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Praat mee en laat
weten wat werkplezier
voor jou betekent
#werkplezierinaccountancy
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VOORWOORD

Werk is een essentieel onderdeel van ons leven,

in termen van financiën, eigenwaarde, tijdsbesteding
en levensgeluk. Werkplezier is dus een groot goed.

De rol van de accountant lag de afgelopen jaren –

en ligt nog steeds – onder een vergrootglas. ABAB wil
werk maken van werkplezier. Want wie een bijdrage

wil leveren aan de positieve ontwikkeling van het vak,
moet de handen uit de mouwen steken!

Daarom gingen we in gesprek met ruim 120 collega’s

uit de samenstelpraktijk. Wat vinden ze geweldig aan
het accountancyvak? Wat zijn de mindere kanten?

Onderzoek onder ruim 120 respondenten

aan hun huidige functie of werkomgeving? Zien zij

een serieuze benadering. ABAB heeft een onderzoek

Waar krijgen zij energie van? Wat moet er veranderen
een jarenlange carrière voor zichzelf in het verschiet
binnen het vakgebied, of juist niet?

In samenwerking met een extern bureau

onderzochten we de belangrijkste factoren die

van invloed zijn op het werkplezier van collega’s
in accountancy. Om van te leren en om naar te

handelen. Want ons vakgebied verdient het om

nieuw talent aan te trekken, te blijven boeien en
binden!
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SAMENVATTING
ONDERZOEK
WERKPLEZIER IN
ACCOUNTANCY

7,4 6,8
Werkplezier

Werk-privébalans

Het thema Werkplezier in Accountancy verdient

uitgevoerd in samenwerking met een extern bureau,

Opvallende resultaten

heeft afgenomen onder (assistent-)accountants

werkdruk in veel gevallen te hoog is. Onderwerpen

dat naast negen diepte-interviews, ook 116 enquêtes
in vooral de leeftijdscategorieën 20-30 jaar (circa

60% van de respondenten) en 30-40 jaar (circa 25%

van de respondenten). De deelnemers waren veelal
assistent-accountant in opleiding en werkzaam
bij maar liefst 53 verschillende kantoren in de
samenstelpraktijk.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de
als overuren maken, een te grote klantenportefeuille

en de gedetailleerde urenverantwoording, worden in
dat kader veel genoemd. Toch krijgt het werkplezier

met een gemiddelde beoordeling van 7,4 een ruime
voldoende. De werk-privébalans komt echter een
half punt lager uit, op een 6,8.
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Uit het Accountancy Beloningsonderzoek 2018 van

Wat maakt het vak aantrekkelijk?

voor meer dan de helft van de accountants reden

vinden aan hun werk. Veel dynamiek/afwisseling

de NBA, blijkt dat de balans tussen werk en privé

is om de stap naar het bedrijfsleven te overwegen.

Uit ons onderzoek naar werkplezier blijkt dat slechts

één op de vijf deelnemers werkelijk verwacht over vijf
jaar in het bedrijfsleven te werken, terwijl vier op de
vijf dus verwacht tegen die tijd nog altijd in het vak
werkzaam te zijn.

Fijne

collega’s

ontwikkeling

in het dagelijkse werk en klanten direct kunnen

adviseren, zijn de twee meest genoemde factoren.
We vroegen hen daarnaast om twaalf gegeven
factoren die van invloed zijn op werkplezier, op
volgorde in te delen.

Partner worden geen doel op zich

Ruimte voor

persoonlijke

We vroegen de respondenten wat zij het allerleukste

Veel (assistent-)accountants zijn ambitieus en

Vrijheid om

leergierig, maar de tijd dat het voor de hand lag om

te delen

op de vijf geeft aan graag partner te willen worden.

je werk in

CTOREN
BELANGRIJKSTE FA
IJN OP
DIE VAN INVLOED Z
WERKPLEZIER

uiteindelijk partner te worden, lijkt voorbij. Slechts één

“EEN VERLAGING VAN DE
WERKDRUK ZORGT VOOR
EEN VERHOGING VAN HET
WERKPLEZIER.”

