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VOORWOORD
Goed om te zien: de werkloosheid in ons land daalt nog
steeds. De keerzijde is echter dat de war for talent nog heviger
wordt, want de vraag naar professionals met specifieke kennis
is duidelijk groter dan het aanbod. Bedrijven hebben dus te
maken met felle concurrentie: het wordt steeds moeilijker om
talent te vinden. Kortom, de kandidaat is aan zet en werkgevers
moeten alles uit de kast halen.
Een van de punten waar kandidaten potentiële werkgevers op
beoordelen, is flexibiliteit. Een dag in de week thuiswerken,
vroeger beginnen om eerder te kunnen stoppen – zomaar wat
voorbeelden van verwachtingen of soms zelfs eisen van de
gemiddelde kandidaat. Een goede balans tussen werk en privé
is voor veel van hen namelijk minstens zo belangrijk als het
salaris.
Daarnaast ontkomen werkgevers niet aan de invloed van
technologie. Finance- en accountingprofessionals en ook
administratief medewerkers zien hun baan veranderen
doordat steeds meer taken geautomatiseerd worden. En naar
verwachting neemt de vraag naar technologische kennis en
andere vaardigheden, zoals analytisch vermogen, alleen maar
meer toe.

ROBERT HALF
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Hoe we dit alles weten? De consultants van Robert Half staan
elke dag weer midden in deze dynamische arbeidsmarkt.
Zij weten dus beter dan wie ook waar de behoeften liggen,
nu én in de toekomst. Bovendien hebben we een onderzoek
uitgevoerd onder 300 hiring managers, oftewel managers met
wervingsbevoegdheid. Hier kwamen interessante bevindingen
aan het licht, die we in deze salarisgids met je delen.
Heb je vragen over de Robert Half Salarisgids 2020? Of wil je
weten hoe we je kunnen helpen bij jouw wervingsbehoeften of
in je zoektocht naar werk? Wij geven je graag advies op maat.
Frédérique Bruggeman
Managing Director

De kandidaat is aan zet en
werkgevers moeten alles uit
de kast halen.
— Frédérique Bruggeman,
Managing Director

ROBERT HALF
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DE ARBEIDSMARKT
ONDER DE LOEP
De kandidaat aan zet
Nederland kampt met een alsmaar stijgende vacaturegraad,
oftewel het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen.
Dat blijkt uit cijfers van het CBS: in het eerste kwartaal van
2017 was die vacaturegraad nog 2,4 procent, een jaar later
2,9 procent en in dezelfde periode in 2019 was dat percentage
gestegen tot wel 3,3 procent.
Veel vacatures dus, maar te weinig kandidaten om ze in te
vullen. Dat betekent dat de strijd om talent nog steeds hevig
woedt. Daarbij zijn kandidaten zich meer bewust van het feit
dat ze zich in een gunstige positie bevinden. Steeds vaker
hebben ze de keuze tussen verschillende aanbiedingen.
Voor werkgevers wordt het dan ook belangrijker om zich te
onderscheiden van de concurrentie met authentieke storytelling
en een duidelijke bedrijfscultuur.
Wat voor kandidaten het vaakst de doorslag geeft? In een
kandidatenmarkt moet het totaalplaatje kloppen: een goed
gevoel bij de bedrijfscultuur, secundaire arbeidsvoorwaarden,
doorgroeimogelijkheden, leuke collega’s en een mooi
takenpakket staan voor de meeste werknemers boven aan
het verlanglijstje.

Je bedrijf klaarstomen voor de toekomst
Een kwart van de hiring managers verwacht dat kandidaten
met een hoge emotionele intelligentie de komende drie jaar
lastiger te vinden worden. Terwijl duidelijke communicatie op de
werkvloer en een goede verstandhouding tussen werknemers
wel onmisbaar zijn, juist omdat kandidaten op dit moment
goede collega’s en een prettige werksfeer zo hoog op hun
verlanglijstje hebben.

