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De vierde industriële revolutie zorgt ervoor dat organisaties 
flexibeler moeten zijn dan ooit tevoren. Traditionele 
businessmodellen staan onder druk en bedrijven moeten 
zichzelf continu opnieuw uitvinden. Kortom, op de lauweren 
rusten is er nu echt niet meer bij.

De cruciale factor in dit verhaal? Dat is het binnenhalen en 
behouden van de juiste mensen. Niet eenvoudig, want er 
heerst een overduidelijke kenniskloof. Oftewel: het aanbod van 
werkzoekenden sluit niet of onvoldoende aan op de vraag van 
werkgevers. Veel vacatures blijven lange tijd onvervuld, terwijl 
er toch nog behoorlijk wat werkzoekenden zijn.

Om de war for talent echt te winnen is de beste aanval misschien 
wel de verdediging: bedrijven die werk maken van een duidelijke 
retentie- en talentmanagementstrategie trekken uiteindelijk aan 
het langste eind. Met voor elke werknemer een bij voorkeur zo 
individueel mogelijke benadering. Om je hierbij op weg te helpen, 
delen we zoals elk jaar de belangrijkste trends en ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt in onze Robert Half Salarisgids.

Je zult merken dat ook wij blijven innoveren. Zo introduceren 
we dit jaar een nieuwe methodologie om je te voorzien van nog 
accuratere salarisschalen. Deze stellen je in staat jouw (potentiële) 
medewerkers nog beter ten opzichte van elkaar te benchmarken.

Heb je vragen over de Robert Half Salarisgids 2019 of 
interesse in een open gesprek over je resourceplanning? Onze 
consultants voorzien je graag van advies op maat.

VOORWOORD

     FRÉDÉRIQUE BRUGGEMAN 
Managing Director
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DE NEDERLANDSE 
ARBEIDSMARKT  
ONDER DE  
LOEP

Gespannen arbeidsmarkt

Het jaar 2019 is al het vijfde jaar op rij dat de spanning op 
de arbeidsmarkt toeneemt. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) geeft zelfs aan dat we in Nederland voor het 
eerst sinds de hoogconjunctuur van 2007-2008 – in de fase 
van een ‘gespannen arbeidsmarkt’ verkeren. Dat betekent dat 
de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare 
aanbod ervan relatief laag. Uit recente cijfers blijkt dat er per 
openstaande functie nu 1,6 personen beschikbaar zijn voor 
betaald werk.

Verder blijkt dat er in vier jaar tijd ruim een half miljoen banen zijn 
bijgekomen. Opvallend is verder dat de helft van de bijgekomen 
banen op het conto van de uitzendbranche is te schrijven.

Steeds lastiger om talent binnen te halen

Belangrijk gevolg van de druk op de arbeidsmarkt is dat het 
steeds lastiger is om gekwalificeerde kandidaten te vinden. 
Maar liefst 93 procent van de Nederlandse managers met 
wervingsbevoegdheid vindt dat enigszins of behoorlijk moeilijk. 
64 procent geeft aan dat het nu zelfs moeilijker is dan vijf jaar 
geleden. Met name de kenniskloof tussen het aanbod van 
werkzoekenden en de vraag van werkgevers is daar debet 
aan. Daarbij bevindt Nederland zich in een economische 
hoogconjunctuur en is er de elk jaar toenemende vergrijzing 
die de druk op HR-afdelingen doet toenemen.
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Meer vraag naar freelancers en zzp’ers

Als projecten of opdrachten snel ingevuld moeten worden, 
is het inhuren van een freelancer of zzp’er voor steeds meer 
bedrijven een goede optie. Volgens de laatste cijfers van het 
CBS noemen 1 063 000 mensen in Nederland zich freelancer of 
zzp’er. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de meting.

Uit de FreelanceMarktIndex (FMI) van freelance.nl blijkt verder 
dat werkgevers ook steeds meer vraag hebben naar de inzet 
van tijdelijke werknemers. De meest recente FMI-score van 
2018* geeft de hoogste score ooit aan: 121,6. In deze index 
geeft een cijfer van 100 weer dat er geen groei wordt verwacht 
in het aantal opdrachten dat de komende maanden aan 
tijdelijke werknemers wordt aangeboden. 

