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Meerderheid CFO’s beoordeelt prestaties eigen bedrijf met een 7 of hoger 
 

 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren geven prestaties van het eigen bedrijf gemiddeld een 7 

 Slechts 14% geeft de prestaties van het eigen bedrijf een onvoldoende 

 Meer plannen op lange termijn maken (34%), het beloningsbeleid aanpassen (31%) en extra 
personeel aannemen (21%) hebben volgens CFO’s een positieve impact op de prestaties van het 
bedrijf 

 
Amsterdam, 8 oktober 2015 – Nederlandse CFO’s en financieel directeuren zijn over het algemeen 
positief over de prestaties van het eigen bedrijf. De meerderheid geeft de prestaties van het eigen 
bedrijf een 7 of hoger1. Slechts 14% van de CFO’s geeft een onvoldoende. Dit blijkt uit onafhankelijk 
onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve 
professionals.  
 
MKB en grootbedrijf 
Vooral binnen het grootbedrijf zijn CFO’s en financieel directeuren positief. Gemiddeld beoordelen zij 
de prestaties van het eigen bedrijf met een 7,18. CFO’s binnen het MKB zijn iets gematigder en geven 
gemiddeld een 6,86.  
 
“De verschillen tussen het MKB en grootbedrijf zijn beperkt,” zegt Stephan Renken, Directeur Robert 
Half Nederland. “Voor elk bedrijf, ongeacht de grootte, is het van belang een duurzame 
bedrijfsstrategie te hebben die goed en efficiënt kan omgezet worden in concrete acties en tastbare 
resultaten. Hoe succesvoller het bedrijf, hoe trotser de medewerkers zijn. En dat zie je weer terug in de 
individuele prestaties van de medewerkers.” 
 
Belang van HR voor het verbeteren van prestaties 
Aangezien een 7 nog geen 10 is, heeft Robert Half aan de financieel verantwoordelijken gevraagd 
welke maatregelen een positieve impact kunnen hebben op de prestaties van het bedrijf. HR en 
werving spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de prestaties van een bedrijf en haar 
werknemers: 31% noemt een aangepast beloningsbeleid als een belangrijke factor, gevolgd door 21% 
die zegt dat het aannemen van extra vaste werkkrachten zal leiden tot betere bedrijfsprestaties. 12% 
denkt de prestaties te verbeteren door meer tijdelijke werknemers aan te nemen.  
 
“Een bedrijf prestatiegericht maken, gaat niet alleen om het definiëren van strategische doelstellingen, 
maar ook om het inschakelen van het juiste talent om deze doelstellingen te bereiken,” aldus Stephan 
Renken. “CFO’s en financieel directeuren durven weer plannen te maken op lange termijn en te 
investeren in het huidige personeelsbestand. Niet alleen door het beloningsbeleid aan te passen, maar 
ook door nieuwe medewerkers aan te nemen. Dit komt overeen met een eerder bericht waarin voor 
het eerst in drie jaar tijd CFO’s en financieel directeuren aangeven geen plannen te hebben om functies 
te schrappen. Een sterk presterende onderneming moet er niet alleen voor zorgen dat talent wordt 
aangetrokken, bedrijven moeten daarnaast ook hun werknemers motiveren en zo nodig het 
beloningsbeleid aanpassen om talent te behouden.” 

  

                                                           
1 Op basis van een tienpuntsschaal. 

http://www.roberthalf.nl/?lng=nl_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage
http://www.roberthalf.nl/id/PR-04222/werven-CFO


 

 

Welke maatregelen zouden de meest positieve impact hebben op de prestatie van uw bedrijf en 

werknemers?

 

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel 
directeurs - meerdere antwoorden toegestaan 

### 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Over het onderzoek 
Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd in juni 2015 in alle anonimiteit door Market 
Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, onder 200 CFO’s en financieel directeuren over heel Nederland. 
Dit onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey, een enquête over jobtrends, 
talentmanagement en trends op de werkvloer. 
 
Over Robert Half 
Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke 
arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 340 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-managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau 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 roberthalf.nl. 
 
Volg Robert Half via:  
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http://www.roberthalf.nl/?lng=nl_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage
https://twitter.com/RobertHalfNL
https://www.linkedin.com/company/1681?trk=tyah&trkInfo=tarId:1420800221522,tas:Robert Ha,idx:3-1-8
https://www.facebook.com/roberthalf.nederland?fref=ts
https://www.youtube.com/user/RobertHalfNL


 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
 
Hill+Knowlton Strategies 
Isabelle Beverwijk / Merel Zeilstra 
E-mail: Isabelle.Beverwijk@hkstrategies.com / Merel.Zeilstra@hkstrategies.com 
Tel: +31 (0)20 404 47 07  
 
Robert Half 
Lynn Reviers 
PR & Communications Manager Benelux 
E-mail: Lynn.Reviers@roberthalf.net 
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