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ROBERT HALF PERSONEELSBAROMETER 2013: 
CFO’S EN HR MANAGERS OPTIMISTISCH OVER AANTREKKEN PERSONEEL IN 2013  

 
 Meer optimisme in 2013 over groei Nederlandse economie en eigen bedrijfsgroei 
 Topwerknemers zijn steeds lastiger te vinden én te behouden  

 1 op de 5 CFO’s gaat aantal financiële en boekhoudkundige functies uitbreiden 
 
Amsterdam, 30 januari 2013 – Ondanks de huidige economische situatie hebben veel CFO’s en HR 
managers vertrouwen in de groeimogelijkheden voor het eigen bedrijf in het komende halfjaar. Zij 
verwachten het personeelsbestand in de eerste helft van 2013 op hetzelfde niveau te houden of 
zelfs uit te breiden. Dit blijkt uit de ‘Personeelsbarometer 2013’ van Robert Half, 
arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals en administratief ondersteunend 
personeel. Meer dan een derde (36%) van de HR managers geeft aan het huidige aantal 
werknemers te willen behouden en vrijgekomen vacatures te blijven opvullen. 15% gaat nog een 
stap verder en wil in het komende halfjaar actief topmedewerkers werven voor nieuwe functies.  
 
Het optimisme van CFO’s en HR managers blijkt ook uit de verwachtingen ten aanzien van de eigen 
bedrijfsgroei en de economische groei in Nederland. Zo heeft driekwart (76%) redelijk tot veel 
vertrouwen in de economische groei van Nederland in het komende  halfjaar, terwijl 12 maanden 
geleden slechts iets meer dan de helft (55%) positief was hierover. Het vertrouwen in het eigen 
bedrijf ligt wederom een stuk hoger dan het vertrouwen in de economische groei van Nederland. 
Vooral CFO’s en financieel directeuren zijn erg optimistisch over de bedrijfsgroei. Meer dan negen 
op tien (91%) geeft aan (enigszins) vertrouwen te hebben in de groeiverwachtingen voor het 
komende jaar, waarvan 21% hiervan zeer overtuigd is. Ook HR managers verwachten groei : 86% is 
redelijk of zeer zeker van een positief jaar voor het bedrijf. Slechts één op tien (11%) CFO’s en HR 
managers geeft aan géén vertrouwen te hebben in de groei van het eigen bedrijf, een jaar geleden 
lag dit ongeveer op hetzelfde niveau (13%). 
 
Veranderingen op de arbeidsmarkt 
De belangrijkste opdracht voor HR managers in het komende halfjaar is niet alleen het werven van 
nieuwe, gekwalificeerde arbeidskrachten, ook het behouden van huidige medewerkers is erg 
belangrijk. Het verliezen van topwerknemers is voor veel HR managers enigszins (52%) of een 
behoorlijk grote zorg (13%) en het opnieuw vinden van zulke toppers wordt steeds lastiger. Zo geeft 
84% van de CFO’s aan dat het voor hen een uitdaging is gekwalificeerde finance - en 
accountingkandidaten te vinden, terwijl 12 maanden geleden minder dan de helft (45%) hier moeite 
mee had.  
 
“We zien in ons onderzoek een aantal opvallende trends voor de Nederlandse arbeidsmarkt naar 
voren komen,” vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. “Het optimisme is 
toegenomen en men heeft meer vertrouwen in de groei van het eigen bedrijf. Daardoor kunnen 
directeuren zich op andere onderdelen van de bedrijfsvoering gaan richten, zoals het werven en 
behouden van goed gekwalificeerd personeel. Uit onze onderzoeksresultaten blijkt dat veel 
directeuren hier moeite mee hebben: bedrijven moeten namelijk steeds creatiever worden om 
aantrekkelijk te zijn en te blijven. Mogelijkheden om zich te onderscheiden van de concurrentie liggen 
vanzelfsprekend in de beloning, waaronder ook flexibele werkregelingen, extra vakantiedagen of 

meer uitdaging binnen de functie.”  
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Resultaten voor specifieke beroepsgroepen 
In de Personeelsbarometer 2013 wordt, naast de verwachtingen voor de groei of krimp van 
permanente werknemers in het algemeen, ook gevraagd naar verwachtingen voor specifieke 
beroepsgroepen.  
 
Finance- en Accountingprofessionals 
De vraag naar gekwalificeerde financiële en boekhoudkundige professionals blijft hoog. Bijna één op 
vijf (18%) financieel directeuren verwacht een groei van het aantal arbeidsplaatsen in het komende 
halfjaar, terwijl bijna de helft (48%) het werknemersaantal op hetzelfde niveau wil houden door 
vrijgekomen vacatures in te vullen. Slechts 16% verwacht het personeelsbestand te verkleinen. 
 
Administratief en ondersteunend personeel  
HR managers zijn enigszins terughoudend in het aannemen van permanent administrati ef en 
ondersteunend personeel. Eén op tien HR managers wil in het komende halfjaar nieuwe posities op 
deze afdelingen introduceren en 44% wil het aantal werknemers op het huidige niveau houden. We 
zien dat een derde van de bedrijven (33%) voor deze afdelingen een vacaturestop hebben,  iets wat 
we in mindere mate terug zien bij financiële afdelingen (18%).  

“We zien in het algemeen steeds vaker dat bedrijven die nog wat voorzichtig zijn in het aannemen 
van permanent personeel, zich richten op tijdelijke arbeidskrachten,” gaat Stephan Renken verder. 
“Op deze manier wordt het vaste personeel in drukke periodes ontlast en loopt het bedrijf toch 
minder risico. Daarnaast is het voor zowel bedrijf als kandidaat een goede mogelijkheid om elkaar te 
leren kennen en dit resulteert regelmatig in een vaste aanstelling wanneer het bedrijf mogelijkheden 

heeft om functies in te vullen.” 

### 

Noot voor de redactie: 
 
Over de Robert Half Personeelsbarometer 

De onderzoeksresultaten in de ‘Personeelsbarometer 2013’ zijn gebaseerd op de Workplace Survey, het 

grootschalig internationaal onderzoek van Robert Half wat twee keer per jaar onder financieel managers en 

financieel  directeuren wereldwijd wordt gehouden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk 

onderzoeksbureau, bij meer dan 2.000 professionals uit 15 landen: Australië, België, Brazil ië, Chili , Tsjechië, 

Frankrijk, Duitsland, Dubai, Hong Kong, Italië, Nederland, Singapore, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd 

Koninkrijk. In Nederland werden voor dit onderzoek 300 CFO’s, financieel directeuren en HR managers 

ondervraagd. 

 

Over Robert Half International 

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

tijdelijke arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 350 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-professionals op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau, Robert Half Financial Services; gespecialiseerd in het plaatsen van financiële en bancaire professionals 

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 http://www.roberthalf.nl  
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Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
 

Hill+Knowlton Strategies 
Jorien Baars 
E-mail: jorien.baars@hkstrategies.com  
Tel.: +31 (0)20 404 47 07 of +31 (0)6 10331864 

Robert Half 
Yvonne Huijbregts 
E-mail: Yvonne.huijbregts@rhi.net 

Tel.: +31 (0)20 510 67 67 
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