Gevraagd naar de voordelen van het aannemen van tijdelijk 
personeel zoals freelancers en zzp’ers, noemen Nederlandse 
managers in het Robert Half-onderzoek allereerst de flexibiliteit 
die het oplevert op het vlak van personeels- en arbeidskosten. 
Als tweede geven ze aan dat tijdelijk personeel een snelle 
oplossing biedt als het wervings- en selectieproces voor een 
vaste werknemer te lang duurt. Het snel opvangen van hoge 
werkdruk of langdurige afwezigheid van vast personeel is 
verder een belangrijk voordeel. 

*FreelanceMarktIndex Q2 2018

64 %
van de managers vindt het 

uitdagender dan 5 jaar geleden 
om gekwalificeerde professionals 

aan te trekken.
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Werkstudenten

In Nederland zijn er steeds meer bedrijven die standaard – of 
op projectbasis – werken met werkstudenten die als bijbaan 
het team versterken. Vaak bekostigen studenten hun studie 
hiermee, maar in toenemende mate willen ze hiermee ook 
werkervaring opdoen in de sector van hun toekomstige baan.

Ook voor bedrijven biedt het aannemen van werkstudenten 
veel voordelen. Denk aan de hoge arbeidsproductiviteit die 
ze over het algemeen meebrengen, de frisse blik en hun 
leergierigheid. Als een werkstudent het goed doet binnen 
de organisatie is de kans groot dat hij of zij een contract 
aangeboden krijgt.

Van tijdelijk naar vast

Uit Robert Half-onderzoek blijkt dat 73 procent van de 
managers met wervingsbevoegdheid bekwame tijdelijk 
medewerkers graag een vast contract zouden aanbieden. Verder 
geeft 60 procent aan dat het hebben van een mix van tijdelijke 
en vaste krachten cruciaal is voor het succes van het bedrijf.

Snel binden om geen talent te verliezen

Nu professionals steeds meer banen hebben om uit te 
kiezen, is hun onderhandelingspositie ook steeds sterker. Dit 
betekent dat een factor als de snelheid van het wervingsproces 
essentieel kan zijn voor het binnenhalen van talent. 

Hoewel de markt zeer gespannen is, blijkt dat werkgevers 
talent verliezen door het onvoldoende snel inrichten van 
hun wervingsproces. Bijna 30 procent van de ondervraagde 
werknemers moest bijvoorbeeld langer dan zes weken wachten 
om iets te horen van de partij waar ze solliciteerden, en dat 
terwijl de meerderheid aangeeft dat uiterlijk één tot twee 
weken te willen doen. Dat opvallende verschil leidt er onder 
meer toe dat potentiële topkandidaten de interesse verliezen in 
een functie. 

Omdat de war for talent hevig woedt, is het voor werkgevers 
zaak om de tijd die het wervingsproces in beslag neemt, 
terug te brengen. Hoe je dat doet? Nederlandse managers 
verminderen bijvoorbeeld het aantal gespreksrondes, nemen 
eerste interviews via telefoon of video af, schakelen een externe 
recruitmentpartij in of stellen een pool van gekwalificeerde 
kandidaten op. Om welke reden je je time to hire ook wilt 
verkorten, er is duidelijk werk aan de winkel.
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RETENTIE EN TALENTMANAGEMENT
Bedrijven realiseren zich in toenemende mate dat een goede retentie- en talentmanagementstrategie essentieel 
is om de war for talent te overleven. Dat is ook terug te zien in de volgende grafiek, waarin de belangrijkste 
activiteiten te vinden zijn die de afgelopen drie jaar zijn ondernomen door Nederlandse managers met 
wervingsbevoegdheid.

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 300 Nederlandse 
managers met wervingsbevoegdheid – meerdere antwoorden toegestaan. 

