NIEUWS

28 januari 2022

Publicatie moet buitenlandse accountants in
Nederland wegwijs maken
Speciaal voor accountants uit andere landen die in Nederland gaan werken, heeft de Stichting Beroepseer
een publicatie uitgebracht. De digitale uitgave laat buitenlandse accountants kennis maken met de
Nederlandse auditsector en helpt ze hun weg in ons land te vinden.
De uitgave The Dutch auditing and lunch tradition explained gaat in een aantal artikelen nader in op de Nederlandse
auditsector. Zo neemt Luc Quadackers de lezer mee in het verhaal van Pinco s en Limperg en wat zij hebben betekend
voor de accountancy in Nederland.
Voor de Engelstalige publicatie zijn uit de eerdere uitgave Artikel 5: De beroepseer van de accountant enkele bijdragen
vertaald van Arnoud Aikema, Marcel Pheij er, Marlies de Vries, Martin Martino , Therese Grohnert (samen met
Roger Meuwissen en Wim Gijselaers) en van Lars Zwagerman en Arthur van Bemmel. Daarnaast vertellen buitenlandse
accountants hoe zij de Nederlandse auditcultuur ervaren. Ook de Nederlandse cultuur in het algemeen komt uitgebreid
aan bod.
Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer, is blij dat de publicatie, met steun van het Accountantsfonds, tot
stand is gebracht. “Het is mooi dat het gedachtegoed uit Artikel 5 nu ook beschikbaar is voor accountants die de
Nederlandse taal niet machtig zijn. Daarnaast is het altijd mooi meegenomen als je kunt helpen om buitenlandse
accountants zich thuis te laten voelen in Nederland.”
De publicatie, onder redactie van Margreeth Kloppenburg en Corné van der Meulen, is als pdf gratis te downloaden.
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GERELATEERD
ETHIEK, CULTUUR EN GOVERNANCE

07 oktober 2022

Caribische accountants in gesprek over ethiek,
cultuur en governance
Zeventig accountants op de eilanden Aruba en Curaçao gingen eind
september, in twee sessies, in gesprek over de integriteit van de accountant.


NIEUWS

14 juli 2022

Vitamine A: De blinde vlekken van de accountant
Een nieuw 'ethisch competentiemodel' moet accountants helpen om hun
blinde vlekken te zien. Dat stellen Boudewijn de Bruin en Eddy Vaassen in
Vitamine A, de podcast... 

NIEUWS

26 april 2022

Content hackathon Auditpedia moet zorgen voor een
'volle camping'
Auditpedia, de 'Wikipedia' voor accountants, zette op 23 april een volgende
stap met een 'content hackathon' in Domstad, vergadercentrum van de
Hogeschool Utrecht.... 

NIEUWS

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. 

