
WAT ZEGT 10 JAAR RECRUITMENTDATA  
OVER DE REGISTER CONTROLLER?



Introductie

De opleiding tot Register Controller bereidt 
ambitieuze finance professionals voor op een 
strategische finance positie: business partners 
die kunnen leiden met een duidelijke visie, 
gebaseerd op data. Wat is de toegevoegde 
waarde van Register Controllers in het 
bedrijfsleven? Hoe sterk is de positie van 
Register Controllers op de arbeidsmarkt? 
Vergroot een RC-titel echt je carrièrekansen? 
Robert Walters is samen met de Vereniging 
van Register Controllers, digital transformation 
consultancy NAVARA en Associate Professor 
Ronald Huisman van de Erasmus Universiteit op 
zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen. 
Aan de basis van dit onderzoek staat 10 jaar aan 
recruitmentdata van Robert Walters, waaronder 
vacatureteksten en contactmomenten tussen 
financiële professionals, recruitment consultants 
en werkgevers.  
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Robert Walters heeft in de afgelopen 10 jaar een 
bestand opgebouwd bestaand uit meer dan 70 
miljoen geregistreerde recruitmentactiviteiten, 
zoals sollicitaties en contactmomenten. Er staan 
800 Register Controllers in de Robert Walters 
kandidatendatabase, wat betekent dat 20% van 
de totale RC-populatie is meegenomen in dit 
onderzoek.  

NAVARA is gespecialiseerd in het begeleiden 
van organisaties die de transitie willen maken 
naar een datagedreven bedrijfsvoering. Met 
hun stevige ervaring op het gebied van data 
analyse heeft NAVARA voor dit onderzoek 
.8TB aan recruitmentdata gecentraliseerd, 
geherstructureerd en geanalyseerd met behulp 
van verschillende open source platformen, zoals 
Python en R. De resultaten zijn gevisualiseerd in 
Tableau, een geavanceerd analytics dashboard.

Het genereren van robuuste onderzoeksresultaten over de Register Controller 
begint met de juiste data. Met meer dan 20% van de RC-populatie van 
Nederland in het databestand kunnen wij met zekerheid zeggen dat de 
onderzoeksresultaten valide zijn.

EVA OUDEMANS - Data Science Consultant – NAVARA
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De Register Controller 
vervult de rol waarvoor hij is 
opgeleid

1
De Register Controller heeft 
een sterke positie op de 
arbeidsmarkt

2
De Register Controller 
wordt steeds meer 
datagedreven

3

.8TB
recruitmentdata

10 jaar
2008-2018

9000
vacatures

65k
sollicitatiegesprekken

38 jaar
Gemiddelde 
leeftijd van RC’s

20%
van de RC 
populatie

100k+
contactmomenten 
met RC’s

RECRUITMENTDATA

CONCLUSIES OVER DE ROL VAN DE REGISTER CONTROLLER:

800
Register 
Controllers



1. DE REGISTER CONTROLLER VERVULT DE ROL WAARVOOR HIJ IS OPGELEID

Doel van de RC-opleiding is om financiële professionals 
te vormen tot slagvaardige business partners die 
de bedrijfsvoering kunnen verbeteren op basis van 
cijfermatige inzichten. Financials leren data effectief te 
analyseren en in te zetten om de P&L te beïnvloeden, aan 
zowel de omzet- als de kostenzijde. Maar is de kans groot 
dat je na het behalen van de RC-titel een baan bemachtigt 
waar je deze skills kunt inzetten? Het antwoord is ja. 
Register Controllers gaan vooral aan de slag in functies 
waarin zij verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de 
financiële performance van de organisatie. Voorbeelden 
van functies waarin veel Register Controllers aangenomen 
worden zijn Business Unit Controller, Manager Business 
Control, Commercial Controller en Site Controller. 

Register Accountants daarentegen zijn vaker werkzaam in 
functies waarin de focus op financial reporting ligt,
zoals Controller en Financial Controller.

