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Vrijdag 3 november 2017 ligt het Accountancy Beloningsonderzoek 2017
op de mat. Het onderzoek is nu al te lezen op tablet.
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'Elektronisch factureren rukt
minder snel op dan verwacht'
NIEUWS

De arbeidsmarkt voor accountants staat flink onder druk, zo blijkt uit tal van
publicaties. Ondanks de steeds verdergaande digitalisering lijkt er meer behoefte
aan accountants dan ooit tevoren. Door gebrek aan capaciteit trekken kantoren
zich noodgedwongen terug uit sommige markten, zoals bij gemeenten en
woningcorporaties het geval is.
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procent
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Onder druk
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Masterclass kwaliteitsgerichte
cultuur: 'positief verrast door
openheid'
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Van de 117 vragen die het onderzoek omvat, gaat maar een beperkt deel over
het salaris. Het onderzoek gaat ook in op ambities, tevredenheid bij de
uitoefening van de functie, balans tussen werk en privé, arbeidsvoorwaarden en
meer.
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Deutsche Bank moet meer
doen tegen witwassen
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Het Accountancy Beloningsonderzoek, een jaarlijks onderzoek van Accountant
en Alterim uitgevoerd in samenwerking met de NBA en de Vereniging van
Accountancystudenten (VAS), kijkt naar meer aspecten dan alleen de
salarisontwikkelingen in het accountantsberoep.
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Vacatures
Het accountantsvak wordt ondertussen geplaagd door kritische rapporten van
toezichthouder AFM en berichten in de media over de kwaliteit van de
(openbare) beroepsuitoefening. Dat maakt studenten huiverig en zo wordt talent
op termijn nog schaarser. Dit vertaalt zich in dit onderzoek overigens nog niet in
duidelijk hogere salarissen.
De vorm van deze uitgave is vertrouwd, de constante opzet maakt een
vergelijking met eerdere jaren mogelijk. Een boekje voor werkgevers van
accountants, voor accountants zelf en zij die daarvoor studeren.
Installeer de tablet-app van het Accountancy Beloningsonderzoek 2017.

Reacties



Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

27 augustus 2018

Zoek vacatures



Powered by



Claassen,
Moolenbeek &amp;
Partners zoekt een
Financieel
adviseur /
Business
consultant in
Maastricht



ForFarmers N.V.
zoekt een (junior)
Group Control in
Lochem



VANDERLAANG
ROEP zoekt een
Senior accountant
zonder pen met
gezond (boeren)
verstand? in
Assendelft
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Marijnissen: loonstijging desnoods
afdwingen
Het bedrijfsleven moet door het kabinet desnoods wettelijk
gedwongen worden tot een loonstijging als werkgevers dit

4C
Accountantsadviseu
rs zoekt een
CONTROLELEI
DER RA/AA in
Rotterdam



Woonkracht10 (via
HabiTask) zoekt
een Medior
Medewerker
Planning &
Control in
Zwijndrecht



blijven weigeren. 
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Verslag uit Duitsland: contributie
In mijn dagelijkse praktijk zijn splitsingen (carve-outs) mijn
specialisatie. Daarbij help ik bedrijven zich te concentreren
op hun kernactiviteiten en begeleid hen in dit
splitsingsproces. De vraag die daarbij centraal staat is:
waarvoor is de organisatie op aarde? Dit principe geldt niet
alleen voor bedrijven, maar kan op bijna alles worden
losgelaten: de overheid, goede doelen. En zelfs op, jawel, …
de beroepsorganisatie van accountants(?). 
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Schaarste op arbeidsmarkt leidt tot
hogere lonen
Het dalende werkloosheidspercentage (4,2 procent) leidt tot
een schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit dwingt
werkgevers ertoe om personeel meer te bieden om hen aan
zich te binden. Dit is onder meer terug te zien in de lonen die
worden aangeboden. 
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Beloning zelfstandigen stijgt sneller
dan van werknemers
De beloning van zelfstandigen stijgt sneller dan van
werknemers. Zelfstandigen profiteren eerder en sterker van
de economische groei en de daarmee samenhangende
krapte op de arbeidsmarkt. Zelfstandigen verdienen
inmiddels per uur al 15 procent meer dan in 2013, voor
werknemers is dat ruim 5 procent. 
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Studenten kiezen liever voor
ontwikkeling dan hoog salaris
Ruim 68 procent van de studenten die een financiële of
bètastudie volgen, kiest liever voor ontwikkeling dan een
hoog salaris. Vrouwelijke studenten hebben ontwikkeling
hoger in het vaandel staan dan hun mannelijke studiegenoten.
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Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel
op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres
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Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
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