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Uw organisatie heeft gekozen voor onze 
dienstverlening omtrent verloning en 
werkgeverschap. Bij deze dienstverlening 
werft u zelf de kandidaat, geeft u leiding aan 
de kandidaat en houdt u toezicht op de 
dagelijkse werkzaamheden. De kandidaat 
treedt op basis van een arbeidsovereenkomst 

in dienst bij Randstad Employability (hierna te 
noemen Randstad) en gaat bij u aan de slag. 
Randstad verzorgt als werkgever niet alleen 
de selectie en de salarisbetaling, maar ook de 
binding en begeleiding tijdens de opdracht. 
Daarnaast maken wij het verschil omdat bij 
ons einde opdracht, niet einde werk betekent. 

• aanmelden opdracht

• screening en selectie

• vastleggen voorkeurskandidaat

• vastleggen arbeidsvoorwaarden

• afstemmen dienstverlening

• vaststellen functioneren

• facturatie

• opzeggen opdracht

• werving

• bepalen beloning en duur opdracht

• bepalen arbeidsvoorwaardenpakket

• bepalen werktijden

• ziek- en betermelden

• selectie, toetsen hard skills

• onboarding

• arbeidsovereenkomst, cao en pensioen

• uitbetaling salaris

• loonspecificaties en jaaropgave

• binding, begeleiding en opleiding

• voortgang opdracht en ontwikkeling

• ziek- en betermelden

• verzuimbegeleiding

• registratie verlofuren

• sollicitatiebegeleiding

• vervolgopdracht

• bepalen beloning

• vaststellen arbeidsvoorwaardenpakket

werknemer

Randstad opdrachtgever
(leiding & toezicht)



Mijn Randstad 
Randstad biedt haar opdrachtgevers de online 
serviceportal ‘Mijn Randstad’. Met Mijn Randstad 
kan uw organisatie gemakkelijk en 24 uur per 
dag opdrachten of wijzigingen doorgeven. Het 
verlengen van opdrachten faciliteert Randstad 
voor u. U kunt als opdrachtgever inloggen in Mijn 
Randstad en gemakkelijk uw opdrachten beheren. 
Ook geeft Mijn Randstad inzicht in de facturen 
en kunt u de uren van uw tijdelijke medewerkers 
controleren. Voor de medewerker is eveneens een 
online portal beschikbaar waarin de medewerker 
24 uur per dag zijn gegevens kan opgeven, inzien 
en waar nodig aanpassen. Ook zijn via deze portal 
de salarisspecificaties en jaaropgaven beschikbaar. 

De procedure 
Via Mijn Randstad levert u alle relevante 
gegevens aan over de opdracht, zodat 
Randstad in combinatie met de gegevens van 
de voorkeurskandidaat de totstandkoming 
van een detachering kan volbrengen. De 
voorkeurskandidaat vult het dossier aan in 
de digitale omgeving van Mijn Randstad 
met persoonlijke gegevens, werkervaring, 

vaardigheden, persoonlijke wensen ten aanzien 
van werk en de sollicitatie op de opdracht bij uw 
organisatie. 

Randstad stelt objectief vast of de kandidaat 
beschikt over alle vereisten om de opdracht 
te kunnen en mogen uitvoeren. Te denken 
valt aan: opleidingen, diploma’s, rijbewijs en 
arbeidsverleden. Op basis hiervan zal Randstad 
de kandidaat definitief selecteren. Daarna 
nemen wij contact op met de kandidaat en u 
als opdrachtgever om de opdracht definitief 
te maken. 

Vervolgens wordt de arbeidsovereenkomst 
opgemaakt. Randstad neemt contact op 
met de medewerker om hem welkom te 
heten bij Randstad, uitleg te geven over de 
arbeidsovereenkomst, komende procedures bij 
Randstad en u als opdrachtgever én we doen een 
laatste check op volledigheid. 

