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Introductie
“Geld is niet het allerbelangrijkste”,

wordt wel eens gezegd en uit allerlei

onderzoeken blijkt ook inderdaad dat

geld niet het belangrijkste aspect is bij

het aantrekken en behouden van mede-

werkers. Maar wat niemand kan ont-

kennen is dat een aantrekkelijk 

beloningspakket wel heel welkom is.

Als het salaris en de secundaire arbeids-

voorwaarden naar tevredenheid zijn

geeft dit een prettig gevoel. Het uit-

gangspunt van een onderhandeling –

en  een salarisonderhandeling is hierbij

geen uitzondering – is namelijk dat

beide partijen gelukkig moeten zijn. Is

een van de twee dit niet dan gaat dit

vroeg of laat wreken. Doordat de huidi-

ge vraag naar personeel zo gestegen is

wordt een goed beloningspakket weer

extra belangrijk. Voor sommige functie-

profielen kan dit een stijging van het

salaris betekenen en voor andere 

functies eerder veranderingen in de

secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bijna 60 jaar adviseren Accountemps en

Robert Half  – als divisies van de inter-

nationaal gespecialiseerde arbeidsbe-

middelaar Robert Half International –

bedrijven op het gebied van recruitment

en carrière. Deze Salary Guide biedt

informatie op het gebied van trends

rond beloningspakketten in Nederland.

Met de medewerking van verschillende

verenigingen (VVCM, VNSa en 

IIA-Nederland) is deze gids een waarde-

volle leidraad voor alle financiële 

professionals en diegenen die verant-

woordelijk zijn voor de aanname van

financieel personeel.

Inhoud
Voor het derde achtereenvolgende jaar lanceren

Accountemps en Robert Half de “Salary &

Benefits Guide”. Salarissen en aanvullende

secundaire arbeidsvoorwaarden voor financieel

en boekhoudkundig personeel in Nederland

vindt u in deze gids. Deze informatie is samen-

gebracht naar aanleiding van vele interviews,

onderhandelingen en besprekingen door onze

eigen medewerkers.

Salary Guide
Voor elke functie zijn de salarissen weergege-

ven op basis van de totale werkervaring binnen

finance of accounting. Echter, vanwege de

variërende externe factoren – zoals senioriteit,

prestatie en training – is het niet mogelijk de

exacte evolutie van de salarissen weer te

geven.

De salarissen voor elke functie zijn nationale

gemiddelden. Deze kunnen variëren naarge-

lang de regio en grootte van bedrijf. Alle 

salarissen die vermeld staan in de gids zijn

exclusief bonussen en andere (secundaire)

arbeidsvoorwaarden.

De salarissen zijn bruto jaarsalarissen. Door

het bruto jaarsalaris te delen door 12.96 krijgt

men een overzicht van het bruto maandsalaris

per functie. 

Trends in secundaire
arbeidsvoorwaarden
In de “trends in secundaire arbeidsvoorwaar-

den” geven we een overzicht van de huidige

markttrends op het gebied van secundaire

arbeidsvoorwaarden voor financieel en boek-

houdkundig personeel. Bedrijven kijken 

continu naar hun secundaire arbeidsvoorwaar-

denpakket en toetsen dit aan hun markt, sector

en concurrenten. Wat biedt de markt, wat is

onze eigen positionering en wat zouden we

beter aan kunnen passen?

