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ARBEIDSMARKT
Volg op deze themapagina de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor accountants.
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Teamwork geeft je vleugels
Agnes Koops

De Inspectie SZW oordeelt scherp over werkdruk,
agressie en ongewenst gedrag bij
accountantskantoren. Wat gastcolumniste Agnes

BEREKEN UW SALARIS BELONINGSTOOL 2018

Wat verdien ik?

Koops (PwC) betreft is er naast werkdruk... 

NIEUWS

17 februari 2020

Inspectie SZW: aanpak werkdruk bij
accountantskantoren schiet te kort

Tevreden, ontevreden of onzeker
over uw salaris als AA, RA of
accountancystudent? Kies de
sector waarin u werkt en - waar
van toepassing - hoeveel jaar
ervaring u heeft en de grootte van
het kantoor, en zie het antwoord.

Accountantskantoren treffen te weinig
maatregelen om werkdruk en ongewenst gedrag bij
hun werknemers te voorkomen of beperken. De
kantoren moeten de oorzaken van... 

NIEUWS

13 februari 2020

43 procent accepteert tegenbod bij
ontslag
Van de professionals die een tegenbod ontvangen
hebben nadat zij hun ontslag indienden,
accepteerde 43 procent het aanbod, terwijl 57
procent alsnog de overstap... 

NIEUWS

13 februari 2020

Krapte op arbeidsmarkt weer
toegenomen
Voor werkgevers is het in de laatste drie maanden
van het jaar weer lastiger geworden nieuw
personeel te vinden. Het aantal werklozen nam in
het vierde kwartaal... 

NIEUWS

11 februari 2020

Kabinet neemt SER-aanbevelingen
rondom diversiteit in de top over
Het kabinet wil het aandeel vrouwen en de culturele
diversiteit in de top van organisaties vergroten.

Toets uw salaris

De cijfers zijn berekend op basis
van gegevens verzameld voor het
Accountancy Beloningsonderzoek
2018.



Daarom neemt het de aanbevelingen van het SERadvies 'Diversiteit... 

NIEUWS

10 februari 2020

Nederland telt relatief weinig
kenniswerkers van over de grens
Nederland heeft vergeleken met andere Europese
landen relatief weinig internationale
kenniswerkers. Volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) gaat het... 

NIEUWS

21 januari 2020

Dashboard Accountancy uitgebreid
met cijfers over arbeidsmarkt
Het Dashboard Accountancy is uitgebreid met
cijfers over de arbeidsmarkt voor accountants. 

NIEUWS

15 januari 2020

'Nederland in Europese
middenmoot gelijkheid tussen man
en vrouw'
Het Nederlandse bedrijfsleven zit in de Europese
middenmoot voor wat betreft vrouwen in de top. 

NIEUWS

23 december 2019

Bijna helft werknemers bereikbaar
buiten werktijd
Bijna de helft van alle werknemers is vaak (24
procent) of altijd (23 procent) buiten werktijd
bereikbaar voor het werk via telefoon, e-mail of
WhatsApp. Ruim driekwart... 

NIEUWS

16 december 2019

KPMG UK snijdt in beloning top na
mager jaar
De Britse tak van KPMG keert zes miljoen pond
minder uit aan haar bestuursleden en executive
committee, na een jaar waarin de winst daalde met
veertien procent. 

DIVERSITEIT

12 december 2019

Eerbetoon aan de vrouwelijke
accountant en hoe verder?
Beroemde mannelijke accountants hebben hun
sporen achtergelaten. De vergaderzalen van het
NBA-gebouw zijn naar hen vernoemd. Zalen waar
inhoud wordt besproken, waar... 

NIEUWS

03 december 2019

KPMG: 'Beursfondsen bescheiden
over vorderingen
diversiteitsbeleid'
Nederlandse beursgenoteerde bedrijven
rapporteren in hun jaarverslag bescheiden over de
vorderingen die zij maken bij het realiseren van
hun diversiteitsbeleid.... 

NIEUWS

29 november 2019

FNV pleit voor verplicht
vrouwenquotum
Raden van commissarissen van beursgenoteerde
bedrijven moeten voor ten minste 30 procent uit
vrouwen bestaan. Om dat te realiseren moet een
vrouwenquotum vanaf 2020... 

NIEUWS

27 november 2019

'Beoordelingsgesprekken zijn niet
eerlijk'
Beoordelingsgesprekken hebben vrij weinig te
maken met hoe werknemers presteren. Vooral
uiterlijk, geslacht en accent blijken zeer bepalend
te zijn bij de beoordeling. 

