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Persbericht 
 

Gespannen salarisverwachtingen en heropleving arbeidsmarkt  
zet bedrijven onder druk 

   
Resultaten “Financial Salary & Benefits Guide 2011” 
voor financiële, boekhoudkundige & bancaire profielen 

 
Brussel, 19 mei 2011 – 1 op 2 financiële professionals hoopt dit jaar  
op een salarisverhoging. Voor volgend jaar zijn de verwachtingen nog meer 
gespannen daar maar liefst 62% rekent op meer inkomen. Werknemers,  
in het bijzonder de jongste generatie Y zijn, gedreven door de economische 
heropleving, mobieler dan ooit. Dit resulteert in vraag naar een hoger loon, betere job- 
en carrièrevooruitzichten en een beter werk/privé evenwicht. Werkgevers staan  
voor de uitdaging om, met een doorgedreven HR management op maat,  
als aantrekkelijke werkgever jonge professionals te rekruteren en de verschillende 
generaties werknemers aan het bedrijf te binden.  
 
Dit blijkt uit de analyse van de zesde editie van de jaarlijkse salarisgids voor financiële, 
boekhoudkundige & bancaire functies van Robert Half International, die een zeer volledig  
en uitgebreid overzicht geeft van de verloning en aanvullende voordelen voor financiële, 
boekhoudkundige & bancaire beroepen. Het onderzoek dat aan deze editie voorafging werd 
uitgevoerd in maart 2011 bij een representatieve steekproef van financiële professionals.  
De “Financial Salary & Benefits Guide 2011” is een uitgave van Robert Half International, marktleider 
op het vlak van gespecialiseerde permanente en tijdelijke rekrutering en genoteerd op de beurs  
van New York. Deze gids, met een overzicht van de salarisvorken en aanvullende voordelen, 
onderbouwt de trends in de evolutie van rekrutering, salarissen en extralegale voordelen van 
financiële, boekhoudkundige & bancaire functies in ons land. 
 
Het voorzichtig economisch herstel dat zich vorig jaar aandiende, houdt aan en creëert 
nieuwe verwachtingen en wensen bij financiële professionals. Zowel het vertrouwen  
in de economie als in de werkzekerheid is stabiel tov verleden jaar. Het valt op dat de 
jongste generatie Y, geboren tussen 1980 en 1999, het grootste vertrouwen heeft in 
werkzekerheid (30%), ten opzichte van de oudere generaties X (21%), geboren tussen 1965 
en 1979 en de babyboomers (15%), geboren tussen 1946 en 1964. De generatie Y heeft 
echter het minste vertrouwen in de nationale economie (39%) vergeleken met generatie X 
(46%) en de babyboomers (39%), die wellicht meer vertrouwd zijn met de cyclische golven 
van hoog- naar laagconjunctuur die zij doorheen hun carrière reeds meemaakten. 
 
Grafiek: werknemers vertrouwen 2011 
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Tijd voor verandering 
 
Het aangehouden algemene vertrouwen in de economie en de werkzekerheid vertaalt zich in 
snel groeiende verwachtingen op het vlak van salaris, waarbij 48% dit jaar en 62% volgend 
jaar opslag verwacht.  
 
Grafiek: verwachting loonsopslag in 2011 en 2012 

 
 
Deze verwachting, gecombineerd met de positieve arbeidsmarktimpulsen door de 
economische heropleving, is een sterke drijfveer voor werknemers om nieuwe horizonten op 
de arbeidsmarkt te verkennen. De jongste generatie Y blijkt het minst tevreden met zijn 
salaris (48%) vergeleken met generatie X (58%) en de babyboomers (57%). 
Bijna 1 op 3 (29%) werknemers zegt uit te kijken naar een nieuwe werkgever, waarbij  
de jongste generatie Y zich het voorbije jaar het meest mobiel toonde (21%), gevolgd door 
generatie X (10%) en de babyboomers (7%). Wie de voorbije 12 maanden van werk 
veranderde deed dit vooral uit carrièreoverwegingen (57%), voor de functie inhoud (55%)  
en een hoger salaris (40%). 
 
"Werknemers bekijken hun professionele leven weer door een iets rozere bril en zoeken 
naast werkzekerheid opnieuw naar kwaliteit op de werkvloer in evenwicht met hun 
privéleven. Dit gegeven is een sterke drijfveer voor meer mobiliteit op de arbeidsmarkt  
die hierdoor steeds sterker onder druk staat door een vraag die groter is dan het aanbod. Het 
is duidelijk dat de ‘war for talent’ opnieuw oplaait en werkgevers moeten hier adequaat op 
reageren,” aldus Chris Leyssens en Joël Poilvache, Directors voor Robert Half International 
in België. 
 
De hoogste intentie tot verandering van werkgever wordt genoteerd bij financiële 
professionals in de banksector (47%), gevolgd door financiële en business analisten, externe 
audit en consulting (38%), credit management (37%) en controlling, tax & treasury (beiden 
31%). Het is duidelijk dat de banksector na de zware crisis de voorbije jaren aan een 
inhaalmanoeuvre toe is. 
 
 
Beste verdieners 
 
Bij de beste verdieners binnen accounting zien we Senior Accountants, Chief Accountants 
en Accounting Manager/Directors. Hiermee is deze top drie identiek aan die van vorig jaar. 
Het gaat dan ook om redelijk complexe functies met een hoge mate van 
managementverantwoordelijkheid. 
 