Contact
Kijk voor meer informatie over Accountemps en

Robert Half op onze websites: 

www.accountemps.nl en www.roberthalf.nl.
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Salarissen

FINANCIËLE ADMINISTRATIE 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar 10-15 jaar > 15 jaar*

Data-entry € 17.500 - 19.500 € 18.150 - 20.700 € 20.700 - 25.000 € 22.000 - 26.000

A/P Accountant € 19.400 - 24.600 € 24.600 - 29.800 € 25.900 - 32.400 € 29.800 - 36.200

A/R Accountant € 19.400 - 24.600 € 24.600 - 29.800 € 25.900 - 32.400 € 29.800 - 36.200

Account Assistant € 22.000 - 27.200 € 25.000 - 29.800 € 28.500 - 35.000 € 35.000 - 42.800

General Ledger  Accountant € 38.000 - 43.000 € 43.000 - 55.000 € 50.000 - 60.000

Chief Accountant / Accounting Manager  € 50.000 - 60.000 € 55.000 - 70.000

Finance Manager € 45.000 - 60.000 € 65.000 - 75.000 € 75.000 +

Cost Accountant € 38.000 - 43.000 € 43.000 - 55.000 € 50.000 - 60.000

PUBLIC PRACTICE ACCOUNTANCY 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar 10-15 jaar > 15 jaar *

Trainee Accountant € 27.500 - 35.600

Senior Associate € 35.000 - 55.000

Assistant Manager € 38.200 - 60.000 € 50.000 - 75.000

(Senior) Manager € 60.000 - 90.000 € 85.000 - 95.000

Director € 100.000 +

CREDIT MANAGEMENT 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar 10-15 jaar > 15 jaar *

Credit Collector € 19.400 - 24.600 € 24.600 - 29.800 € 25.900 - 32.400 € 29.800 - 36.200

Credit Controller € 22.000 - 25.900 € 25.900 - 36.300 € 31.100 - 51.800 € 40.000 - 58.300

Credit Manager € 40.000 - 55.000 € 55.000 - 80.000 € 65.000 +

* Totaal aantal jaren werkervaring in finance
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FINANCIËLE FUNCTIES 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar 10-15 jaar > 15 jaar *

Business / Financial Analyst € 35.000 - 45.000 € 45.000 - 55.000 € 55.000 +

Financial Planning and Analysis Manager € 55.000 - 70.000 € 70.000 - 97.500 € 95.000 - 130.000

Finance & Administration Manager € 55.000 - 65.000 € 65.000 - 75.000 € 75.000 +

Assistant Controller € 35.000 - 40.000 € 40.000 - 50.000 € 50.000 +

Controller € 50.000 - 60.000 € 55.000 - 90.000 € 80.000 - 120.000 € 75.000 +

Group / Regional / Divisional Controller € 85.000 - 110.000 € 100.000 - 150.000 € 130.000 +

CFO / Finance Director € 75.000 - 100.000 € 120.000 - 180.000 € 170.000 +

Junior Auditor € 38.000 - 45.000

Senior Auditor € 55.000 - 75.000 € 75.000 - 90.000 € 80.000 - 100.000

Head of Internal Audit € 80.000 - 110.000 € 100.000 - 130.000 € 130.000 +

TAX & TREASURY 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar 10-15 jaar > 15 jaar *

VAT Specialist € 24.600 - 32.400 € 30.000 - 45.000 € 40.000 - 75.000 € 70.000 - 90.000

Tax Manager € 59.600 - 79.000 € 79.000 - 120.000 € 100.000 +

Cash Manager € 36.000 - 58.000 € 49.200 - 70.000

Treasurer € 25.900 - 40.000 € 40.000 - 60.000 € 58.000 - 75.000 € 70.000 - 90.000

Manager Treasury € 60.000 - 90.000 € 85.000 - 130.000 € 120.000 +
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SALARISADMINISTRATIE 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar 10-15 jaar > 15 jaar *

Payroll Administrator € 22.000 - 29.800 € 28.500 - 36.000 € 36.000 - 40.000 € 40.000 - 45.400 € 45.400 +

Payroll Manager € 38.880 - 45.360 € 45.360 - 60.000 € 57.000 - 70.000 € 70.000 +

* Totaal aantal jaren werkervaring in finance



Factoren van invloed op beloningspakketten 
(afhankelijk van werkervaring)
• Specialiteit / Specifieke opleiding

• Persoonlijke prestatie

• Economische situatie (meer impact op operationele professionals)

De UK salarissen zijn gebaseerd op de salarissen in Londen.

