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22-02-2022 

 

 

Beste collega’s, 

 

Beloningen krijg je meestal pas nadat je iets hebt volbracht. Een winnende 

race, goede cijfers of uitstekende prestaties. Waarom wordt dat eigenlijk niet 

andersom gedaan? Ik speel al een tijdje met dat idee. 

 

Om een experiment te houden waarbij de beloning vooraf wordt gegeven, en 

niet pas achteraf, zoals meestal. En dan niet alleen een toezegging, maar harde 

cash op je rekening. Een voorschot in vertrouwen met een beloning 

voorafgaand aan de inspanningen. Zou dat niet een prima manier zijn om 

prestaties te bevorderen? Goede vraag, vindt u ook niet? Laten we de proef 

maar gewoon op de som nemen. 

 

Hierbij geldt: voor het boekjaar 2022 ontvangt iedereen een premie. 

Deeltijdkrachten en stagiairs zoals altijd proportioneel. Het doel van de premie 

is het mobiliseren van alle prestatiereserves. Hoewel ik weet dat u zo ook al wel 

uw best doet, vind ik zo'n stimulans belangrijk. Het gaat om uw 'aandeel in de 

buit'. Die 'buit', onze winst voor belasting, moet dit jaar volgens onze planning 

minimaal 40 miljoen euro bedragen. Om dat doel te bereiken, hebben we omzet 

en dekkingsbijdragen nodig en moeten we tegelijkertijd scherp op de kosten 
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letten. Alleen als we veel verkopen voor goede prijzen, en tegelijkertijd 

onnodige uitgaven en kosten weten te voorkomen, is de winst wat hij moet zijn; 

eigenlijk de basis onder elk gezond bedrijf. 

 

Die opgave is ieder jaar hetzelfde; soms met gemakkelijkere, soms met 

moeilijkere jaren. Het zal geen twijfel lijden dat het op dit moment zeer moeilijk 

is, met de exploderende grondstofkosten en de tekorten aan zo'n beetje alles 

wat we in de productie nodig hebben. Bij de inkoop, productie en verzending 

moet alles op rolletjes lopen, anders lopen we winst mis. We moeten álles 

verkopen wat we hebben, niet alleen onze felbegeerde hardlopers en 

zelflopers, maar natuurlijk ook onze specialiteiten en zeker ook eventuele 

'achterop geraakte' producten of eerder zorgvuldig gekoesterde voorraden. 

Gezien de exorbitant stijgende grondstofkosten zal er wederom niets anders op 

zitten dan ook dit jaar weer één of zelfs twee prijsverhogingen door te voeren. 

De eerste zo snel mogelijk, op 1 april 2022. 

 

De verkoop is op dit moment helemaal niet ons probleem, integendeel zelfs. 

Het probleem is dat we niet alles kunnen maken en produceren wat onze 

klanten bij ons bestellen. 

Dit, beste collega's, is in het kort de huidige situatie en het strijdplan voor 2022. 

Om ervoor te zorgen dat u uw taken ook energiek en met plezier kunt uitvoeren, 

geef ik u VOORAF een premie, een prestatiestimulans – een booster zogezegd. 

De heer Maass zal dan ook al samen met uw salaris van maart een premie van 

bruto 2.222 euro aan u overmaken. Passend bij de huidige datum. 😂😂 Deze 

premie behoort u toe en is aan geen enkele voorwaarde verbonden, behalve 

die van een bestaande arbeidsrelatie tot aan het einde van het jaar. Als u 

ontslag neemt of door ons wordt ontslagen, wordt de premie in mindering 

gebracht op uw laatste salaris. Nota bene: ook als we het winstdoel van 40 

miljoen euro niet halen, is de premie helemaal van u! 

Ik denk echter wel dat het zal lukken – zeker met de krachtige booster die u 

ontvangt! Ik weet wat ik aan u heb en heb er het volste vertrouwen in.  
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Dus op een succesvol experiment, dat ik natuurlijk ook als gepensioneerde met 

belangstelling zal blijven volgen! 😂😂 

Trouwens: verbaas u niet als u mij de komende dagen nog in de weer ziet aan 

de zijde van Günter Hiermaier. Ik vind het belangrijk om mijn werk goed af te 

maken en mijn taken helemaal af te ronden. Dus ik draai nog wat overuurtjes – 

of -dagen... 😂😂 

 

 

Hartelijke groet, 

 
 
 
Ernst Prost 
Directeur 