30 %
Bedrijfscultuur 

verbeterd 

30 %
Flexibele 

werkschema’s 
geïntroduceerd

29 %
Op afstand werken 

aangeboden

28 %
Salarissen 

en bonussen 
verhoogd 

29 %
Extra trainingen en 

ontwikkelingsmogelijkheden 
aangeboden
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SALARISTRENDS
Sinds de economische groei zich heeft ingezet, zijn 
de salarissen weer volop in beweging. Managers met 
wervingsbevoegdheid verwachten het komende jaar 
gemiddeld een kwart van hun werknemers salarisverhoging 
te geven. Slechts 6 procent is helemaal niet van plan om 
salarisverhoging toe te kennen. De voornaamste reden? 
Dat is dat de lonen al marktconform zijn. Overige redenen 
om de salarissen niet te verhogen zijn dat de laatste 
loonsverhogingen te recent zijn toegekend, er een gebrek 
aan financiële middelen is, kostenvermindering of dat 
werknemers andere niet-financiële voordelen ontvangen.

Behouden en werven

Salaris is ook een belangrijke motivatie om personeel te 
behouden en te werven. Uit het onderzoek blijkt echter 
wel een verschil te bestaan tussen behouden en werven. 
Nog geen vijfde van de Nederlandse managers met 
wervingsbevoegdheid geeft aan regelmatig salarisgesprekken 
te voeren als initiatief om werknemers te behouden. Aan de 
andere kant gebruiken ze een aantrekkelijke salariëring wel 
vaker (39 %) om zichzelf te presenteren als de beste werkgever 
voor potentiële werknemers.

Nieuwe werknemers

Gaat het om het aannemen van nieuwe werknemers, dan 
willen Nederlandse managers met wervingsbevoegdheid 
in sommige gevallen meer betalen dan het oorspronkelijk 
vastgestelde salaris om die ene favoriete kandidaat binnen 
te halen. De top vijf afwegingen om het salarisvoorstel te 
verhogen zijn ervaring, kwalificaties, technische vaardigheden, 
culturele fit en ervaring in de branche.

Gevoel van eerlijkheid is cruciaal

Het gevoel van eerlijkheid is cruciaal wanneer het op 
salarissen aankomt. 54 procent van de Nederlandse 
medewerkers geeft aan dat ze voldoende worden betaald. 
Eerlijkheid en transparantie behoren tot de belangrijkste 
factoren voor hun werkgeluk. Zo willen ze graag het 
gevoel hebben dat ze hetzelfde verdienen als mensen met 
vergelijkbare functies. Voor werkgevers betekent dit dat ze 
een salaris aanbieden dat dat van bedrijven in hun regio en 
sector overtreft, of op zijn minst evenaart. Vergeet daarbij 
zeker niet de secundaire arbeidsvoorwaarden uit te spelen 
(zie pagina 19-20). 
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HOE JE ONZE 
SALARISTABELLEN 
MOET LEZEN

Het laagste percentiel passen 
we over het algemeen toe bij 
kandidaten voor wie de functie 
nieuw is en die hun vaardigheden 
nog volop aan het ontwikkelen zijn. 
De functie moet ingevuld worden in 
een markt waarin weinig strijd om 
talent is, of in een kleinere, minder 
complexe organisatie.

Hogere lonen vereisen sterke 
vaardigheden en meer ervaring 
dan gewoonlijk. Kandidaten kunnen 
gespecialiseerde kwalificaties 
hebben. De functie kan redelijk 
complex zijn of moet in een markt 
ingevuld worden waarin de strijd om 
talent hevig woedt.

Voor een kandidaat uit het middelste 
percentiel worden gemiddelde 
ervaring en de nodige vaardigheden 
om het werk uit te voeren verwacht. 
De functie is waarschijnlijk gemiddeld 
complex of moet ingevuld worden in 
een markt waarin een gemiddelde 
strijd om talent is.

Voor een hoog niveau van 
relevante ervaring en expertise met 
gespecialiseerde kwalificaties wordt 
over het algemeen een salaris in het 
hoogste percentiel gehanteerd. De 
functie kan erg complex zijn of moet 
in een markt ingevuld worden waarin 
veel strijd om talent is.

25e 75e

50e 95e

Om je te helpen de salarisniveaus te bepalen, 
stelden we per percentiel schalen van salarissen 
samen. De salarisgegevens vertegenwoordigen 
het nationale gemiddelde. In de schalen van 
salarissen houden we geen rekening met bonussen, 
voordelen en andere compensatievormen. Over 
het algemeen bereken je het brutojaarsalaris per 
administratief ondersteunende functie door de 
salarissen te vermenigvuldigen met 12,96 en het 
brutomaandsalaris per finance-functie door de 
jaarsalarissen te delen door 12,96. Neem hierin – 
indien nodig – ook andere financiële incentives die 
je als organisatie aanbiedt op. Handel daarna snel. 
De kans is namelijk groot dat jouw topkandidaat 
ook de eerste keus is van je concurrent.

