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'Werkdruk fiscalisten neemt toe'
Steeds meer

scalisten vinden dat hun werkdruk toeneemt, dat de balans tussen werk en privé verstoord

raakt en dat er onvoldoende budget is om doelen te bereiken.
Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek 'Werken in de scaliteit' van Sdu en Berenschot onder 334 respondenten.
Uit het onderzoek bleek vorig jaar dat 28 procent van de respondenten vond dat de werkdruk moest verminderen, dit
jaar vindt 39 procent dat. Ook zegt 61 procent regelmatig en onbetaald meer uren te draaien dan overeengekomen.
Wel zegt 32 procent van de respondenten te verwachten dat de markt verder aantrekt, wat 4 procent meer is dan vorig
jaar. Daarentegen denkt ook 36 procent dat de markt di user gaat worden, doordat de maatschappelijke complexiteit
toeneemt en er daardoor meer behoefte aan gespecialiseerde scalisten ontstaat. Er lijkt verder niet heel veel zorgen
over automatisering te zijn: slechts 11 procent ziet onder meer door automatisering een verslechtering van de markt in
de toekomst.
De populairste werkgever is, ondanks de riante vertrekregelingen, nog altijd de Belastingdienst. Op de tweede plaats
staat de rechterlijke macht en op plek drie staat EY, de enige van de big four die in de top vijf voorkomt. BDO staat op
de vijfde plek.
Ondanks de werkdruk is het merendeel van de scalisten niet van plan van baan te wisselen: elk jaar zoekt zo'n 16
procent van de scalisten naar ander werk, en daarvan zoekt 83 procent naar werk binnen de huidige sector.
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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... 
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Jonge professionals vrezen burnout
Banken, advocatenkantoren en accountantspraktijken worden steeds vaker
geconfronteerd met uitval van junior personeel, als gevolg van een burnout.
De coronacrisis... 
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Aantal vacatures met thuiswerkmogelijkheden sterk
toegenomen
Het aantal vacatures waarbij gedeeltelijk of fulltime thuiswerken mogelijk is
op lange termijn, is sterk toegenomen. 
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'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. 
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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... 

