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Vrijdag 3 novemer 2017 ligt het Accountanc
eloningonderzoek 2017 op de mat. Het onderzoek i nu al te
lezen op talet.
Het Accountanc eloningonderzoek, een jaarlijk onderzoek van
Accountant en Alterim uitgevoerd in amenwerking met de NA en
de Vereniging van Accountanctudenten (VA), kijkt naar meer
apecten dan alleen de alariontwikkelingen in het
accountanteroep.
Van de 117 vragen die het onderzoek omvat, gaat maar een eperkt
deel over het alari. Het onderzoek gaat ook in op amitie,
tevredenheid ij de uitoefening van de functie, alan tuen werk
en privé, areidvoorwaarden en meer.

Onder druk
De areidmarkt voor accountant taat flink onder druk, zo lijkt uit
tal van pulicatie. Ondank de teed verdergaande digitaliering
lijkt er meer ehoefte aan accountant dan ooit tevoren. Door gerek
aan capaciteit trekken kantoren zich noodgedwongen terug uit
ommige markten, zoal ij gemeenten en woningcorporatie het
geval i.
Het accountantvak wordt ondertuen geplaagd door kritiche
rapporten van toezichthouder AFM en erichten in de media over de
kwaliteit van de (openare) eroepuitoefening. Dat maakt
tudenten huiverig en zo wordt talent op termijn nog chaarer. Dit
vertaalt zich in dit onderzoek overigen nog niet in duidelijk hogere
alarien.

Tuchtrecht

LAATT NIUW
NIUW

Vandaag

Accountantdag: neak
preview
NIUW

Vandaag

OM eit jaar cel na fraude
N-topman Huge
NIUW

Vandaag

DN: techedrijven gaan
ankector opchudden
NIUW

Vandaag

Accountantdag te
volgen via livelog en
livetream
NIUW

Vandaag

Geen definitieve
jaarrekening dit jaar voor
Value8
MR NIUW

Accountant magazine

Trend in
accountanc 20162017
Advietoekomt i
ver, ver weg
Tech in
accountantland:
hip not
happening?
Cijfer & data
accountanteroep

De vorm van deze uitgave i vertrouwd, de contante opzet maakt een
vergelijking met eerdere jaren mogelijk. en oekje voor werkgever
van accountant, voor accountant zelf en zij die daarvoor tuderen.
Intalleer de talet-app van het Accountanc eloningonderzoek
2017.
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'Vrouwen vaker tevreden over
alari'
Vrouwen zijn vaker tevreden over hun alari,
terwijl ze nog altijd minder verdienen dan mannen.
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Tijdelijke werknemer uit een ander U-land
krijgen dezelfde eloning voor hetzelfde werk al
hun collega’ in het gatland. 
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Reminder: neem deel aan het
eloningonderzoek van
Accountant
Driekwart van de accountant werkt tructureel
één tot tien uur per week over. 86 procent vindt dat
de alan tuen werk en privé moet veranderen.
Dat lijkt althan uit de ruim tweeduizend reed
ontvangen reactie op het lopende
eloningonderzoek van Accountant. Deelname i
nog mogelijk tot en met maandag 26 juni. 
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Accountanc
eloningonderzoek ook op
talet
Morgen verchijnt het Accountanc
eloningonderzoek 2016. Het
eloningonderzoek i ook te lezen op talet. 
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tichting Luca
Onderwij zoekt
een Advieur
Financin in Den
Haag
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een FINANC
MANAGR
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ICON Yacht
zoekt een Junior
Project
Controller in
Harlingen



cent Air enelux
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Directeur in
Rotterdam
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MC lotervaart
zoekt een
Clintenraad van
MC lotervaart
zoekt raadlid
met financile
achtergrond! in
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Accountanteloningen 2016:
Wat verdien ik?
Verdient u marktconform? Minder? Meer? AA',
RA' en accountanctudenten vinden het
antwoord met editie 2016 van de 'eloningtool'
van Accountant.nl. 
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