FUNCTIE 25 50 75 95

Financial Management Finance Manager 73 000 77 500 83 154 94 960
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In de vierde industriële revolutie is een grote rol weggelegd 
voor digitalisering en automatisering. Dat heeft ook 
gevolgen voor de financiële sector. Zo neemt de vraag naar 
financeprofessionals met vaardigheden passend bij deze 
revolutie toe, terwijl de talentpool juist beperkt blijft. Het is dan 
ook niet voor niets dat acht op de tien Nederlandse CFO’s en 
financieel directeuren merkt dat het personeelsverloop op de 
financiële afdeling de afgelopen drie jaar is toegenomen; hun 
positie is sterker waardoor ze sneller overstappen naar een 
betere baan. Volgens drie kwart zal dit verloop het komende 
jaar alleen maar verder toenemen. Met alle gevolgen van dien 
voor de werkgever. 

De kracht van tijdelijke krachten

Om de krapte op de financiële arbeidsmarkt op te vangen, 
doen veel financieel managers inmiddels een beroep op 
tijdelijke krachten. Er wordt vooral tijdelijke versterking 
gezocht op het gebied van financieel beheer, boekhouding en 
kredietbeheer – niet toevallig ook de functiegebieden binnen 
finance en boekhouding die het hoogste personeelsverloop 
kennen. 

Ook op managementniveau doen bedrijven steeds meer 
beroep op tijdelijke oplossingen. Zes op de tien CFO’s en 
financieel directeuren geven aan interim-managers in de arm 
te nemen voor het managen van projecten en het begeleiden 

FINANCE EN 
ACCOUNTING
TRENDS IN DE SECTOR
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van bedrijfstransformaties. Daarnaast roept iets meer dan de 
helft de hulp in van interim-managers om de bedrijfscontinuïteit  
te garanderen.

De gevolgen van automatisering voor vaardigheden 

De automatisering van processen zorgt ervoor dat het 
takenpakket van de financieel professional verandert. Zo 
krijgen ze meer tijd en ruimte om een strategische richting te geven 
aan het bedrijf.

Die evolutie heeft ook gevolgen voor de soft skills van 
financeprofessionals. Zo moeten ze steeds meer openstaan 
voor verandering, en ook samenwerking en teamgeest worden 
belangrijker.

Vertrouwen in de toekomst

Voor professionals in de financiële sector is het essentiëler 
dan ooit om te blijven leren en evolueren. Daarom moeten 
werkgevers blijven investeren in hun mensen. Financieel 
managers in Nederland doen dat het vaakst op het gebied van 
professionele training, het opzetten van samenwerkingen met 
brancheorganisaties en externe trainingen. Door medewerkers 
met dit soort maatregelen te ondersteunen in hun persoonlijke 
en professionele ontwikkeling en hen de nieuwe vaardigheden 
bij te brengen die ze nodig zullen hebben in de toekomst, is 
automatisering geen bedreiging voor finance, maar juist een kans.

Meestgevraagde profielen

• Controlling 

• Financiële analyse / bedrijfsanalyse 

• Consolidatie 

• Boekhouding

• Financieel beheer 

Hoogste verloop 

• Financieel beheer 

• Boekhouding 

• Kredietbeheer 

Voordelen van tijdelijke finance-
medewerkers 

• Besparing op personeelskosten

• Kennis op gebied van automatisering

• Betere resourceplanning

• Toegang tot de juiste skills
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FINANCE EN  
ACCOUNTING 
SALARISSEN
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FINANCE EN 
ACCOUNTING 
SALARISSEN

PERCENTIELEN

FUNCTIE 25 50 75 95

Studentenbanen Student (Finance en Accounting) 1 700 1 850 1 950 2 075

*De gangbare salarisvork voor financiële en boekhoudkundige studentenbanen heeft betrekking op jongeren die minstens 21 jaar zijn.

