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Bedrijven voorzichtiger met aannemen financieel personeel  

 
 
Amsterdam – 16 Januari 2008 –  Bedrijven zijn voorzichtiger met het aannemen 
van financieel personeel. Uit onderzoek van Robert Half van oktober 2007 blijkt 
dat slechts 12% van plan is personeel aan te nemen in 2008 en dat 4%  zelfs in 
wil krimpen.  In april 2007 waren die percentages nog respectievelijk 20% en 
3%. Aan het onderzoek deden wereldwijd ruim 5.000 financiële professionals 
verantwoordelijk voor recruitment mee. 
 
Ondanks deze behoedzaamheid, wordt aan de andere kant ook aangegeven dat 
bedrijven te maken hebben met personeelstekort en hoge werkdruk. Gemiddeld 35% 
(in Nederland 36%) zegt dat zij meer accounting of financieel personeel nodig 
hebben vanwege de verhoogde werkdruk. In Nederland geeft eveneens 36% aan 
dat er meer personeel nodig is vanwege de te verwachten groei van het bedrijf.   
 
Op de vraag wat de grootste uitdaging is in de komende 12 maanden, antwoordt 
46% (wereldwijd en in Nederland) dat er bezorgdheid is over de kwaliteit van het 
huidige personeel. Op financieel gebied zijn de vacatures voor Financial Controllers 
het moeilijkst te vullen in Nederland, 12% van de ondervraagden geeft dit aan. 
Verder verwacht 28% internationaal en 26% in ons land dat technologie- en 
salariskosten de grootste kostenposten voor de komende 12 maanden zijn.  
 
Internationaal valt op dat ook de ziektekostenregeling voor het personeel een 
groeiende kostenpost is. 16% van de ondervraagden noemt dit wereldwijd tegenover 
slechts 5% in Nederland. In Nederland daarentegen gaan de kosten voor werving en 
training omhoog. Zowel voor werving als voor training verwacht 16% van de 
managers dat deze posten de grootste stijging zullen laten zien in 2008. 
 
Op een schaal van 1 op 10 geeft 65% van alle ondervraagden in Nederland de 
wereldwijde economie een rapportcijfer van 6 of 7. Men is wat optimistischer over de 
nationale economie: 59% geeft een 6 of 7 en 13% geeft de Nederlandse economie 
zelfs een 8. 
 
Ronald de Zoete, Branch Manager van Robert Half: "Vooralsnog is er wereldwijd een 
personeelstekort, vooral binnen ICT en Finance, en Nederland is hierop geen 
uitzondering. Uit het onderzoek blijkt echter dat recruitment van personeel 
momenteel wat vertraagt. Mijn verklaring hiervoor heeft te maken met wat ik 
dagelijks zie bij bedrijven en dat is dat zij het afgelopen jaar heel gefocust zijn 
geweest op het aannemen van mensen – en ook een   ‘reserve’ hebben opgebouwd 
in de vorm van overcapaciteit . Echter, deze mensen moeten nog wel productief 



 
worden en zolang de internationale economie niet teveel hinder ondervindt van de 
ontwikkelingen in de US zal de behoefte aan gekwalificeerd financieel personeel 
blijven bestaan. “ 
 
Financial Directions Survey 2007 
De conclusies komen uit de Financial Directions Survey van 2007, ontwikkeld door 
financieel arbeidsbemiddelaar Robert Half en uitgevoerd door onderzoeksbureau Insites. 
Dit onderzoek is gehouden in 17 landen: Amerika, Australië, België, Canada, Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Spanje, Tsjechië en Zwitserland. Het onderzoek is uitgevoerd in oktober 
2007 en omvat de reacties van 5.219 financials. 
. 
 
Over Robert Half International 
Het Amerikaanse bedrijf Robert Half heeft wereldwijd meer dan 350 kantoren. De groep 
wordt in Nederland vertegenwoordigd door de volgende divisies: Accountemps, specialist in 
boekhoudkundige en financiële functies op uitzend- en detacheringbasis, Robert Half 
Finance & Accounting, richt zich op werving en selectie in de financiële sector, Robert Half 
Financial Services Group, is gespecialiseerd in werving en selectie van financiële en 
bancaire professionals en Robert Half Management Resources, voorziet in opdrachten voor 
financiële interim managers. De organisatie heeft in Nederland kantoren in Amsterdam, Den 
Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.  
Zie voor meer informatie www.roberthalf.net  
 
NOOT VOOR DE REDACTIE: 
Als u vragen heeft of een interview met de woordvoerder van Robert Half 
wenst, kunt u contact opnemen met: 
 
Sonja van der Eyk 
Robert Half  
+32 2 481 54 53 
sonja.vandereyk@rhi.net  
 
Marijke van Hooren 
Trimedia Benelux 
(023) 750 32 10 
mvanhooren@trimediabenelux.com  


