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TIJDSDRUK GROOTSTE UITDAGING BIJ VOORBEREIDING JAARCIJFERS 

 Helft van bedrijven wil in de periode voorafgaand aan de presentatie van de jaarcijfers tijdelijke 
werknemers aannemen  

 95% van de financiële medewerkers werkt over rondom de voorbereiding van de jaarcijfers 

 Overwerk wordt in de helft van de gevallen beloond met het uitbetalen van de extra uren 

Amsterdam, 19 november 2013 – Voor veel Nederlandse bedrijven eindigt het fiscale jaar eind 
december; daarna volgt voor de financiële afdeling een drukke periode vanwege het voorbereiden 
van de jaarcijfers en de extra activiteiten en rapportages hieromheen. Tijdsdruk is één van de grote 
uitdagingen, zegt 53% van de 200 CFO’s in een onderzoek van Robert Half, gespecialiseerd 
arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals. De druk wordt verder opgevoerd door 
het gebrek aan vaardigheden, zoals fiscale kennis met betrekking tot jaarcijfers, bij het eigen 
financiële team (27%). Veel CFO’s overwegen daarom om in deze drukke periode tijdelijke 
(gespecialiseerde) versterking van hun team in te schakelen, vooral bij midden- en kleinbedrijven.  

Waardevolle bijdrage betaalt zich uit 
De combinatie van tijdsdruk en beperkte middelen leidt tot overwerk, in bijna alle bedrijven (95%) draait 
het financiële team in deze periode overuren. Deze tijd worden op verschillende manieren -of een 
combinatie van deze - gecompenseerd: uitbetalen van de extra uren (49%), compensatie in extra 
vakantiedagen (43%) of door een bonus uit te keren (22%). Slechts één op de tien CFO’s geeft aan dat er 
geen compensatie wordt gegeven voor het maken van overuren. 

Flexibiliteit door tijdelijke werknemers 
In de drukke periode ter voorbereiding van de jaarcijfers zijn met name tijdelijke financiële professionals 
met een specifieke fiscale kennis erg gewild bij veel bedrijven. Bijna de helft van de CFO’s geeft aan 
tijdelijke versterking van hun afdeling te willen inhuren. Dit is vooral het geval bij midden- en 
kleinbedrijven, zij hebben een kleinere financiële afdeling en daarmee zijn zij minder flexibel in drukke 
periodes. Tijdelijk extra mankracht is waardevol voor bedrijven; een deel van de CFO’s (16%) geeft aan 
dat zij verwachten dat de beloning van deze tijdelijke professionals in het komende jaar zal stijgen.  

“Tijdelijke medewerkers worden vooral gekozen vanwege hun kennis en ervaring. Zij vullen het gebrek 
aan kennis en vaardigheden bij eigen medewerkers op,” vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half 
Nederland. “Daarnaast is het belangrijk dat zij direct aan de slag kunnen en weinig inwerktijd nodig 
hebben. We zien in de laatste jaren steeds meer vraag van bedrijven naar dit soort tijdelijke 
professionals, omdat zij direct de financiële afdeling kunnen ondersteunen en kwalitatief goed werk 
leveren.” 
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Over het onderzoek 

De onderzoeksresultaten in dit bericht zijn gebaseerd op de Workplace Survey, het grootschalig internationaal 

onderzoek van Robert Half wat twee keer per jaar onder financieel managers, financieel directeuren en HR 



 

managers wereldwijd wordt gehouden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, 

bij meer dan 2.000 professionals uit 15 landen: Australië, België, Brazilië, 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 345 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 de Robert 

Half website.  
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