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FINANCIËLE AFDELING BESLIST STEEDS VAKER MEE 
 

 62% van de bedrijven wil financiële afdeling intensief betrekken bij strategische beslissingen 

 40% van de CFO’s vindt het lastig hiervoor gekwalificeerde financiële alleskunners te vinden 

 Belangrijkste eisen financiële professionals: sterke analytische vaardigheden en kennis van 
industrie & bedrijf 
 

Amsterdam, 27 mei 2013 – De tijd dat financiële medewerkers zich enkel met cijfertjes 
bezighielden, lijkt definitief voorbij. De financiële afdeling van een bedrijf moet vaker worden 
betrokken bij beslissingen op strategisch niveau, vindt 62% van de bedrijven. Dit blijkt uit 
onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals en 
administratief ondersteunend personeel. Bedrijven zijn op zoek naar financiële afdelingen die 
actief samenwerken met andere afdelingen en als financiële zakenpartner binnen het bedrijf 
acteren. Hiermee veranderen de eisen die aan medewerkers op de financiële afdeling worden 
gesteld: een uitdaging voor die medewerkers, de financieel directeur én de HR-afdeling.  
 
Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland, licht toe: 
"We zien dat een groot deel van de CEO’s en CFO’s behoefte heeft aan een financiële ‘rechterhand’ 
die hen en andere afdelingen binnen het bedrijf advies geeft over strategische beslissingen. Zeker in 
deze periode waarin veel bedrijven last hebben van economische onzekerheid en een belangrijk 
besluit altijd onderbouwd moet worden met financiële argumenten. Hoewel Nederlandse bedrijven 
hierin qua implementatie nog niet voorop lopen –  slechts 19% maakt actief gebruik van de financiële 
afdeling als zogenaamde ‘businesspartner’  –  blijkt dit wel degelijk een wens voor de nabije 
toekomst. De verwachting is dat de komende drie jaar 38% van de Nederlandse bedrijven beschikken 
over een financiële afdeling die zich als interne zakenpartner opstelt.” 
 
Nieuwe eisen aan financieel medewerkers 
De nieuwe rol van de financiële afdeling betekent dat er nieuwe eisen gesteld worden aan financieel 
medewerkers. Belangrijke capaciteiten en vaardigheden die van hen verwacht worden beperken zich 
niet meer alleen tot cijfers. Juist het inzichtelijk kunnen maken van financiële informatie voor 
collega’s zonder financiële achtergrond en het inschatten van de mogelijke commerciële waarde 
voor het bedrijf worden belangrijk. CFO’s geven aan dat kennis van de industrie (29%) en het bedrijf 
(30%) erg belangrijk zijn om de rol van financieel zakenpartner in te kunnen vullen. Volgens 39% van 
de ondervraagde CFO’s zijn analytische vaardigheden het meest van belang voor financieel 
medewerkers.   
 
De nieuwe eisen en verwachtingen bieden een kans voor financiële professionals die al werkzaam 
zijn binnen het bedrijf om nieuwe taken op zich te nemen en een zich te ontwikkelen binnen hun 
functie. Een proactieve houding om aan deze nieuwe eisen te voldoen geeft huidige medewerkers 
een grotere kans op doorgroeimogelijkheden. Daarnaast is het een kans voor kandidaten met de 
juiste competenties om bij een bedrijf binnen te komen.  
 
Rol HR cruciaal bij het vinden van geschikte kandidaten 
Het profiel van de huidige financiële medewerker is sterk veranderd, daarom is het niet 
verwonderlijk dat het vinden van werknemers lastig is. 40% van de CFO’s geeft in het onderzoek aan 
dat het een uitdaging is om talent met goede capaciteiten te vinden. Daarnaast is het lastig om 
huidige medewerkers om te scholen, omdat er significant andere capaciteiten worden gevraagd. De 
rol van de HR-afdeling is daarom cruciaal in het vinden van de juiste kandidaten of in het opzetten 



 

 
 

van bijscholingsprogramma’s. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen CFO’s, financieel 
managers en HR in het vaststellen van verwachtingen en functieprofielen.  
 
"Het is dan ook van belang om niet alleen financiële medewerkers samen te laten werken met andere 
afdelingen, maar ook om de HR-afdeling hierin te betrekken. Zij kunnen immers door middel van 
ontwikkel- of talentprogramma’s deze financiële zakenpartners vinden en opleiden," aldus Stephan 
Renken. “En dan nog vinden bedrijven het vaak lastig om de benodigde vaardigheden in hun eigen 
teams te bepalen. Daarom zetten we vaak onze service en ons netwerk van interim-managers in voor 
bedrijven die business partnerschappen willen integreren in de dagelijkse werkzaamheden van het 
financiële team.” 
 
Meer informatie over de veranderende rol van financiële professionals, leest u in het CFO 
onderzoeksrapport ‘The growing importance of finance teams’.  
 
Noot voor de redactie: 
 
Over het onderzoek 

De onderzoeksresultaten in dit bericht zijn gebaseerd op onderzoek van Robert Half onder 200 financieel 

directeuren in Nederland. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Longitude 

Research, bij meer dan 1.000 bedrijven uit 5 Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, 

België en Nederland. Als aanvulling op dit onderzoek zijn er 16 diepte-interviews geehouden met financiële 

professionals en expert.  

 

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 

Voor meer informatie of interviewverzoeken 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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