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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? 

Jazeker! 

Tegenprestatie
? 

Graag! 

Hoe? 

En vraag je vrienden, 
bekenden en collega’s 

hetzelfde te doen 

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


De Lijnmanager 
Is gemotiveerd 

Stoor ik? 

Jij? 
Nooit! 

Mooi. Ik heb een 
probleem, kun jij 

dat oplossen? 
Eh…, nu niet, ik zit in 
een vergadering. Bel 
me later maar terug 



De Lijnmanager 
Stelt zich kwetsbaar op 

Ja, ik weet het 

Zelfs ik heb mijn 
leerpunten 



De Lijnmanager 
Krijgt een goed advies 

Als je eens wat minder 
initiatieven nam, zou je 
waarschijnlijk sneller 

carrière maken 



Al mijn besluiten daarna 
waren volkomen 

vrijblijvend 

De Lijnmanager 
Kent het verschil 

Mijn besluit om 
Lijnmanager te worden 

was geheel vrijwillig 



Kan dat zomaar? 

In welk verslag 
staat dat? 

Wie 
betaalt? Handtekening? 

Weet zíjn 
Lijnmanager er van? 

Procuratie? 

Procedures? 

En alle andere 
afspraken dan? 

Met wie? 

Wanneer? 

Ik heb afgesproken 
dat het morgen 

klaar is 

Wie is verantwoordelijk 
als het niet lukt? 

Waarom? 

Is dat goedgekeurd? 

De Lijnmanager 
Denkt een afspraak gemaakt te hebben I 



Ík heb afgesproken dat 
het gisteren klaar zou 

zijn 

Ik heb afgesproken 
dat het morgen 

klaar is 

De Lijnmanager 
Denkt een afspraak gemaakt te hebben II 

Ík heb afgesproken dat 
het vandaag klaar is 

Wíj hebben afgesproken 
dat overmorgen snel 

genoeg is 

Vraag: 

wanneer denkt ú dat 

het klaar is? 



C. 
Wie was dat? 

Ik ga het bedrijf 
verlaten want ik 
heb een nieuwe 

baan elders 
gevonden 

De Lijnmanager 
Vindt het jammer. Of niet. 

Jammer. 
Ik zal je missen. 
Het ga je goed 

A. 
Mooi, da’s één 

FTE minder 

B. 
Hoe moet ik het 

zonder hem 
redden? 

Kies zelf wat jij denkt dat 
je Lijnmanager denkt op het 

moment dat jij je vertrek aankondigt 



Afwezig  

in verband met 

de training  

‘zichtbaar leiderschap’ 

De Lijnmanager 
Blijft bij 



Het is erg vervelend 
dat ik te weinig tijd 
heb om de nieuwste 
managementboeken 

te lezen 

De Lijnmanager 
Heeft het erg druk 

Maar gelukkig heeft 
míjn Lijnmanager nog 

minder tijd 



De Lijnmanager 
Hoort er ook bij 

@#!*&@…, die 
bezuinigingen op de 
kunst treffen ook mij 

…én ik deed 
al aan lean 



Ja hallo, met dat soort 
probleempjes kan ik 
mij echt niet bezig 

houden 

De Lijnmanager 
Kent z’n plaats 

Ik ben tenslotte 
strategisch manager 



De Lijnmanager 
Roerend met elkaar eens 

Mijn managers zijn 
incompetent 

Mijn managers zijn 
incompetent 

Mijn managers zijn 
incompetent 

Mijn managers zijn 
incompetent 

Mijn managers zijn 
incompetent 

Onze managers zijn 
incompetent 



De Interim Manager 
Maakt het verschil 

In ieder geval op uw 
winst- en 

verliesrekening 



De Lijnmanager 
Gelooft in de toekomst I 

Er zijn mensen die voorspellen 
dat er over een paar jaar geen 

Lijnmanagers meer zijn 



Geen Lijnmanager meer? 
En naar wie moet ik dan 
mijn werk delegeren? 

De Lijnmanager 
Gelooft in de toekomst II 

Geen Lijnmanager meer? 
En wie moet ik dan 

controleren? Geen Lijnmanager meer? 
En wie tekent dan onze 

declaraties? 

Geen Lijnmanager meer? 
En met wie moet ik dan 

vergaderen? 



En je kunt toch écht niet 
van mij vragen dat ik 

rechtstreeks met 
medewerkers ga praten 

De Lijnmanager 
Gelooft in de toekomst III 

En je kunt toch écht niet 
van mij vragen dat ik 

rechtstreeks met 
medewerkers ga praten 

En je kunt toch écht niet 
van mij vragen dat ik 

rechtstreeks met 
medewerkers ga praten 

En je kunt toch écht niet 
van ons vragen dat wij 
rechtstreeks met de 
directie, de staf en 

andere collega’s gaan 
praten 



Bovendien: wie moet ik de 
schuld geven als het fout 

gaat? 

