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De Adecco Group

De Adecco Group is één van de grootste HR-dienstverleners ter wereld. In 60 landen helpen we dagelijks 
duizenden mensen met verschillende achtergronden en culturen aan een baan. Hoe? Door innovatieve 
personeelsoplossingen te ontwikkelen die gericht zijn op de toekomst. We brengen bedrijven en mensen 
samen voor lange of korte termijn. En dat doen we dankzij de inzet van maar liefst 34.000 medewerkers, 
in een breed scala aan branches. Van administratie en hospitality tot life sciences en finance. Elke dag 
werken er meer dan een miljoen flexmedewerkers en ondersteunen wij meer dan 100.000 bedrijven en 
organisaties, wereldwijd.
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In Nederland
De toekomst laten werken voor iedereen

Flexibilisering, digitalisering en aangepaste regelgeving veranderen 
de wereld van werk. Nieuwe banen ontstaan en werkomgevingen ve-
randeren. Veel organisaties zijn bezig hun personeelsbestand te opti-
maliseren om succesvol te zijn in een nieuwe tijd.
 
Adecco staat voor een eerlijke, diverse en inclusieve arbeidsmarkt waar 
mensen duurzaam inzetbaar zijn. Wij geloven in het potentieel van 
mensen en geven iedereen de kans zichzelf te ontwikkelen. Zo leveren wij 
altijd het talent dat past bij iedere organisatie, op elk gewenst moment.

Adriaan Belonje – CEO Adecco Group Nederland
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Adecco
Uitzenden, detacheren, werving 
& selectie, payrollen en  
freelance, in alle vakgebieden  
en sectoren, op alle niveaus

Top Secretaries
Brengt professionele
assistenten en
toporganisaties bij
elkaar. Met kennis en
aandacht voor ieders
wensen zorgen het voor
de juiste match

 Badenoch + Clark
Permanent Staffing en Interim 
Management van (senior)
professionals met ervaring in 
organisaties in transformatie,
transitie of groei

Pontoon 
Het geheel uitbesteden 
van werving en selectie 
in de vorm van managed 
services programs

LHH
Talent-, loopbaan- en 

leiderschapsontwikkeling,
outplacement en

verandermanagement

Modis
Consultants in 

de vakgebieden 
IT, Engineering en

 Life Sciences

Modis Tech Academy
Traineeships en talentontwikkeling voor 
young professionals in de vakgebieden 
Sales, Finance, Engineering & Technology, 
Informatiemanagement, IT 
& Development
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Passie

Samenwerken Klant Centraal

Ondernemerschap Verantwoordelijkheid

Onze waarden

Ontwikkelingsdoelen 
Verenigde Naties 
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Onboarding

Talent management Beloning en waardering

Continue ontwikkeling:
persoonlijk en professioneel

Binden & begeleiden:
performance management

Met veel aandacht voor

Waarborging van kwaliteit

Adecco
Compliance

& Ethics

Interne
en externe

audits

Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu certificeringen

ISO 9001:2015
gecertificeerd

Lid van de ABU

Klik hier voor onze VGM managementverklaring

https://inoffice.sharepoint.com/sites/NL_General_Staffing/Branch%20algemeen/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FNL%5FGeneral%5FStaffing%2FBranch%20algemeen%2FManagementverklaring%20VGM%202021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FNL%5FGeneral%5FStaffing%2FBranch%20algemeen&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9pbm9mZmljZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9OTF9HZW5lcmFsX1N0YWZmaW5nL0VkaHhCaEoybFYxTmhWZWxlbDNaaHNvQmZHZnZzZHJJRzlMNVVXN0dVYW8zeFE_cnRpbWU9cC1obU5pRHUyRWc
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Klik hier voor onze MVO managementverklaring

De Adecco Group verbindt zich aan de toepasselijke publiek-, 
privaatrechtelijke en stakeholdereisen. Onze organisatie respecteert
 de wet- en regelgeving en hee� altijd de intentie hieraan te voldoen.

MVO

Initiatieven Focuspunten: behoorlijk 
bestuur, sociaal en milieu

- Inzetbaarheid en toegang 
  tot werk

- Vertrouwde partner 
   voor klanten

- Werkgever bij voorkeur

- Sociale bescherming 
  voor iedereen

https://inoffice.sharepoint.com/sites/NL_General_Staffing/Branch%20algemeen/MVO%200%20%20%20Managementverklaring%202019.doc?d=wdbe983e58327436f96336f828823ab10&csf=1&e=1bZ5pm&cid=a710767f-f2f4-47cb-8901-3cf9e33eab27

