
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
RANDSTAD NV

Datum: 16 december 2021

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. Hij verwelkomt degenen die online de vergadering volgen.
De vergadering wordt formeel gehouden op het hoofdkantoor van Randstad te Diemen. Namens de Raad
van Bestuur is aanwezig Jacques van den Broek (CEO). Namens de Raad van Commissarissen zijn aanwezig
Wout Dekker (voorzitter), Annet Aris (voorzitter Remuneratiecommissie, via video verbinding) en Frank
Dorjee (voorzitter Auditcommissie). Ook is aanwezig de secretaris van de vennootschap, Jelle Miedema, die
de voorzitter aanwijst als secretaris van de vergadering.

In verband met het Coronavirus, zijn aandeelhouders aangemoedigd om via de website de vergadering bij
te wonen, eventuele vragen vooraf per email in te dienen en hun steminstructie aan een onafhankelijke
derde partij, IQ EQ Financial Services te Amsterdam, te geven. Deze wijze van deelnemen is ook
opgenomen in de oproeping voor de vergadering, die op 4 november 2021, samen met de agenda en de
bijbehorende stukken, op de website van Randstad is geplaatst.

De secretaris licht vervolgens een aantal procedurele zaken toe:
● Aandeelhouders kunnen via de internet site www.abnamro.com/evoting virtueel stemmen en vragen

stellen. Zij hebben daartoe na registratie een login ontvangen. Zij kunnen ook tijdens de
vergadering via conference call live vragen stellen.

● Aandeelhouders hebben ook de mogelijkheid gekregen om vooraf een steminstructie te geven ofwel
via de eerder genoemde internetsite van ABN AMRO ofwel via IQ EQ Financial Services.

● Aandeelhouders hebben voorafgaand aan de vergadering vragen kunnen stellen. Deze vragen en de
beantwoording daarop zijn op de corporate website geplaatst en zullen bij de notulen gevoegd
worden als bijlage, en wel:
> Bijlage 1 vragen ontvangen van de Vereniging van Effectenbezitters

● De concept notulen van deze vergadering zullen binnen drie maanden verkrijgbaar zijn en op de
website geplaatst worden. Gedurende drie maanden bestaat de gelegenheid om op de
concept-notulen te reageren. De notulen zullen vervolgens door de voorzitter en de secretaris
worden vastgesteld.

Na telling van de stemmen deelt de secretaris mede, dat volgens de presentielijst in totaal 966
aandeelhouders en 229.772.645 stemgerechtigde aandelen in de vergadering vertegenwoordigd zijn (al dan
niet per volmacht), waarvan 25.200.000 preferente aandelen B en 50.130.352 preferente aandelen C. Zij
kunnen gezamenlijk in totaal 163.642.293 stemmen uitbrengen (84,72% van het totaal aantal mogelijk uit
te brengen stemmen), waarvan 3.600.000 op de preferente aandelen B en 5.600.000 op de preferente
aandelen C.

2. Voorstel tot benoeming van Sander van ‘t Noordende tot lid van de Raad van Bestuur
De voorzitter introduceert het voorstel. Op 29 maart 2022 treedt Jacques van den Broek na afloop van de
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders af als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur als
zijn tweede termijn verstreken is. Na een zorgvuldig selectieproces, stelt de Raad van Commissarissen voor
om Sander van ‘t Noordende te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur om een grondige transitie tot
maart 2022 mogelijk te maken. Op 29 maart 2022 zal Sander van ‘t Noordende Jacques van den Broek
opvolgen als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur.

