Morele Moed
Moraliteit en integriteit in de praktijk

Details
Cursusduur
1 dag
Tijd
09:30 - 17:30
Prijs
Kennisgebied
Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants,
Overheidsaccountants, Overige financieel
professionals, Controllers
Niveau
Advanced



Finance in business

Datum en locatie

Maximaal 16 deelnemers
RC's ontvangen een korting van EUR 100 op de Prijs voor niet-leden

Inhoud
Als accountant of controller moet u doen wat u moreel juist acht, ondanks de consequenties. Dat
is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Dan is er moed nodig. De moed om te gaan staan voor
je morele kompas.

Doelstelling
Na deze training:
Heeft u uw handelingsrepertoire uitgebreid om nee te zeggen;
Heeft u concrete handvatten om daadwerkelijk te doen wat u moreel juist acht;
Heeft u maatregelen in kaart gebracht waarmee u meteen aan de slag kunt.

Inhoud
Morele moed tonen is vaak lastig. Dat komt omdat we mogelijke nadelige consequenties goed
kunnen visualiseren terwijl de positieve gevolgen meestal onduidelijk blijven. Bovendien twijfelen
we geregeld of we wel effectief kunnen zijn en zijn we onzeker over morele kaders.
Tijdens de training doen we een aantal oefeningen die u helpen om:
moreel moedig te zijn
'nee' te zeggen
lastige en gevoelige kwesties bespreekbaar te maken
We staan stil bij mogelijke maatregelen en hulpbronnen. Denk hierbij aan heldere kaders,
intervisie, vertrouwenspersonen en het scheiden van rollen.
Tijdens de training vertaalt u de thematiek praktisch en actiegericht naar uw eigen praktijk. Zo
leert u om moreel denken ook direct om te zetten naar concrete handelingen.
"Een inhoudelijk goede training door een docent die heel interactief de verbinding weet te maken
tussen de beschikbare onderzoeksinformatie en de dagelijkse praktijk. De dag vloog om!" Gea
Oord RA, Interim Manager

Bestemd voor
Iedere financiële professional die een brug wil slaan tussen moreel denken en doen.

Docenten

dr. Edgar Karssing
associate professor beroepsethiek en integriteitsmanagement Nyenrode Business Universiteit.

Locatie
De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Telefoonnummer
(030) 604 48 44

E-mailadres
sales@fletcherhotelnieuwegein.nl

Website
https://www.fletcher.nl



Routebeschrijving