Het nationaal minimumloon voor studenten van 21 jaar werd op 1 juli 2018 vastgelegd op € 1 355,05 per maand.

Accounting Accounting Clerk (Data Entry) 33 627 36 819 38 011 40 138

AR / AP / Assistant Accountant 32 578 37 125 38 945 41 905

AR / AP Team Leader 46 583 51 150 60 143 65 071

Bookkeeper / GL Accountant 38 413 48 000 55 761 64 038

Senior Accountant 44 713 55 000 58 000 64 670

Cost Accountant 45 000 52 125 54 325 58 000

Accounting Team Leader 56 675 63 450 67 500 71 725

Accounting Manager 67 000 73 500 77 500 83 000

Accounting Director 86 063 106 250 125 375 143 438

Credit  
Management

Credit Collector 32 557 35 877 38 657 41 524

Credit Controller 38 630 45 249 49 530 54 720

Credit Manager 54 990 71 500 78 451 86 550

Financial  
Management

Finance Manager 73 000 77 500 83 154 94 960

Finance Director 95 675 105 517 112 457 128 743

CFO / VP Finance 141 750 175 000 206 500 236 250
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FINANCE EN 
ACCOUNTING 
SALARISSEN

PERCENTIELEN

FUNCTIE 25 50 75 95

Controlling Assistant Controller 46 600 49 848 51 484 54 785

Financial Controller 55 688 65 672 69 574 74 124

Business Controller 55 979 70 890 75 980 84 147

Cost / Plant Controller 58 320 72 000 84 960 90 125

Regional Controller 87 000 100 000 111 575 118 000

Controlling Manager / Group Controller 77 545 91 125 112 500 131 875

Financial / Business 
Analysis

Financial / Business Analyst 50 175 57 875 76 500 83 676

Financial Planning & Analysis Manager 81 000 100 000 102 145 114 575

Internal Audit Internal Auditor 40 124 55 145 67 595 84 875

Internal Audit Manager 77 000 92 517 98 000 109 750

Internal Audit Director 112 425 142 500 157 180 168 150

Tax Tax Specialist (corporate / VAT) 52 155 55 287 71 369 83 574

Tax Manager 81 000 100 000 108 000 115 000

Group / European Tax Director 110 300 130 000 137 560 153 400

Treasury Cash Management / Treasury Analyst 44 465 48 725 55 450 63 525

Treasury Manager 63 125 89 500 105 025 121 643

Group  / European Treasury Director 98 000 130 000 153 400 175 550

Consolidation Consolidation Specialist 56 500 60 018 65 750 83 363

Group Consolidation Manager 80 503 99 125 125 000 140 525
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ADMINISTRATIEVE 
ONDERSTEUNING
TRENDS IN DE SECTOR

De Nederlandse economie trekt aan. Zo ook het 
aantal bedrijven. Dit is goed nieuws voor administratief 
ondersteunend personeel. Hoewel de administratieve sector 
er ten opzichte van andere sectoren niet per se uitspringt qua 
groei, zijn er voldoende banen beschikbaar. Daarentegen is 
het voor werkgevers tamelijk lastig om personeel te vinden 
dat aan de eisen voldoet. Het gaat daarbij met name om 
hoger opgeleid administratief personeel. Kijkend naar de 
functiegebieden die het moeilijkst zijn in te vullen, geven 
managers met wervingsbevoegdheid aan dat dat vooral 
juridische ondersteuning (45 %), ondersteuning van logistiek  
en inkoop (41 %), ondersteuning van HR / loonadministratie 
(40 %) en in de managementondersteuning (37 %) zijn. 

Tijdelijke krachten

Te lang openstaande administratieve functies kunnen veel 
problemen veroorzaken bij organisaties. Daarom kiezen steeds 
meer managers voor het aannemen van tijdelijk personeel. 
Meer dan de helft ziet dit als een goede oplossing om de hoge 
werkdruk op te vangen die ontstaat door de veranderende 
economie. Daarbij overweegt een ruime meerderheid van 
hen om een goed presterende, tijdelijke werknemer een vast 
contract aan te bieden. 
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Bad hires

Zeker in het dynamische arbeidslandschap van nu komt het 
voor dat een werknemer niet aan de verwachtingen voldoet. 
Zo geven 294 van de 300 ondervraagde managers aan 
wel eens een slechte keus gemaakt te hebben op het gebied 
van werving en selectie. Het merendeel van hen heeft dat 
doorgaans binnen een week tot een maand door. 40 procent 
van hen gaf aan een wervingsbureau te hebben ingeschakeld 
om alsnog de best beschikbare kandidaat te vinden.

