
 
 

Persbericht 
 

1 op 2 bedrijven niet voorbereid op toenemende vergrijzing 
 
 

Ondanks schaarste aan financiële profielen 
 
 
Groot-Bijgaarden, 18 juli 2011 – Ondanks de toenemende vergrijzing en de 
“war for talent” is 1 op 2 bedrijven in België niet voorbereid op de pensionering 
van de babyboomgeneratie. Bedrijven zijn echter wel bezorgd over de snel 
groeiend beschikbaarheid van financiële- en boekhoudkundige profielen op de 
arbeidsmarkt. Ze vrezen dat dit de continuïteit van het beleid en de knowhow 
van het bedrijf in het gedrang brengt. 
 
Dit blijkt uit een internationale studie van Robert Half Finance & Accounting, een gespecialiseerde divisie van 
de Amerikaanse beursgenoteerde groep Robert Half International (RHI). De onderzoeken werden uitgevoerd 
door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij meer dan 1.700 HR en Finance Managers in 14 landen: Australië, 
België, Brazilië, Dubai, Frankrijk, Hong Kong, Ierland, Italië, Nieuw-zeeland, Spanje, Nederland, Groot-
Brittannië, Singapore en Japan. 
 
Hoewel 51% van de deelnemende bedrijven in België niet voorbereid is op de toenemende 
vergrijzing, ligt het percentage Belgische bedrijven dat initiatieven neemt om zich te 
wapenen tegen de vergrijzing vrij hoog (26%) vergeleken met de omringende landen. In 
Italië, Nederland en Groot-Brittannië bereidt slechts 15% van de deelnemende bedrijven 
zich voor op de gevolgen van de vergrijzing en in Spanje is dat 20%. 
 
Vrees voor continuïteit 
 
Opvallend is dat nog steeds 1 op 3 bedrijven in België zich helemaal geen zorgen maakt 
over het toenemend aantal financiële medewerkers dat met pensioen gaat. Voor de groep 
die zich wel zorgen maakt over de gevolgen van de vergrijzing op de werkvloer, zegt 44% 
vooral te vrezen voor de schaarste aan gespecialiseerde financiële professionals en 42% 
voor het verlies van knowhow.  
 
In Luxemburg lijkt het probleem van de vergrijzing zich nauwelijks te stellen: 82% van de 
deelnemende bedrijven maakt zich helemaal geen zorgen over de verwachte stijging van 
het aantal financiële medewerkers dat met pensioen gaat. Opvallend is dat geen van de 
Luxemburgse ondervraagden vreest voor een verlies van kennis. 
 
Naast het tekort aan financiële profielen op de arbeidsmarkt maken bedrijven zich ook 
zorgen over de continuïteit van hun financiële departementen. 1 op 4 Belgische bedrijven 
stelt immers dat de volgende generatie niet klaar is om het roer over te nemen. In de ons 
omringende landen is dit percentage gevoelig hoger zoals blijkt uit onderstaande tabel.  
 
 



Wat is uw bezorgdheid ivm 
de pensionering van uw 
financiële medewerkers? 

BE FR DE LUX NL 

Tekort aan financiële profielen 44% 49% 59% 71% 31% 
Volgende generatie nog niet 
klaar om over te nemen 27% 44% 35% 43% 46% 

Geen adequate 
briefings/plannen voor de 
opvolger 

28% 24% 25% 0% 31% 

Verlies van know-how 42% 37% 46% 0% 26% 
 
 
 
Investeren in kennisoverdracht 
 
Oudere werknemers worden sterk gewaardeerd omwille van hun kennis en ervaring. 1 op 2 
van de Belgische ondervraagden (51%) zegt dat werken met een oudere en ervaren 
collega bijdraagt tot het ontwikkelen van de juiste financiële vaardigheden. In Spanje (71%) 
en in Italië (70%) is men nog meer overtuigd van de toegevoegde waarde van oudere 
collega’s. Het valt hierbij op dat  in alle deelnemende landen gemiddeld 1 op 3 van de 
ondervraagden de voorkeur geeft aan een baas die ouder is en dus over meer ervaring en 
kennis beschikt.  
 
Wanneer werknemers met pensioen gaan, dreigen deze kennis en ervaring echter verloren 
te gaan. Om dit te vermijden investeert 39% van de Belgische bedrijven in 
opleidingsprogramma’s om de kennisoverdracht te verzekeren.  
 
Bedrijven organiseren daarnaast managementopleidingen om de jongere generaties klaar 
te stomen voor doorstroming en de continuïteit in het beleid te verzekeren. In België 
investeert 33% van de deelnemende bedrijven in managementopleidingen. Dat ligt in lijn 
met Ierland (44%), Groot-Brittannië (33%), Italië (32%), en Nederland (26%). 
Gepensioneerde medewerkers op projectbasis aan boord houden voor verdere 
kennisoverdracht is in België (16%) minder gangbaar dan in andere landen zoals Japan 
(65%), gevolgd door Singapore (44%), Australië (41%), Groot-Brittannië (41%) en Hong 
Kong (41%). 
 
“Door de nieuwe schaarste op de arbeidsmarkt en de war for talent is het 
vergrijzingsprobleem acuter dan ooit. Bedrijven kunnen beter vandaag dan morgen de 
nodige stappen nemen om de gevolgen hiervan op te vangen. Zeker voor financiële 
profielen, die een belangrijke bouwsteen zijn voor een organisatie, is het belangrijk dat 
bedrijven voldoende investeren in een aangepaste HR strategie die dit probleem op een 
efficiënte manier aanpakt.” aldus Joël Poilvache, Director voor Robert Half in België.  
 
Contacteer voor meer informatie of interviews: 
 
Katrien Vandenabeele 
Tel: 02 481 54 57 
E-mail: katrien.vandenabeele@rhi.net 
 
of  
 
Peter Lacres 
Tel: 02 263 21 75 
E-mail: placres@creative-strategies.eu.com 
 



 
Over Robert Half Finance & Accounting 

Robert Half Finance & Accounting is een gespecialiseerde divisie van de Amerikaanse groep Robert 
Half International Inc. De groep is marktleider op het vlak van gespecialiseerde rekrutering en is 
genoteerd op de Beurs van New York. Robert Half Finance & Accounting beheert opdrachten met 
betrekking tot gespecialiseerde rekrutering van financiële profielen, zowel op junior als op middel- en 
senior managementniveau. Met meer dan 350 vestigingen in  Noord-Amerika, Europa, Azië, Australië 
en Nieuw-Zeeland beschikt de groep over een uitgebreid internationaal netwerk. In België is Robert 
Half Finance & Accounting gevestigd in 5 kantoren: Antwerpen, Brussel, Gent, Wavre en Zaventem. 
www.roberthalf.be 
 
 
 


