
 
 
 
 
Voor beroep en praktijk: projecteinde 
 
Track 30 
1 Uitstekend gedaan! 
 
♦ Hoi Tineke. Hoeveel mensen komen er nu op donderdag? 
● Wacht even. ... Jij en ik, Pieter komt met Sterre, Frauke en Ton. Frans komt ook, 

maar alleen kort. Dat zijn er zeven. Ach ja, en Nelly, is acht. 
♦ En Dik? 
● Ik heb een mailtje gekregen van Dik. Hij heeft een afspraak en komt een beetje 

later. 
♦ En hoe is het met Mia en Cees uit ons Bureau West? 
● Uit Den Haag komen ze allebei. En Gerrit en Fleur uit Arnhem komen ook. 
♦ He dat is leuk. Ik heb Gerrit al een tijdje niet gezien. 
● Fleur wil graag met Nelly en Frans over de projectstrategie in Duitsland spreken. 

Ik heb dus een afspraak voor half twee geregeld. Dan zijn ze om drie uur klaar. 
♦ Prima. Komt Frank dan? 
● Nee, hij is toch tot volgende week in Brazilië. Hij wenst ons wel een leuk feest. 
♦ Heb je eigenlijk iets van Marjolein gehoord? 
● Marjolein is morgen pas terug uit Frankrijk. 
♦ Ja dat klopt. Fijn, dan horen we ook meteen hoe het gegaan is in Frankrijk. Nou 

dan komen ze toch bijna allemaal. Ik bestel straks even de hapjes voor morgen – 
in mijn favoriete zaak om de hoek. Bestel jij dan de drankjes? 

● Ja prima. Doe ik zo meteen. Moeten we nog iets speciaals hebben voor Pieter, hij 
eet alleen maar vegetarisch? 

♦ O, goed dat je het zegt. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik zal wel vragen of er ook 
iets vegetarisch is. 

● Neem je ook weer van die lekkere vishapjes mee? 
♦ Zeker weten. En ook van die Italiaanse hapjes met kaas. 
● En vergeet niet die olijven en … 
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Voor beroep en praktijk: projecteinde 
 
Track 31 
3 Fijn dat jullie er allemaal zijn! 
 
♦ Beste collega’s! Fijn dat jullie er allemaal zijn en we hier samen ons groote succes 

kunnen vieren. Het was fantastisch te zien dat mensen uit zo veel verschillende 
afdelingen samen gewerkt hebben en samen hebben we het succes behaald. 
Papiernetnieuw is niet alleen een fantastisch product maar het is uiteraard ook 
een product dat zich prima laat verkopen. Dat ligt natuurlijk ook aan de innovatieve 
marketingstrategie van Dik en een buitengewoon innovatief concept van Pieter en 
zijn team. 
Na deze drukte en vele overuren en vele kopjes koffie gaat het nu weer een beetje 
rustiger verder, maar toch zullen we ambitieus blijven. Maar vandaag willen we 
ons succes vieren. En Dik, jij wilt nog een paar woorden zeggen. 

◊ Ja, dank je Marga, ook van mijn kant kan ik alleen maar benadrukken dat de 
samenwerking het laatste jaar uitstekend is verlopen. Daar kunnen we trots op 
zijn. 
En dat we die opdracht voor ons concept binnen gehaald hebben, dat is gewoon 
fantastisch. Dus een goede reden om nu te vieren. 

♦ Ja, precies! We proosten nu op de toekomst van papier-net-nieuw! Proost! 
◊ Proost! 
● Proost! 
□ Proost! 
○ Proost! 
 ... 
♦ O, nog iets, ik ben nog wat vergeten! Ik wil jullie graag Bettina voorstellen. Zij komt 

uit Bonn en loopt hier stage. Ze gaat op verschillende afdelingen werken. 
Ik heb bedacht dat ze het beste in de verkoop kan beginnen. Marjolein dan kan jij 
haar al een beetje wegwijs maken. 

 ... 
● En waar kom je vandaan? 
⌂ Nou, ik ben in Wenen geboren! Maar mijn ouders zijn Duits. En toen ik twee jaar 

was zijn we naar Bonn verhuisd. 
● Waar heb je zo goed Nederlands geleerd? 
⌂ Dat valt wel mee. Ik was na mijn eindexamen een jaartje als au-pair in 

Amsterdam. 
● Dat klinkt goed. Neem je nog een borrelhapje? 
 ... 
□ Zeg, hoe was het in Frankrijk? 
○ Echt goed. Misschien gaan we wel een vestiging in Frankrijk opzetten! 
□ Nou ja, denk wel aan de kosten. 
○ Dat red jij wel! Kijk, op de Eiffeltoren was ik ook. 
□ Wat leuk! Sorry, ik moet weg. Ik heb nu nog een afspraak. 
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