 3: uitvoeren migratietraject

Fase 4: evalueren migratie en bepalen vervolgacties

Fase 5: nazorg



Meer weten?

De migratie van uw flexwerkers vraagt 
veel van uw organisatie. Randstad zorgt 
bij iedere migratie voor een zorgvuldige 
en persoonlijke overgang. Bent u op 
zoek naar een migratietraject zonder 
zorgen? Neem dan contact op met 
één van onze projectmanagers via 
zorgeloosmigreren@nl.randstad.com. 
Binnen één werkdag nemen wij contact 
met u op.

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


