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'Zonder calculator geen
casus'
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
"Laat je vader nooit naar carrièredag komen. Behalve als

Tuchtrecht

LAATSTE NIEUWS
NIEUWS

Vandaag

Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

hij accountant is, en zijn calculator meeneemt." Met die
Vandaag

uitspraak eindigt het filmpje 'Carrièredag', een aflevering
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van de serie 'De regels van Floor'.

FD: kleinere
beursfondsen
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'De regels van Floor' is een jeugdserie op de VPRO, waarbij het
meisje Floor de kijker meeneemt in haar kijk op de wereld. In de
aflevering 'Carrièredag' maakt Floor zich grote zorgen over de
aanstaande presentatie van haar vader op de carrièredag op
school. Waarom? Haar vader Jan is accountant. "Niemand wil later
accountant worden", aldus Floor, die met gekromde tenen zit te
kijken naar haar vader die met calculator in de hand thuis zijn
presentatie oefent. "Een accountant doet veel meer dan alleen
maar getallen op een rij zetten. Een accountant is de held van de
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Jonge accountant in
lijst 30 grootste
talenten

21ste eeuw!", aldus Jan, die duidelijk goed naar Peter Bakker heeft
geluisterd.
De carrièredag loopt uiteindelijk geheel anders af dan verwacht,
wanneer Jan door een opmerking van zijn dochter de klas moet
voorhouden dat hij eigenlijk bij de politie werkt en undercover is
als accountant. Aan het einde van de aflevering is de vader van
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'Bedrijven
verwachten latere
betalingen door
coronacrisis'

Floor de grote ster van de dag, waarop Floor besluit met de
uitspraak: "Laat je vader nooit naar carrièredag komen. Behalve
als hij accountant is, en zijn calculator meeneemt."
Het is overigens niet de eerste keer dat een vader die gek is op
cijfers opduikt als hoofdrolspeler in een filmpje over carrièredag
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op school. Onze zuiderburen maakten enkele jaren geleden het
hilarische filmpje "Wat als boekhouder een droomjob was", dat
weliswaar over een boekhouder gaat, maar toch zeker het kijken
waard is.
De regels van Floor: Carrièredag (NPO)
Wat als boekhouder een droomjob was (YouTube, VTM)
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Werkloosheid loopt
door coronacrisis op tot
3,6 procent
De werkloosheid in Nederland is,
mede als gevolg van de
coronacrisis, opgelopen tot 3,6
procent van de beroepsbevolking
van 3,4 procent een maand eerder.
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Historische daling
aantal werkenden in
april
Het aantal werkenden in
Nederland is in april fors
afgenomen. De daling met 1,8
procent is volgens het Centraal
Planbureau (CPB) "historisch
sterk". Toch is het... 
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Arbeidsmarkt
accountancy blijkt
coronaproof
De vraag naar accountants lijdt
nauwelijks onder de coronacrisis.
Na een terugloop in het eerste
kwartaal stijgt het aantal
vacatures weer. 
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'Mogelijke
personeelstekorten
door aanvullend
geboorteverlof'
Loonstrookverwerker ADP
waarschuwt voor mogelijke
personeelstekorten met als het
aanvullend geboorteverlof van
kracht wordt. 
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'Aantal beschikbare
banen neemt niet
verder af'
Het aantal vacatures is in de
eerste week van juni niet verder

gedaald. In sommige sectoren was
zelfs een verbetering te zien. 
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