
 

 
 
Persbericht 
 
Financial Hiring Index van Robert Half Finance & Accounting:  

 
80% van Nederlandse CFOs heeft vertrouwen in groei 
eigen bedrijf 
 
Amsterdam, 28 maart 2012. Een opmerkelijk grote groep 
Nederlandse CFOs heeft vertrouwen in de groei van hun eigen 
bedrijf in 2012. Dit blijkt uit de resultaten van de Financial Hiring 
Index van het gespecialiseerde werving- en selectiebureau Robert 
Half onder 2.500 CFOs in elf landen.  
 
Als bedrijven gaan werven voor financials geeft 79% als reden op dat 
de business is gegroeid, 21% wil nieuwe mensen aannemen om de 
gestegen werkdruk te verlichten. 45% van de ondervraagden geeft 
echter aan dat het een uitdaging is om geschikte kandidaten te vinden.  
 
Stephan Renken, Director van Robert Half, zegt in een toelichting: “Het 
vertrouwen in de groei van het eigen bedrijf is nog hoger dan vorig jaar 
toen 71% van de bedrijven uitsprak vertrouwen te hebben in de eigen 
groei. We verwachten dat onze business profiteert van dit gestegen 
vertrouwen. Sinds januari krijgen we per maand meer verzoeken om 
ondersteuning. Er is in het bijzonder veel vraag naar General, 
Management, IFRS/US GAAP, Financial Accountants en goede 
controllers, zowel op permanente als tijdelijke basis. Dankzij ons grote 
geselecteerde netwerk van kwalitatief goede kandidaten, kunnen we 
bedrijven helpen om de groei op korte als op lange termijn te 
managen.” 
 
 
Het persbericht is ook beschikbaar op www.roberthalf.nl. Daar kunt u ook 
informatie over eerdere marktonderzoeken vinden. 
 
 
 
Over de Financial Hiring Index 
De door Robert Half ontwikkelde Financial Hiring Index wordt twee keer per jaar in elf landen 
onderzocht: België, Brazilië, Duitsland, Dubai, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, 
Zwitserland en  Tsjechië. Het onderzoek werd uitgevoerd in december 2011 en januari 2012 door 
een onafhankelijk internationaal marktonderzoekbureau onder 2.500 financiële topmensen. Meer 
informatie sturen wij u op verzoek graag toe. 
 
Over Robert Half Finance & Accounting 
Robert Half Finance & Accounting is een divisie van Robert Half International, marktleider op het 
gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke arbeidsbemiddeling.  



 

 
 
 
Robert Half Finance & Accounting is een specialist in de werving & selectie van financiële 
specialisten. Zie voor meer informatie www.roberthalf.nl.  
 
Neem voor meer informatie contact op met: 

Marijke van Hooren 
Tel: 06 14 11 06 51 
E-mail: m.hooren@chello.nl   
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