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Blog Jos: Bonus
‘Goedemorgen heren. Fijn dat u er bent. We hebben ons in onze laatste raad van commissarissenvergadering gebogen over uw beloning. Het doet me genoegen u te kunnen melden dat we besloten
hebben, ondanks de grote verliezen die we momenteel lijden, u toch een bonus toe te kennen. Daar
zit echter wel een voorwaarde aan. U dient alles uit de kast te halen om zo veel mogelijk steungeld
op te halen. Kijk, wij zijn natuurlijk too big to fail, dus de overheid moet ons wel tegemoet gaan
komen. Maar, wij willen alles binnenslepen, tot op de laatste cent. Hebt u dat begrepen?’
‘Zeker, meneer de president-commissaris, en laat ik beginnen met namens ons beiden te zeggen dat
wij dit gebaar zeer waarderen. Wij gaan ons stinkende best doen om elke cent uit die
overheidscitroen te knijpen. Daar mag u op rekenen. Mag ik overigens zo vrij zijn om te vragen hoe
u de bonus gaat berekenen? Gaat het om een percentage van het bedrag dat we binnenharken, of
wordt het een vast bedrag? Ja, ziet u: de hypotheek van onze optrekjes moet ook betaald worden, de
privéschool van onze kinderen stuurt gewoon de rekening en de bemanning van ons jacht kunnen
we nu ook niet naar huis sturen. Stelt u zich toch voor dat we binnenkort weer kunnen gaan varen.’
‘Heren, u snijdt een terecht punt aan. Daar gaan we ons over beraden. We moeten ons natuurlijk nog
wel buigen over mogelijk negatief maatschappelijk sentiment. Hoe gaan we dat tackelen? Ideeën?’
‘Zeker, meneer de president-commissaris. Het volk heeft veel sympathie voor medewerkers in de
zorg. We hebben vorig jaar veel goodiebags met prullaria in China ingekocht voor ons bedrijfsfeest.
Daar hebben we er duizenden van over. Als we die uitdelen onder zorgmedewerkers en onze prafdeling vragen daar veel reuring omheen te maken, zijn we én van die rommel af én stelen we de
harten van het volk.’
‘Briljant, gaan we doen. Heren, het was me een genoegen. Prettige dag verder.’
Je las een blog van:
Wil je meer lichtpuntjes in crisistijd lezen? Kijk dan op www.nacorona.blog!

Nieuwsbrief
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. We sturen regelmatig interessante updates over onze
programma's en activiteiten.

Bedankt voor je aanmelding!
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