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Stijging salarissen topkandidaten en werknemers 
Robert Half Salarisgids 2016 

 
 36% van de CFO’s en financieel directeuren zegt dat ze in het afgelopen jaar een medewerker zijn 

kwijtgeraakt aan een ander bedrijf dat een hogere beloning aanbood 

 77% heeft in het afgelopen jaar een hoger loon moeten aanbieden dan het loon dat ze oorspronkelijk 
in gedachten hadden om een talentvolle sollicitant binnen te halen 

 71% geeft aan hogere lonen aan te bieden voor gekwalificeerde kandidaten in vergelijking met drie jaar 
geleden 

 
Amsterdam, 13 oktober 2015 – Steeds meer bedrijven verwachten een hoger salaris toe te kennen 
aan topwerknemers en topkandidaten. Dit blijkt uit de Robert Half Salarisgids 2016 voor financiële, 
boekhoudkundige en administratieve professionals. Ruim een derde (35%) van de Nederlandse 
CFO’s en financieel directeuren verwacht dat de lonen van bestaande werknemers zullen stijgen. 
Tegelijkertijd zijn topkandidaten die over veelgevraagde of moeilijk te vinden vaardigheden 
beschikken in de positie om een hoger startsalaris te onderhandelen.  
 
Hoger startsalaris onderhandelen 
Hoewel het salaris niet de enige factor is waardoor kandidaten kiezen voor een bedrijf, kan het een 
doorslaggevende factor zijn bij het binnenhalen van toptalenten. Bijna acht op de tien (77%) CFO’s en 
financieel directeuren hebben het afgelopen jaar een hoger salaris moeten bieden dan het salaris dat 
ze oorspronkelijk in gedachten hadden om een talentvolle sollicitant binnen te halen. Deze trend zet 
zich naar verwachting door in 2016. Zo zeggen ruim zeven op de tien (71%) Nederlandse CFO’s en 
financieel directeuren dat, in vergelijking met drie jaar geleden, de kans nu groter is dat ze hogere 
lonen bieden aan toptalenten. 
 

Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland licht toe: “In een arbeidsmarkt gekenmerkt door 
een aanhoudende en versterkende ‘war for talent’ zijn bedrijven bereid om de lonen te verhogen voor 
zowel bestaande topmedewerkers als voor kandidaten die over de gewenste vaardigheden beschikken. 
Het salaris is natuurlijk niet het enige onderhandelingsmiddel. Bedrijven gebruiken ook steeds meer 
secundaire arbeidsvoorwaarden en bonussen als middel om topkandidaten binnen te halen. Voordelen 
als extra vrije dagen of een training en opleiding zijn de laatste jaren steeds populairder geworden 
binnen het bedrijfsleven.” 
 

 

http://www.roberthalf.nl/salarissen?utm_source=PR&utm_medium=press-release&utm_campaign=salary-guide-2016


 

Welke kandidaten staan in een machtspositie? 
Topkandidaten die over veelgevraagde of moeilijk te vinden vaardigheden beschikken, ontvangen 
meerdere aanbiedingen en staan in een sterke positie om over het loon te onderhandelen. Bedrijven 
beseffen dan ook in toenemende mate dat een competitief beloningsbeleid essentieel is om toptalent 
binnen te halen. 
 

Top 3 functies waar topkandidaten de grootste salarisstijging kunnen verwachten in 2016 

 
*bruto jaarsalarissen 

**bruto maandsalarissen 

 
Lonen voor bestaande werknemers in de lift 
Tweede derde (66%) van de CFO’s en financieel directeuren geeft aan bezorgd te zijn dat 
topwerknemers van de finance- en accountingafdeling het komende jaar het bedrijf verlaten voor een 
andere uitdaging. Hoewel financiële voordelen niet altijd de aanleiding zijn voor een wisseling, kan 
een salarisverhoging wel bijdragen aan het behoud van topwerknemers. Zo zegt ruim een derde (36%) 
van de CFO’s en financieel directeuren dat ze in het afgelopen jaar een werknemer zijn kwijtgeraakt 
aan een ander bedrijf dat hem/haar een hogere beloning aanbood.  
 
Bedrijven onderkennen dus in toenemende mate het belang van salarisverhogingen. Meer dan een 
derde (35%) van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren verwacht dat de salarissen voor de 
financiële werknemers zullen stijgen. Dit is een significante stijging (+8%) ten opzichte van vorig jaar 
toen 27% aangaf dat de salarissen zouden stijgen. 
 
Stephan Renken vervolgt: “Personeelsbehoud wordt steeds belangrijker. Hoewel het salaris niet de 
enige reden is om te blijven, kan het aanbieden van salarisverhogingen en bonussen wel het verschil 
maken. Bedrijven dienen daarom het beloningsbeleid regelmatig onder de loep te nemen, willen ze de 
toptalenten aan zich binden. Het belang van goed ontwikkelde retentiestrategieën kan niet worden 
onderschat in een markt waar de vraag naar gespecialiseerde professionals het aanbod overstijgt.” 



 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Over de Salarisgids 
De Robert Half Salarisgids 2016 biedt een uitgebreid overzicht van de gangbare salarisschalen, secundaire 
voorwaarden en specifieke trends op de arbeidsmarkt voor finance- en accountingprofessionals en 
administratieve professionals. De resultaten van de Robert Half Salarisgids 2016 zijn gebaseerd op een 
uitgebreide analyse, lokale inzichten en onafhankelijk onderzoek.  
 

De volledige Robert Half Salarisgids 2016 kan gedownload worden via deze link. 

 
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 halfjaarlijkse 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:  

 
 

 

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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