■  CORPORATE CONTROLLER

■  GROUP CONTROLLER

■  MANAGER FINANCIAL CONTROL

■  PRODUCT CONTROLLER 

■  BUSINESS CONTROLLER

■  FP&A MANAGER

■  MANAGER BUSINESS CONTROL

■  COMMERCIAL CONTROLLER

■  BUSINESS UNIT CONTROLLER

■  SITE CONTROLLER

Functies waarvoor RA’s worden aangenomen

Functies waarvoor RC’s worden aangenomen



2. DE REGISTER CONTROLLER HEEFT EEN STERKE POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT

20%
vaker uitgenodigd voor 
sollicitatiegesprek

2x
grotere kans op baan in 
crisistijd

40%
sneller uitgenodigd voor 
sollicitatiegesprek 

Ervaring met data analytics tools is meestal geen vereiste voor Register 
Controllers, en dat is maar goed ook. De rol van de RC is om te zorgen dat er 
data gegenereerd wordt, om dingen in beweging te brengen en de organisatie uit 
te dagen om de verkregen inzichten toe te passen.

BOB VAN GINKEL - Managing Director - Robert Walters

Uit de gesprekken die Robert Walters recruitment consultants met opdrachtgevers voeren ontstaat het beeld dat 
Register Controllers gewild zijn in het bedrijfsleven, en dat organisaties weten wat de toegevoegde waarde van een 
Register Controller is. 

Het recruitmentdata onderzoek bevestigt de toegevoegde waarde van een RC-titel. Register Controllers worden 
20% vaker uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan andere finance kandidaten die wij op voorstellen aan 
opdrachtgevers. Niet alleen komen RC’s vaker door de voorselectie, organisaties zijn ook bang om achter het net 
te vissen. De reactiesnelheid voor het inplannen van een sollicitatiegesprek is 40% hoger dan bij andere financiële 
professionals.  

Een andere interessante uitkomst van het onderzoek is de crisisbestendigheid van de Register Controller. In de 
periode 2010-2014, het dieptepunt van de financiële crisis, hadden kandidaten met een RC-titel een twee keer zo 
grote kans om een baan te vinden in vergelijking met andere hoogopgeleide financials.



3. DE REGISTER CONTROLLER WORDT STEEDS MEER DATAGEDREVEN

Een bestand van meer dan 9000 vacatures is geanalyseerd op keywords om te ontdekken welke skills belangrijk 
zijn voor Register Controllers. Een duidelijk zichtbare trend is dat de rol van de Register Controller over de jaren 
heen steeds meer datagedreven wordt. De Register Controller is veel meer bezig met forecasting dan met reporting. 
In de vacature analyse is te zien dat ervaring met ‘Reporting’ in de periode 2008-2010 nog in bijna de helft van 
de vacatures voor Register Controllers gevraagd werd. Terwijl de vraag naar reporting in vacatures voor Register 
Accountants de afgelopen 2 jaar steeg naar 45%, daalde dit voor Register Controllers naar 25%. De vraag naar 
forecasting ervaring binnen Register Controller vacatures liet de afgelopen tien jaar een sterke stijging zien. In de 
periode 2008-2010 werd in 5% van de vacatures voor Register Controllers gevraagd naar forecasting ervaring. 
Inmiddels is dat voor 60% van de vacatures een vereiste. 

De Register Controller is geen data scientist; 
moderne data tools zoals Phython, R en Tableau 
worden door deze groep weinig gebruikt. Maar 
forecasting kan alleen op een betrouwbare manier 
gedaan worden door historische data mee te nemen 
in de voorspellingen. De Register Controller bezit 
de skills om de beschikbare data te analyseren, 
structureren, en om te zetten in kloppende 
voorspellingen voor de toekomst. 

RC-VACATURES MET KEYWORD ‘FORECASTING’
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RC-VACATURES MET KEYWORD ‘REPORTING’
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AUSTRALIA
BELGIUM

BRAZIL
CANADA

CHILE
CHINA

FRANCE
GERMANY

HONG KONG
INDIA

INDONESIA
IRELAND

JAPAN
LUXEMBOURG

MALAYSIA
NETHERLANDS
NEW ZEALAND

PHILIPPINES
PORTUGAL 
SINGAPORE

SOUTH AFRICA
SOUTH KOREA

SPAIN
SWITZERLAND

TAIWAN
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