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RISESMART MAAKT HUMAN 
FORWARD BELOFTE WAAR 

Randstad lanceert wereldwijd een 
nieuwe positionering onder de naam 
Human Forward. Onze technologie 
geeft ons meer ruimte voor waar het 
echt om draait: de persoonlijke 

connectie. De dienstverlening van RiseSmart is hier een 
voorbeeld van. Onze kandidaten en medewerkers 
worden optimaal ondersteund zodat er meer ruimte is 
voor persoonlijk contact. Reiant Mulder, algemeen 
directeur Randstad Nederland licht de 
koersverandering toe. 

 

NIEUWE KOERS RANDSTAD: HUMAN FORWARD

De wereld van werk verandert. Digitaliseren en innoveren zijn onderwerpen die bij Randstad al 
langere tijd hoog op de agenda staan. Onze klanten en kandidaten dagen ons uit om samen te 
vernieuwen en om met steeds betere en innovatieve maatwerkoplossingen te komen. 
Technologie beïnvloedt de manier waarop we leven, werken en met elkaar contact 
onderhouden. We investeren in technologie om klanten en kandidaten meer gemak, snelheid en 
transparantie te kunnen bieden. We richten werk efficiënter in om zo meer tijd te creëren voor 
het onderhouden van persoonlijk contact. Die ontwikkeling maakt me trots en blij. Al vanaf mijn 
beginperiode bij Randstad pleit ik voor het omarmen van technologie als hulpmiddel in ons 
werk. Zonder de mens uit het oog te verliezen uiteraard. Echt contact maak je namelijk niet met 
data en algoritmen alleen. Ik geloof dat we mens en organisatie echt kunnen laten groeien via 
persoonlijke connectie. Dat doen we al 57 jaar en dat blijven we doen. Die koers vatten we 
samen in de nieuwe positionering van ons merk: Human Forward. 

 

https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/duurzaamheid/innovatieve-technologie-voor-de-toekomst
https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/employer-branding/techniek-maakt-uw-employer-brand-persoonlijker
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OUTPLACEMENT DIENSTVERLENING IN TECHNOLOGIE 
TIJDPERK 

Voor outplacement dienstverlening bieden we een nieuwe maatwerkoplossing: RiseSmart. Onze 
visie is dat een loopbaan niet eindigt. Wij geloven in het begeleiden van mensen naar een 
krachtig nieuw begin. Juíst door waar je vandaan komt. RiseSmart wordt Randstads wereldwijde 
merk voor outplacement. We helpen mensen effectief naar een nieuwe baan via 
persoonlijke coaching en begeleiding met behulp van communicatiemiddelen zoals video, e-
mail, en chat. Door het gebruik van deze middelen kunnen we samen het traject efficiënt en 
flexibel invullen. Alle contactmomenten zijn digitaal. Dit houdt in dat de deelnemer van het 
RiseSmart programma de deur niet meer uit hoeft en zo kostbare tijd bespaart.    

Bij RiseSmart maken we meer tijd vrij voor persoonlijke begeleiding en dit zorgt voor een beter 
resultaat. De inzet van slimme technologie helpt ons dit doel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan 
het automatiseren van administratieve taken van onze medewerkers. Dat kunnen computers veel 
sneller waardoor meer tijd overblijft voor persoonlijke service. Een ander voorbeeld van het 
inzetten van technologie is het digitale platform waarmee de deelnemer werkt. Via het platform 
communiceert de deelnemer ook met de professionals die zich samen met hem of haar hard 
maken om die nieuwe baan te scoren. Maar liefst drie personen houden zich bezig met de 
loopbaantransitie van de deelnemer: een coach, een personal branding specialist en een 
jobhunter. Daarnaast ontvangt de deelnemer leads van de SmartMatch™-zoekmachine. 
Vacatures worden op een intelligente wijze gesorteerd, passend bij de specifieke vaardigheden 
en behoeften, zodat de beste matches altijd bovenaan staan.  
Met Human Forward doen we een belofte: we willen mensen meer gemak, snelheid en 
transparantie bieden. Met RiseSmart hebben we dienstverlening in handen waarmee we die 
belofte kunnen waarmaken. We kunnen coachen en begeleiden waar en wanneer deelnemers 
willen. Via een persoonlijke platform biedt RiseSmart volledig inzicht in de status van het 
begeleidingstraject. Ook afstand is geen issue meer.  

Dat geldt ook voor het toekennen van een coach. Virtuele coaching is 32% effectiever om 
deelnemers een baan helpen te vinden. Door het digitale karakter van de service hoeft de coach 
niet meer direct in de omgeving van de deelnemer te wonen. Dat biedt meer mogelijkheden 
voor het zoeken van de ideale begeleiding.  

Op deze manier - persoonlijke aandacht in combinatie met slimme technologie - voelen 
deelnemers aan het RiseSmart programma zich gezien en gesteund. Dit draagt positief bij aan 
het zelfvertrouwen: deelnemers staan zelf aan het stuur en werken naar hun nieuwe baan toe 
vanuit de eigen vertrouwde omgeving. 

 

https://www.risesmart.com/nl-nl
https://www.randstad.nl/werkgevers/onze-hr-diensten/hr-oplossingen/coaching
https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/duurzaamheid/impact-technologie-op-arbeidsmarkt
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