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28 september 2021

1,6 procent omzetstijging Deloitte Nederland
Deloitte Nederland heeft over het boekjaar 2020/2021 een omzet gerealiseerd van 1,03 miljard, een
stijging van 1,6 procent. Een van de grote uitdagingen voor de nabije toekomst is volgens Deloitte de
krappe arbeidsmarkt.
Deloitte benadrukt dat de arbeidsomstandigheden "uitdagend" waren vanwege de pandemie, maar dat het desondanks
"solide prestaties" heeft behaald. In totaal werken er nu 6.744 werknemers bij het kantoor, en de bedoeling is om de
komende tijd ruim tweeduizend extra mensen te werven. Tegen het FD zegt bestuursvoorzitter Hans Honig dat het
vooral moeilijk is om mensen te vinden met een exact bètapro el en kennis van technologie.
Deloitte noteert een inke groei in operationeel resultaat: 38 procent groei, van 157,2 miljoen euro in 2019/2020 naar
211,4 miljoen euro nu. Dat is volgens het kantoor ten dele terug te voeren op lagere kosten vanwege de pandemie.

Risk Advisory
Opvallend is dat de omzet van de afdeling Risk Advisory met bijna een vijfde is gekrompen. Als verklaring laat Deloitte
weten dat afgelopen boekjaar een paar grotere projecten zijn afgelopen. "We zijn optimistisch over de groei die we
zien", aldus de woordvoerder.
Deloitte laat verder weten dat het aantal vrouwelijke partners met drie procent is gestegen, van 14 naar 17 procent.
Daarnaast benadrukt het kantoor extra stappen te zetten op het vlak van milieu- en maatschappelijke verduurzaming,
onder meer door in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds een klimaatcursus te ontwikkelen, "zodat elke collega
de eigen positieve bijdrage voor dit probleem concreter kan maken en verder kan vergroten".
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Ziekteverzuim opnieuw 'uitzonderlijk hoog' door
coronagolf
Het ziekteverzuim in Nederland was in december voor de tweede maand op rij
"uitzonderlijk hoog" als gevolg van de nieuwe coronagolf. 
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19 januari 2022

Minder arbeidsconflicten door tekort aan personeel
Door het grote tekort aan personeel is het aantal arbeidscon icten afgenomen
met bijna twintig procent. Werkgevers is er alles aan gelegen om
medewerkers te behouden. 
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11 januari 2022

ING: dit jaar lager groeitempo accountancybranche
ING verwacht voor 2022 voor de accountancybranche een volumegroei van 3
procent. Daarmee ligt het groeitempo iets lager dan in 2021, toen de sector
ruimschoots herstelde... 
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06 januari 2022

'Veel banen voor startende financials en stijgende
lonen'
Startende nancials vinden momenteel vrij eenvoudig een baan en de
salarissen voor operationele functies stijgen fors. 
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21 december 2021

Economen ING voorspellen einde oefening voor deel
flexbedrijven
Een deel van de branche voor exwerk verliest binnenkort zijn
bestaansrecht, voorspellen economen van ING. 

