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CFO BESTEEDT WERKTIJD VOORAL AAN TEAM MANAGEMENT 
 

 33% van de CFO’s geeft aan dat het grootste gedeelte van hun werktijd opgaat aan team management 

 32% van de CFO’s geeft aan dat zij team management het leukste onderdeel van hun werk vinden 

 De grootste uitdaging voor CFO’s in de afgelopen drie jaar was het managen van nieuwe projecten   

 
Amsterdam, 21 juli 2014 – Op nummer één van meest tijdrovende activiteiten van CFO’s staat het managen 
van het team. Gevolgd door het ondersteunen van de strategie van de organisatie. Pas op nummer drie 
staan de operationele taken. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van 
financiële professionals en administratief ondersteunend personeel. De cijfers komen overeen met de 
activiteiten die het meest interessant gevonden worden, ook hier gaat met 32% team management aan kop.  
 
CFO’s staan dagelijks voor veel uitdagingen, zoals het snel reageren op ad-hoc verzoeken en samenwerken met 
stakeholders. Toch blijken deze uitdagingen niet het meest tijdrovend te zijn. De tijd van de CFO gaat vooral op 
aan team management. Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland legt uit: “Het neerzetten en 
begeleiden van een goed functionerend team kost tijd. Door de huidige economische omstandigheden is het 
voor bedrijven essentieel geworden om de productiviteit en efficiëntie van het team zoveel mogelijk te 
optimaliseren. Op die manier blijven bedrijven gezond en zijn voorsprongen te behalen.” 
 

Welk onderdeel van het werk neemt de meeste tijd in beslag? 

1 Team management 33% 

2 Ondersteunen strategie van de organisatie 21% 

3 Operationele taken 17% 

4 Ad-hoc verzoeken 13% 

5 Opstellen en implementeren strategie van financiële afdeling 11% 

6 Samenwerken met stakeholders/management/andere afdelingen 6% 

7 Overig 2% 

 
Op de vraag welk onderdeel van uw werk vindt u het leukste, kiest het grootste gedeelte van de ondervraagde 
CFO’s voor team management (32%). “Deze cijfers komen overeen met de activiteiten die de meeste tijd in 
beslag nemen,” vertelt Stephan Renken. “De match tussen welke taken het meest interessant worden 
gevonden en de daadwerkelijke tijdsindeling laat zien dat deze CFO’s qua persoonlijkheid een goede match zijn 
of dat zij hun werkzaamheden goed kunnen aanpassen aan hun wensen.”  
 

Welk onderdeel van uw werk vindt u het leukst? 

1 Team management 32% 

2 Opstellen en implementeren strategie organisatie 24% 

3 Operationele taken 19% 

4 Opstellen en implementeren strategie financiële afdeling 18% 

5 Samenwerken met stakeholders/management/andere afdelingen 7% 

6 Overig 2% 

 

http://www.roberthalf.nl/EMEA/Netherlands/Press%20Releases/Documents/sportwedstrijden-teamgevoel.pdf


 
 

Nieuwe uitdagingen 
Naast de vaste taken heeft de CFO de afgelopen drie jaar voor meerdere grote uitdagingen gestaan. Gekeken 
naar de grootste uitdagingen is duidelijk te zien dat economische crisis een stempel zet op het soort 
uitdagingen. De CFO’s zijn vooral bezig geweest met het managen van nieuwe projecten (53%) en de prestatie 
van het bedrijf (37%). Retentie en medewerker tevredenheid stonden beiden een stuk lager op het 
prioriteitenlijstje. Slechts 1 op de 10 CFO’s geeft aan dat deze onderdelen de grootste uitdagingen waren. Dit is 
mogelijk te verklaren door de aandacht die CFO’s geven aan het managen van hun team. Door dit op een 
goede, betrokken manier op te pakken, wordt het behouden van medewerkers een minder grote uitdaging. 
 

Wat waren de afgelopen drie jaar de grootste uitdagingen in uw rol als CFO? 

1 Managen van nieuwe projecten 53% 

2 Prestatie bedrijf 37% 

3 Bedrijfsfinanciering 25% 

4 Opzetten juiste team structuur 23% 

5 Zakelijke samenwerkingen met andere afdelingen 23% 

6 Strategische benadering van financiële afdeling 23% 

7 Duidelijke en regelmatige communicatie naar team 19% 

8 Retentie / medewerker tevredenheid 11% 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Over de Robert Half Workplace Survey 

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2013 en januari 2014 in alle 

anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 CFO’s en financieel directeuren over heel 

Nederland. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey die senior executives 

ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven. 

 

Over Robert Half 

Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke 

arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 340 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-

Zeeland. In Nederland is deze groep vertegenwoordigd door de volgende divisies: Accountemps; specialist in het 

uitzenden en detacheren van boekhoudkundig en financieel personeel, Robert Half Finance & Accounting; specialist in de 

werving & selectie van financiële specialisten, Robert Half Management Resources; bemiddelt financiële interim-managers 

op strategisch, tactisch en operationeel niveau en OfficeTeam; gespecialiseerd in het plaatsen van administratieve en 

secretariële professionals op tijdelijke basis. In Nederland is Robert Half gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam 

en Utrecht.  

 

Kijk voor meer informatie op www.roberthalf.nl. 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  

Hill+Knowlton Strategies 
Jorien Baars / Isabelle Beverwijk 
E-mail:  Jorien.Baars@hkstrategies.com 

http://www.roberthalf.nl/
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mailto:Lynn.Reviers@rhi.net

