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Nederlanders ervaren de minste stress op de werkvloer in Europees
perspectief.
Dat meldt loonstrookverwerker ADP op basis van een enquête die het liet
uitvoeren onder ruim tienduizend werknemers uit Nederland, Polen, Duitsland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Zwitserland.
Vier op de tien Nederlanders maken minstens elke week stressvolle situaties mee
op de werkvloer. Bij een doorsnee Europeaan is dat zes op de tien. Het aandeel
mensen dat dagelijks symptomen van overspanning ervaart, ligt in Nederland op
zo'n 8 procent en in alle onderzochte landen samen gemiddeld op 17 procent.
Verder geeft meer dan een vijfde van de Nederlanders aan nooit stress te ervaren
op het werk, bijna twee keer zo veel als het Europese gemiddelde.
Polen zijn de meest gestreste werknemers vergeleken met andere Europeanen.
Een op de vier worstelt elke dag met stress. Verder ervaart een Europeaan die in
de verkoop, media & marketing, detailhandel, horeca of financiële dienstverlening
werkt, relatief meer stress.
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19 september 2019

Werkloosheid stijgt naar 3,5 procent
Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met
gemiddeld 7000 per maand gestegen naar 321.000.
Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15
tot 75 jaar werkloos. In juli was dat 3,4 procent. 
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Kantoren West-Brabant lokken
havisten naar de accountancy
Zuidelijke accountantskantoren proberen honderden
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leerlingen van havo en vwo te strikken voor een dagje

Management (Senior) Officer in
Luxembourg

accountancy proeven. Een pilot van afgelopen voorjaar
smaakt naar meer. Vooroordelen over het vak werden
weggenomen, leerlingen hadden lol in het werk. 
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06 september 2019

Krapte op arbeidsmarkt blijft
toenemen
De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Veel
werkgevers hebben last van een personeelstekort,
waaronder ook de accountantssector. 
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NEMACC: 'Accountants net iets
gelukkiger dan gemiddeld'
Accountants scoren qua geluk en levenstevredenheid net iets
hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Er is een duidelijk
verband tussen het geluksniveau en ziekteverzuim, verloop
en werkprestaties. Werk-privébalans, inhoud van het werk
en werkvloeromstandigheden zijn de drie belangrijkste
factoren die invloed hebben op het geluksniveau. 
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'Derde van Nederlanders rekent op
loongroei'
Bijna een op de drie Nederlanders denkt er volgend jaar in
loon op vooruit te gaan. 
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