Kandidaten zijn zich steeds meer
bewust dat ze zich in een gunstige
positie bevinden.
— Frédérique Bruggeman,
Managing Director

De jacht op werknemers met een hoge emotionele
intelligentie is dan ook geopend, en daar hebben werkgevers
verschillende methoden voor. 62 procent van de hiring
managers peilt deze vaardigheden door het gebruik van
competence-based interviews. Daarnaast vraagt een derde de
opgegeven referenties naar de emotionele intelligentie van de
kandidaat en zetten drie op de tien hiring managers hiervoor
persoonlijkheidstesten in.
ROBERT HALF
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Uitstroom babyboomers
Bijna 80 procent van de Nederlandse werkgevers geeft
daarnaast aan dat het pensioen van de babyboomers een
bedreiging betekent voor de beschikbare vaardigheden binnen
hun bedrijf. Bijna alle werkgevers zeggen daarom nu al actief
te anticiperen op de naderende vertrekken. Ruim de helft (56%)
stoomt zijn bedrijf klaar voor het vertrek van de babyboomers
door teams samen te stellen met werknemers van verschillende
generaties om samenwerkingen tussen die generaties te
stimuleren. 45 procent organiseert trainingssessies voor alle
werknemers en een derde implementeert een online platform
waarop iedereen zijn kennis kan delen.
Maar dat er kennis verdwijnt, is niet de enige uitdaging. Want
waar babyboomers meestal erg trouw waren aan één bedrijf,
lijken jonge werknemers minder loyaal. Zij switchen vaker van
werkgever, omdat ze zoveel keus hebben en willen weten of
het gras niet toch ergens groener is. Aan werkgevers de taak
daar proactief op in te spelen door doorgroeimogelijkheden te
creëren en ambities te blijven bespreken.

Diverse takenpakketten
Dan zijn er nog externe factoren die de werving van nieuwe
werknemers beïnvloeden. 41 procent van de hiring managers
verwacht dat de toegenomen concurrentie in de markt daarop
de meeste impact zal hebben. Daarnaast ziet men ook heel wat
uitdagingen in de technologische veranderingen.

ROBERT HALF

SALARISGIDS 2O2O | 7

Door de vierde industriële revolutie worden takenpakketten
diverser en werknemers moeten dan ook steeds meer in huis
hebben. Het juiste talent binnenhalen om in te spelen op die
veranderingen en het bestaande personeelsbestand behouden,
is voor bijna de helft van de managers (47%) reden tot
bezorgdheid.

Andere oplossingen om die kenniskloof te dichten
Wat doen bedrijven dan zoal als het lastig blijkt om een vacature
voor een vaste functie in te vullen? Bijna vier op de tien managers
met wervingsbevoegdheid zijn bereid zich flexibeler op te stellen
als het gaat om de eisen aan bepaalde vaardigheden. Zij
willen een eventueel gebrek opvangen met trainingen zodra de
werknemer in dienst is. Zo’n 35 procent zoekt de oplossing bij de
huidige werknemers en verdeelt de taken van de baan waarvoor
de vacature is uitgezet over hen. Ongeveer een derde schakelt
zijn netwerk in om de ideale kandidaat te vinden. En eveneens
een derde kiest ervoor het salaris te verhogen of de secundaire
arbeidsvoorwaarden te verbeteren, in de hoop dat dat nieuwe
potentiële werknemers aantrekt.
Ongeveer drie op de tien managers gaan voor een tijdelijke
oplossing: zij huren een freelancer of een tijdelijke medewerker
in totdat ze de perfecte kandidaat voor de baan hebben
gevonden. Tijdelijke werknemers zijn ook om een andere reden
interessant voor werkgevers: 64 procent maakt gebruik van
interimmedewerkers om kennis over te dragen en het huidige
personeel bij te scholen.

ROBERT HALF
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We zien dan ook steeds vaker dat hr-professionals de inzet
van interimmers opnemen in hun strategie – in tegenstelling
tot voorheen, toen tijdelijke krachten echt als noodoplossing
gezien werden. Bonuspunt: 34 procent merkte dat de
interimmedewerker het team nieuwe energie gaf.

Technologie op de werkvloer
Het zal je niet verbazen dat er nauwelijks bedrijven zijn die
in de afgelopen drie jaar niet méér technologie zijn gaan
gebruiken. Bijna alle managers in ons onderzoek zagen dat het
toegenomen gebruik impact had op hun werknemers. Gelukkig
is de overgrote meerderheid positief. Zo gaat bij 48 procent
de productiviteit omhoog en rapporteren ruim vier op de tien
managers meer efficiëntie, wat weer leidt tot een betere balans
tussen werk en privé. En ruim een kwart van de werkgevers kan
door nieuwe technologie thuiswerken mogelijk maken – een van
de dingen die huidige werknemers zo belangrijk vinden.
Toch zijn er ook uitdagingen te bespeuren door meer gebruik
van technologie op de werkvloer. Zo merkt een op de vijf
managers dat de digitale ontwikkelingen zó snel gaan, dat
vaardigheden van zijn werknemers niet altijd meer up-todate zijn. Iets wat natuurlijk onherroepelijk meer vraag naar
technisch onderlegd talent creëert.

