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Professies onder druk



Oog voor drijfveren van professionals

❖ NBer

Gevoel van 

eigenwaarde  

“Ik verwacht kortom dat u 

onberispelijk werk levert, dat u 

uw beroepseer hoog houdt en 

dat u uw cruciale rol in onze 

economie met verve vervult.”

Wopke Hoekstra, accdag 2018

“Het gaat in de kern natuurlijk 

om de beroepseer weer terug 

te krijgen”.

Jeroen Dijsselbloem, accdag

2014

Beroepseer

Beroepstrots



Professionele eigenwaarde, beroepstrots en beroepseer
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Good work: Excellence, Ethics & Engagement

(Harvard) uitgewerkt door ICAEW

FUTURE PROFESSIONAL: THE JOURNEY
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EXCELLENCE

Professionalism should be fir

s

t  and for emost a 

pursuit of a good that is internal to the practice, such 

as improving the knowledge, the practice and the 

individual. It should not be defin

e

d ar ound the pursuit 

of purely economic effici ency . It is important to think 

about what excellence means for the accounting 

profession – the nature of its technical expertise, its 

role in providing trust to society or its role in furthering 

a particular market economy. 

ENGAGEM ENT

A richer theoretical and practical understanding of the 

profession and its impact on society could increase 

the motivation and commitment to work. As such, a 

broader education and training should contextualise 

the technical aspect of professional practice by 

emphasising its impact on society and environment. 

Similarly, we have to be conscious of the power that 

professional practice (mainly referring to professional 

service fir

m

s )  has in pr omoting certain culture, through 

narratives and incentives, which consequentially 

attracts particular talent. 

ETHICS

Ethicality usually defin

e

s wh a t is the right conduct or 

practice, especially pertaining to the standards of a 

profession. These standards are the principles that 

the profession sets in order to achieve a particular 

goal, which then helps defin

e

 the qual ities tha t a 

professional should have in order to achieve this goal.

However, we would like to broaden this defin

i

tion 

by placing emphasis on the being rather than doing, 

where being ethical stems from the identity and/or 

character of the professional, rather than just being 

a refle

c

t ion of  his/her actions. Ethicality should be 

understood by the motivations, and judgments, as 

well as the actions of the professional.



Professionele trots?
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• Vanuit inzicht in beroepseer, 

analyse stand van zaken 

beroepseer accountancysector

• Meer evenwicht in discussie 

• Interviews ‘Moral examples’ 

‘eervolle accountants’

• Essays vanuit verschillende 

perspectieven

• Onderzoek naar oriëntatie van 

openbare accountants (300 

respondenten)
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Verkennend onderzoek  

o Kwalitatief & kwantitatief

o Hoe oriënteert u zich als regels 

geen uitsluitsel geven? 

o Inzicht in oriëntatiebronnen 

o Ruwe data beschreven 

o Geen causaliteit of hypotheses

Conclusie:

Eigen opvatting 

= eigen (morele) 

verantwoordelijkheid 

= eigenwaarde 



Frequentieverdeling “Als wetten u in de steek laten, wie of wat is uiteindelijk 

richtinggevend in uw handelen?”



Welke twee persoonlijke waarden vindt u belangrijk in uw werk?



Welke van de oriëntatiepunten beschouwt u in uw werk als meest zwaarwegend?



Interview Thijs Smit, internal audit SHV: 

Anarchist tussen de regels

“Dat ik mijn rug recht houd, 

is terug te brengen op twee 

onderliggende 

principes: een groot 

gevoel voor 

rechtvaardigheid en dat ik in 

de kern 

een anarchist ben.”



Hoe overbruggen? 
Obv praktijkreferaten over dilemma’s 

Senior reageert:
• Welnee, geven opdracht niet 

terug…
• Er is misschien een 

vermoeden van fraude…
• Categorie klein bier
• Geen tijd om hier op in te 

gaan, werk moet af
• Nog meer relativerende 

opmerkingen  
• Signaal niet serieus nemen
• Doe t nou maar gewoon zoals 

ik het zeg
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Student signaleert: 

• Schending VGBA!?

• Fraude door klant!?

• Opdracht teruggeven!?

• Melding Accountantskamer!?

• Senior wil er niets mee doen!

• Ik moet werk doen waar ik 

niet achter sta!

• Generatiekloof!



Leren als collectief: richt je op de 

onderliggende waarden

• Investeer tijd in toelichten afwegingen, dat 
betaalt zich later uit

• Maak het laagdrempelig voor (jonge) collega’s 
om afwegingen te checken/door te spreken

• Mogelijkheid tot een second opinion creëren
• Het kan een terecht punt zijn!
• Omcirkel het probleem eens in een vakoverleg

waarbij niet de precieze vaktechniek centraal staat 
maar de meer ‘grijze’ en persoonlijke afwegingen

• Zie het als een mogelijkheid om te leren 
• Er zit meer overeenkomst op het niveau van 

principes 
• Tacit knowledge: kennis die in je vingertoppen 

zit - moeilijk over te dragen, maar wel de moeite 
waard om te proberen!
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“Learn the rules like a pro,

so you can break them 

like an artist”


