ARBEIDSMARKT
Volg op deze dossierpagina de laatste ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid,
personeelsmanagement, diversiteit en andere werkgerelateerde zaken, met speciale aandacht voor de
arbeidsmarkt voor accountants en nancials.
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KPMG: 'Vrouwelijke bestuurders zien coronacrisis als
impuls voor meer diversiteit'
Vrouwelijke bestuurders van grote Nederlandse ondernemingen zien de
coronacrisis als een belangrijke impuls voor meer inclusiviteit en diversiteit
binnen het bedrijfsleven. 

NIEUWS

13 april 2021

PwC: Omscholing cruciaal voor 'zombiebanen'
Digitalisering bedreigt de komende jaren ongeveer 1,6 miljoen banen.
Omscholing is cruciaal om deze mensen aan het werk te houden, en dat kan
vaak vrij gemakkelijk... 

NIEUWS

24 maart 2021

Amerikaanse bank verbiedt Zoom-vergadering op
vrijdagen
Citigroup wil met nieuwe regels de grenzen tussen werk en vrije tijd beter
bewaken. Topvrouw Jane Fraser verbiedt personeel van de grote Amerikaanse
bank om op vrijdagen... 

NIEUWS

23 maart 2021

Jonge professionals vrezen burnout
Banken, advocatenkantoren en accountantspraktijken worden steeds vaker
geconfronteerd met uitval van junior personeel, als gevolg van een burnout.
De coronacrisis... 

DISCUSSIE

Debat

15 maart 2021

'Vrouwelijke voorbeelden maken het verschil'
Een vrouwenquotum is "helaas" echt nodig. Dat stelde Petri Hofsté tijdens
het recente Women Leadership Event van NBA en IMA. "Het lukt niet met
alleen goede bedoelingen.... 

NIEUWS

11 maart 2021

Aantal vacatures met thuiswerkmogelijkheden sterk
toegenomen
Het aantal vacatures waarbij gedeeltelijk of fulltime thuiswerken mogelijk is
op lange termijn, is sterk toegenomen. 

NIEUWS

11 maart 2021

'Coronacrisis kostte bijna 6 miljoen banen in EU'
De werkgelegenheid in de Europese Unie is door de coronacrisis met bijna 6
miljoen banen gekrompen. Daarbij werden vooral tijdelijke werknemers hard
getro en. 

NIEUWS

08 maart 2021

Aandeel vrouwen in hogere leidinggevende posities
passeert grens van dertig procent
Het aantal vrouwen met een hogere leidinggevende functie in bedrijven in het
middensegment is wereldwijd gestegen tot 31 procent. Dit ondanks de
coronacrisis, die... 

NIEUWS

08 maart 2021

Steeds meer vrouwen ondernemen in Nederland
Nederland telt steeds meer vrouwelijke ondernemers. Volgens onderzoek van
de Kamer van Koophandel (KVK) is hun aantal inmiddels gestegen tot bijna
668.000, van een... 

NIEUWS

25 februari 2021

Toezichthouder kijkt naar loonsverhoging bij
supermarkten
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) praat met supermarkten over de
loonsverhoging die zij hebben doorgevoerd. Grote supermarktketens hebben
deze maand de salarissen... 

NIEUWS

25 februari 2021

Interim-professional staat door pandemie vaker open
voor vast dienstverband
Interim-professionals staan vanwege de coronacrisis vaker open voor een
vast contract. Tegelijkertijd blijven sommige bedrijven voorzichtig met het
aannemen van... 

NIEUWS

18 februari 2021

CBS: werkloosheid in Nederland gaat hard omlaag
De werkloosheid in Nederland gaat hard omlaag, ondanks de coronacrisis.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het aantal
werklozen in de afgelopen... 

NIEUWS

16 februari 2021

Werkgelegenheid loopt licht terug in slotkwartaal
2020
De werkgelegenheid in Nederland is in het laatste kwartaal van vorig jaar
licht afgenomen. Ook het aantal vacatures ging omlaag. Daarmee lijkt het
beeld op de arbeidsmarkt... 

NIEUWS

11 februari 2021

Rabobank gaat duizenden banen schrappen
Rabobank schrapt de komende vijf jaar circa vijfduizend banen, waarvan het
grootste deel in Nederland. 

NIEUWS

09 februari 2021

Financial ziet overstap naar publieke sector wel zitten
Finance professionals zijn geïnteresseerd in een overstap van het
bedrijfsleven naar de publieke sector en publieke organisaties zien deze groep
graag komen. Ook... 