Automatisering

Automatisering en digitalisering hebben ook invloed op de 
dagelijkse werkzaamheden van administratief ondersteunend 
personeel. Het belangrijkste gevolg is dat de benodigde 
vaardigheden van hen steeds verder opschuiven van 
meer technisch naar soft skills. Het blijven ontwikkelen van 
werknemers op de arbeidsmarkt is dan ook steeds belangrijker. 

Gevraagd naar welke stappen managers met wervings-
bevoegdheid nemen om personeel over de juiste skills te 
laten beschikken, geeft 51 procent aan dat het aanbieden 
van trainingen belangrijk is. Ook populair: het promoten van 
mentoring en reverse mentoring (48 %) en het samenwerken 
met andere afdelingen om te bepalen welke skills elders in het 
bedrijf beschikbaar zijn (46 %).

Meestgevraagde profielen

• Management support 
• Finance support
• Logistics & Purchasing support 
• Legal support 
• HR & Payroll support

Meestgevraagde technische  
vaardigheden

• MS Office 
• ERP-software (SAP, Navision...)
• Taalvaardigheden

Meestgevraagde ‘soft skills’

• Communicatieve vaardigheden
• Probleemoplossend denken
• Commerciële ingesteldheid
• Zelfstandigheid

Meestgevraagde opleidingen 

• Opleiding Scheepvaart & Transport  
College (STC)

• Hbo-opleiding Commerciële Economie
• Mbo-opleiding Commercieel medewerker
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ADMINISTRATIEVE 
ONDERSTEUNING 
SALARISSEN
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ADMINISTRATIEVE 
ONDERSTEUNING 
SALARISSEN

PERCENTIELEN

FUNCTIE 25 50 75 95

Studentenbanen Administratieve student 1 600 1 700 1 850 1 900
*De gangbare salarisvork voor administratieve studentenbanen heeft betrekking op jongeren die minstens 21 jaar zijn.

Het nationaal minimumloon voor studenten van 21 jaar werd op 1 juli 2018 vastgelegd op € 1 355,05 per maand.

Management 
Support

Management Assistant 2 100 2 500 2 700 3 200

Personal Assistant / Executive Assistant 2 800 3 000 3 200 3 600

Office Support Data Entry Administrator 2 000 2 200 2 400 2 600

Receptionist 1 800 2 100 2 200 2 400

Office Manager 2 300 2 600 2 800 3 100

All-Round Administrative Employee 1 900 2 100 2 300 2 800

Sales Order Administrator 2 200 2 600 2 700 2 800

Customer Service Representative 2 200 2 600 2 800 3 000

Sales Assistant 2 100 2 400 2 600 2 800

Logistics &  
Purchasing

Logistics Administrator 2 200 2 500 2 700 3 000

Expeditor / Transport Planner 2 700 2 900 3 100 3 500

Supply Chain Assistant / Officer 2 400 2 700 2 900 3 200

Purchasing Assistant 2 200 2 400 2 600 2 700

Human Resources Payroll Assistant / Officer 2 600 2 700 2 800 3 000

HR Assistant / Recruiting Assistant 2 100 2 200 2 400 2 600

HR Officer / HR Generalist 2 700 2 900 3 200 3 600

Marketing & PR (E-)Marketing & PR Assistant 2 500 2 700 2 800 3 200

Legal Legal Assistant 2 400 2 800 2 900 3 200

Finance Administrative Support 2 100 2 200 2 300 2 700
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TRENDS IN SECUNDAIRE 
ARBEIDSVOORWAARDEN

