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Persbericht 
 

Snellere promotie door tekorten arbeidsmarkt 
 

Een op drie bedrijven promoveert jong talent te snel 
 
Brussel, 4 oktober 2007 – Bedrijven promoveren hun financiële en 
boekhoudkundige medewerkers te snel. De belangrijkste reden hiervoor zijn de 
aanhoudende tekorten op de arbeidsmarkt. Veel jong talent loopt zo het risico 
gepromoveerd te worden zonder daar volledig klaar voor te zijn. Dit 
Peterprincipe kan vergaande gevolgen hebben.  
 
Dit blijkt uit een internationale studie van Robert Half Finance & Accounting, een gespecialiseerde divisie van 
de Amerikaanse beursgenoteerde groep Robert Half International (RHI). Robert Half Finance & Accounting is 
gespecialiseerd in rekrutering van financiële profielen. Het onderzoek werd in april 2007 uitgevoerd door een 
onafhankelijk onderzoeksbureau bij meer dan 2.739 HR en Finance Managers in 9 landen: Australië, België, 
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Nieuw Zeeland en Tsjechië.  
 
Wereldwijd zegt meer dan 1 op 3 respondenten van de ondervraagde bedrijven (33%) dat 
hun financiële medewerkers te snel promotie krijgen. 38 % stelt dat dit niet het geval is en 
maar liefst 29% twijfelt of weet het niet. 
Vooral in Australië (47%) en Nederland (38%) uit het probleem zich het scherpst, gevolgd 
door het Groot-Brittannië (36%), Italië (33%), Nieuw-Zeeland (30%), Duitsland (28%), 
Frankrijk en België (27%) en tenslotte Tsjechië (24%). 
 

Landen Bron: Robert Half Finance & 
Accounting 

 
Te snelle promotie door 

tekorten op de 
arbeidsmarkt? 

Totaal
B NL UK D I CZ F AU NZ 

Ja 33% 27% 38% 36% 28% 33% 24% 27% 47% 30% 

Neen 38% 39% 29% 35% 43% 42% 49% 46% 28% 34% 

Weet niet 29% 34% 32% 29% 28% 26% 27% 27% 25% 35% 
 
Het valt op dat wereldwijd de grote meerderheid (70%) van de deelnemers aan de studie 
het probleem van te snelle promotie van onervaren jong talent niet in de eigen organisatie 
situeert. Voornamelijk grotere bedrijven erkennen het probleem (26%), kleinere bedrijven 
blijkbaar moeilijker (11%). 
 
Te weinig ervaring en zwakke managementskwaliteiten 
 
Gevraagd naar de belangrijkste gevolgen van te snelle promotie, antwoordt wereldwijd 
64% van de deelnemers het gebrek aan ervaring. Vooral in Nieuw-Zeeland (79%) vinden 
de deelnemers aan het onderzoek dit een belangrijk gevolg, gevolgd door Australië (70%) 
en België (69%). 
Als tweede belangrijk gevolg vermeldt 48% van de deelnemers wereldwijd de zwakke 
managementskwaliteiten. Dit geldt vooral in Tsjechië (79%), gevolgd door Nieuw-Zeeland, 
Groot-Brittannië (59%), Duitsland (52%), Australië (51%), Italië (45%), België, Frankrijk 
(40%) en Nederland (34%). 
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Aandacht voor training en coaching 
 
Wereldwijd stelt de meerderheid van de respondenten de negatieve gevolgen van te snelle 
promoties op te vangen via begeleiding door ervaren collega’s (62%) en opleiding in 
managementvaardigheden (53%). Ook het samenwerken met senior collega’s op 
complexe projecten is volgens de deelnemers aan het onderzoek een oplossing (47%).  
 
In de meeste landen gaat de voorkeur naar begeleiding door ervaren collega’s:  
Nieuw-Zeeland (83%) gevolgd door Nederland (73%), Australië (69%), Groot-Brittannië 
(69%), België (66%), Duitsland (57%), Frankrijk (49%), Italië (34%) en Tsjechië (32%). 
Maar in Tsjechië (82%), Australië (63%), Groot-Brittannië (61%) en Nieuw-Zeeland (57%) 
vindt men opleidingen in managementvaardigheden minstens even belangrijk. In Tsjechië, 
tenslotte vindt maar liefst 88% dat samenwerking op complexe dossiers het belangrijkst is, 
gevolgd door Nieuw-Zeeland (55%) en België (51%).  
 
“Goede opleiding gekoppeld met de juiste omkadering en samenwerking met senior 
medewerkers zijn duidelijk sleutelbegrippen om het Peterprincipe te bestrijden. Als 
rekruteringsspecialist adviseren wij op continue basis onze klanten in de opvang, opleiding 
en begeleiding van nieuwe medewerkers. Bovendien merken wij dat bedrijven steeds meer 
beschikken over de juiste HR tools & trainingen om de deze begeleiding zo vlot mogelijk te 
laten verlopen en om het management potentieel in bepaalde medewerkers op de juiste 
manier op te vangen en te kanaliseren,” besluit Gabriel d’Ansembourg, Branch Manager 
Brussel voor Robert Half Finance & Accounting. 
 
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 
heeft Robert Half Finance & Accounting kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, Waver en Zaventem. 
 
Voor meer informatie kan u terecht op onze site: www.roberthalf.be. 
 
 
Contacteer voor meer informatie of interviews: 
 
Katrien Vandenabeele 
Tel: 02 481 54 57 
E-mail: katrien.vandenabeele@rhi.net 
 


