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In deel twee van een driedelige reeks Vitamine A-podcasts

NIEUWS

van de NBA over accountants en diversiteit praat Agnes
Koops (PwC) over vrouwelijk leiderschap. "Ik geloof
vooral in inclusiviteit."
Accountants moeten soms moeilijke gesprekken voeren. Daarbij
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

helpt het volgens Koops om "hard op de inhoud, maar zacht op de
relatie" te zijn. "Dan is de boodschap veel krachtiger en is er meer
begrip over en weer."
Groningse boerendochter Koops ("veel nuchterder wordt het
niet") vond en vind in de accountancy veel mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen, te blijven groeien en te verbreden. Zij is
voorvechter van diversiteit binnen organisaties als PwC, maar
stelt vooral in 'inclusiviteit' te geloven. "Dat je met elkaar
waardeert wat de ander inbrengt, omdat het daardoor gewoon
beter en mooier wordt."
Vitamine A-host Sven Budding spreekt in de driedelige reeks met
gasten over vrouwelijk leiderschap, diversiteit en inclusiviteit
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binnen organisaties. Eerdere gast in de driedelige reeks was
Sandra Lutchman, expert op het gebied van Leadership Diversity
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& Inclusion. De derde en laatste gast in de reeks is Esther-Mirjam

IFRS update - Week
27

Sent (Radboud University).
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De Vitamine A-podcasts zijn te beluisteren via Apple Podcast,
Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Stitcher, Deezer, Overcast
en Tune In. Alle afleveringen zijn daarnaast terug te vinden via de
podcast-button bovenaan deze website.
Vitamine A #7 over Vrouwelijk leiderschap
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'Diversiteit heeft bij
Nederlandse bedrijven
nog geen prioriteit'
Nederlandse bedrijven maken nog
niet veel werk van het stimuleren
van diversiteit op de werkvloer.
Bij personeelsafdelingen leeft
weliswaar de wens om meer
vrouwen... 
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Wetsvoorstel voor
vrouwenquotum gaat
beleggers niet ver
genoeg
Het wetsvoorstel van het kabinet
voor een verplicht quotum voor
vrouwen in de raad van
commissarissen van
beursgenoteerde bedrijven gaat
niet ver genoeg. 
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SER doet meer moeite
om meer vrouwen in de
top te krijgen
De Sociaal-Economische Raad
(SER) gaat meer moeite doen om
meer vrouwen in de top van het
bedrijfsleven te krijgen. Daarbij is
een belangrijke rol weggelegd
voor... 
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Esther Mirjam Sent:
'Diversiteit werkt het
beste'
In het derde en laatste van de
driedelige reeks Vitamine Apodcasts over accountants en
diversiteit praat Esther-Mirjam
Sent (Radboud University) over
salarisverschillen... 
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Vitamine A: driedelige
serie over accountancy
en diversiteit
In de reeks Vitamine A-podcasts
van de NBA start een driedelige

serie over accountants en
diversiteit. 
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