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NMACC wil met het onderzoek inzicht krijgen hoe gelukkig of
ongelukkig accountant zijn ten opzichte van andere
eroepgroepen en waar de choen wringt.
Recent rit en Amerikaan onderzoek onder profeional laat zien
dat meer dan de helft van de accountant ongelukkig i op het werk.
De opgedane kenni moet handvatten geven om het geluk innen
organiatie waar accountant werkzaam zijn te vergroten, aldu het
kennicentrum.

Gelukeleving
Het invullen van de vragen geeft deelnemer volgen NMACC
"inzicht in de eigen gelukeleving" op divere terreinen. In het
onderzoek worden vragen geteld over peroonlijk welzijn,
ervaringen innen de organiatie waarin de deelnemer werkt,
toekomtverwachtingen en peroonlijke eigenchappen.
Deelname aan de enquête i anoniem. Onderzoeker van HRO
(ramu Happine conomic Reearch Organiation) verwerken
de gegeven tot een rapport.
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NMACC, het kennicentrum van de NA en de ramu
Univeriteit, gaat het geluk van Nederlande accountant
onderzoeken.
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Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.
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