TALENTBEHEER
Hiring managers realiseren zich dat niet alleen
zij, maar de hele sector de komende jaren te
maken zullen krijgen met uitdagingen op het
gebied van talentbeheer. En dan met name op
het gebied van:
Aantrekken van talent
38%

Vergrijzing van personeelsbestand
35%

Behouden van talent
33%

Motivatie en betrokkenheid behouden
32%

Communicatie
25%

Productiviteit verbeteren
25%
Bron: onafhankelijk onderzoek bij 300 Nederlandse hiring managers.

ROBERT HALF
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SALARISTRENDS
Werknemers aan de macht

Niet alleen hoger salaris

Door de krapte op de arbeidsmarkt, steeg het brutosalaris het
afgelopen jaar flink. Kandidaten hebben in het wervingsproces
op dit moment de overhand en dat weten ze. Er zijn meer
vacatures dan kandidaten, waardoor kandidaten verschillende
selectieprocedures tegelijkertijd hebben lopen en ze dus de
keuze hebben uit verschillende banen. Daarnaast weten ze wat
ze kunnen vragen en zijn ze mondiger geworden.

Dat er náást salaris steeds meer aandacht is voor secundaire
voorwaarden, wordt aan de werkgeverskant bevestigd. Tot de
drie belangrijkste trends met betrekking tot de arbeidsmarkt die
de grootste impact op het bedrijf hebben in 2019, behoren een
toenemende vraag naar flexibiliteit (47%), vergrijzing van het
personeelsbestand (44%) en meer gespecialiseerde banen en
personeelstekort (allebei 43%). Salarisverhoging wordt met
34 procent als een minder belangrijke trend gezien.

Hoewel salaris toch altijd een breekpunt blijft, zijn medewerkers
wel bereid om salaris in te leveren voor een aantal dingen
die hun balans tussen werk en privé verbeteren. Tijd is steeds
belangrijker geworden: meer vrije tijd, flexibiliteit en een
kortere reistijd.

Als managers met wervingsbevoegdheid problemen
ondervinden om een vacature voor een vaste functie in te
vullen, is een derde (32%) daarvan bereid om het salaris te
verhogen of de secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Veel werkgevers proberen kandidaten dan ook te overtuigen
met extraatjes. Steeds meer werkgevers hanteren bijvoorbeeld
flexibele manieren van salariëring, waarbinnen werknemers
zelf à la carte hun eigen loonpakket kunnen samenstellen,
naargelang ze zelf het meest belang aan hechten. Denk
bijvoorbeeld aan een fiets van de zaak of een (bijdrage aan
een) sportabonnement. Lees hier meer over in het hoofdstuk
‘Trends in secundaire arbeidsvoorwaarden’ op pagina 20.

ROBERT HALF
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HOE JE ONZE SALARISTABELLEN MOET LEZEN
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.

Om tot een marktconform startsalaris te komen, bepaal je waar jouw kandidaat het beste past in de vier percentielen hieronder.

25e

50e

75e

95e

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.

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.

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 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.

PERCENTIELEN

FUNCTIE
Accounting

25

50

75

95

Accounting Clerk

34 401

37 666

38 885

41 061

AR / AP / Assistant Accountant

33 327

37 979

39 841

42 868

ROBERT HALF
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FINANCE EN
ACCOUNTING
Krapte op de arbeidsmarkt
In de arbeidsmarkt voor financiële en accountingprofessionals
zijn er duidelijke verschuivingen merkbaar op het vlak van
recruitment. Meer dan zes op de tien CFO’s (64%) geven aan
dat het moeilijker is om geschikt personeel te vinden. Het gaat
vooral om profielen voor financiële / zakelijke analyse (36%),
controlling (35%), consolidatie (32%) en financieel beheer
(32%). Als gevolg van automatisering verandert de manier van
werken, en daardoor ook de vraag in de markt. Zo wordt van
kandidaten bijvoorbeeld meer analytisch inzicht verwacht dan
voorheen. En dus stijgt de vraag naar kandidaten met minimaal
een hbo-opleiding. Terwijl het aantal gekwalificeerde mensen
schaars blijft.

