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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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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.

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.
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.
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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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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.
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Onderzoek 'Accountancy Werk 2019'
De redactie van Accountant houdt ook deze zomer haar
jaarlijkse onderzoek naar ambities, arbeidsvoorwaarden en
werktevredenheid van accountants. 
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Financiële prikkels kunnen intrinsieke motivatie
verdringen
De beloning van partners van accountantsorganisaties leidt geregeld tot
discussie. Moet de sector een andere weg inslaan? Minder nadruk op financiële
prikkels kan de intrinsieke motivatie ten goede komen, zo leren gangbare
motivatietheorieën. 
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Accountancy: marktconforme
inkomens, marktconforme kwaliteit?
In een reactie op een recente opinie van Marcel Pheijffer
(wat weer een reactie was op een reactie van Jan Bouwens
op een opinie van Jules Muis en Tom Nierop; volgt u het
nog?) stelde Jules Muis twee - volgens hemzelf geen
retorische - vragen. In deze bijdrage mijn mogelijke
antwoorden. 
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Frank Verbeeten
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18 februari 2019

Concurrentie en marktwerking in de
accountantssector
"Of het inkomen van een partner te laag of te hoog is ten
opzichte van het gelopen risico is een kwestie van
marktwerking. Daar bemoei ik me niet mee", stelt Jan
Bouwens in een recente blog over 'het risico dat de
accountant loopt is hoog'. Een opmerking die onbewust de
vinger op de zere plek legt: is de aanname juist dat de markt
in de accountancysector effectief werkt? Of is dat juist
helemaal niet zo vanzelfsprekend? 
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Aftopping inkomen accountant werkt
kwaliteitsverlaging in de hand
Tom Nierop en Jules Muis stelden eerder op deze site dat
door maximering van het inkomen van accountants "de
kwaliteitsbedreigende prikkel die uitgaat van de optie het
partnerinkomen steeds weer verder te verhogen, wordt
weggenomen". 
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