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01 mei 2020

'Een op de vijf Nederlanders
vindt zijn baan saai'
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Ruim een op de vijf Nederlanders ervaart zijn baan als

Tuchtrecht
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03 juli 2020

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

enigszins of erg saai.
NIEUWS

Dat komt naar voren uit een studie van marktonderzoeker Ipsos
onder ruim vijfhonderd werkende Nederlanders tussen de zestien
en 74 jaar. Toch valt de situatie in ons land nog mee, concluderen
de onderzoekers, die de meningen van in totaal ruim

03 juli 2020

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

twintigduizend mensen uit verschillende landen peilden.
Wereldwijd omschrijven drie op de tien mensen hun werk als saai.
Nederland kent samen met Duitsland het hoogste aandeel van de
bevolking dat hun werk niet belangrijk vindt, toont het
onderzoek. Bijna een vijfde van alle Nederlanders hecht minder
belang aan zijn baan. In Duitsland is dat het geval bij 21 procent
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona

van de ondervraagden. Het wereldwijde gemiddelde ligt op slechts
8 procent.
Gemiddeld hopen werkende Nederlanders rond hun 62ste met
pensioen te gaan, aldus de onderzoekers. Het wereldwijde
gemiddelde ligt bij 57 jaar en in Maleisië hoopt men al met vijftig
jaar met pensioen te gaan. Wereldwijd is de gemiddelde
pensioengerechtigde leeftijd 59 jaar.
De verwachting onder werkende Nederlanders is volgens Ipsos
dat ze gemiddeld tot hun 65ste zowel lichamelijk als geestelijk
nog goed in staat zijn om te werken. In Polen verwachten mensen
dat ze gemiddeld al met 44 lichamelijk en geestelijk niet meer in
staat zijn om te werken. In de rest van de wereld ligt het
gemiddelde bij zestig jaar.
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep
NIEUWS
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

Werkende Nederlanders denken verder dat ze nog tot hun 58ste
een goede kans hebben om een baan te vinden, schrijft het
onderzoeksbureau. In de rest van de wereld is dit 49 jaar. En
Italianen verwachten zelfs al met 41 geen werk meer te kunnen
vinden.
Bron: ANP
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18 juni 2020

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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12 juni 2020

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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11 juni 2020

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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10 juni 2020

'Mogelijke
personeelstekorten
door aanvullend
geboorteverlof'
Loonstrookverwerker ADP
waarschuwt voor mogelijke
personeelstekorten met als het
aanvullend geboorteverlof van
kracht wordt. 
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10 juni 2020

'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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