Kandidaten zijn gewild
Recruiters zijn zich bewust van de krapte op de arbeidsmarkt
en anticiperen hierop. Werkgevers proberen het hart van
de kandidaat te veroveren door recruitmentprocessen te
versnellen en direct open kaart te spelen in geval van interesse.
Tegelijkertijd zorgt de krapte ervoor dat kandidaten zich vaker
bewust zijn van het feit dat ze gewild zijn op de arbeidsmarkt.

ROBERT HALF
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Zeker jonge mensen zijn sneller geneigd te kijken of het gras
aan de overkant – bij een andere werkgever – daadwerkelijk
groener is.
Als tussenoplossing tussen twee vaste aanwervingen kiezen
recruiters steeds vaker voor interim- of tijdelijke krachten. Zes
op de tien CFO’s (58%) geven aan vrijgekomen vacatures
in 2019 te willen vervullen met tijdelijke medewerkers; een
derde (33%) geeft aan het al aanwezige aantal tijdelijke
professionals te willen uitbreiden.

starterslonen zijn de laatste maanden aanzienlijk verhoogd.
Dit terwijl starters over het algemeen bereid zijn om een
deel van hun salaris in te leveren in ruil voor gunstige
arbeidsvoorwaarden. Dat het salaris marktconform is,
is daarvoor wel een voorwaarde. Dus om te voorkomen
dat werkgevers personeel kwijtraken of geen nieuwe
kandidaten kunnen vinden, moeten ze op de hoogte zijn van
marktconforme salarisschalen in de markt en bij concurrentie.
Werkgevers raadplegen daarom regelmatig benchmarks om
op de hoogte te blijven van salaristrends.

Secundaire arbeidsvoorwaarden in opmars

Geen enkele kandidaat kan alle vakjes
aanvinken. Daarom is het belangrijk
om naar het potentieel te kijken.
— Frédérique Bruggeman, Managing Director

Hogere lonen

Kandidaten kijken niet langer alleen naar het brutoloon, maar
ook naar welke secundaire arbeidsvoorwaarden ze boven op
hun salaris krijgen. En dan gaat het allang niet meer alleen om
dingen als een auto van de zaak – zeker niet bij starters, die
zich er terdege van bewust zijn dat dit soort voordelen meer bij
seniorfuncties horen. Belangrijker dan dit soort materialistische
bonussen, vinden ze arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan
een goede balans tussen werk en privéleven. Zo zijn een dag
minder werken, flexibele werktijden en de mogelijkheid tot
thuiswerken steeds populairder onder kandidaten.

Door de grote vraag naar en het beperkte aanbod van
geschikte kandidaten, zijn vier op de tien financieel managers
(38%) bereid de salarissen wat omhoog te trekken om
een vacature voor een vaste functie in te vullen. Ook de

ROBERT HALF
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MEESTGEVRAAGDE EXPERTISE
• Controlling

• Consolidatie

• Financieel beheer

• Boekhouding

• Financiële analyse /
bedrijfsanalyse

• HBO Bedrijfseconomie

MEESTGEVRAAGDE TECHNISCHE
VAARDIGHEDEN

• HBO Accountancy

• SAP

• Master Business Administration

• Oracle

• Master Auditing & Control

• Excel

MEESTGEVRAAGDE OPLEIDINGEN

ROBERT HALF
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FINANCE EN ACCOUNTING
SALARISSEN
PERCENTIELEN

FINANCE EN
ACCOUNTING

FUNCTIE

25

50

75

95

-

1 770

1 824

2 000

Student jobs

Student (finance and accounting)*

Accounting

Accounting Clerk

34 401

37 666

38 885

41 061

AR / AP / Assistant Accountant

33 327

37 979

39 841

42 868

AR / AP Team Leader

47 655

52 326

61 526

66 567

Bookkeeper / GL Accountant

39 297

49 104

57 043

65 511

Senior Accountant

45 742

56 265

59 334

66 157

Cost Accountant

46 035

53 324

55 574

59 334

Accounting Team Leader

57 979

64 909

69 053

73 375

Accounting Manager

68 541

75 191

79 283

84 909

Accounting Director

88 042

108 694

128 259

146 737

Credit Collector

33 306

36 702

39 546

42 479

Credit Controller

39 519

46 290

50 669

55 979

Credit Manager

56 254

73 145

80 256

88 541

Finance Manager

74 679

79 283

85 067

97 144

97 876

107 944

115 044

131 704

145 010

179 025

211 250

241 684

Credit Management

Financial
Management

Finance Director
CFO / VP Finance

* maandsalaris

ROBERT HALF
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FINANCE EN
ACCOUNTING