Bij de financiële profielen met 3 tot 5 jaar ervaring blijven de functies van Corporate Finance 
Analyst, Consolidator, Internal Auditor, Risk Analyst en Controller de best betaalden.  
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In de vork 6 tot 9 jaar ervaring is het de Audit & Group Consolidation Manager, Group 
Controller en de Financial Planning & Analysis Manager.  
Voor de categorie met meer dan 10 jaar ervaring gaat het net als vorig jaar voornamelijk over 
CFO, Group Controller, Corporate Finance Manager, Internal Audit & Internal Control 
Director en Treasury & Tax Director.  
 
 
Persoonlijke ontwikkeling en erkenning cruciaal 
 
De financiële professionals die aangeven dit jaar een nieuwe werkgever te zoeken 
verwachten in de eerste plaats een salarisverhoging (67%), verder geven zij aan dat de 
functie inhoud (47%) en de carrière opportuniteit (38%) doorslaggevende argumenten zijn 
om te veranderen. 
Het valt hierbij op dat de verschillende generaties door verschillende aspecten gemotiveerd 
worden om van werk te veranderen. Salaris is voor elke generatie van belang, evenals de 
functie inhoud en de carrière opportuniteit. De jongste generatie Y wordt echter meer 
gedreven door een betere werk/privé balans, terwijl de oudere generaties X en de 
babyboomers gedreven worden door werkzekerheid.  
 
Het aantrekken en houden van talent is onlosmakelijk gekoppeld aan de cultuur en uitstraling 
van het bedrijf. Uit het onderzoek van Robert Half blijkt dat werknemers in deze zogenaamde 
‘company culture’ vooral erkenning door de werkgever (46%), een goed en kwalitatief 
management (36%) en een optimaal werk/privé evenwicht (25%) als meest bepalende 
factoren zien. Hierbij valt op dat generatie Y andere accenten legt dan de twee oudere 
generaties X en babyboomers. Generatie Y wil sneller meer verantwoordelijkheid krijgen en 
zoekt naar uitdagingen. Bijgevolg vraagt deze generatie, meer dan de andere twee 
generaties, naar feedback, waardering en erkenning voor de gepresteerde arbeid.  
De specifieke eigenschappen van de verschillende generaties maakt het management op en 
van de werkvloer bijgevolg een stuk complexer.  
 
“Voor HR managers wordt de uitdaging, voor dit en de volgende jaren, nieuw talent aan te 
trekken en het aan boord te houden. De versterkte mobiliteit en de impact van de vergrijzing 
heeft immers heel wat gevolgen voor het HR management van morgen. Het moet strategisch 
doordacht zijn met een gepersonaliseerde aanpak op maat van elke generatie. Alleen zo 
zullen bedrijven als aantrekkelijke werkgevers het hoofd kunnen bieden aan de snel 
groeiende tekorten op de arbeidsmarkt,” aldus Chris Leyssens en Joël Poilvache. 
 
Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij: 
Katrien Vandenabeele        
Tel: 02 481 54 57       
katrien.vandenabeele@rhi.net 
 
Foto’s van Chris Leyssens en Joël Poilvache zijn te verkrijgen via mail of downloadbaar door te 
klikken op hun naam. 
 
De volledige “Financial Salary & Benefits Guide 2011” kan u downloaden via deze link: Financial 
Salary & Benefits Guide Belgium 
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Over Robert Half International 
Robert Half International, opgericht in 1948, is de marktleider op het vlak van gespecialiseerde permanente en 
tijdelijke rekrutering en is genoteerd op de beurs van New York (symbol : RHI). De groep telt meer dan 360 
vestigingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Asia-Pacific. In België opereert Robert Half International 
vanuit verschillende gespecialiseerde divisies, elk van hen in een specifieke niche:  
Accountemps (boekhoudkundig & financieel uitzendwerk), Robert Half Finance & Accounting (werving & selectie 
van gespecialiseerde financiële profielen), Robert Half Financial Services Group (tijdelijke en vaste rekrutering 
van financiële en bancaire profielen), Robert Half Management Resources (financiële professionals op interim- & 
projectbasis), OfficeTeam (tijdelijke administratieve en secretariaatsopdrachten), Robert Half Interim Management 
(selectie van interim managers voor het opzetten en coördineren van specifieke projecten), Robert Half Legal 
(aanwerving van juridische profielen) & Robert Half Executive Search (aanwerving van gespecialiseerde 
financiële profielen op senior niveau).www.roberthalf.be 
 
Over de Financial Salary & Benefits Guide 
De ‘Financial Salary & Benefits Guide 2011’ is een uitgave van Robert Half Finance & Accounting, Robert Half 
Financial Services Group en Accountemps, drie gespecialiseerde divisies van Robert Half International, 
marktleider op het vlak van gespecialiseerde permanente en tijdelijke rekrutering en genoteerd op de beurs van 
New York.  
De ‘Financial Salary & Benefits Guide 2011’ biedt een zeer volledig overzicht van de salarisvorken en 
aanvullende voordelen die vandaag in België gehanteerd worden voor de verschillende financiële, 
boekhoudkundige en bancaire functies.  
  