Factoren van invloed op internationale functies
• Levensstandaard

• Economische situatie

• Belastingsklimaat

• Vraag en aanbod

6

SHARED SERVICE CENTRES 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar 10-15 jaar > 15 jaar *

A/P A/R Accountant € 19.400 - 27.000 € 26.500 - 31.000 € 25.900 - 31.100 € 29.800 - 36.200

A/P A/R Team Leader € 29.800 - 32.400 € 31.100 - 40.000 € 37.500 - 45.000 € 42.700 - 50.000

General Ledger Accountant € 38.000 - 43.000 € 43.000 - 55.000 € 50.000 - 60.000

General Ledger Team Leader € 50.000 - 60.000 € 55.000 - 70.000

Manager Financial Shared Service Center € 75.000 - 95.000 € 90.000 - 120.000 € 110.000 +

* Totaal aantal jaren werkervaring in finance

Salarissen

INTERNATIONALE FUNCTIES 3-5 jaar 6-9 jaar

NL B D F UK** NL B D F UK**

CFO/Finance Director € 81.000 - 100.000 € 90.000 - 130.000 € 95.000 - 110.000 € 60.000 - 70.000 £ 60.000 - 80.000

Head of Internal Audit € 75.000 - 85.000 € 45.000 - 55.000 £ 45.000 € 80.000 - 110.000 € 90.000 - 100.000 € 55.000 - 70.000 £ 50.000 - 60.000

Group Controller € 55.000 - 75.000 € 80.000 - 90.000 € 46.000 - 50.000 £ 60.000 - 65.000 € 85.000 - 110.000 € 59.160 - 90.480 € 80.000 - 110.000 € 60.000 - 75.000 £ 70.000 - 80.000

Group Treasurer € 80.000 - 90.000 € 36.000 - 45.000 £ 66.942 - 81.818 € 70.000 - 120.000 € 90.000 - 100.000 € 55.000 - 60.000 £ 65.000

10-15 jaar > 15 jaar

NL B D F UK** NL B D F UK**

CFO/Finance Director € 120.000 + € 90.480 - 167.000 € 110.000 - 140.000 € 70.000 - 100.000 £ 70.000 - 90.000 € 120.000 + € 111.350 - 222.800 € 140.000 + € 100.000 + £ 70.000 - 90.000

Head of Internal Audit € 100.000 - 130.000 € 83.520 - 139.200 € 100.000 - 120.000 € 70.000 - 90.000 £ 60.000 + € 130.000 + € 97.440 - 167.040 € 120.000 + € 90.000 + £ 60.000 +

Group Controller € 100.000 - 150.000 € 76.560 - 132.240 € 100.000 - 130.000 € 75.000 - 85.000 £ 80.000 + € 150.000 + € 90.480 - 153.120 € 130.000 + € 85.000 + £ 80.000 +

Group Treasurer € 110.000 + € 76.560 - 111.360 € 130.000 + £ 75.000 + € 110.000 + € 97.440 - 167.040 € 120.000 + £ 75.000 +

** Wisselskoers: 1 GBP = 1.49187 EURO

Een aantal functies weergegeven in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk 
en Groot-Brittannië
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Trends in secundaire arbeidsvoorwaardenTrends in secundaire arbeidsvoorwaarden
Secundaire arbeidsvoorwaarden maken geen deel uit van het basis-

salaris van een werknemer. Een algemene secundaire arbeidsvoor-

waarde is bijvoorbeeld deelname aan het pensioenfonds of een 

collectieve zorgverzekering. Andere voorbeelden zijn bonussen, een

lease auto of flexibele uren.

