
 
 

Persbericht 
 

Vraag naar financiële profielen stijgt fors  
maar (nog) niet in België 

 
Rekruteringsplannen in buurlanden dubbel zo groot als deze in België en Luxemburg  

 
 
Groot-Bijgaarden, 11 juli 2011 – Na de voorzichtige toename van de 
rekruteringsintenties bij bedrijven sinds begin 2010, maakt de rekruteringsindex 
van Robert Half in 2011 een flinke sprong voorwaarts. Wereldwijd is het 
optimisme troef. Dit is nog niet het geval voor ons land en Luxemburg waar, in 
tegenstelling tot de andere buurlanden, de rekruteringsindex flink lager ligt. In 
onze bedrijven blijft voorzichtigheid de gulden regel bij de aanwervingsplannen 
van financiële profielen. Ondanks onze terughoudende rekruteringsintenties 
delen onze bedrijven de internationale vrees voor schaarste op de arbeidsmarkt. 
België en Luxemburg zijn echter niet bezorgd over de toenemende mobiliteit en 
groeiend risico om talent te verliezen. Ook op dit vlak is België samen met 
Luxemburg een buitenbeentje. 
 
 
Dit blijkt uit de resultaten van de “Financiële Rekruteringsindex” van Robert Half. 
Deze index wordt halfjaarlijks uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau 
en omvat de reacties van 2,545 HR- en Finance managers in 11 landen: Oostenrijk, 
België, Brazilië, Tsjechië, Dubai, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Zwitserland. 
 
 
De financiële rekruteringsindex van Robert Half maakt onder impuls van de 
economische heropleving een forse sprong voorwaarts. De index stijgt opnieuw naar 
het niveau van voor de start van de financieel-economische crisis eind 2008 en haalt 
de op één na hoogste score sinds 7 jaar.  
Wat de rekruteringsplannen betreft, blijven Belgische bedrijven echter bijzonder 
voorzichtig (14%), vergeleken met het internationale gemiddelde (30%). Internationaal 
is de intentie tot rekruteren dus meer dan twee keer zo groot als deze in België.  
Economische koploper Duitsland toont de sterkste intentie om in de komende 6 
maanden (46%) te rekruteren, gevolgd door buurlanden Nederland (38%) en Frankrijk 
(33%). Alleen Luxemburg (13%) ligt in lijn met België en telt net als ons land een 
bijzonder groot aantal respondenten (70%) dat geen enkel plan heeft om mensen aan 
te werven. 
 
In België tekent de rekruteringsindex zelfs een daling op, vergeleken met de vorige 
meting in de herfst van vorig jaar en staat deze op het niveau van één jaar terug. De 
aanhoudende politieke impasse in ons land en tegenstrijdige berichtgeving over 
economische groei of niet, zijn daar niet vreemd aan. Belgische bedrijven blijven dus 
de kat uit de boom kijken ondanks het feit dat een meerderheid van de ondervraagden 
vertrouwen heeft in groei van het eigen bedrijf het komende jaar (92%). Dit vertrouwen 
in groei is in ons land zelfs hoger dan het internationale gemiddelde (90%) en even 
groot als bij economische sterkmaker Duitsland. 



 

 
 
 
Bedrijven die in ons land wel plannen hebben om financiële professionals aan te 
werven, doen dat in de eerste plaats omdat ze groeien (50%), gevolgd door 
toenemende werkdruk (25%) en als inhaalbeweging op de personeelsstop tijdens de 
voorbije crisisjaren (14%). 
Men zoekt in de eerste plaats profielen met 3 tot 5 jaar ervaring (28%), gevolgd door 
starters met 0 tot 2 jaar ervaring (20%), tot tenslotte senior professionals met 6 tot 10 
jaar ervaring (16%) of meer dan 10 jaar ervaring (4%). 
 
