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De Lijnmanager 



Als die jongelui 
eens ophielden met 

neuken… 

De Lijnmanager 
Is pragmatisch als altijd 

…dan lost het 
probleem zich op 
termijn vanzelf op 



De Lijnmanager 



Je hoeft écht niet 
bang voor mij te zijn 

De Lijnmanager 
Hoogachtend 

Als je &@!$* maar een 
beetje respect voor mij 

hebt!!! 

Jawohl 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Dat ligt verscholen in de toekomst 

Bent u nou ook zo 
benieuwd naar wat zíjn 
opvolger over hém zal 

gaan zeggen? 



De Lijnmanager 
Vol bewondering 

Briljante 
analyse 

Zou ik zelf nooit 
bedacht kunnen 

hebben 



De Interim Manager 
Ziet wel een leuke klus 

Waar is de 
Owner of this 

ship? 



De Lijnmanager 



Ik ben erg blij met 
jullie prestaties 

De Lijnmanager 
Krijgt gelijk 

En terecht! 

Wij hebben 
keihard gewerkt! 

Én wij kunnen nog 
beter liegen dan jij 



De Lijnmanager 



Ja, dat is 
waar! 

De Lijnmanager 
Voor wat hoort wat I 

Want wíj moeten 
allemaal iets doen 

voor zíjn geld 



Ja, dat is 
waar! 

De Lijnmanager 
Voor wat hoort wat II 

Want wíj moeten 
allemaal iets doen 

voor zíjn geld 

En als blijkt dat 
zíjn geld op is… 

…hoeven wíj 
plotsklaps niets 
meer te doen 



En, heb je het al 
gevonden? 

Wat ben je 
aan het 
doen? 

De Lijnmanager 
Door-zoeken 

Ik ben op zoek naar 
mijn ‘Ja’-gevoel 

Nee 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Heeft zo zijn eigen meet-methodes 

Ik ben volledig 
in Kont-rol 



De Lijnmanager 



Ja hallo 

De Lijnmanager 
Weet zich van de prins geen kwaad 

Toch? 

Het kan ook 
niet alle dagen 
carnaval zijn 



De Lijnmanager 
GVD 

HEB IK HET 
!@$%&^? 

WEER GEDAAN 

TERWIJL TOCH ECHT 
IEDEREEN HEEL GOED 
WEET DAT IK NOOIT 

IETS DOE! 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Moderne tijden, nieuwe tactieken 

Ja, dat is waar 

Alleen met een 
ontwapenende glimlach 
kun je ze nog aan het 

werk krijgen 



De Lijnmanager 
The day after 

Leuk joh, 
carnaval 

Maar ik ben blij dat ik 
weer gewoon 

Lijnmanager mag zijn 



De Lijnmanager 

Dit is leuk 



De Lijnmanager 
Dit is leuk I 

Wij gaan vandaag 
afscheid nemen van 
onze Lijnmanager 

En ik weet zeker 
dat wij hem heel 
erg gaan missen 

Ik mis hem 
nu al! 

Ik weet eigenlijk niet 
hoe wij zonder hem 

verder moeten  

Het zal nooit meer 
hetzelfde worden 

Ja, wij zullen hem 
niet vergeten 

Nee, nooit… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Lijnmanager 
Dit is leuk II 
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De Lijnmanager 
Dit blijft leuk III 

Blijft leuk hé! 

Ja, de vorige 
Lijnmanager trapte 

er ook al in 

Ik verheug me nú 
al op het vertrek 
van de nieuwe 
Lijnmanager 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Goeie tip 

Hou dan op 
met vragen 

 
 
 
 
 



De Lijnmanager 
Gevonden voorwerpen 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Promotionele rechten 

Hoe hoger de 
Lijnmanager… 

…hoe groter het recht 
op onbereikbaarheid 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Is zeker geen vliegtuig 

Ik ben 
niet gek 

Ik ben een 
Lijnmanager 



De Interim Manager 
Begrijp het nu 

Dus dít is het resultaat 
van twee kapiteins op 

één schip! 



De Lijnmanager 



BEFEHL IST 

BEFEHL! 

De Lijnmanager 
Een beetje overtrokken 
(ein bisschen übertrocken) 

JAWOHL! 

Ik vroeg alleen maar of 
iemand voor mij een 

kopje koffie wilde halen 

ACHTUNG! 



De Lijnmanager 
Het kan eenvoudiger… 

Wat ik doe als ik 
teveel mail heb? 

Een nieuwe 
baan nemen! 



De Lijnmanager 

Als 
niemand  
iets doet 

Maakt 
niemand  
een fout 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Verschil moet er zijn 

Ook wij van het 
management staan 
positief tegenover 

liefde op de werkvloer 

Maar hierboven hebben 
wij echt alleen maar tijd 

voor keiharde seks 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Weet wel op wie 

Ik kan hééél erg 
goed motiveren 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Heeft er écht zin in 

 Hier 

Een rustgevende 
omgeving scheelt 

de helft 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Daar gaat je motivatie theorie 

Bij mij was het 
andersom 

Ik ben verliefd 
geweest op de helft 
van mijn collega’s 



De Lijnmanager 



De Lijnmanager 
Geen wonder, toch? 

 ‡÷&*@! 

UNIT4 

 ‡÷&*@! 

GETRONICS 

 ‡÷&*@! 

ATOS 
 ‡÷&*@! 

CAP 

 ‡÷&*@! 

PINK  



Meer niet? Meer niet! 

Volg @Delijnmanager op 
Twitter en retweet de 

cartoon-tweets 

Of geef je email adres door 
op de contact pagina van de 
Delijnmanager website en 

ontvang iedere dag of iedere 
week een mail met de 
nieuwste cartoons en 

columns  

Alle cartoons mogen 
gratis gekopieerd en 

verspreid worden 

De Lijnmanager 
Gratis is voor bijna niks 

Gratis? 

Jazeker! 

Tegenprestatie? 

Graag! 

Wat dan? 

En vraag je vrienden, 
bekenden en collega’s 

hetzelfde te doen 

http://www.twitter.com/delijnmanager
http://www.delijnmanager.nl/contact


Ik ben een cartoon, 
dus ik besta 

De Lijnmanager 
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