Trend: Bonussen
Volgens onderzoek ontvangt slechts 19% van de financiële professionals

een bonus op basis van een percentage van hun salaris. Dit aantal groeit

echter. Een bonus is een manier om werknemers op regelmatige basis te

belonen voor hun prestatie bovenop hun basissalaris. Voorheen waren

bonussen voorbehouden voor functies op directieniveau. Tegenwoordig

ziet men een verschuiving naar de middel management- en junior func-

ties. Bedrijven zoeken naar een manier om prestatiegericht te belonen

en targets te stellen voor accounting en financiële professionals op alle

niveaus. De manier waarop de bonussen uitgekeerd worden verschilt van

bedrijf tot bedrijf en kan gebaseerd zijn op individuele doelstellingen of

op groeps- of bedrijfsdoelstellingen. Bonussen kunnen een groot deel

uitmaken van het salaris, tot wel 20 tot 25%. Zij maken echter geen deel

uit van het basissalaris. Aangezien de arbeidsmarkt tegenwoordig zeer

competitief is voor financiële professionals is het basissalaris stabiel.

Flexibele uren / thuiswerken 
Bedrijven zoeken naar andere manieren om personeel aan te trekken en

te behouden. Om hen te motiveren richten bedrijven zich meer en meer

op de balans tussen het zakelijke leven en het privé leven van de werk-

nemer. De vraag naar voorzieningen zoals flextijd en thuiswerken stijgt.

Afhankelijk van het bedrijf kunnen medewerkers thuis werken of kunnen

zij zelf hun start- en eindtijd bepalen. Vaak is dit gelinkt aan de bedrijfs-

cultuur, maar de laatste jaren worden bedrijven flexibeler om het hoofd

te bieden aan het toenemende tekort aan personeel op de arbeidsmarkt.

Zaken als laptops of mobiele telefoons zijn eveneens middelen om

medewerkers meer flexibiliteit te bieden. 

Zorgverzekering & pensioenen
Sinds januari 2006 is er geen onderscheid meer tussen ziekenfonds en 

particuliere verzekeringen. Er bestaat nu één zorgverzekeringswet voor

iedereen. Het aanbieden van een collectieve zorgverzekering aan  werkne-

mers is een zeer gangbaar voordeel van de werkgever. Elke inwoner van

Nederland heeft recht op een uitkering uit hoofde van de A.O.W. Afgezien

van het feit of de A.O.W. op huidige wijze blijft voortbestaan en of de 

werknemer een volledige uitkering ontvangt, is de A.O.W.-uitkering in de

meeste gevallen niet toereikend. Om die reden worden aanvullende pen-

sioenverzekeringen getroffen, waarbij wel rekening wordt gehouden met

de uitkering uit hoofde van de A.O.W. Het doel van deze aanvullende 

pensioenverzekering is dus om een forse terugval in het inkomen na 

pensionering te voorkomen en tevens bij overlijden nabestaanden finan-

cieel verzorgd achter te laten.

Lease auto/reiskosten-parkeervergoeding
Over het algemeen hebben alleen werknemers in hogere financiële 

posities, zoals CFO’s en controllers, een lease auto. Ander financieel 

personeel komt in de meeste gevallen niet in aanmerking. Een alterna-

tief dat werkgevers bieden is de vergoeding van de reiskosten of 

parkeervergoeding. Dit is een compensatie die de laatste jaren steeds

populairder wordt en gestimuleerd wordt door de overheid. In een land

als Nederland met extreme verkeersproblemen wordt bij sommige 

bedrijven een bedrijfsfiets als secundaire arbeidsvoorwaarde aangebo-

den. Hiermee is Nederland het enige land in Europa.
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De Financiële Recruitment Index maakt deel uit van een
groter onderzoek dat Robert Half één keer per jaar ont-
wikkeld. De onderwerpen die behandeld worden zijn
o.a.: productiviteit, knelpuntfuncties en factoren die de
vraag naar financieel en boekhoudkundig personeel
doen toenemen.

Financiële Recruitment Index
Bent u van plan de komende 6 maanden financieel of boekhoudkundig

personeel aan te nemen?

