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Robert Half Onderzoek: Opvolging CFO in Nederlandse  bedrijven 
niet geregeld   

 

Amsterdam – 30 november 2011 – Bijna 80% van de Ned erlandse bedrijven heeft geen 
potentiële opvolger geïdentificeerd voor de Chief F inancial Officer (CFO), terwijl de rol 
van de CFO wel belangrijker wordt. Dit is de opmerk elijke conclusie uit een 
onafhankelijk internationaal onderzoek van Robert H alf Management Resources onder 
meer dan 2500 financiële, human resource en algemen e managers in 11 landen.   

Twee derde van de bedrijven (67%) ziet ook geen reden om een opvolger te identificeren: de 
huidige CFO heeft volgens hen geen plannen om op korte termijn weg te gaan. Een kwart 
geeft aan dat ze geen geschikte kandidaten in huis hebben of dat ze het te druk hebben met 
andere prioriteiten.  

Interim Management oplossing populairst in Nederlan d 

Als een CFO rol open staat, dan zou 33% van de Nederlands bedrijven overwegen om een 
interim manager aan te nemen.Uit het onderzoek blijkt dat Nederland hiermee het meest 
open staat voor een interimmer als CFO: in Duitsland zou slechts 18% van de bedrijven een 
interim manager aannemen en in België ligt dit percentage op 21%.  

Ronald de Zoete, Associate Director van Robert Half zegt: “Nederlandse bedrijven staan 
steeds meer open voor interim managers. Interim CFOs kunnen niet alleen de periode 
overbruggen totdat er een nieuwe CFO is benoemd – ze brengen ook veel ervaring uit 
andere bedrijven of industrieën mee en kijken met een frisse blik naar het bedrijf en de 
afdeling.” 

 
Over de Workplace Survey  
De gegevens zijn gebaseerd op de meest recente Workplace Survey, een internationaal onderzoek 
van Robert Half, verricht begin van dit jaar door onafhankelijk onderzoeksbureau Heliview Research 
onder meer dan 2.500 Finance, Human Resources en Executive Managers in 11 landen: België, 
Brazilië, Dubai, Duitsland, Frankrijk,Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en 
Zwitserland.  
 

Over Robert Half Management Resources  
Robert Half Management Resources is onderdeel van Robert Half International, opgericht in 1948 en 
bemiddelt financiële interim professionals op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Robert Half 
International is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke 
arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 350 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de 



Azië-Pacific regio. In Nederland zijn wij gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. 

Zie voor meer informatie www.roberthalf.nl, www.accountemps.nl en www.officeteam-interim.nl. 
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