Is een goed salaris bieden of een salarisverhoging niet 
mogelijk? Medewerkers kijken niet alleen naar salaris, maar 
ook naar goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Slechts 
een op vijf werknemers geeft aan het salaris als topprioriteit 
te zien en geen lager salaris te accepteren in ruil voor goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor vier op vijf is dit dus 
niet het geval. Daar kan je als werkgever dan ook mee 
opvallen. Veel bedrijven spelen daar goed op in. Zo heeft 
ruim vier op de tien bedrijven (42 %) in de afgelopen drie 
jaar de mogelijkheid tot thuiswerken geïmplementeerd om 
zo toptalent aan te trekken.
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Top vijf secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers

Maar welke arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers zelf het aantrekkelijkst? Dit is de top vijf van secundaire arbeidsvoorwaarden  
die werknemers graag ontvangen in ruil voor een lager salaris:

Flexibele werktijden Goede  
pensioenregeling

Training &  
development

Meer vakantiedagenMogelijkheid om thuis 
of op een andere locatie 

te werken 

Het liefst hebben hooggekwalificeerde professionals 
een keuze tussen competitieve secundaire arbeids-
voorwaarden (niet-prestatiegebonden compensaties, 
zoals ziekteverzekering en pensioenplannen), incentives 
(prestatiegebonden beloningen of stimulansen, zoals 
bonussen en awards) en extraatjes (privileges bovenop 
voordelen en incentives, zoals een fitnessabonnement 
en gratis maaltijden).

*Extra voordelen boven op de voordelen van medewerkers op niet-
managementniveau (loonbonus niet inbegrepen).

• Reiskostenvergoeding
• Pensioenverzekering
• Opleidingen / trainingen
• Flexibele werktijden
• Extra vakantiedagen  

(ADV- / ATV-dagen)
• Bonus / 13e maand
• Arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Zorgverzekering
• Ongevallenverzekering

Niet-managementniveau

Verschil in populariteit secundaire arbeidsvoorwaarden en 
incentives op managementniveau en niet-managementniveau

• Laptop / tablet / smartphone
• Leaseauto + tankkaart
• Prestatiebonus

Managementniveau*

Secundaire 
arbeidsvoorwaarden, 
incentives en extraatjes
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Robert Half is de wereldwijde marktleider op het gebied 
van gespecialiseerde recruitment. Via onze divisies 
Accountemps, Robert Half Finance & Accounting, Robert Half 
Management Resources en OfficeTeam plaatsen we de 
meest gekwalificeerde professionals op tijdelijke, interim-
management- en permanente basis.

Bij Robert Half denken we met je mee. Over het talent dat 
jouw bedrijf nodig heeft. Over de balans tussen tijdelijke en 
permanente medewerkers. Onze experts maken voor jou een 
recruitmentoplossing op maat: strategisch goed én scherp 
geprijsd. Ze houden rekening met jouw sector, jouw business 
en jouw cultuur. Zo vinden we samen de medewerkers die voor 
jou het verschil maken.

Win tijd met Direct Start & Company-In 

Met de Direct Start-formule start jouw uitzendkracht 
onmiddellijk en evalueer je hem of haar meteen na  
de eerste werkdag. Zo gaan de werkzaamheden onmiddellijk 
van start, zonder tijd te verliezen aan het voeren van 
gesprekken.

Met onze Company-In-formule combineer je kwaliteit en 
snelheid in een superefficiënt selectieproces van een nieuwe 
vaste medewerker. Op één dag ontmoet je verschillende, 
vooraf gescreende kandidaten op dezelfde gestructureerde 
manier. Zo kan je correct vergelijken en snel beslissen.

Ontvang een vrijblijvende projectconsultatie met de 
Technical Partner Meeting

Voordat je cruciale projecten of changemanagement-
initiatieven doorvoert binnen jouw bedrijf, breng je daarvan 
eerst de voordelen, omvang, resultaten en potentiële 
uitdagingen in kaart. Dat beseffen we bij Robert Half 
Management Resources maar al te goed. 

Als echte lange-termijnbusinesspartner leveren we je graag 
een extra service. Daarom bieden we jou een vrijblijvend 
gesprek aan met een expert die je, uit persoonlijke ervaring, 
nauwkeurig en objectief adviseert, en zijn deskundige mening 
geeft over alle aspecten van jouw specifieke project.

SAMENWERKEN  
MET ROBERT HALF
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Surf naar roberthalf.nl/nl/contacteer-ons  
om jouw dichtsbijzijnde kantoor te vinden.
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