Werkplezier =
Dynamiek &
afwisseling

Werkplezier =
Klanten adviseren

Assistent-accountant | Respondent uit de diepte-interviews
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WAT VINDEN (ASSISTENT-)
ACCOUNTANTS VAN HET
WERKPLEZIER IN HUN VAK?

39,66%
32,76%
17,24%
7,76%
1,72%
0,86%

Welk cijfer krijgt het werkplezier?

De dynamiek en afwisseling
Klanten adviseren
Het uitpluizen/ puzzelen
Collega’s

HET
WAT VIND JE
TE AAN
ALLERLEUKS
JE BAAN?

Samenwerking met andere disciplines
Anders

Met een gemiddelde van een 7,4 geven de

deelnemers een dikke voldoende en dat is dus
positief. Toch zien we ruimte voor verbetering.

Wat maakt accountancy zo leuk?

Uit zowel de diepte-interviews als uit de online-

enquête blijkt dat de afwisseling in de functie en

het adviseren van klanten met stip op één staan.

De (assistent-)accountant wil niet dag-in-dag-uit
achter zijn pc zitten en haalt veel voldoening uit

klantcontact. Het is prettig om klanten te adviseren
en verder te helpen. De waardering vanuit de klant
draagt ook sterk bij aan het werkplezier.
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Gemiddeld krijgt
het werkplezier
een 7,4

“DE WERKDRUK LIGT IN HET HOOGSEIZOEN
HOOG, MAAR JE BENT HEEL VRIJ IN DE
INVULLING VAN JE WERK. IK HEB VRIENDEN DIE
BIJ BIG 4 KANTOREN HEBBEN GEWERKT EN DAAR
ZITTEN ZE JE OP JE NEK. HIER HANGT EEN GOEDE
SFEER EN MENSEN HELPEN ELKAAR.”
Assistent-accountant | Respondent uit de diepte-interviews
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Gemiddeld geven de respondenten
een 6,8 voor hun werk-privébalans

WELKE FACTOREN DRAGEN
HET
MEEST BIJ AAN JE WERKPL
EZIER?
50,86%

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei

44,83%

Fijne collega’s

39,66%

Vrijheid om je werk in te delen

Welke factoren dragen het meest
bij aan het werkplezier?

Hoe staat het met de werk-privébalans?
De gemiddelde score voor werk-privébalans is 6,8.

36,21%

de branche kan doen om de werkvreugde in

komt de hoge werkdruk dan ook weer om de hoek

30,17%

Manager die me waardeert

29,31%

Ontspannen werksfeer, geen ellebogenwerk

ABAB vindt het belangrijk om te weten wat

accountancy te vergroten. Daarom selecteerden
we de twaalf belangrijkste factoren voor meer

werkplezier uit de diepte-interviews en vroegen we

de deelnemers aan de enquête om deze op volgorde

Daar is dus zeker nog ruimte voor verbetering. Daar
kijken.

24,14%

Het verschil maken voor klanten

van meest naar minst belangrijk te zetten. Daarbij

17,24%

koplopers.

13,79%

Ruimte voor eigen ideeën

12,07%

Prettige werkplek

zijn persoonlijke ontwikkeling en fijne collega’s de

Flexibiliteit in uren

12,07%

Mogelijkheid om hogerop te komen

12,07%

Leuke teamuitjes en feestjes

0
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“DOOR HET VOLGEN
VAN EEN THEORIE- EN
PRAKTIJKOPLEIDING NAAST
EEN FULLTIMEBAAN
WORDT HET LASTIG OM IN
DE DRUKKE MAANDEN
EEN GOEDE WERKPRIVÉBALANS TE CREËREN.”

Zelfstandig klantcontact
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PERCENTAGE
RESPONDENTEN DAT
MT.
DIT ANTWOORD NOE

HOE KUNNEN WE HET
WERKPLEZIER VERGROTEN?

MDE
DRIE MEEST GENOE
KPLEZIER
PUNTEN OM HET WER
TE VERGROTEN.

Hoe kunnen werkgevers het
werkplezier vergroten?

Op de open vraag “Wat kan je werkgever doen om
dit cijfer te verhogen?” kwamen veel verschillende
reacties. ‘Werkdruk verlagen’, ‘Salaris verhogen’ en
‘Meer waardering’ werden het meest genoemd.

