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Als het gaat om de balans tussen werk en studie, moet studenten zich
tegenover hun werkgever niet gedragen als Calimero, maar ‘brutaal’ zijn.
Zegt Marisa Noronha (NBA Young Profs).
In haar column in de in de vierde aflevering van Accountant TV betoogt ze dat
het bij het realiseren van die balans verleidelijk is om te wijzen naar werkgevers
en opleiders, maar dat vooral ook aan komt op de young profs zelf. “Van jonge
professional zonder rechte rug is geen goede young prof te vormen. Een lijdzame
houding past daarbij niet, ook niet in deze discussie."
Young profs die in deze discussie hun rechte rug tonen tegenover hun werkgever
dwingen de persoonlijke balans af die hen zal vormen tot “de professionals waar
ons beroep naar snakt”.
» Bekijk aflevering 4 van Accountant TV
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Krapte op arbeidsmarkt blijft
toenemen
De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Veel
werkgevers hebben last van een personeelstekort,
waaronder ook de accountantssector. 
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NEMACC: 'Accountants net iets
gelukkiger dan gemiddeld'
Accountants scoren qua geluk en levenstevredenheid net iets
hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Er is een duidelijk
verband tussen het geluksniveau en ziekteverzuim, verloop
en werkprestaties. Werk-privébalans, inhoud van het werk
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en werkvloeromstandigheden zijn de drie belangrijkste
factoren die invloed hebben op het geluksniveau. 
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'Derde van Nederlanders rekent op
loongroei'
Bijna een op de drie Nederlanders denkt er volgend jaar in
loon op vooruit te gaan. 
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Kwakkelend bedrijf snijdt vooral in
personeel
Bedrijven die het moeilijk hebben, laten liever personeel
vertrekken dan dat ze aan loonsverhogingen morrelen. Dat
blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). 
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Loon flexwerker helft lager dan bij
vast werk
Het gemiddelde loon voor werknemers met een flexibel
arbeidscontract is bijna de helft lager dan dat voor
werknemers met een vast contract. 
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