De Lijnmanager 
Gelooft in de toekomst IV 

Bovendien: wie moet ik de 
schuld geven als het fout 

gaat? 

Bovendien: wie moet ik de 
schuld geven als het fout 

gaat? 

Bovendien: wie moeten wij 
de schuld geven als het fout 

gaat? 



De Lijnmanager 
Gelooft in de toekomst V 

…durf ík wel te 
voorspellen 

Maar een toekomst zonder 
mensen die voorspellen 

dat ik er niet meer zal zijn 



De Lijnmanager 
Is gemotiveerd 

Als ik het voor het geld 
deed, zat ik allang 

ergens anders 



Ik wil even met je 
praten over een paar 
ideeën die ik heb om 

de werkdruk te 
verminderen 

De Lijnmanager 
Erg druk 

Sorry, geen tijd 



Nu maar hopen dat 
de situatie zich voor 
doet waarin ik het 

kan gebruiken 

Ik beheers alle 
leiderschapsstijlen 

De Lijnmanager 
Is situationeel leider 

Aangeboren, Adaptief, Androgyn, 
Antroposofisch, Authentiek, Autoritair, 

Benedictijns, Bestuurlijk, Bevlogen, 
Bezielend, Charismatisch, Christelijk, 
Coachend, Commercieel, Consultatief, 
Creatief, Dienend, Duurzaam, Delend, 

Dirigerend, Effectief, Evolutionair, 
Exploratief, Ferm, Gedeeld, Geestelijk, 

Gericht, Horizontaal, Inspirerend, 
Integraal, Intuïtief, Maakbaar, 
Meesterlijk, Modern, Moreel, 

Motiverend, Nieuw, Nieuwsgierig, 
Onconventioneel, Ondernemend, 
Participatief, Persoonlijk, Politiek, 

Praktisch, Procesgericht, Professioneel, 
Provocerend, Resonant, Situationeel, 
Spiritueel, Strategisch, Technologisch, 

Thematisch, Transformationeel, 
Uitmuntend, Veelzijdig, Veranderend, 
Vrouwelijk, Waarderend Leiderschap 



mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

De Lijnmanager 
Is het gemopper zat 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 
mopper 

mopper 

mopper 
mopper 

mopper 

mopper 

mopper 
Hou toch eens op met 

al dat gemopper 

mopper 

mopper 

mopper 
mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 

mopper 



Als je 
nooit op 
je kloten 

hebt gehad 

Heb je 
ook nooit 

ballen 
getoond 



De Lijnmanager 
Zit in het riet Eerst een 

businesscase 

Wachten op 
het resultaat 
van de audit 

Na Zijn vakantie komt 
Hij er op terug 

Aan de orde in het 
eerstvolgend 

kwartaaloverleg Er komt een 
nader onderzoek 

Een management 
summary schrijven 

Ik ben mijn 
kluitje kwijt 

Kijken of er budget is 

Of ik het idee verder 
wil uitwerken 

Hé, jij ook 
hier? 

Hij gaat overleggen 
met Zijn collega’s 



De Interim Manager 
Is professional 

Hoewel ik wegens 
omstandigheden 

geen enkele studie 
voltooid heb… …beschouw ik mijzelf 

wel als Best in Class 



Ik geloof niet in 
sprookjes 

De Lijnmanager 
Is (on)geloofwaardig 

Waarom niet? 

Wie had nou ooit 
gedacht dat jíj 

Lijnmanager zou 
worden? 

Nou dan! 



De kop in het 
zand, dat kunnen 

ze allemaal… 

De Lijnmanager 
Kan zich onderscheiden 

Maar écht helemaal 
onderduiken, da’s een 

kunst apart 



De Lijnmanager 
Communiceert efficiënt 

hndg, sms tl. KK 
↑ zgn  ↓ td 

handig, sms taal. Kan 
ik veel meer zeggen in 

veel minder tijd 

En ook handig voor ons  

We begrepen hem vroeger 
ook al nooit, maar nu kost 

het ook ons ↓ td 



Ik ben op zoek naar 
een schouder 

De Lijnmanager 
Moet zich verontschuldigen 

Sorry, ik heb alleen 
een rechte rug 



De Lijnmanager 
Kent de noodzaak 

…maar om de gevolgen 
van incompetent gedrag 

te voorkomen 

Procedures, 
werkinstructies, regels 
en voorschriften zijn 

noodzakelijk 

Níet om van te leren 
en competent gedrag 

te bevorderen.. 

