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NBA Young Profs | Ethiek, cultuur en gedrag      
Visie 

Ethisch handelen is een basisvoorwaarde in het accountantsberoep. Op individueel niveau zien we ethiek terug 
in ons gedrag. Maar wat is ethiek dan? Ethiek gaat om het maken van de juiste beslissingen – het goede doen - 
een rechte rug houden. 

Het goede doen begint voor de NBA Young Profs met het besef waarom we accountant willen zijn. Waartoe is 
de accountant op aarde? Als accountant dienen wij het maatschappelijk verkeer en willen wij vanuit onze rol 
bijdragen aan een betere wereld. Dit is een overtuiging die zorgt voor trots en passie bij de uitoefening van ons 
beroep. Vanuit deze overtuiging, deze intrinsieke motivatie, laten wij iedere dag zien waar wij als accountants 
voor staan. Deze overtuiging vormt de beroepseer. 

In de basis volgt ethisch handelen uit het volgen van de fundamentele beginselen. We worden aan de hand van 
deze beginselen opgeleid tot accountant. Om ethisch handelen te borgen in ons beroep, is het van belang dat 
we werken in een veilige leeromgeving. Een omgeving die zich laat kenmerken door openheid en waar 
groepsdruk of een angstcultuur geen plaats hebben. Waar ruimte is om fouten te maken en daarvan te leren. 
Diversiteit en inclusiviteit zijn daarbij randvoorwaarden.  

Bij het maken van de goede keuzes hebben we oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Welke behoeftes 
heeft het maatschappelijk verkeer en welke rol kan de accountant hierin vervullen? Denk aan rapportering 
over niet-financiële componenten, of over fraude en continuïteit. Proactief aan de slag gaan met (nieuwe) 
behoeftes van het maatschappelijk verkeer is een belangrijk onderdeel van het goede doen. 

Om concreet aan de slag te gaan met deze visie op ethiek, cultuur en gedrag willen wij die visie breder 
uitdragen. Door actieve zichtbaarheid op deze onderwerpen zorgen we voor nieuwe beelden. We dragen bij 
aan de discussie op accountant.nl, via social media en evenementen. Nieuwe beelden leiden tot nieuwe 
beeldvorming. Hierbij hopen wij een gedeeld gevoel van beroepstrots en -eer te creëren. We bespreken onze 
visie periodiek met het Collective Development - kunnen we ons nog vinden in de huidige visie en welke 
concrete acties passen daar nu bij? Samen zetten wij ons in voor het maken van de juiste keuzes en dragen wij 
bij aan de cultuur. 

Doelstellingen 

Korte termijn 
De visie op cultuur, gedrag en ethiek wordt sector breed ondersteund en verwerkt in accountancy-opleidingen. 
De accountant wordt steeds vaker geassocieerd met een hoeder van het economisch verkeer. De nieuwe 
generatie accountants maakt kennis met mensen die in teamverband het goede willen doen. Niet alleen voor 
de cliënt, maar ook voor banken, met governance belaste organen, de fiscus, werknemers van cliënten en ga zo 
maar door. Accountants zijn bewuster van wie de daadwerkelijke opdrachtgever is en waarom dat belangrijk is.  
  
Middellange termijn 
Er is een kantelpunt waarneembaar in de sector. Mensen accepteren een te hoge werkdruk niet langer en 
accountantsorganisaties zullen de werkdruk inperken om mensen te behouden en te werven. Dit leidt tot 
concurrentie binnen de sector van kantoren omdat niet het salaris of de leaseauto maar de werkdruk een van 
de belangrijke factoren wordt voor mensen om te kiezen voor een kantoor. De work-life balance verbeterd. De 
kantoren zijn ingesteld om ook in deeltijd te kunnen werken. Dit kantelpunt leidt tot een cultuurverandering 
waarbij mensen zich vrijer voelen om zelf hun tijd in te delen. Het gevolg is dat de ervaren werkdruk en de 
uitstroom uit de accountancy afneemt.  
 

Lange termijn 
De kwaliteit van accountants is zo ver mogelijk in overeenstemming met de verwachtingen van 
toezichthouders. Met toezichthouders vindt meer afstemming plaats. Accountants die staan voor hun dossiers 
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en kwaliteitsstelsel. Een meningsverschil wordt geaccepteerd omdat er geen zwart-wit vraagstukken zijn. Er is 
ruimte om fouten te maken, dit komt doordat we met mensen te maken hebben. 
 