 
War for talent 
 
Minder dan 1 op 3 bedrijven (29%) in ons land zegt geen problemen te ondervinden bij 
het aantrekken van nieuw talent. De andere bedrijven vinden het moeilijk (44%) tot 
zeer moeilijk (27%). Dit ligt in lijn met onze buurlanden, behalve wat Luxemburg 
betreft. Daar zeggen meer dan de helft van de ondervraagden (55%) geen 
moeilijkheden te verwachten bij het rekruteren van financiële professionals. De 
schaarste aan talent op de arbeidsmarkt voor de financiële profielen is dus algemeen, 
op één uitzondering na (Luxemburg).  
 
Gezien de grote intentie om profielen aan te werven in het buitenland, zijn de meeste 
bedrijven ook bezorgd (43%) tot zeer bezorgd (10%) om talent te verliezen. In België 
is de meerderheid van de bedrijven (56%) echter niet bezorgd, wat in lijn ligt met de 
lage intentie tot rekrutering. Het zelfde fenomeen doet zich voor in Luxemburg, waar 
72% van de ondervraagden niet vreest voor verlies van talent. De meest competitieve 
arbeidsmarkt in de ons omliggende landen is Nederland, waar 69% vreest voor verlies 
van talent, gevolgd door Duitsland (62%) en Frankrijk (53%). 
 
1 op 4 bedrijven neemt geen maatregelen om talent aan boord te houden. Wie dat wel 
doet investeert vooral in de toename van extra voordelen zoals flexibele uren (34%), 
gevolgd door regelmatige evaluatiegesprekken (26%), meer financiële voordelen 
(24%) en een duidelijker en beter zichtbaar carrièreplan en doelstellingen (24%) en 
salarisstijgingen (19%). 
 
 “Hoewel de intentie om te rekruteren – volgens de financiële rekruteringsindex - 
relatief laag is vergeleken met het buitenland ondervinden Belgische bedrijven ook 
problemen bij het aantrekken van financiële profielen. Onze divisie Robert Half 



Finance & Accounting, gespecialiseerd in het permanent rekruteren van financiële 
professionals, ziet sinds enkele maanden een stijgende vraag naar gespecialiseerde 
profielen die steeds moeilijker te vinden zijn. Het komt er dus niet alleen op aan om 
zich professioneel te laten begeleiden in dergelijke gespecialiseerde 
rekruteringsprocessen maar ook des te meer om talent aan boord te houden. Wij 
adviseren bedrijven daarom op een zeer gepersonaliseerde manier hun HR strategie 
aan te pakken, op maat van de werknemers en hun specifieke behoeften. Met een 
aangepast en flexibel HR-beleid kunnen ondernemingen er bovendien voor zorgen 
hun personeelsbezetting te optimaliseren en de juiste beslissingen te nemen inzake 
aanwervingen, het inschakelen van tijdelijke medewerkers of interim managers.“ aldus 
Joël Poilvache, Director voor Robert Half in België.  
 
Contacteer voor meer informatie: 
 
Katrien Vandenabeele 
Tel: +32 2 481 54 57 
E-mail: katrien.vandenabeele@rhi.net 
 
 
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 Asia Pasific, Europa Noord- en Zuid-Amerika.  
 
In België opereert Robert Half International vanuit verschillende gespecialiseerde divisies elk 
van hen in een specifieke niche: Accountemps (boekhoudkundig en financieel uitzendwerk), 
Robert Half Finance & Accounting (rekrutering van gespecialiseerde financiële profielen), 
Robert Half Management Resources (selectie van interim managers voor het opzetten en 
coördineren van specifieke projecten), Robert Half Financial Services Group (tijdelijke & vaste 
rekrutering van financiële en banking profielen), Robert Half Legal (werving & selectie van 
juridische professionals) & OfficeTeam (tijdelijke administratieve en secretariaatsopdrachten) 
www.roberthalf.be, www.accountemps.be en www.officeteam.be. 
 
 
 
 
 


