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ROBERT HALF PERSONEELSBAROMETER 2014: 
STIJGEND OPTIMISME MAAKT DAT CFO’S VEEL MEER FINANCIËLE PROFESSIONALS 

WERVEN IN 2014 
 

 19% meer bedrijven werven personeel in 2014 (66% in 2013 versus 85% in 2014) 

 Het vertrouwen in economische groei van Nederland is gestegen van 80% naar 87% 

 Redenen voor werving zijn uitbreiding van het product- of dienstenaanbod en de start van 
nieuwe projecten 

 
Amsterdam, 28 januari 2014 – CFO’s zijn optimistisch over de groei van de Nederlandse economie 
en plannen daarom een uitbreiding van het product- of dienstenaanbod of het starten nieuwe 
projecten in 2014. Uit de ‘Personeelsbarometer 2014’ van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het 
gebied van financiële professionals en administratief ondersteunend personeel, blijkt dat dit een 
positief effect heeft op het werven van financiële professionals. Was er een jaar geleden nog 80% 
vertrouwen onder financieel directeuren, inmiddels is dit gestegen naar 87%. De optimistische 
groeiverwachting uit zich vooral in de wervingsplannen van de bedrijven. 85% van de bedrijven is 
van plan extra of open vacatures in te vullen in de eerste helft van 2014. Vorig jaar was dat nog 
66%. Vooral middelgrote bedrijven (100 tot 300 werknemers) zijn positief, 9 op 10 geeft aan in 
2014 meer mensen aan te nemen.  
 
De drie belangrijkste redenen die CFO’s noemen om in de eerste helft van 2014 meer permanente 
finance- of accountingprofessionals te werven zijn: uitbreiding van product- of dienstenaanbod 
(54%), nieuwe projecten (44%), en het betreden van nieuwe markten (42%). 
 
“De financieel directeuren van kleinere bedrijven zijn nog voorzichtig. Het grootste deel gaat nieuwe 
vacatures invullen, maar een derde zet de wervingsplannen in de koelkast. Vrijgekomen posities 
worden niet ingevuld en er worden geen nieuwe posities gecreëerd. Of deze bevriezing nodig is om 
het hoofd boven water te houden of omdat deze bedrijven (wellicht onnodig) voorzichtig zijn, is lastig 
in te schatten,” vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. “Als dit slechts een 
voorzichtigheid is, kan er iets voor te zeggen zijn toch de stap te maken om nieuwe krachten aan te 
trekken. Fris toptalent kan namelijk de groei en concurrentiepositie van het bedrijf een boost geven 
en die investering is daarom het overwegen waard.”  
 
CFO’s optimistisch over groeimogelijkheden 
Er is een duidelijk stijgende lijn te zien in het optimisme onder CFO’s over de groei van de 
Nederlandse economie. In 2012 was iets meer dan de helft (55%) van de CFO’s optimistisch. In 2013 
was dat al 8 op de 10 en nu is dit optimisme gestegen naar 87%. Het vertrouwen in de groei van het 
eigen bedrijf is gelijk gebleven in vergelijking met 2013: 9 op de 10 CFO’s zijn positief over de groei 
van het eigen bedrijf in 2014. In 2012 lag dit veel lager, slechts tweederde had toen vertrouwen in 
de bedrijfsgroei. Vooral CFO’s van grote bedrijven met een personeelsbestand van minimaal 300 
werknemers zijn erg positief. Bij kleine bedrijven met maximaal 100 werknemers ligt dit iets lager, 
op 84%.  
 
“Als de Personeelsbarometer van 2014 één duidelijke trend laat zien, dan is dat een stijgend 
optimisme,” aldus Stephan Renken. “In 2013 waren veel CFO’s al erg optimistisch over de 
groeimogelijkheden van de economie en het eigen bedrijf. In 2014 is dit optimisme alleen maar 
toegenomen. Wij hopen dat deze stijgende lijn door blijft zetten, zodat er op de arbeidsmarkt meer 
ruimte komt voor financiële toptalenten en starters.”  
 

### 



 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Over de Robert Half Personeelsbarometer 

De onderzoeksresultaten in de ‘Personeelsbarometer 2014’ zijn gebaseerd op de Workplace Survey, het 

grootschalig internationaal onderzoek van Robert Half wat jaarlijks onder financieel managers en financieel 

directeuren 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 200 CFO’s en financieel directeuren 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 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 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 www.roberthalf.nl.   

Voor meer informatie 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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