…óf om incompetent 
gedrag te kunnen 

bestraffen 



De Lijnmanager 
Bijna voorbij 2.0 

Hoewel ik mijn 
medewerkers erg goed 

ken  

Door hun profielen op 
Hives, Facebook, 

LinkedIn, Plaxo, Google+ 
én onze SAP HR systemen 

En wij dagelijks contact 
hebben via Twitter, Email, 

WhatsApp, Voicemail, 
videoconferencing, Skype, 
SMS, Repudo en Latitude 

Vond ik het toch wel een 
heel bijzondere ervaring 

Dat ik ze laatst tijdens 
onze jaarlijkse 

bijeenkomst de hand 
heb geschud 

@MijnTeam 
DatZoudenWeVakerMoeten

Doen? #durftevragen 0 



Tegen 
werken 

Is ook 
werken 



De Interim Manager 
Kent de randvoorwaarden 

Ik doe deze opdracht 
alleen als ik voldoende 

mandaat krijg 

Is vijf kilo genoeg? 



Ik doe deze opdracht 
alleen als ik mandaat krijg 

De Interim Manager 
Kent de randvoorwaarden  voor succes I 



Of het ‘iedereen committeert zich 
aan mijn doelen’ mandaat? 

Of het ‘ik stel hier de 
prioriteiten’ mandaat? 

Of het ‘Ik bepaal wat iedereen 
moet doen’ mandaat? 

Of het ‘Ik zeg hoe lang 
het duurt’ mandaat? 

Bedoel je het ‘Ik mag het 
geld uitgeven’ mandaat? 

Ik doe deze opdracht 
alleen als ik mandaat krijg 

De Interim Manager 
Kent de randvoorwaarden voor succes II 



Eh… doe maar allemaal 

Of het ‘iedereen committeert zich 
aan mijn doelen’ mandaat? 

Of het ‘ik stel hier de 
prioriteiten’ mandaat? 

Of het ‘Ik bepaal wat iedereen 
moet doen’ mandaat? 

Of het ‘Ik zeg hoe lang 
het duurt’ mandaat? 

Bedoel je het ‘Ik mag het 
geld uitgeven’ mandaat? 

Ik doe deze opdracht 
alleen als ik mandaat krijg 

De Interim Manager 
Kent de randvoorwaarden voor succes III 



Eh… doe maar allemaal 

Of het ‘iedereen committeert zich 
aan mijn doelen’ mandaat? 

Of het ‘ik stel hier de 
prioriteiten’ mandaat? 

Of het ‘Ik bepaal wat iedereen 
moet doen’ mandaat? 

Of het ‘Ik zeg hoe lang 
het duurt’ mandaat? 

Bedoel je het ‘Ik mag het 
geld uitgeven’ mandaat? 

Goed! 
Hier heb je alle 

mandaten 

Ik doe deze opdracht 
alleen als ik mandaat krijg 

De Interim Manager 
Kent de randvoorwaarden voor succes IV 



Maar één ding: 
 100% 

resultaatverplichting 

Eh… doe maar allemaal 

Of het ‘iedereen committeert zich 
aan mijn doelen’ mandaat? 

Oh? En wat wil je 
er voor terug? 

Of het ‘ik stel hier de 
prioriteiten’ mandaat? 

Of het ‘Ik bepaal wat iedereen 
moet doen’ mandaat? 

Of het ‘Ik zeg hoe lang 
het duurt’ mandaat? 

Bedoel je het ‘Ik mag het 
geld uitgeven’ mandaat? 

Goed! 
Hier heb je alle 

mandaten 

Ik doe deze opdracht 
alleen als ik mandaat krijg 

De Interim Manager 
Kent de randvoorwaarden voor succes V 



In dat geval: doe 
maar een onsje 
minder mandaat 

Maar één ding: 
 100% 

resultaatverplichting 

Eh… doe maar allemaal 

Of het ‘iedereen committeert zich 
aan mijn doelen’ mandaat? 

Of het ‘ik stel hier de 
prioriteiten’ mandaat? 

Of het ‘Ik bepaal wat iedereen 
moet doen’ mandaat? 

Of het ‘Ik zeg hoe lang 
het duurt’ mandaat? 

Bedoel je het ‘Ik mag het 
geld uitgeven’ mandaat? 

Goed! 
Hier heb je alle 

mandaten 

Ik doe deze opdracht 
alleen als ik mandaat krijg 

De Interim Manager 
Kent de randvoorwaarden voor succes VI 

Oh? En wat wil je 
er voor terug? 



Waar zitten we in de 
Plan-Do-Check-Act 

cirkel? 

De Lijnmanager 
Is soms een beetje de weg kwijt 



Ik kom er 
nú aan 

Heb je misschien 
even een momentje 

voor mij? 

De Lijnmanager 
Verschil moet er zijn 

Ik heb nu écht 
geen tijd 

Heb je misschien 
even een momentje 

voor mij? 



Ik spreek 
altijd de 

waarheid 

Achter 
gesloten 
deuren 



Ik ben een boek, 
dus ik besta 

De Lijnmanager 
 

De Lijnmanager® is een geregistreerd 
handelsmerk van Iteratio B.V. 
Alle cartoons mogen gekopieerd en 
verspreid worden op basis van  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

