
Sessie 19: 

De werkgever laat zich kennen

Patricia Peters – Randstad Participatie

Kiek Adriaansens – Werkzaak Rivierenland 



• Kort kennismaken 

• Introductie van de klantvraag

• Aan de slag met de klantvraag

• Samenvatting

• Werkgever aan het woord

Programma 



Kort kennismaken 

Patricia Peters 

Randstad Participatie

Senior operationeel manager

Kiek Adriaansens 
Werkzaak Rivierenland

Teammanager werkgeversdienstverlening 



1.

2.

3. 

Introductie van de klantvraag

100 jaar 



Aan de slag met de klantvraag 

Acquisitiefase
Werving & 

selectie

Aan het werk 
bij de 

werkgever



1. Hoe zorg je dat je de klantvraag goed helder krijgt?

2. Welke partijen/medewerkers betrek je om de klantvraag in te 

gaan vullen?

3. Hoe geef je de samenwerking vorm? 

4. Waar zit volgens jullie de grootste uitdaging?

Aan de slag met de klantvraag

Acquisitiefase (vragen)



1. Werkzaak in de lead, meerdere bezoeken aan Mainfreight

‘s Heerenberg met alle betrokken partijen. Werkplek analyse 

uitgevoerd  functieprofiel

2. In de regio, maar ook buiten de regio (Weener XL, Avres). 

Randstad Participatie voor juridisch werkgeverschap. 

3. Projectteam met alle betrokkenen meerder keren samen, 

afspraken, duidelijkheid over klantvraag. 

4. Grootste uitdaging was de vertaling van de klantvraag en een 

goede afstemming naar collega’s intern (draagvlak) 

Aan de slag met de klantvraag

Acquisitiefase – onze aanpak



1. Hoe zouden jullie de Werving & Selectie vormgeven? 

2. Hoe zien jullie de rol verdeling tussen Mainfreight, Werkzaak en 

Randstad? 

3. Wat is volgens jullie belangrijk bij een succesvol W&S-traject?

Aan de slag met de klantvraag

Werving & Selectie (vragen)



1. Belangrijke rol voor de werkgever, echt samen en niet op afstand. Werkgever 

pakte deze rol ook echt. Werkzaak in de lead bij W&S, Randstad wel vanaf 

begin betrokken als toekomstig juridisch werkgever. 

2. Meerdere voorlichtingen samen met Mainfreight, op verschillende locaties in 

de regio. Daarna rondleiding op de werklocatie (kon pas eind november)

3. De voorbereidingsfase, klantvraag goed helder en doorleeft bij alle partijen. 

Hierdoor gezamenlijk doel met vanuit elke partij inbreng vanuit expertise en 

rol in het proces (breed draagvlak) 

Aan de slag met de klantvraag

Werving & Selectie – onze aanpak



1. Wat zouden jullie doen om medewerkers hun eerste 

werkdag goed te laten starten?

2. Hoe zouden jullie de begeleiding vorm geven na de 

start? 

3. Welke rol zien jullie hierin voor de werkgever? 

Aan de slag met de klantvraag

Aan het werk bij de werkgever (vragen)



1. Goede informatie vooraf (introductieboekje) maar ook aanwezig 

op de werkvloer als er nieuwe instroom is (Randstad Participatie 

en Werkzaak). 

2. Wekelijk operationeel overleg met Mainfreight, Werkzaak en 

Randstad Participatie (korte lijnen). Tijdens forfaitaire periode, 

praktijkbegeleiding vanuit Werkzaak. Daarna jobcoaching vanuit 

Randstad Participatie. 

3. Mainfreight staat voor zijn mensen, laten dit in daden zien, denk 

aan werkkleding, doorgroeimogelijkheden, kerstontbijt etc.     

Doen in die zin aan employee-branding.

Aan de slag met de klantvraag

Aan het werk bij de werkgever – onze aanpak



1. Definitieve samenwerkingsovereenkomst nog niet 

ondertekend.

2. Duidelijkheid over aantal uren FTM, 40 uur of 36 uur per 

week. 

3. Aanlevering vanuit andere regio’s (nog) niet gelukt.

4. Proces loonwaarde metingen eerder opstarten, zodat 

tijdig (voor aflopen contracten) duidelijk is of er wel/niet 

verlengd kan gaan worden.  

Aan de slag met de klantvraag

Wat ging er niet goed? 



Acquisitie

• Klantvraag helder krijgen, is 
intensieftraject, waar ook de klant in 
moet willen investeren. 

• Werkplek analyse  functie profiel 
(vereisten, concessies, 
randvoorwaarden) .

• Vast projectteam met alle 
samenwerkingspartners (draagvlak). 
Informatie continu met elkaar delen. 

• Duidelijkheid en afstemming over 
mogelijkheden kandidaten per 
regeling, waar mogelijk gelijk trekken.

Werving & Selectie

• Werkzaak in de lead voor W&S, 
rechtstreeks in gesprek met de klant, 
voelt als ‘onze’ vraag. 

• Intensieve rol (betrokkenheid) voor 
werkgever in deze fase.

• Heldere klantvraag en draagvlak is 
voorwaarde voor succesvolle W&S.

• Vanaf begin betrokkenheid van 
Randstad Participatie als juridisch 
werkgever voor de mensen die aan het 
werk gaat. 

Uitvoering 

• Aanwezigheid op de werkvloer bij de 
werkgever, van zowel Randstad 
Participatie als Werkzaak (eerste 
weken bijna dagelijks).

• Bij aanvang groepsgewijze instroom (5 
ftm per week).

• Werkkleding door Mainfreight, gevoel 
onderdeel te zijn van, er bij te horen. 

Samenvatting

Acquisitie Aan het werkWerving & Selectie



Film met werkgever aan het woord

Werkgever aan het woord

https://www.youtube.com/watch?v=zslJn8PJneE


• Patricia Peters-Nijhuis

• Senior operationeel manager

•

• Randstad Participatie

• Diemermere 25, 1112 TC Diemen

• M +31 (0)6 46 10 10 52

• patricia.peters-nijhuis@nl.randstad.com

Tot slot, onze contactgegevens

• Kiek Adriaansens

• Teammanager werkgeversdienstverlening

•

• Werkzaak Rivierenland

• Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen

• M +31 (0)6 14 23 53 70

• kadriaansens@werkzaakrivierenland.nl

mailto:patricia.peters-nijhuis@nl.randstad.com
mailto:kadriaansens@werkzaakrivierenland.nl


• Geïnteresseerd in het toepassen van dit voorbeeld?

• Lysias Advies en de Maatschap voor Communicatie (MvC) 

gaan met geïnteresseerde partijen aan de slag om de aanpak 

te implementeren. En op deze manier kennis te delen en te 

leren.

• Neem contact op met Nienke Schlette

– nienkeschlette@lysiasadvies.nl

– 06 82 31 35 31

Tot slot

mailto:nienkeschlette@lysiasadvies.nl


• Presentaties beschikbaar op dinsdag 2 juli op 

www.samenvoordeklant.nl

• Volgende praktijkdag 2019: 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