NIEUWS

03 februari 2021

Kamer kritisch over roep om hoger loon commissaris
staatsbedrijf
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat commissarissen bij
staatsbedrijven, zoals de NS, Schiphol en TenneT, meer voor hun diensten
betaald moeten krijgen.... 

NIEUWS

29 januari 2021

Aandeel vrouwen in top stijgt te weinig en te
langzaam
Het aandeel vrouwen in de top van bedrijven steeg de afgelopen jaren, maar te
weinig en te langzaam. Ook de aanwas van vrouwen in de laag onder de top is
nog niet... 

NIEUWS

28 januari 2021

UWV: 'Aantal banen valt terug tot niveau 2018'
Door de coronacrisis verdwijnen er in Nederland in een periode van twee jaar
waarschijnlijk zo'n 189 duizend banen. Volgens berekeningen van
uitkeringsinstantie... 

NIEUWS

26 januari 2021

Uitzendbranche heeft flink te lijden onder de
coronacrisis
De uitzendbranche heeft stevig te lijden onder de coronacrisis. Volgens de
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is het totaal aantal uitzenduren
vorig jaar met... 

NIEUWS

11 januari 2021

Arbeidsmarkt finance professionals herstelt zich
vanwege toegenomen werkdruk door pandemie
Door de coronacrisis nam de werkdruk voor nance afdelingen enorm toe.
Dat zorgde in het najaar van 2020 voor een vlot herstel van het aantal nance
vacatures.... 

NIEUWS

07 januari 2021

'Top bedrijfsleven heeft jaarsalaris minimumloner al
binnen'
De topmannen van grote bedrijven als Philips, Ahold Delhaize en Unilever
hebben na enkele dagen in het nieuwe jaar al het loon verdiend waarvoor een
minimumloner... 

NIEUWS

06 januari 2021

Duitse wet verplicht vrouwen in bestuur
beursgenoteerde bedrijven
Duitsland is van plan beursgenoteerde bedrijven wettelijk te verplichten een
vrouw in het bestuur te benoemen. De coalitiepartijen in Berlijn hebben
daarover een... 

DISCUSSIE

Marjan
Heemskerk

Column

29 december 2020

Vrouwen lijden het meest onder de crisis – ook in de
accountancy?
Door de focus op 'coronajaar' 2020 dreigt het diversiteitsbeleid te stagneren,
waarschuwt Marjan Heemskerk. 

NIEUWS

17 december 2020

Werkloosheid verder gedaald in november
De werkloosheid in Nederland is in november opnieuw afgenomen. In totaal
zaten er vorige maand 378 duizend mensen zonder werk, wat neerkomt op 4
procent van de beroepsbevolking. 

NIEUWS

04 december 2020

Belangenvereniging Eumedion staat achter
vrouwenquotum
Belangenvereniging van institutionele beleggers als pensioenfondsen en
verzekeraars Eumedion steunt het quotum voor vrouwen in de top van het
bedrijfsleven. 

NIEUWS

02 december 2020

Aantal ontslagaanvragen in oktober twee keer zo hoog
Het aantal ontslagaanvragen is in oktober meer dan verdubbeld ten opzichte
van dezelfde maand vorig jaar. 

NIEUWS

25 november 2020

'Sabbatical en ouderschapsverlof bezig aan opmars in
vacatures'
Secundaire arbeidsvoorwaarden als exibele werktijden, mogelijkheden voor
een sabbatical en betaald ouderschapsverlof komen dit jaar veel vaker voor in
vacatures... 

NIEUWS

23 november 2020

'4 op de 10 vrouwen op werkvloer benadeeld door
zwangerschap'
Vier op de tien vrouwen wordt op de arbeidsmarkt nog steeds benadeeld
vanwege een zwangerschap of een pasgeboren kind. 

NIEUWS

13 november 2020

'Vraag naar controllers in oktober groter dan vorig
jaar'
Na een korte dip in de vraag naar controllers in maart, april en mei zet de
sinds juni ingezette stijging in vacatures voor deze functies verder door. In
oktober... 

NIEUWS

13 november 2020

Aantal banen stijgt met recordaantal, werkloosheid
stijgt ook
De arbeidsmarkt is wat opgekrabbeld na de enorme coronaklap van het
tweede kwartaal. In de afgelopen periode kwamen er een recordaantal van 164
duizend banen bij... 

Toon meer berichten

