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0. Intro MultiJOB (Gong-jingle): Goedendag, mijn naam is MultiJOB, versie één punt één. Ik ben een inno-

vatief en meelevend arbeidsbemiddelingprogramma. In mij sluimeren gegevens over de levens van 

miljoenen mensen. Ik zorg voor ieder van jullie. Ik ken u goed en grondig. Ik ken uw persoonlijke wen-

sen en capaciteiten. Ik heb een statistische neus voor uw angsten en tekortkomingen. Maar ik ben ook 

zelfkritisch. Levenslang leren geldt ook voor mij, MultiJOB, versie één punt één. Dagelijks verzamel ik 

nieuwe ervaringen, analyseer ik ze en verhoog ik mijn bemiddelingsintensiteit, net zoals onze mense-

lijke medewerkers. We nemen allemaal deel aan een faire en vrolijke wedstrijd. Komt u mij bezoeken in 

uw plaatselijke uitzendbureau. Wie weet, misschien kan ik u een aanlokkelijk aanbod doen. We zoeken 

nog geëngageerde proefpersonen voor ons pilootproject De Nieuwe Vriendelijkheid. We staan op de 

drempel van een maatschappelijke kwantumsprong inzake motivatie en bemiddelingsintensiteit. 

Wees erbij, ik kijk naar u uit!

1. Wachtruimte MultiJOB gong: 184, alstublieft.

 Adriana: Ik ben 433. Ik ben hier voor het eerst. Ik bekijk de mensen in mijn buurt en lees de kranten-

koppen waarachter velen zich verschuilen. Miljoenen oplagen berichten over miljoenvoudige werkloos-

heid. Dat moet wel een gevaar voor de volksgezondheid zijn.

 Eerste wachtende: Ik ben 204. Een lichtblauw papiertje met zwarte cijfers erop. Ziet eruit als een 

tombolalot, met het verschil dat er hier niets te winnen valt. Dit werklot is een flop.

 Tweede wachtende: Ik ben de flexibele 55. Drie uur naar het werk rijden maakt me helemaal niks uit.

 Derde wachtende: Ik ben moe.

 MultiJOB: Mededeling: op dit moment wachten 345.567 open vacatures op uw sollicitatie.

 Hollie:Maar niet in mijn branche! Ik ben 207, ik ben motivatietrainer. Ik breng de uitgeblusten nieuw vuur. 

Ik ben precies datgene waar in deze begrafenisstoet de grootste behoefte aan is: benzine voor de ziel!

 Eerste wachtende: Kijk daar eens, de rode A op die poster! Ze hebben pas geleden voor bakken geld 

hun logo grafisch laten oppoetsen, maar ik zie helemaal geen verandering!

 Hollie: Klopt, ik ook niet.

 Eerste wachtende: Want in werkelijkheid blijft hier namelijk alles bij het oude: A van achterlijk.

 MultiJOB: Attentie, tweede oproep voor 184, alstublieft.

2. Silvia’s bureau Silvia: 184! Niemand met dit mooie getal? Dan doe ik er nog eentje bij!

 Multijob: 185, alstublieft!

 Silvia: Ben ik te snel, of zijn er daarbuiten een paar tijdens het wachten in slaap gesukkeld? Sommigen 

kunnen niet bijbenen met het nieuwe tempo. Die trekken hun nummertje en vertrekken naar dromen-

land omdat ze denken dat het uren tot een halve dag duurt. Maar de tijden zijn veranderd, en de wacht-

tijden ook! Sinds we die nieuwe software hebben, speelt alles zich hier in minuten en seconden af...

 Tikt het volgende nummer in.

De Nieuwe Vriendelijkheid
                     Till Müller-Klug  – vertaald door Daniëlle de Regt
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