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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.

Onder druk
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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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.
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IMA: 'Salariskloof tussen mannen en
vrouwen neemt af'
Er is nog steeds sprake van een genderkloof bij de beloning
van financieel professionals, maar die is dit jaar opnieuw
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mondiaal afgenomen tot een verschil van 10 procent. 
Scheer Nederland
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achtergrond in
Vianen + reizen
binnen/buiten NL
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Moederbedrijf Reaal schrapt
bonussen
Verzekeraar Vivat heeft in zijn nieuwe cao alle variabele
beloningen voor medewerkers geschrapt. 
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Ontzenuw salarisdebat door te
rapporteren over duurzame bijdrage
ceo aan het bedrijf
Een salaris beoordelen op alleen de hoogte van het inkomen
is futiel, omdat de hoogte ervan een universeel verschijnsel is
waaraan Nederland moeilijk kan ontsnappen. 
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Loonkloof grootst bij Unilever
De zogeheten loonkloof, het verschil in salaris tussen de
hoogste baas en de gemiddelde werknemer, is in Nederland
het grootst bij Unilever. Topman Paul Polman verdient 292
keer meer dan de gemiddelde werknemer bij het
wasmiddelen- en voedingsconcern. 
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ING moet uitleg geven over
salarisverhoging topman Hamers
De aangekondigde salarisverhoging van ING-topman Ralph
Hamers heeft een storm aan reacties veroorzaakt. Presidentcommissaris Jeroen van der Veer mag in de Tweede Kamer
uitleg komen geven over het besluit. 
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Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
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