Daarna kregen de respondenten een aantal opties

om uit te kiezen met daarbij de vraag “Welke punten
moeten worden aangepakt?”. Hierin geeft de helft
van de respondenten aan dat ‘Interne processen’

Werkdruk
verlagen
Salaris
verhogen

Meer
waardering

Uren schrijven veranderen

32,76%

De ict verbeteren

32,76%

Meer waardering vanuit de manager

25,86%

Kwaliteit van collega’s verbeteren
Ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling vergroten

25,00%
20,69%

interne processen verstaan de respondenten de

15,52%

binnen het kantoor.

Werkdruk verlagen

40,52%

18,97%

werkwijze, procedures en manier van samenwerken

Interne processen / werkwijze verbeteren

42,24%

verbeterd moeten worden. Ook ‘Werkdruk verlagen’
en ‘Uren schrijven’ worden vaak gekozen. Onder
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50,00%

5,17%

De werkplek verbeteren
Kantine verbeteren
Ontevreden /
zeurende klanten
Anders

WELKE PUNTE
N MOETE
VERANDEREN? N
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Wat verstaat de (assistent-)accountant
onder waardering?

Hoe kunnen we de werk-privébalans
verbeteren?

waarde aan financiële waardering, zo lees en hoor

bij (assistent-)accountants vooruitgaat als ze beter

Jongere generaties, de millennials, hechten minder

je weleens. Dit blijkt een onterechte aannam. Op de
vraag “Wat versta jij onder waardering krijgen?”, is

de financiële beloning nog altijd de meest relevante
factor (50%).

Verschillen tussen functies

Uit de antwoorden blijkt, dat de werk-privébalans

DER
WAT VERSTA JIJ ON
EN?
WAARDERING KRIJG

in staat zijn om werk en opleiding te combineren.
Andere genoemde punten die bijdragen aan

een betere balans tussen werk en privé zijn meer
flexibiliteit in urenbesteding en minder verplichte
bijeenkomsten.

50,86%
44,83%

assistent-accountant het betrokken worden bij

36,21%

plaatsen. Voor alle overige geënquêteerden staat

30,17%

belangrijke beslissingen gemiddeld minder hoog
die betrokkenheid juist op de eerste plaats. Voor

29,31%

hen is het zelfs belangrijker dan de financiële

waardering. Naarmate de ervaring toeneemt, wordt

24,14%

beduidend groter.

17,24%

het verlangen naar meer beslissingsbevoegdheid

PRIVÉ

13,79%
12,07%
1,72%
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Dat mijn inbreng serieus wordt genomen en opgepakt wordt

39,66%

Opvallend is dat respondenten met de functie

WERK

Financiële beloning (salaris, bonus)

Complimenten en bedankjes
Dat mijn manager mijn kwaliteiten erkent en er beroep op doet
Meer verantwoordelijkheid die past
bij mijn kennis en kunde
Als ik betrokken word bij bepaalde beslissingen
die moeten worden genomen
Dat er ruimte is om mijn talent
te doorontwikkelen
Een luisterend oor
& oprechte interesse
Promotie maken
Spontane beloning
(bloemetje en andere
kleinigheidjes)
Anders

15

“IK MERK DAT BIJ HET
WERKEN VOOR EEN
WERKGEVER ZONDER
PARTNERSTRUCTUUR
.. ER
MINDER COMMERCIELE DRUK
WORDT OPGELEGD.”
Opdrachtleider | Respondent uit de diepte-interviews
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aan geen voorkeur te hebben voor een werkgever
met of zonder partnerstructuur. Slechts 12% geeft
specifiek aan te kiezen voor een kantoor met
partnerstructuur.

Ambitie om aandeelhouder te worden

Bijna zes op de tien respondenten is niet van plan om

OM
HEB JE DE AMBITIE
WORDEN?
AANDEELHOUDER TE

76,85%

BENT
STEL JE DER.
ER
5 JAAR V DAN?
JE
WAT DOE

partner te worden en twee op de tien heeft nog geen
idee. Bij twee op tien ligt dat anders; zij ambiëren wél

het partnerschap. Bijna acht op de tien verwacht ook
over vijf jaar nog steeds actief te zijn in accountancy.

