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Robert Half: Nederlandse werkgevers vrezen niet voor verlies top 
performers 

 

Amsterdam – 9 juli 2012 – Nederlandse bedrijven maken zich niet of nauwelijks zorgen 
over het verlies van hun beste medewerkers. Tweederde van de werkgevers heeft 
totaal geen zorgen en 27% is licht bezorgd dat hun top performers overstappen naar 
een ander bedrijf. Dit staat in schril contrast met de situatie bij de buren in België, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn de uitkomsten van een onafhankelijk 
internationaal onderzoek van het gespecialiseerde werving- en selectiebureau Robert 
Half onder zo’n 1.900 HR en financiële managers in 18 landen. 

In Duitsland is 69% in min of meerdere mate bezorgd over een mogelijk verlies en aan de 
overkant van het kanaal hebben de Britse Human Resoures managers nog meer kopzorgen: 
73% is buitengewoon of enigszins bezorgd. In België is de situatie niet veel beter: 56% zegt 
dat ze er wel zorgen over hebben.  

Aangezien de Nederlandse bedrijven niet vrezen voor mogelijk verlies van top performers, 
voelen ze zich niet genoodzaakt om hun beste werknemers veel additionele secundaire 
voorwaarden te bieden. 27% van de ondervraagden zegt zelfs openlijk dat ze niets gaan 
aanbieden de rest van het jaar. En als ze al extraatjes aanbieden dan is de top zes: 
vergoedingen voor opleidingen en trainingen (32%), 27% overweegt een extra bonus en 
23% wil de pensioenvoorziening subsidiëren. Mentoring, een mobiel of laptop of een 
reisvergoeding worden door 21% overwogen. Dit is minder royaal dan de extra’s die worden 
geboden in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

Stephan Renken, Director van Robert Half, zegt: “We zien inderdaad dat mensen op hun 
huidige positie blijven zitten. Een dergelijke ontwikkeling doet zich altijd voor in tijden waarin 
het economisch allemaal wat minder gaat. Medewerkers kiezen op dit moment voor de 
zekerheid van een vaste baan. Het is in dat licht ook te begrijpen dat de overgrote 
meerderheid van de bedrijven zich niet genoodzaakt voelt om geld te investeren in extra’s.” 

De buren zijn bereid dieper in de buidel te tasten. 
 
Belgische top 5 

• Vouchers voor lunch of diner 51% 
• Mobiel of laptop 44% 
• Bijdrage aan ziektekosten 41% 
• Bijdrage aan pensioen 34% 
• Bijdrage aan opleidingen 28% 



Duitse top 5 
• Bijdrage aan opleidingen 42% 
• Extra bonus 39% 
• Flexibele werktijden 38% 
• Bijdrage aan pensioen 33% 
• Reiskostenvergoeding 28% 

 
 

Britse top 5 
• Bijdrage aan pensioen 41% 
• Flexibele werktijden 36% 
• Extra bonus 32% 
• Bijdrage aan ziektekosten 31% 
• Mobiel of laptop 29% 

 
 
Het persbericht is ook beschikbaar op www.roberthalf.nl. Daar kunt u ook 
informatie over eerdere marktonderzoeken vinden. 
 

Robert Half Workplace Survey  
De gegevens zijn gebaseerd op de meest recente Workplace Survey, een internationaal onderzoek 
van Robert Half, verricht begin dit jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau onder 1.900 Human 
Resources en Executive Managers in 18 landen: Australië, België, Brazilië, Chili, China, Dubai, 
Duitsland, Frankrijk, Hong Kong, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Singapore, 
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.  
 
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 360 vestigingen in Noord- en 
Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. In Nederland is deze groep 
vertegenwoordigd door de volgende financiële 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 en Robert 
Half Financial Services Group; gespecialiseerd in het plaatsen van financiële en bancaire 
professionals. In Nederland zijn wij gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Zie 
voor meer informatie  www.roberthalf.nl. Kijk voor meer informatie op http://www.roberthalf.nl. 
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