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De invoering van technologieën zoals kunstmatige
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intelligentie zal de arbeidsmarkt de komende drie jaar
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flink veranderen. Bestuurders beginnen hun organisaties

Nyenrode ontslaat
hoogleraar om
banden met
fraudeverdachten

daar inmiddels op aan te passen en verwachten dat
uiteindelijk één op de vijf banen overbodig zal zijn.
Dat komt naar voren uit een studie van adviesbureau Mercer, waar
duizenden managers uit meerdere sectoren en landen aan
meededen.
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Volgens het onderzoek denkt bijna driekwart van de bestuurders
dat de arbeidsmarkt er over drie jaar heel anders uitziet door de
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Lichte omzetgroei
EY Nederland

automatisering. Vorig jaar ging daar nog één kwart van uit. De
meerderheid verwacht dit jaar al de nodige acties te nemen om
meer werk binnen hun bedrijf verder te automatiseren. Zo zouden
de afdelingen personeelszaken meer gebruik kunnen maken van
data om weloverwogen beslissingen te maken.
Ook werknemers zetten zich schrap voor de komst van de nieuwe
technologieën. Al een op de drie werknemers vreest dat
automatisering op termijn hun baan overbodig maakt.
Bron: ANP
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Vraag naar
uitzendkrachten nog
altijd lager dan in 2019
De vraag naar uitzendkrachten ligt
nog altijd duidelijk lager dan een
jaar eerder. Tegelijkertijd is de
daling op jaarbasis minder hevig
dan in eerdere meetperiodes,... 
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Het accountantsberoep



bestaat dit jaar 125 jaar en is
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24 september 2020

relevanter dan ooit. We
organiseren dit najaar een

'Wereldwijd 500
miljoen banen weg door
coronacrisis'

serie online activiteiten met

De coronacrisis zorgt voor meer

spetterend online

schade aan de arbeidsmarkt dan

evenement.

als thema 'Springlevend'. Op
24 november sluiten we
deze serie af met een

eerder werd aangenomen. De
internationale arbeidsorganisatie
ILO verwacht dat wereldwijd 500
miljoen... 
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KvK: meeste
ondernemers positief
over ondernemen in
coronatijd
Met een groot deel van de
Nederlandse ondernemers gaat
het goed. Gemiddeld beoordelen
ondernemers hun bedrijfssituatie
met een cijfer 6,8 als "vrij
positief". 
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Recordaantal
werkenden verliest
baan in tweede
kwartaal
Bijna 340 duizend mensen in
Nederland werden van het eerste
op het tweede kwartaal werkloos
of verlieten (tijdelijk) de
arbeidsmarkt. Dat is een record,
meldt het... 
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Werkloosheid in
augustus minder hard
gestegen
De werkloosheid in Nederland is
in augustus verder opgelopen,
maar minder hard dan in de
voorgaande maanden. 
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nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.
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