Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Ethiek en Soft Controls
Meer dan alleen cijfers of individu
In het laatste decennium hebben we
in toenemende mate ontdekt dat
'control' op cijfers alleen niet
voldoende is voor goede resultaten in
de organisatie. Incidenten rond
bonussen, gesjoemel met inhoudelijke
en financiële transparantie en
fraudezaken hebben ethiek en soft
controls op de agenda gezet: maar
hoe geef je daaraan vorm in de
praktijk?
Vaak wordt ethiek als een individuele kwestie benaderd. Het gaat erom of een medewerker of
een manager 'deugt' of 'niet deugt'. Echter, voor ethisch handelen in de organisatie is een
bredere aanpak nodig.
Samen met registeraccountant Piet Klop van Public Values gaf Grethe van Geffen van Seba
enkele workshops op het VRC congres van 21 mei (VRC = Vereniging Register Controllers). We
bespraken casussen waarin teamdynamiek en organisatiecultuur sterker zijn dan het individuele
normenkader. Ook toonden we hoe de toenemende diversiteit in het personeelsbestand de
bestaande overeenstemming over normenkaders onder druk kan zetten. Deze schaduwkant
van diversiteit verdient meer aandacht dan hij nu krijgt.
Wat dit alles betekent voor de inzet van soft controls is geen eenvoudige, wel een boeiende
puzzel. Voldoende voer voor discussie. Daarbij konden we de aanwezige registercontrollers de
nodige handvatten meegeven.
Ook aan de slag met soft controls? Bel of mail ons gerust!

Adviseer-de-adviseur
voor de beste adviseurs in diversiteit & inclusie
Geef jij in een organisatie adviezen over diversiteit & inclusie? Dan
weet jij waar deze afbeelding over gaat!!!
De eerste groep Adviseer-de-Adviseur is al vol. Bij voldoende
belangstelling start in het najaar een tweede groep. Aan de slag voor minder hoofdpijn en meer humor!
Speciaal voor HR-medewerkers, projectleiders D&I, diversity managers, interne consultants is
er de nieuwe studiereeks van 5 bijeenkomsten die zich speciaal op jouw unieke werk richt.
Steeds met een inhoudelijk deel vanuit Seba en een intervisie deel.
We komen bijeen in Amsterdam, 2,5 uur per keer. Startdatum en tijdstip worden in overleg
gepland, tijdens de 1e bijeenkomst leggen we de andere data vast (4-6 wekelijks). Aantal
deelnemers: 3-7 personen. Kosten: € 790,- excl. BTW

Meer informatie en inschrijven
Mail voor al je vragen naar info@seba.nl ; indien gewenst maken we een belafspraak.
Opgeven voor programma's eveneens via info@seba.nl
Bezoek onze website www.seba.nl
Voor materialen ga je naar onze Diversity Shop
Voor video's naar Seba's Diversity Video platform

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@seba.nl toe aan uw adresboek.