http://www.abnamro.com/evoting


Sander van ‘t Noordende is momenteel lid van de Raad van Commissarissen op nominatie van Randstad
Beheer (de privé onderneming van Frits Goldschmeding, oprichter en grootaandeelhouder van Randstad).
Sander van ‘t Noordende zal, wanneer hij benoemd wordt tot lid van de Raad van Bestuur op 10 januari
2022, terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen. Per dezelfde datum zal hij dan toetreden tot de
Raad van Bestuur. Het uitgebreide curriculum vitae van Sander van ‘t Noordende is opgenomen in de
agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hij heeft indruk gemaakt sinds hij toetrad tot
de Raad van Commissarissen begin 2021. Hij brengt Randstad de juiste mix aan ervaring en vaardigheden
die nodig zijn voor deze cruciale leiderschapsrol. De Raad van Commissarissen stelt voor om hem te
benoemen voor een eerste termijn van vier jaar vanaf 10 januari 2022 en eindigend na afloop van de
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026. De belangrijkste elementen van zijn
aanstellingsovereenkomst zijn in lijn met het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur en zijn opgenomen
in de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. .

Sander van ‘t Noordende, die via videoverbinding de vergadering bijwoont, stelt zich voor.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn, waarna er gestemd wordt.
De secretaris constateert de volgende stemuitslag:
Voor: 160.880.823 stemmen (99,65%)
Tegen: 564.489 stemmen (0,35%)
Onthouding: 2.196.981 stemmen
De voorzitter stelt vast dat de vergadering Sander van ‘t Noordende heeft benoemd  tot lid van de Raad van
Bestuur voor een termijn van vier jaar.

3. Rondvraag
De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn.

4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld op 14 februari 2022 te Diemen

Wout Dekker Jelle Miedema
Voorzitter Secretaris



BIJLAGE 1
Vragen van Vereniging van Effectenbezitters
Antwoorden Randstad cursief in blauw

Agendapunt 2:
1. Met de voordracht van Van ’t Noordende breekt Randstad met de traditie waarin de
bestuursvoorzitter jarenlange leidinggevende ervaring in de eigen organisatie heeft
opgedaan. Kan de Raad van Commissarissen (‘RvC’) mede tegen deze achtergrond toelichten hoe
het selectieproces is verlopen en op basis van welke kwalificaties Van ’t Noordende de
voorkeur heeft gekregen boven andere kandidaten?

De Raad van Commissarissen, in het bijzonder de Nominatie Commissie, heeft een uitgebreid proces
aangehouden waarbij een externe search firma is ingezet. Een aantal kandidaten zijn overwogen, zowel
intern als extern. Sander van ‘t Noordende is geen lid van de Nominatie Commissie en was vanzelfsprekend
niet aanwezig bij het overleg van de Raad van Commissarissen over dit onderwerp. Sinds hij toetrad tot
onze Raad van Commissarissen begin 2021, heeft hij indruk gemaakt. Hij brengt Randstad de juiste mix aan
internationale management ervaring en commerciële vaardigheden die nodig zijn voor deze cruciale
leiderschapsrol. Hij heeft veel ervaring met digitale en technologische ontwikkelingen. Onder zijn leiderschap
is de Products Operating Group van Accenture in omzet gegroeid van USD 6 miljard tot USD 12 miljard.

2. Welke opdracht heeft Van ’t Noordende van de RvC meegekregen?

De Raad van Commissarissen heeft Sander van ‘t Noordende geen specifieke opdracht meegegeven. De
Raad van Commissarissen is bijzonder content met de huidige ontwikkelingen binnen Randstad.

3. Het basissalaris van Van ’t Noordende ligt 15 procent hoger dan dat van zijn voorganger.
Hoe is de RvC tot deze opwaartse bijstelling gekomen?

Zijn basissalaris van EUR 1.150.000 bruto is in lijn met ons beleid en ligt enigszins hoger dan het basissalaris
van Jacques van den Broek. Op zijn eigen verzoek, is het basissalaris van Jacques van den Broek de
afgelopen 6 jaar nooit geïndexeerd of voor inflatie aangepast. De Raad van Commissarissen is van mening
dat het gepast is om dat voor Sander van ‘t Noordende nu wel te doen.


