t-interim integreert Randstad Art
Brussel, 1 oktober 2013, t-interim, divisie van t-groep NV, en Randstad, beiden toonaangevende HRdienstverleners hebben per 30 september 2013 een finaal akkoord bereikt m.b.t de integratie van
Randstad Art in t-interim. Dat hebben Randstad en t-interim meegedeeld op de respectievelijke
ondernemingsraden. Randstad Art is specialist inzake payrolling voor artiesten en kunstenaars en is
hiertoe erkend als Sociaal Bureau voor Kunstenaars.
t-heater, het Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) van t-interim, gespecialiseerd in uitzendwerk voor
kunstenaars, integreert Randstad Art, een afdeling van Randstad en tevens erkend SBK.
Voor Randstad behoorde de Art divisie niet meer tot de strategische prioriteiten. De klanten en uitzendkrachten
van Randstad Art zullen worden geïntegreerd in t-heater. De personeelsleden van Randstad Art maken de
overstap naar t-interim met behoud van hun rechten.
Mark Verstraete, CEO van t-groep over de overname: “De overname van Randstad Art past perfect in onze
uitbreidingsstrategie. t-heater is een gevestigde waarde in de artistieke en creatieve sector, dankzij deze
integratie verzekert t-heater zich van toekomstige groei. Op basis van de kennis van t-heater kan een perfecte
continuering van de dienstverlening gegarandeerd worden aan klanten en kunstenaars”.
Voor meer informatie kunt u terecht bij :
Randstad, Erika Dejaegher, Director, 0497 51 14 05
t-groep, Mark Verstraete, CEO t-groep, op 0490 65 90 11 of via mail: mark.verstraete@t-groep.be
Over Randstad
Randstad is in België een van de belangrijkste HR-dienstenverleners (uitzendarbeid, rekrutering en selectie, outplacement, opleidingen,
inhouse-vestigingen, hr-projecten en projectsourcing) en eveneens de grootste werkgever in België. Elke week zet het bedrijf 31 000
personen aan het werk. Randstad, dat marktleider is in België voor uitzendarbeid, outplacement en dienstencheques, telt 1 426
medewerkers en bezit een kantorennetwerk van 200 vestigingen verdeeld over heel het land. In 2012 behaalde Randstad een omzet van
meer dan 946 miljoen euro.
Over t-groep
t-groep is een HR-dienstverlener actief in België, Nederland en Polen. Op de Belgische markt is t-groep gekend via de divisie t-interim die
zich richt op de markt van de uitzendarbeid, en de divisie Ascento die zijn klanten professioneel en kwalitatief advies aanbiedt op het vlak
van Rekrutering & Selectie, Talent & performance Management en Outplacement. In Nederland en Polen is t-groep actief via de
uitzendgroep Luba. Wat t-groep onderscheidt van de andere spelers op de HR-markt is de sociaal-ethische benadering, gekoppeld aan
een marktconforme dienstverlening. t-groep, met hoofdzetel in Mechelen, beschikt over een 140-tal kantoren waar in totaal ongeveer 710
mensen werken.

