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FINANCIËLE SALARISGIDS 2014: 
RISICO OP VERLIES VAN TOPPERS DOOR ONVOLDOENDE AANDACHT VOOR WERK-PRIVÉ 

BALANS  

 Balans werk en privé belangrijke rol in beloningsstructuur 

 Topprofessionals met ervaring blijken moeilijk te vinden, zegt 78% van de CFO’s  

 Samenwerken met collega’s belangrijkste vaardigheid bij werving financiële professionals  

Amsterdam, 16 oktober 2013 – Bijna een kwart van de CFO’s (23%) verwacht de salarissen van 
medewerkers te verhogen in het komende jaar. Om een aantrekkelijke werkgever te blijven, is het 
echter voor bedrijven belangrijk verschillende onderdelen van de beloning goed op orde te hebben. 
Veel werknemers hechten waarde aan een goede balans tussen werk en privé, zo blijkt uit de 
Financiële Salarisgids van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals 
en administratief ondersteunend personeel. Flexibele werkuren zijn momenteel een van de meest 
populaire secundaire arbeidsvoorwaarden. Een jaar geleden werd er nog voorkeur gegeven aan een 
auto van de zaak of een laptop en smartphone.  

“Medewerkers zijn in de laatste jaren meer prioriteit gaan geven aan een goede balans tussen werk en 
privé,” licht Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland, toe. “De ervaring leert dat een betere 
werk-privé verdeling, na betere carrierekansen, de belangrijkste reden is dat financiële professionals van 
baan veranderen. Bedrijven moeten zich daarvan bewust zijn en kijken hoe zij hierop kunnen inspelen om 
geschikte medewerkers aan te trekken en het eigen personeel te behouden. Anders lopen zij het risico 
dat potentiële en huidige medewerkers voor een aanbod van een ander bedrijf kiezen.” 

Specifieke financiële functies zijn moeilijk te vullen 
Voor een overgrote meerderheid (78%) van CFO’s en financieel directeuren is het een uitdaging om 
goede financiële professionals te vinden, bijvoorbeeld op het gebied van financial controlling, 
financial/business analysis en interne audit. Hierbij is er een duidelijk verschil tussen het MKB en 
grootbedrijven: bij grotere bedrijven is er vaak behoefte aan senior professionals met meer 
gespecialiseerde ervaring, waar in het MKB behoefte is aan goede allrounders. 

“Vooral bij functies die lastig te vervullen 
zijn, moet zorgvuldigheid hand in hand 
gaan met snelheid,” vertelt Stephan 
Renken. “Vanwege het onzekere en 
veranderlijke economische klimaat zijn 
bedrijven op zoek naar flexibele 
oplossingen; ze zoeken kandidaten die 
onmiddelijk kunnen bijdragen aan de 
doelstellingen. We zien een trend waarin 
bedrijven steeds vaker tijdelijke 
medewerkers inhuren om hen te helpen 
in drukke periodes of omdat zij specifieke 
kennis hebben die er op dat moment niet 
in huis is. ” 



 
 

 
Financiële Salarisgids 2014: Steeds strengere eisen aan financiële professionals 
De jaarlijkse Financiële Salarisgids van Robert Half biedt een uitgebreid overzicht van de salarissen van 
financiële professionals en daarnaast inzichten in beloning en trends op de arbeidsmarkt voor finance- 
en accountingprofessionals. Belangrijke trends in de sector zijn internationalisering, aanscherping van de 
regelgeving en digitalisering/ 
automatisering. Als het gaat om 
gevraagde kennis, vaardigheden of 
eigenschappen van financiële 
professionals, noemt een derde 
(33%) van de CFO’s en financieel 
directeuren teambuilding en 
samenwerken met collega’s. Als 
kandidaten kunnen aantonen dat ze 
over deze vaardigheden beschikken, 
hebben zij in het selectieproces een 
voorsprong.  

Download de Salarisgids hier en bekijk alle salarissen, lees meer over trends in beloning en werving en 
de verwachtingen over werk en beloning van verschillende generaties. 
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Over de Financiële Salarisgids 

De jaarlijkse Financiële Salarisgids van Robert Half biedt een uitgebreid overzicht van de salarissen van financiële 

professionals en trends in werving en beloning voor finance- en accountingprofessionals. De salarissen en inzichten 

in de ‘Financiële Salarisgids 2014’ zijn gebaseerd op interne informatie van Robert Half, door onder andere kennis 

van salarissen van kandidaten die bij opdrachtgevers geplaatst zijn en kennis van de lokale markt bij Robert Half 

division managers en consultants. De onderzoeksresultaten in de ‘Financiële Salarisgids 2014’ 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  

Robert Half, 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 

http://www.roberthalf.nl/salarisgids?cid=rhnl:Press:Salary-Guide


 
 

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.  

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@roberthalf.net 
Tel.: +31 (0)20 510 67 67 
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