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07 mei 2021

'Vrouwen zijn betere leiders dan mannen'
"Vrouwen zijn betere leiders, maar niet omdat ze zo 'vrouwelijk' leidinggeven." Dat zegt hoogleraar
leiderschap Janka Stoker in de jongste editie van het magazine Accountant.
Stoker stelt dat vrouwen betere leiders zijn omdat ze zich eerst als zodanig moeten bewijzen. "De weg naar de top is
voor vrouwen lastiger dan voor mannen." De hoogleraar sprak dit voorjaar ook tijdens het Women Leadership Event
van de NBA en het Instititute of Management Accounting (IMA). Haar bevindingen worden ondersteund door
onderzoek, waarover onder meer door Harvard Business Review is gepubliceerd.
In het nieuwe magazine spreken Herman van Brenk (Nyenrode) en Antje Kuilboer-Noorman (commissaris en interim
bestuurder) over het belang van loso e voor accountants. Een nieuwe keuzemodule beroeps loso e van de business
universiteit moet bijdragen aan een stevige grondhouding bij jonge accountants.
Het magazine bevat daarnaast een bijdrage van Hugo van den Ende (PwC) over de gevolgen van de brexit voor
nanciële verslaggeving. Op de oranje stoel zit dit keer Marianne van Kimmenade, themaregisseur fraude bij de NBA.
Het nieuwe magazine is ook online te lezen en kan bovendien (per artikel of als geheel) in pdf-vorm worden
gedownload.
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SCP: ander beleid nodig om vrouwen meer te laten
werken
Om vrouwen die werken in deeltijd meer uren te laten maken, zou de overheid
zich meer moeten richten op moeders met kinderen die wat ouder en
zelfstandiger zijn.... 
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27 september 2022

Onderzoek: aantal bedrijven met diversiteitsbeleid
licht gestegen
Het aantal bedrijven met een diversiteits- en inclusiebeleid is voor het tweede
jaar op rij toegenomen. Dat melden adviesbureau Berenschot, uitgeverij
Performa en... 
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20 september 2022

Banken beloven meer diversiteit in top, maar geen
vrouw benoemd
De grootste banken van Europa lopen achter op hun belofte om meer vrouwen
aan te stellen in topfuncties. In de afgelopen twee jaar is er geen bank geweest
die een... 
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14 september 2022

Magazine: 'Boeren hebben recht op tijd, perspectief en
waardering'
Sinds het kabinet ingrijpende stikstofplannen lanceerde, staat de agrarische
sector op scherp. Maar achter de schermen zien agro-accountants al langer
een sector... 
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05 september 2022

Voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd
tot commissaris
Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben voor het eerst meer vrouwen
dan mannen benoemd tot commissaris. Er werden dit jaar 85 nieuwe
commissarissen benoemd... 

