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Krapte op arbeidsmarkt
weer toegenomen
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maart 2020
Wijchen | 35 PE

Controlling voor
accountants
Wilt u zich gaan verdiepen

 Leestijd van ongeveer 1 minuut

in controlling? Of overweegt

Voor werkgevers is het in de laatste drie maanden van het
jaar weer lastiger geworden nieuw personeel te vinden.
Het aantal werklozen nam in het vierde kwartaal licht af
ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl het

u een overstap te maken
naar een functie als
controller? Deze
masterclass 'Controlling
voor accountants' biedt u de

aantal vacatures steeg. Daardoor nam de krapte op de

praktische inzichten waar u

arbeidsmarkt toe.

naar op zoek bent, zodat u

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het
derde kwartaal steeg het aantal werklozen in Nederland nog voor

met vertrouwen uw
toekomst tegemoet kunt
zien.

het eerst in ruim vijf jaar, wat voor enige verlichting van de
krapte zorgde. Die ontwikkeling was echter van korte duur. Het
aantal werklozen in Nederland nam in de periode van oktober tot
en met december met drieduizend af tot 316 duizend werklozen.

Meer informatie en
inschrijven



Het aantal openstaande vacatures steeg met hetzelfde aantal tot
291 duizend. Daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt toe
tot 92 vacatures per honderd werklozen, tegenover 90 vacatures
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in de voorgaande drie maanden.
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Het totale aantal banen in Nederland steeg in het vierde kwartaal
met 0,4 procent tot 10,7 miljoen. Daarmee neemt het aantal banen
al bijna zes jaar lang ieder kwartaal toe. De zorg was goed voor de
stevigste groei, gevolgd door handel, vervoer en de horeca.

Vandaag

AFM-boete Baker
Tilly met 5%
verlaagd

Daarbij steeg het aantal banen voor zelfstandigen het hardst sinds
begin 2015. Ook het aantal banen voor werknemers steeg.
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EU stelt opdracht
voor
onderhandelingen
met Londen vast
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'Institutionele
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Het accountantsberoep heeft een
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'Klimaatinvesteringen
bedrijven moeten
verdubbelen'

poortwachtersfunctie in onze
samenleving. Geef dat niet uit
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handen en maak er wat goeds van
met elkaar, aldus Margreeth
Kloppenburg. 
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AFM legt Esperite
boete op voor te late
publicatie jaarcijfers
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'Gebrek aan
vaardigheden grootste
bedreiging groei
bedrijf'
De groei van Nederlandse
bedrijven wordt belemmerd door
het ontbreken van de juiste
vaardigheden bij medewerkers. 
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Vrouwen zijn meer
fulltime gaan werken
en mannen minder
Vrouwen zijn relatief meer
fulltime gaan werken en mannen
juist minder. Maar nog steeds
draaien mannen vaker dan
vrouwen een volle werkweek. 
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CBS: werkloosheid
gedaald naar 3 procent
De werkloosheid in Nederland is
in januari gedaald naar 3 procent,
van 3,2 procent een maand eerder.


Agnes Koops
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Teamwork geeft je vleugels
De Inspectie SZW oordeelt scherp
over werkdruk, agressie en
ongewenst gedrag bij
accountantskantoren. Wat
gastcolumniste Agnes Koops
(PwC) betreft is er naast
werkdruk... 
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