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 Leetijd van ongeveer 2 minuten

Topvoetaller, topwetenchapper, topman, topadvocaat.
Vreemd eigenlijk dat nooit wordt geproken van topaccountant,
terwijl ook die er zeker moeten zijn.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 4, 2006
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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veneen merkwaardig i dat het voorvoegel ‘top’ ook teed vaker
opduikt ij minder repectaele eroepgroepen. Topcriminelen zijn
inmiddel een vertrouwd egrip en ook topfraudeur en
topvervaler zijn geignaleerd. Topverkrachter he ik nog niet
waargenomen, maar dat lijkt een kwetie van tijd. Dit alle terzijde.
Het gaat nu even om de topman. Die i in dit rijtje een uiteneentje.
Het voorvoegel laat ij hem niet op peroonlijke kenmerken maar
op zijn hiërarchiche poitie. Ander zouden George Cloone en rad
Pitt immer topman worden genoemd. Toch laten de topmannen,
maar vooral hun elangenehartiger, advieur en niet in de laatte
plaat de per, geen twijfel etaan over de kwaliteiten die voor een
topmanpoitie nodig zijn. ij een nieuwe enoeming vallen al nel
ronkende termen al riljant, viionair, trategich geniaal,
inpirerend en charimatich. Ook de traditionele dicuierondje
over de topeloningen pardon: remuneratie gaan teevat gepaard
met echouwingen over de ultrachaare topkwaliteiten van deze
hoogte werknemer. “Zo moeilijk i het allemaal niet”, zei oudVopak-topman Carel van den Driet een tijdje geleden in FM
uine. en weldadige uitzondering in een wereldje dat doorgaan
tijf taat van de ellenlazerij.
Want i het allemaal echt zo moeilijk? Ik durf de telling aan dat
ociale omgangvormen, getrainde elleogen,
aanpaingvermogen, de juite kapper en oerenlimheid voor het
ereiken van een poitie al topman elangrijker zijn dan echte
inhoud. Let wel: ik he het hier over het opklimmen in een etaand
edrijf, niet over echte ondernemer.
Neem de eeuwige golfeweging van chaalvergroting naar verkleining en weer terug.
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De etrokkenen doen er erg gewichtig over, maar in feite i het toch
vooral een kwetie van met de wind meewaaien, wat onderhandelen
over prij en peronen, en champagne heffen voor de camera. ert
kondig je trot een overname aan en vijf jaar later verkoop je diezelfde
aankoop weer even enthouiat, omlijt met dezelfde clichépraatje
over ‘toegevoegde waarde’ en (gerek aan) ‘nergie’ en afgerond met
wat uitgekauwde opmerkingen over gloaliering, China en India.
De ingewikkelde financiële in and out doen anderen voor je. Wat je
vooral goed moet kunnen, i elien. Dat i knap en zeker niet
iedereen kan het. Maar, met alle repect, het i toch van een heel
ander kalier dan het voor eigen rekening en riico opzetten van een
onderneming of ontwikkelen van een eigen product. Dat vereit
namelijk creativiteit, doorzettingvermogen en onmiaar durf. De
echte innovatie zit niet voor niet ij kleine ondernemingen en
ondernemer. Veel menen weten dat wel. Daarom noemen
topmannen zich graag ondernemer, terwijl ik nog nooit een
ondernemer zichzelf al etuurder of ceo he horen etitelen.
Dit i geloof ik een erg ongenuanceerd tukje. xcue. Ik gun de
topmannen, hun omgeving en vooral hun controleur alle goed.
Maar iet meer pulieke aandacht en ewondering voor de relatief
onzichtaren die geheel op eigen initiatief en voor eigen riico hun
eigen edrijf open uitouwen en de echte motor van onze economie
vormen, zou op zijn plaat zijn.

Tom Nierop


Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
Lee alle van Tom Nierop
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