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Nee, niet weer over de exoritante topalarien. Die dicuie
egint te vermoeien. Niet vanwege de critici, maar vanwege de
taaiheid van de ituatie.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 4, 2007
ekijk alle artikelen uit dit nummer



Zolang topwerknemer een edrijf al een grote ruif echouwen,
met een uitgetreken gezicht het egrip ‘martkconform’ kunnen
aanvoeren omdat hun uitenlande collega' inderdaad hetzelfde
doen, commiarien niet ingrijpen omdat ze tot hetzelfde old o
network ehoren, individuele aandeelhouder uiteindelijk niet
dwarliggen omdat het financiële elang relatief gering i, en
intitutionele aandeelhouder geen echte vuit maken uit angt ij
hun eigen edrijf eenzelfde dicuie uit te lokken, zal deze dicuie
door lijven gaan.
Voorlopig zullen we de tenenkrommende cliché van de topmannen
gewoon moeten troteren, evenal de onnozele voortellen van PvdA
en P om de graaizucht met elatingmaatregelen te eteugelen (je
moet dit oort zaken ook niet aan linke politici overlaten). en
oploing voor het vertrouwenondermijnende gedrag aan de top wie had het ook ooit alweer over the tone at the top? - lijkt ver weg.
Voor een deelapect van de dicuie - pretatieeloning - he ik
echter wel een impele en effectieve oploing. Zowel in de
wetenchap al in puliekmedia wordt druk gedicuieerd over de
ete criteria om de pretatie van topmannen te meten. De
meningen verchillen. Mijn advie: taak die dicuie en chaf
pretatieeloning voor topwerknemer helemaal af.
Pretatieeloning werkt prima voor inpakwerk, datatpite (etaan
die nog?) en andere ‘ouderwete’ tukareid. Wie per uur meer
dooje met kauwgomallen vult dan een collega, krijgt meer
etaald. Loon naar pretatie. Ook voor tijdelijke, heel pecifieke
managementkluen kan het een aardig idee zijn. Maar niet voor het
leiden van een edrijf.
ovendien i het niet nodig. Neem uzelf, al goedopgeleide en
doorgaan op een aardig niveau werkzame lezer. U doet toch ook uw
werk zo goed mogelijk? Vanwege eroeptrot, eigenwaarde of
gewoon - heel vreemd michien - het plezier in uw werk? Natuurlijk
moet daar geld tegenovertaan, lieft veel. Maar iemand voor wie een
jaarinkomen van een paar miljoen lijkaar nog teed niet
voldoende prikkelend i om zijn werk goed te doen, dient vanwege
onvoldoende gemotiveerdheid en ‘niet paende intelling’
onverwijld op de keien te worden gemeten - zonder vertrekpremie
uiteraard.
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Waarom zouden topmanager, ander dan andere kenniwerker,
uiten hun alari nog een extra prikkel moeten heen om ze tot
goed preteren aan te zetten? Lijden ze collectief aan karakterzwakte?
Of aan intene luiheid? Dat zou merkwaardig zijn, want in interview
en artikelen wordt teevat geproken over de enorme ‘drive’,
‘ezieling’ en ‘etrokkenheid’ waar al deze charimatiche en
permanent ‘uitgedaagde’ mannen over zeggen te echikken. Dat
zou, amen met het topalari en de tatu van de poitie, toch
voldoende prikkel moeten zijn om je werk goed te doen, zou je
zeggen. n ander i er iet goed mi met je.
Afchaffen du, die onucultuur. Manager die werkelijk
pretatieeloning willen, moeten het ‘ondernemerchap’ waarover
ze zo graag aelen, gewoon een zelf in praktijk gaan rengen.
Verlaat je veilige areidvoorwaarden en penioen en egin een
eigen edrijf. Wie dat echt doet, mag voor één keer nog het verleten
woord ‘uitdaging’ geruiken.
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