58,62%
21,55%
19,83%
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Nee

2,78%

Voorkeur voor een kantoor met partnerstructuur

Ik werk in de
non-profitsector

De meerderheid van de respondenten (65%) geeft

12,07%

Voorkeur voor een kantoor zonder partnerstructuur

20,37%

Voorkeur voor een werkgever met
of zonder partnerstructuur?

23,28%

Ik heb geen voorkeur

Ik werk in het
bedrijfsleven

64,66%

Ik werk nog steeds in de accountancy

WELKE ANDERE
RESULTATEN VIELEN OP?

HEB JE IN HET KADER VAN WERKPLEZ
IER
EEN VOORKEUR VOOR EEN WERKGEVE
R MET
OF ZONDER PARTNERSTRUCTUUR?

Geen idee
Ja
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Wel of niet naar bedrijfsleven?

Aan de deelnemers aan het onderzoek is gevraagd

Vrouwen

Mannen

nog in accountancy of stappen ze over naar het

1. Complimenten en
bedankjes

1. Financiële beloning

2. Dat mijn inbreng serieus
wordt genomen en
opgepakt wordt

2. Dat mijn inbreng serieus
wordt genomen en
opgepakt wordt

3. Financiële beloning

3. Dat mijn manager mijn
kwaliteiten erkent en er
beroep op doet

waar zij zichzelf over vijf jaar zien staan. Werken ze

bedrijfsleven? Of wellicht naar de non-profitsector?
Uit de antwoorden blijkt dat de overgrote

meerderheid (76%) over vijf jaar nog altijd verwacht
werkzaam te zijn in accountancy, terwijl 21% een
carrière in het bedrijfsleven voor ogen heeft.

Verschillen tussen mannen en vrouwen
en op basis van leeftijd
> Het zijn vooral mannen die de interne processen

willen aanpakken (liefst 59%). Voor vrouwen speelt dit
veel minder (29%).

GEMIDDELD PER
IE:
LEEFTIJDSCATEGOR

HOEVEEL PLEZIER
ERVAAR
JE NU IN JE WERK ?

> Vooral respondenten van boven de 30 zijn kritisch

over de kwaliteit van hun collega’s (40%) ten opzichte
van respondenten onder de 30
(slechts 17%).

> Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is vooral
relevant voor medewerkers met een WOachtergrond (60%).

> Vrouwen vinden complimenten en bedankjes de

belangrijkste waarderingsfactor (65%), terwijl voor

20 – 30

7,5

31 – 40

7,2

41 – 50
51 – 60

7,1
7

mannen de financiële beloning bovenaan staat.
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“Samen pauzeren versterkt
de sociale contacten.”

“Ik wil in het diepe worden
gegooid. Een baan waarin ik
flexibel kan zijn en waar ik écht
uitgedaagd word.”

“Er moet niet één zaak verbeterd worden
voor meer werkplezier, het zijn een
aantal kleine zaken, zoals waardering,
werkplekken en afwisselende opdrachten.”

“WERKPLEZIER IS
AFHANKELIJK VAN
VERANTWOORDELIJKHEDEN,
ZELFSTANDIGHEID EN
WAARDERING.”

“Als we tijd besparen door het verlagen van
het aantal vergaderingen, kunnen we meer
tijd besteden op de werkvloer bij de klant. Hier
komen de meeste knelpunten naar voren en
worden commerciële kansen gepakt.”

“Accountancy is niet stoffig en saai
maar juist afwisselend en dynamisch.”

HOE KAN HET WERKPLEZIER VERBETERD WORDEN?
“Een volledige
opdracht in de
beoogde tijd afronden,
geeft voldoening en
rust. Dit geldt niet voor
50 halve klusjes die in
je nek hijgen.”
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“Een sfeervolle
werkplek zorgt bij
mij voor een hogere
arbeidsproductiviteit.”

“Iedereen heeft een andere
kwaliteit, zorg dat je dit ook
zo inzet en benut. Dat komt het
werkplezier ten goede.”
“HARD WERKEN
IS LEUK, MAAR ER
MOET WEL IETS
TEGENOVER STAAN.”

“MIJN BAAN IS
PERFECT!”

