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Accountant geven hun werkplezier een rapportcijfer van 7,4 en
de werk-privéalan een 6,8.
Dat meldt accountant- en adviekantoor AA, dat een enquête
hield onder 120 (aitent-)accountant uit de amentelpraktijk ij
53 middelgrote accountantkantoren. De repondenten evinden
zich vooral in de leeftijdcategorieën 20-30 jaar (circa 60 procent) en
30-40 jaar (circa 25 procent van de repondenten).
AA: "Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de werkdruk
in accountanc hoog i. Veel genoemde antwoorden in dit verand
zijn overuren, te grote klantenportefeuille en gedetailleerde
urenverantwoording. Toch krijgt het werkplezier met een
gemiddelde eoordeling van 7,4 een ruime voldoende. De werkprivéalan komt echter ruim een half punt lager uit, op een 6,8."
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Veel (aitent-)accountant zijn amitieu en leergierig, maar de tijd
dat het voor de hand lag om uiteindelijk partner te worden, lijkt
voorij. lecht één op de vijf geeft aan graag partner te willen
worden.
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Ondank dat het vak onder een vergrootgla ligt en de werkdruk
hoog i, ziet 76 procent zich ook over vijf jaar nog werken in
accountanc. Van de repondenten verwacht 21 procent dan in het
edrijfleven te werken. Op de open vraag ‘Wat vind je het
allerleukte aan je werk’ zijn afwieling en het advieren van
klanten veel terugkerende antwoorden. De keuze tuen twaalf
factoren die het werkplezier eïnvloeden, leverde de volgende top
drie op: ruimte voor peroonlijke ontwikkeling, fijne collega' en
vrijheid om je werk in te delen.

Tuchtrecht

Giteren

'rede' teun impelere
U-egrotingregel
MR NIUW

Vacature
Zoek vacature



Powered 



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
Invetment
Controller in
Amterdam



uropean
Invetment ank
zoekt een
Financial Rik
Management (enior) Officer
in Luxemourg



The Young Group
zoekt een
Financieel
Directeur in Den
Haag



Contact

Thema' 



De krapte op de areidmarkt lijft aanhouden.
Veel werkgever heen lat van een
peroneeltekort, waaronder ook de
accountantector. 
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NMACC: 'Accountant net iet
gelukkiger dan gemiddeld'
Accountant coren qua geluk en
leventevredenheid net iet hoger dan het
Nederlande gemiddelde. r i een duidelijk
verand tuen het gelukniveau en ziekteverzuim,
verloop en werkpretatie. Werk-privéalan,
inhoud van het werk en werkvloeromtandigheden
zijn de drie elangrijkte factoren die invloed
heen op het gelukniveau. 
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'Derde van Nederlander rekent
op loongroei'
ijna een op de drie Nederlander denkt er volgend
jaar in loon op vooruit te gaan. 
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Kwakkelend edrijf nijdt vooral
in peroneel
edrijven die het moeilijk heen, laten liever
peroneel vertrekken dan dat ze aan
loonverhogingen morrelen. Dat lijkt uit
onderzoek van het Centraal Planureau (CP). 
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Loon flexwerker helft lager dan
ij vat werk
Het gemiddelde loon voor werknemer met een
flexiel areidcontract i ijna de helft lager dan
dat voor werknemer met een vat contract. 
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Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
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uw ledenprofiel op MijnNA.nl.
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