FUNCTIE

25

50

75

95

Assistant Controller

47 672

50 995

52 668

56 045

Financial Controller

56 969

67 182

71 174

75 829

Business Controller

57 266

72 520

77 728

86 082

Cost / Plant Controller

59 661

73 656

86 914

92 198

Regional Controller

89 001

102 300

114 141

120 714

Controlling Manager / Group Controller

79 329

93 221

115 088

134 908

Financial / Business
Analysis

Financial / Business Analyst

51 329

59 206

78 260

85 601

Financial Planning & Analysis Manager

82 863

102 300

104 494

117 210

Internal Audit

Internal Auditor

41 047

56 413

69 150

86 827

Controlling

Tax

Internal Audit Manager

78 771

94 645

100 254

112 274

Internal Audit Director

115 011

145 778

160 795

172 017

53 355

56 558

73 010

85 496

Tax Specialist
Tax Manager
Group / European Tax Director

Treasury

Cash Management / Treasury Analyst
Treasury Manager

102 300

110 484

117 645

132 990

140 724

156 928

45 488

49 846

56 725

64 986

64 577

91 559

107 441

124 440

100 254

132 990

156 928

179 588

Consolidation Specialist

57 800

61 398

67 262

85 280

Group Consolidations Manager

82 355

101 405

127 875

143 757

Group / European Treasury Director
Consolidation

82 863
112 837

ROBERT HALF
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ADMINISTRATIEVE
ONDERSTEUNING
Gebrek aan technische skills en veranderende rollen
Het moeilijkst te vinden zijn kandidaten die ervaring hebben
met Enterprise Resource Planning- (ERP) en payrollsystemen.
Steeds meer bedrijven implementeren dergelijke nieuwe
systemen, waardoor het takenpakket van administratieve
werknemers verandert.
Ook voor de verwerking van dossiers is steeds vaker
systeemkennis vereist. Als gevolg zijn functies met betrekking
tot ondersteuning op het gebied van management (34%) en op
juridisch gebied (35%) de moeilijkst in te vullen functies voor
werkgevers. Daarna volgen ondersteuning op het gebied van
logistiek en inkoop en hr/salarisadministratie (beide 31%).
Als gevolg van de technologische vooruitgang verandert niet
alleen het takenpakket van administratieve professionals,
maar komen er ook nieuwe rollen voor hen bij. De meest
voorkomende zijn die van welzijnsmanager, consultant digitale
transformatie, manager van werknemersbetrokkenheid en
diversiteitsmedewerker. Deze rollen sluiten naadloos aan bij de
trend dat zowel werkgevers als werknemers steeds meer waarde
hechten aan cultural fit.

ROBERT HALF
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Vraag naar tijdelijke werkkrachten blijft hoog
Ook het afgelopen jaar gingen heel wat werkgevers op zoek
naar interimmedewerkers om administratieve ondersteuning
te bieden. Werkgevers staan steeds meer open voor tijdelijke
contracten: om een periode te overbruggen tot ze de
spreekwoordelijke witte raaf gevonden hebben, omdat er
tijdelijk meer werkdruk is, of als vervanging voor zwangere
of langdurig zieke collega’s.

Door de krapte op de arbeidsmarkt
kunnen pas afgestudeerden op een
hoger startloon rekenen.
— Frédérique Bruggeman,
Managing Director

het een positieve impact had op het aanvullen van ontbrekende
expertise in het team. Bovendien betekende het volgens 34
procent van de managers een nieuwe impuls voor het team en
zijn dankzij de extra kracht targets en doelstellingen behaald.