“HET LIJKT ALSOF JE JE
MOET RICHTEN OP EEN
5,5 OM MAAR ZO SNEL
MOGELIJK KLAAR TE ZIJN.”

“Het kantoor
functioneert te veel
als machine.”

“We moeten als accountants elkaar weer in de ogen
kijken, handen uit de mouwen en aan de slag. Met minder
rapporten, commissies en vergaderingen met tig mensen
(en ook nog vaak buiten werktijd).”
23

WAT BESCH
RIJ
JOUW FUNC FT
TIE EN
WERKERVA
RING HET B
EST

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
In de zomer en het najaar van 2018 zijn in opdracht

54% was assistent-accountant in opleiding of had

interviews afgenomen onder (assistent-)

aan het onderzoek is 65% man.

van ABAB door bureau RVS Marketing, negen diepteaccountants werkzaam bij middelgrote

Het onderzoek is met de grootst mogelijke

scherp beeld te vormen over de factoren die van

De uitkomsten vormen door de

samenstelpraktijk. De interviews hadden tot doel een
invloed zijn op het werkplezier van accountants. Deze
kennis is vervolgens ingezet om tot een relevante

vragenlijst te komen voor een grootschalige online

enquête. Hieraan hebben 116 mensen deelgenomen,
deels zelfstandig en deels aan de hand van een
telefonisch interview.

De 116 respondenten waren ten tijde van het
onderzoek werkzaam bij 53 verschillende

accountantskantoren. Geen van de deelnemers was

0,86%

de opleiding bijna afgerond. Van de deelnemers

accountantskantoren die actief zijn in de

zorgvuldigheid tot stand gekomen.
omvang en diversiteit van

?

< 20

Partner / Directeur
Anders:

Teamleider
(assistent-)
accountants

de respondenten

Assistentaccountant
(opleiding bijna
afgerond)

3,45%
10,34%

10,34%

31,90%

een interessante

21,55%

voor iedereen die
het vakgebied
accountancy

vooruit wil helpen.

5,17%
9,48%

Afgestudeerd
accountant

51-60

41-50

24,14%
31-40

informatiebron

WAT IS JE
LEEFTIJD
?

60,34%
20-30

22,41%
Assistent-accountant
(in opleiding)

werkzaam bij de ‘Big Four’, 60% was tussen de 20 en

30 jaar, 53% had een hbo-opleiding Accountancy en

24
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“IK HEB PLEZIER IN MIJN WERK ALS
IK KAN ZEGGEN: IK HEB VANDAAG
TOEGEVOEGDE WAARDE GELEVERD.
DAN HEB JE VOLDOENING. ALS
JE MEER KAN DOEN DAN VAN JE
VERWACHT WORDT, ALS JE MENSEN
POSITIEF KUNT VERRASSEN.”
Assistent-accountant | Respondent uit de diepte-interviews

WERK MAKEN VAN WERKPLEZIER
Met dit onderzoek willen we de discussie over het

uitdaging om de interne processen en werkwijze te

natuurlijk willen we er als organisatie ook graag van

mee bezig.

werkplezier in accountancy inhoud geven. Maar
leren.

Voor ons bevestigen de resultaten van het onderzoek
dat onze focus op persoonlijke ontwikkeling goed

aansluit bij wat mensen belangrijk vinden in hun werk.

Bij ABAB komen aankomend accountants in het Young
Professional Program. Dat is een ontwikkeltraject

dat volledig aansluit bij de opleiding tot accountant,
aangevuld met training van de zogeheten soft skills.

verbeteren. Daar zijn wij op dit moment dan ook volop

In het verlengde van het onderzoek, roept ABAB 2019
uit tot “het jaar van het werkplezier in accountancy”.

Gebruik de hashtag #werkplezierinaccountancy om

jouw ideeën te delen op social media. Laten we werk
maken van werkplezier!

John Verhagen en Hans Scholten

Hoofddirectie ABAB Accountants en Adviseurs

Maar uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering,

bijvoorbeeld als het gaat om het verminderen van

de werkdruk. Zoals het onderzoek laat zien, ligt er een

Kennismaken met het kantoor dat werkplezier serieus neemt?
Ga naar werkenbijabab.nl voor meer informatie en vacatures.
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