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05 juni 2019

'Veel accountants missen richtlijnen voor ethische
dilemma's'
Accountants in business maar ook accountants in de publieke sector lopen frequent tegen ethische
dilemma's aan. In veel landen ontbreekt het accountants aan hulp op dit vlak.
Dat constateren Erica Steenwijk, beleidsadviseur bij de NBA, en Stathis Gould van de International Federation of
Accountants (IFAC). Steenwijk: "Eind maart heb ik bij het professional accountants in business-comité (PAIB) een
workshop gehouden over het worstelen met dilemma's door aib's en cultuur, ethiek en gedrag in het algemeen. Door
onze inventarisatie van de ondersteuning bij de andere beroepsorganisaties is mij nog meer duidelijk geworden dat
aib's wereldwijd worstelen met hun eenzame positie en dat de beroepsorganisaties worstelen met de ondersteuning
van die aib's."
Steenwijk en Gould hebben een artikel gepubliceerd op de gateway van de IFAC over dit onderwerp, waarin zij uitleg
geven over het 'Moreel Intervisie model', dat de NBA samen met Nyenrode Business Universiteit heeft ontwikkeld. Dit
model biedt concrete stappen die accountants in groepsverband kunnen gebruiken om lering te trekken uit de ethische
dilemma's die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen.

Artikel Steenwijk en Gould: 'Dealing with Ethical Dilemmas with Confidence'
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24 november 2021

Green paper 'Moraal versus Wet' moet gedachten
'helpen scherpen'
De NBA heeft een green paper uitgebracht over morele dilemma's van
accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. Reageren op de inhoud
kan tot eind december. 

ETHIEK, CULTUUR & GEDRAG

17 november 2021

Faculty Ethiek, Cultuur & Gedrag: 'Voor integriteit
heb je anderen nodig'
Duiden van huidige ontwikkelingen, richting geven aan toekomstige
ontwikkelingen en aangeven hoe je deze kennis in de praktijk professioneel
toepast. Dat zijn de... 

MAGAZINE

07 mei 2021

'Waarom doen we wat we doen'
Filoso e speelt in veel beroepen een belangrijke rol. Denk aan medisch-ethische kwesties (is euthanasie acceptabel) of
het bepalen van de strafmaat in de rechtspraak... 
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14 juli 2020

Twee miljoen boete voor GT UK wegens verwaarlozen
ethiek
Eén manager ethiek zonder ondersteuning op ruim vierduizend werknemers
is te weinig om naleving van ethische standaarden te waarborgen. Bovendien
kon Grant Thornton... 

NIEUWS

27 mei 2020

Nieuwe DilemmApp in gebruik bij vier
beroepsorganisaties
De DilemmApp, al langer ingezet door de NBA, wordt inmiddels ook door
beroepsorganisaties KNB, NovA en NOB gebruikt. De app is helemaal
vernieuwd. "Het is het motortje... 