NIEUWS

26 november 2019

Nog geen stemming over
vrouwenquotum
Een voorstel om een bindend vrouwenquotum in te
stellen in het bedrijfsleven wordt deze week toch
niet in stemming gebracht. Het was dinsdag nog
niet duidelijk of... 

NIEUWS

19 november 2019

Groei werkgelegenheid mkb zwakt
af
De werkgelegenheid in het mkb is in het derde
kwartaal met 3 procent toegenomen ten opzichte
van een jaar eerder. De groei is daarmee iets
afgezwakt ten opzichte... 

FEITEN EN CIJFERS

15 november 2019

Beloningsonderzoek
Het Accountancy Beloningsonderzoek, bij de laatste editie omgedoopt tot
'Accountancy Werk 2019', werd van 2005 tot en met 2019 uitgevoerd door Accountant
en Alterim,... 

ARBEIDSMARKT

05 november 2019

Arbeidsmarkt: stabiele instroom,
maar overstijgende vraag
Een min of meer stabiele instroom van studenten.
Maar ook een vraag van klanten van
accountantskantoren die het aanbod van
werknemers ver overschrijdt. Zo'n dertig... 

NIEUWS

23 oktober 2019

EY US biedt verontschuldiging aan
voor vrouwentraining
EY US heeft zijn verontschuldigingen aangeboden
voor een omstreden training voor vrouwen die in
juni 2018 gegeven is in het EY-kantoor in New
Jersey. 

NIEUWS

16 oktober 2019

KPMG in lijstje best betaalde
stageplekken
KPMG is terechtgekomen op de twaalfde plaats van
best betaalde stages in Nederland. Een stageplek in
de advocatuur biedt de meeste kans op een hoge
stagevergoeding... 

NIEUWS

14 oktober 2019

Top big four nog altijd een
'mannenbolwerk'
Het schiet nog niet erg op met de opmars van
vrouwen naar topposities bij de big four in
Nederland. Het aandeel vrouwelijke partners ligt
daar tussen de 13 en 15... 

NIEUWS

11 oktober 2019

'Voor het eerst in jaren minder
vacatures'
Voor het eerst in jaren daalt het aantal vacatures.
Daarmee is sprake van een omslag op de
arbeidsmarkt. 

NIEUWS

27 september 2019

Beloningscommissie moet
opsplitsing PwC UK helpen
voorkomen
PwC UK overweegt een externe commissie in te
stellen, die toezicht moet houden op de beloning
van controlerend accountants. Doel is om
mogelijke belangenconflicten... 

NIEUWS

27 september 2019

Rekenkamer: ‘Toename vrouwen in
adviescolleges regering stagneert’
Het aandeel vrouwen in adviescolleges van de
regering is in de afgelopen tien jaar blijven steken
op 38 procent. De wettelijke bepaling rondom
diversiteit in adviescolleges... 

MAGAZINE

20 september 2019

Jachtseizoen
Op de overspannen arbeidsmarkt zijn veel vertrouwde wervingsmethoden inmiddels
bot geworden. Maar het nieuwe jachtseizoen 2019-2020 biedt hoop. 

NIEUWS

20 september 2019

SER: 'Stel verplicht
vrouwenquotum bedrijven in'
Nederlandse bedrijven moeten een verplicht
quotum krijgen voor het aantal vrouwen in
topposities. 

NIEUWS

18 september 2019

VVD: nieuw drukmiddel nodig om
loonsverhogingen af te dwingen
Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, zoekt
naar een manier om bedrijven financieel te
stimuleren lonen verder te verhogen. 

ARBEIDSMARKT

17 september 2019

Kantoren West-Brabant lokken
havisten naar de accountancy
Zuidelijke accountantskantoren proberen
honderden leerlingen van havo en vwo te strikken
voor een dagje accountancy proeven. Een pilot van
afgelopen voorjaar smaakt... 

NIEUWS

13 september 2019

'Loonkloof bij mkb-bedrijven
minder extreem'
De loonkloof tussen de directeur en de gemiddelde
werknemer in het Nederlandse midden- en
kleinbedrijf is minder extreem dan bij grote
beursgenoteerde bedrijven. 

NIEUWS

06 september 2019

Krapte op arbeidsmarkt blijft
toenemen
De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Veel
werkgevers hebben last van een personeelstekort,
waaronder ook de accountantssector. 

Toon meer berichten
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