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03 mei 2021

KPMG volgens LinkedIn beste werkgever van
Nederland
KPMG staat op nummer 1 van de LinkedIn ‘Top Companies List’, een ranglijst met de 25 beste
werkgevers van Nederland.
KPMG wordt in de top drie gevolgd door Capgemini en TNO. In de top tien staan ook bedrijven als ING, Unilever en
DSM. De andere drie big four kantoren staan ook in de top 25, respectievelijk op plek 10 (PwC), 12 (Deloitte) en 16 (EY).
De ranglijst is samengesteld op basis van big data-analyse, waarbij gekeken is naar data met betrekking tot de
loopbaantrajecten van miljoenen professionals in Nederland. "Een lijst met 25 bedrijven waar werknemers hun
carrières het beste kunnen ontwikkelen", aldus LinkedIn.
LinkedIn heeft de ranglijst voor het eerst ook in Nederland uitgebracht. In een aantal andere landen is de ‘Top
Companies List’ al langer bekend. De bedrijfsgegevens, zoals vaardigheden en toplocaties, zijn afkomstig van LinkedIn

Talent Insights en weerspiegelen dus alleen medewerkers die op LinkedIn zitten.
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PwC populairste kantoor onder Amerikaanse
accountants
PwC pakt de eerste plaats in de 2022 Vault Accounting 50, een jaarlijks
onderzoek onder 11.400 accountants in de VS. 
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16 april 2021

HLB Van Daal en WVDB bundelen krachten
De Brabantse top 30 accountants- en advieskantoren HLB Van Daal en WVDB
Adviseurs Accountants hebben een fusie-overeenkomst getekend. Met de
fusie ontstaat een organisatie... 
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28 januari 2021

KPMG International publiceert maatschappelijke
doelstellingen
KPMG International heeft haar wereldwijde doelstellingen gepresenteerd op
het gebied van ESG (Environment, Social & Governance). Het rapport moet
volgens de organisatie... 
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21 oktober 2020

Mazars onthult nieuwe merkidentiteit
Mazars maakt vandaag zijn nieuwe merkidentiteit bekend in meer dan
negentig landen. 
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12 december 2019

MT1000: 'RSM Nederland beste accountant'
RSM Nederland is de beste zakelijke dienstverlener van Nederland in de
categorie accountancy. 