Medewerkers kunnen bij ons altijd rekenen op: 
 D professioneel werkgeverschap; 
 D uitstekende arbeidsvoorwaarden; 
 D begeleiding tijdens de opdracht en facilitering 
van scholing; 
 D verzuimpreventie, begeleiding bij ziekte en re-
integratiedoorplaatsing en herbemiddeling bij 
einde opdracht;
 D stipte en correcte uitbetaling. 

Met vragen over deze zaken kunnen de 
medewerkers contact opnemen met onze 
helpdesk. De helpdesk is te bereiken op 
werkdagen via telefoonnummer (020) 398 90 30 
of via het contactformulier op onze webpagina. 

Veelgestelde vragen 
Als opdrachtgever krijgt u ook vragen van de 
medewerkers over onze dienstverlening. Hieronder 
vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. 

“  Randstad snapt hoe ‘t werkt  
– en dat scheelt een stuk.”



Uitbetalen van salaris 
Randstad hanteert de ‘beloningsregeling 
opdrachtgever’ conform de ABU CAO voor 
Uitzendkrachten. Daarnaast heeft uw organisatie 
een keuze gemaakt voor het aanvullende 
arbeidsvoorwaardenpakket Compleet. 
Randstad betaalt het aantal gewerkte uren 
of de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde 
uren naar aanleiding van de urendeclaraties, 
die de werknemer digitaal heeft ingediend. 
Medewerkers ontvangen het salaris per week 
of per vier weken afhankelijk van de afspraken 
die u gemaakt heeft met Randstad. U hoeft 
deze declaraties niet goed te keuren, wel heeft 
u eventueel de mogelijkheid om ze te wijzigen. 
Afhankelijk van de beloningsregeling ontvangen 
de medewerkers een vergoeding voor gemaakte 
(reis)kosten. Wij hanteren vaste betaaldata voor 
de uitbetaling van lonen. U kunt de medewerker 
verwijzen naar onze webpagina. 

Ziekteverzuim 
Om medewerkers tijdens ziekte zo goed mogelijk 
te begeleiden, hanteert Randstad een vastgelegd 
beleid rond ziekteverzuim. Voor meer informatie 
verwijzen we u en de medewerkers naar het 
verzuimprotocol op onze webpagina. Deze 
is te vinden bij de FAQ, onder de vraag: ‘Wie 
begeleidt mij bij ziekteverzuim?’ Daarin vindt 
u ook informatie over de rechten en plichten 
van de medewerker bij langdurige ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. 

Procedure ziek en beter melden 
De medewerker meldt zich online ziek op de eerste 
ziektedag in Mijn Randstad onder de tab ‘Mijn 
Gezondheidszaken’ én informeert uw organisatie. 
De ziekmelding moet minimaal een half uur voor 
aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden, 
maar uiterlijk vóór 10.00 uur ‘s ochtends. Beter 
melden doet de medewerker ook in Mijn Randstad.

Doorbetaling loon tijdens ziekte 
Bij het arbeidsvoorwaardenpakket Compleet 
wijken wij ten gunste van de medewerker af van 
de ABU CAO voor Uitzendkrachten. Volgens de 
ABU CAO voor Uitzendkrachten geldt de eerste 
dag waarop de medewerker wegens ziekte 
niet heeft kunnen werken, als zogenaamde 
‘wachtdag’. Deze wachtdag passen wij niet toe 
bij dit arbeidsvoorwaardenpakket. Conform 
de ABU CAO voor Uitzendkrachten krijgt de 
medewerker maximaal 104 weken (gedeeltelijk) 
loon doorbetaald. 

Week van  
arbeidsongeschiktheid

Loondoorbetaling -  
percentage van het 
loon

Week 1 t/m 26 100%

Week 27 t/m 52 95%

Week 53 t/m 78 85%

Week 79 t/m 104 80%

Pensioen 
De medewerker bouwt vanaf de eerste 
gewerkte dag Pluspensioen op het Flexsecurity 
pensioenfonds.
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https://www.randstad.nl/werkgevers/onze-hr-diensten/tijdelijk-personeel/detacheren-eigen-kandidaat