Hoger startloon
Pas afgestudeerden binnen de administratieve ondersteuning
kunnen op een hoger startloon rekenen dan vroeger. Zeker
voor de moeilijk te vinden profielen is bijna een derde van de
bedrijven bereid een hoger salaris uit te keren. Ook studenten
die vakantiewerk doen, krijgen een hoger uurloon dan vroeger
het geval was. Dit heeft allemaal te maken met de krapte op
de arbeidsmarkt, waardoor het lastiger is om gekwalificeerde
professionals te vinden.
Ook worden tegenwoordig bij de administratieve beroepen
steeds vaker bonussen uitgekeerd. Iets wat de werkkwaliteit
bevordert en een positief effect heeft op retentie van
werknemers.

Bijna een derde (29%) van de werkgevers geeft aan bereid te
zijn om een freelancer of tijdelijke werknemer in te huren tot ze
in staat zijn een functie definitief in te vullen. Van de managers
die tijdelijke professionals aannamen, geeft 40 procent aan dat

ROBERT HALF
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MEESTGEVRAAGDE EXPERTISE
• Management support

• Legal support

• Finance support

• HR & Payroll support

• Logistics & Purchasing
support

• Opleiding Scheepvaart & Transport College (STC)

MEESTGEVRAAGDE TECHNISCHE
VAARDIGHEDEN

• HBO Commerciële Economie

• MS Office

• MBO Commercieel medewerker

• ERP-software (SAP, Navision, enz.)

MEESTGEVRAAGDE OPLEIDINGEN

• Taalvaardigheden

ROBERT HALF
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ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING: SALARISSEN
PERCENTIELEN

ADMINISTRATIEVE
ONDERSTEUNING

FUNCTIE
Student jobs

Administrative student

25

50

75

95

-

1 729

1 844

2 055

2 148

2 558

2 762

3 274

Personal Assistant / Executive Assistant

2 864

3 069

3 274

3 683

Data Entry Administrator

2 046

2 251

2 455

2 660

Receptionist

1 841

2 148

2 251

2 455

Office Manager

2 353

2 660

2 864

3 171

All-Round Administrative Employee

1 944

2 148

2 353

2 864

Finance

Administrative Support

2 148

2 251

2 353

2 762

Sales

Order Administrator

2 251

2 660

2 762

2 864

Customer Service Representative

2 251

2 660

2 864

3 069

Sales Assistant

2 148

2 455

2 660

2 864

2 251

2 558

2 762

3 069

Expeditor / Transport Planner

2 762

2 967

3 171

3 581

Supply Chain Assistant

2 455

2 762

2 967

3 274

Purchasing Assistant

2 251

2 455

2 660

2 762

Payroll Assistant / Officer

2 660

2 762

2 864

3 069

HR Assistant / Recruiting Assistant

2 148

2 251

2 455

2 660

HR Officer / HR Generalist

2 762

2 967

3 274

3 683

Marketing & PR

(E-)Marketing & PR Assistant

2 558

2 762

2 864

3 274

Legal

Legal Assistant

2 455

2 864

2 967

3 274

Management Support Management Assistant
Office Support

Logistics & Purchasing Logistics Administrator

Human Resources
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TRENDS IN SECUNDAIRE
ARBEIDSVOORWAARDEN
Cultural fit steeds belangrijker voor
jongere werknemers
Het basissalaris wordt steeds vaker uitgebreid met extra
secundaire arbeidsvoorwaarden. Traditionele zaken als
collectieve verzekeringen – en materiële dingen als een auto
van de zaak – verliezen aan belang bij de jongere generatie
werknemers. De fit met de bedrijfscultuur daarentegen wordt
een van de belangrijkste aspecten van de keuze om voor een
bepaald bedrijf te gaan werken. De zogenaamde ‘klik’ weegt
voor werknemers steeds zwaarder dan het brutoloon.

Flexibele werktijden en de mogelijkheid
tot thuiswerken worden vaker als
vanzelfsprekend gezien.
— Frédérique Bruggeman, Managing Director

Flexibiliteit is key
Ook de mogelijkheid om flexibel te werken is een van
de criteria die in de lift zitten. Flexibele werktijden en de
mogelijkheid tot thuiswerken zijn niet alleen manieren om het
de werknemer aangenamer te maken, maar worden steeds
vaker als vanzelfsprekend gezien door werknemers. De krapte
op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de kandidaat aan zet is
en dus meer eisen kan stellen. Bovendien is het belang van
een goede balans tussen werk en privéleven flink toegenomen.
Door het toekennen van flexibiliteit in werkuren en -locatie komt
de werkgever tegemoet aan de persoonlijke situatie van een
werknemer.

