
ALCOHOL OP HET WERK 
 
Redenen om het nuttigen van alcoholische dranken op het werk toe te laten:  
 

1. Het motiveert de werknemers aan om op het werk te komen.  
2. Het vermindert stress.  
3. Het leidt tot eerlijkere communicatie.  
4. Het vermindert de klachten over te lage lonen.  
5. De werknemers vertellen hun bazen wat ze denken, niet wat hun bazen willen horen.  
6. Het bespaart op verwarmingskosten in de winter.  
7. Het moedigt carpoolen aan.  
8. Het vergroot de bevrediging van het werk, omdat wanneer iemand een rotbaan 

heeft, het hem niet kan schelen.  
9. Het zorgt ervoor dat er geen vacatures meer leeg blijven aangezien iedereen graag 

wil komen werken.  
10. Het laat je collega's er beter uitzien.  
11. Het laat het eten uit de kantine beter smaken.  
12. Salarisonderhandelingen verlopen een stuk gemakkelijker.  
13. Wanneer je plotseling een scheet laat tijdens een belangrijke ontmoeting, dan is dat 

ineens niet meer zo aanstootgevend.  
14. Niemand zal je striptease tijdens het Kerstfeest nog herinneren.  
15. Je baas heeft geen bezwaar tegen het bekijken van 18+ materiaal op internet tijdens 

werktijd.  
16. Het werk gaat sneller, want niemand kijkt nog nauwkeurig.  
17. Als je collega's jou mogen, drink je altijd met maten.  
18. Je hoeft geen smoes te verzinnen wanneer je vanwege een kater te laat op je werk 

komt.  
19. Wanneer je een werkende vrouw hebt, zal ze ook veel minder vaak hoofdpijn 

hebben.  
20. Je kunt voor je baas gaan staan kotsen zonder dat hij je ontslaat.  
21. Overwerken wordt doorzakken.  
22. De secretaresse spreekt je niet tegen, wat je ook wilt.  
23. Zelfs de lelijkste vrouwen op het werk krijgen een beurt, ook leuk voor hen.  
24. Je hebt een reden om extra toiletten te eisen.  
25. Je kunt rustig een poosje eerder naar huis gaan, want dat heeft toch niemand in de 

gaten.  
26. Lastige klanten blijven minder lang hangen, want je adem is niet te harden.  
27. Je komt eerder thuis, want na het werk ga je niet naar de kroeg.  
28. De achtergrondmuziek zal al snel loeihard mogen staan.  
29. Je das mag je nu ook rond je hoofd hangen à la Jimi Hendrickx.  
30. Je krijgt extra vrije dagen om de katers te kunnen opvangen.  
31. Een fout kun je altijd wel afschuiven op een collega die minder goed tegen drank kan 

en dan ook ontzettend dronken in de hoek ligt.  
32. Het bedrijf zal al snel gesponsord worden door een biermerk. Het Duvel T-shirt wordt 

het nieuwe uniform.  
33. Gratis nootjes!  
34. Alcohol is goed als brandstof, zodat je er weer lekker tegenaan kunt.  
35. Vermijd een kater blijf dronken.  
36. Het wordt gezelliger!  
37. Je loon is in verhouding hoger, omdat je de drank niet zelf hoeft te betalen.  

 
Meer humor op www.hmvgerritsen.nl  
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