Dit is de vraag die Robert Half International stelt wanneer Finance en

Human Resources Managers ondervraagd worden over de ‘Financiële

Recruitment Index’.

De ‘Financiële Recruitment Index’ is ontwikkeld om arbeidsmarkttrends

in de financiële sector te kunnen volgen. Het onderzoek wordt elke vier

maanden gehouden in 17 landen: Australië, België, Canada, Duitsland,

Frankrijk, Groot-Brittannië, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg,

Nederland, Spanje, Tsjechië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, en

Zwitserland. Meer dan 5.000 managers verantwoordelijk voor de aan-

name van personeel (Human Resources en Finance Managers) nemen

deel aan het onderzoek. 

Aanhoudend personeelstekort
Zoals de Financiële Recruitment Index aantoont is de vraag naar 

personeel in 2006 en begin 2007 even groot gebleven. Bedrijven hebben

heel veel moeite om personeel te vinden en concentreren zich op nieuwe

wervingsmethoden om mensen aan te trekken. Het beloningspakket

wordt herzien en veel bedrijven proberen middels een talent manage-

ment beleid of een hernieuwde focus op hun employer branding te 

zorgen dat kandidaten voor hun bedrijf kiezen. Sinds HR Managers zich

bewust zijn van de verschillen in wensen en behoeften tussen de 

generaties hebben veel bedrijven zichzelf ook als doel gesteld om hun

pakketten aan deze groepen aan te passen en hier meer op in te spelen. 

Een focus voor 2008 wordt het behouden van het eigen personeel.

Bedrijven beseffen dat de investering in carrièremogelijkheden, 

trainingen en het beloningspakket op de lange termijn loont.

De functies waar bedrijven de meeste moeite hebben om mensen voor te vin-

den zijn de functies op het uiterste managementniveau, zoals Finance

Managers, CFO’s of Directors of Accounting en op zeer uitvoerend niveau

zoals credit control, payroll medewerkers of boekhoudkundig medewerkers. 

Financiële Recruitment Index
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Bron: Robert Half 2007
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Accountemps is een gespecialiseerde divisie van de

Amerikaanse groep Robert Half International Inc. en 

gespecialiseerd in het plaatsen van boekhoudkundige en

financiële medewerkers op uitzend- en detacheringsbasis.

Met meer dan 350 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika,

Europa en de Azië Pacific regio beschikt Accountemps over

een uitgebreid internationaal netwerk. In Nederland zijn de

kantoren gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven,

Capelle a/d IJssel  en Utrecht.

www.accountemps.nl 

Robert Half  is gespecialiseerd in het bemiddelen van

vaste, tijdelijke en financiële specialisten op project basis

en maakt deel uit van de Amerikaanse groep Robert Half

International Inc. Robert Half heeft wereldwijd meer dan

350 kantoren in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de Azië

Pacific regio. In Nederland zijn de kantoren gevestigd in

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Capelle a/d IJssel en

Utrecht.

www.roberthalf.nl.

Om onze klanten en kandidaten te informeren over de huidige marktsituatie

doen Accountemps en Robert Half op regelmatige basis arbeidsmarkt-

onderzoeken. In deze onderzoeken wordt gekeken naar allerlei arbeids-

marktgerelateerde onderwerpen zowel in binnen- als in buitenland.

Onderwerpen die reeds behandeld zijn in 2007 zijn o.a.: talent management,

productiviteit, personeelstekort, veranderende rol van de accountant,

recruitmentmethodes, employer branding en het belang van internationale

werkervaring.

Met medewerking van:

IIA (Instituut van Internal Auditors Nederland)

www.iia.nl

VNSa (Vereniging van Nederlandse Salarisadministrateurs) 

www.vnsa.nl

VVCM (Vereniging voor Credit Management) 

www.vvcm.nl

Tel.: 0800 0900 000