Samengesteld loonpakket wint aan populariteit
We merken ook dat het samengestelde loonpakket in
populariteit toeneemt. Het gaat hierbij om een vooraf
bepaald budget waarbinnen een werknemer voor specifieke
secundaire arbeidsvoorwaarden kan kiezen. Denk hierbij aan
opleidingsbudget, extra vrije dagen of een bijdrage aan de
sportschool. Op die manier kan een werknemer zijn salaris
precies zo indelen dat het past bij zijn persoonlijke situatie. En
dat past op zijn beurt weer perfect binnen de opkomst van het
belang van een goede balans tussen werk en privéleven. Zo
helpt deze flexibele verloning bedrijven bij hun retentiestrategie
en moedigt loyaliteit aan bij werknemers.
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EMOTIONEEL INTELLIGENT OP DE WERKVLOER
We publiceren regelmatig rapporten over opkomende trends op het gebied van werving, werkgelegenheid en de werkplek.
Recent hebben we emotionele intelligentie onder de aandacht gebracht. Emotionele intelligentie is het vermogen om zich bewust
te zijn van eigen emoties, deze te beheersen en uit te drukken. Ontdek hoe je EI test bij kandidaten of hoe emotioneel intelligent
jezelf bent.

Wat is emotionele intelligentie en waarom is het belangrijk
voor jou? Onze whitepaper helpt je verder op weg. In
dit rapport vind je een checklist met vragen en tips voor
het sollicitatiegesprek om te bepalen of een kandidaat
een hoog emotioneel quotiënt heeft.

DOWNLOAD JOUW EXEMPLAAR

Iedere dag kom je in contact met veel verschillende
persoonlijkheden op de werkplek. Daarom is emotionele
intelligentie zo’n waardevolle troef. Benieuwd hoe
emotioneel intelligent jij zelf eigenlijk bent?

DOE DE TEST
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METHODOLOGIE
De Robert Half Salarisgids 2020 biedt een uitgebreid
overzicht van de gangbare salarisschalen, secundaire
arbeidsvoorwaarden en specifieke arbeidsmarkttrends voor
finance- en accountingprofessionals en administratieve
professionals.
Aan de hand van deze gids bepaal je salarisniveaus voor
nieuwe medewerkers, maak je budgetten op en blijf je op de
hoogte van de huidige belonings- en wervingstrends op de
arbeidsmarkt.

De salarissen
De salarissen zijn startsalarissen gebaseerd op Nederlandse
gemiddelden en variëren naargelang het ervaringsniveau, de
grootte van de onderneming, de sector, de vaardigheden van
de medewerker en de organisatie zelf.

voor finance- en accountingprofessionals (inclusief 8%
vakantiegeld) en brutomaandsalarissen voor administratieve
professionals. Bonussen, incentives en alle andere secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn niet meegenomen.

Ons onderzoek is gebaseerd op:
• duizenden ingevulde vacatures en vele (sollicitatie)
gesprekken met HR- en financeprofessionals;
• lokale inzichten en uitgebreide analyse van huidige en
toekomstige wervingstrends;
• onze unieke ‘workplace survey’, een onafhankelijke
enquête onder 200 Nederlandse CFO’s en Financieel
Directeuren, alsmede 300 Nederlandse managers met
wervingsbevoegdheid.

Startsalarissen zijn salarissen die werkgevers aanbieden
aan werknemers op het moment van werving. Per
functie worden de salarissen weergegeven, uitgedrukt
in percentielen. De salarissen zijn brutojaarsalarissen
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SAMENWERKEN MET ROBERT HALF
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, interimmanagement- 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 changemanagementinitiatieven
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.
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ROBERT HALF WERELDWIJD

België
Duitsland
Frankrijk
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland

Canada

Verenigde Staten

Japan
China
Hong Kong
Verenigde
Arabische
Emiraten

Robert Half heeft
wereldwijd meer dan
300 kantoren.

Singapore

Brazilië

Chili

Australië
Nieuw-Zeeland

ROBERT HALF

Accountemps®
OfficeTeam®
Robert Half® Finance & Accounting
Robert Half® Management Resources
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