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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


Actiepunt 
2007-508 

De Lijnmanager 
Is voorzitter van het managementteam 

Niet aan 
toegekomen? 

Dan verschuiven we 
het naar volgende 

maand 



Ondernemingsraad 
verkiezingen? 

De Lijnmanager 
Medezeggenschap 

Dat is toch iets voor 
medewerkers? 



Natuurlijk mag jij 
vinden dat ik een 

voorbeeldfunctie heb 

De Lijnmanager 
Medewerkertevredenheid 



Maar gelukkig word ik 
tegen mijzelf 

beschermd door beleid, 
procedures, 

werkinstructies en 
sjablonen 

Vroeger kon ik nog 
wel eens spontaan 

reageren 

De Lijnmanager 
Heeft alles onder controle 



De Lijnmanager 
Is de baas 

Ik ben de baas  

Alleen honden 
hebben een baas  

Precies, 
daarom ben ik 

de baas 



Als ik zeg ‘zit’, dan 
ga zitten 

Zou hij het 
‘val dood’ 

commando al 
kennen? 

De Lijnmanager 
Is de baas 

Ik ben de baas  

Alleen honden 
hebben een baas  

Precies, 
daarom ben ik 

de baas 

Ik verwacht dat jullie 
precies doen wat ik zeg 

Als ik zeg ‘kom’, dan 
kom je 

Want ík ben de baas 

Als ik zeg ‘lig’, dan 
ga je liggen 



De Lijnmanager 
Kan goed onderhandelen 

Na langdurige en 
harde 

onderhandelingen 

Heb ik het voor 
elkaar gekregen 

dat in ons 
volgende jaarplan 

Het ziekteverzuim 
van onze afdeling 
5% hoger mag 
zijn dan dit jaar 



De Lijnmanager 
Is tevreden 

Ondanks dat de 
omzet is gedaald Is de medewerker 

tevredenheid 
gestegen 

Én ondanks dat de 
kosten zijn 
gestegen 

Én ondanks dat de 
klant tevredenheid is 

verminderd 

Dankzij ons dus 



Ik heb een boek 
geschreven 

 
 

 
 

Leuk! Waar gaat 
het over? 

Het gaat over mijzelf 
en mijn werk als 
Interim Manager 

Kom ik er ook in voor? 

De Lijnmanager 
Gaat waarschijnlijk niet veel boeken verkopen 

Ja, maar uiteraard niet 
herkenbaar als mijn 

opdrachtgever 

Ja, maar uiteraard niet 
herkenbaar als mijn 

medewerker 

Ja, maar uiteraard niet 
herkenbaar als mijn 

collega-manager 

Kom ik er ook in voor? 

Kom ik er ook in voor? 



Voor mij 

De Interim Manager 
Ziet het probleem niet 

Waarvoor anders 
dachten jullie dat ik 
dit werk doe, dan 

voor de lol? 

Voor de status 

Voor het geld 

Omdat je geen 
vaste baan 
kunt krijgen 



De Interim Manager 
Neemt afscheid 

Als afscheids kado 
heb ik liever geen 

groepsfoto 

Daar heb ik 
kasten vol van 

…en jullie 
namen ben ik 
snel vergeten 



De Interim Manager 
Neemt afscheid 

Vanzelfsprekend heb 
ik veel meer 

opgebracht dan dat ik 
gekost heb 



Oh, was dát de 
opdracht 

Je opdracht was om 
er een winning team 

van te maken 

De Interim Manager 
Had de opdracht niet helemaal begrepen 

Gelukkig heb ik 
geen resultaat 
verplichting 



De Lijnmanager 
Is een inspirerend leider 

Mijn primaire drijfveer is 
het algemeen 

maatschappelijk belang 

Mijn eigen belang 
speelt een 

ondergeschikte rol 

Maar ik 
verdien er wel 
een aardige 
cent mee 



De Lijnmanager 
Is een inspirerend leider 

Voor goede ideeën 
is altijd geld 

Hoewel ik 
geen idee heb 
hoeveel geld 
we hebben 



Ja maar, dat heb je 
de vorige keer ook al 

beloofd 

Bovendien heb ik de 
cursus Beloven gevolgd 

De Lijnmanager 
Is een belofte 

Ik beloof dat ik dit keer 
mijn beloftes nakom 

Nee hoor, dat waren 
andere beloftes 

Dus als ik nú iets 
beloof, is het écht 

Da’s mooi, want ik 
heb de cursus 
Geloven gehad 

En daarvan heb ik 
geleerd: eerst zien, 

dan geloven 



De Lijnmanager 
Kent zijn taak 

Ik ben er om de 
blokkades weg te 

nemen zodat jullie je 
werk goed kunnen 

doen 

Én alle zeurende 
klanten wegstuurt 

Da’s mooi! 

Én Jaap ontslaat, 
die verpest de 

sfeer 

Ons allemaal 
promotie geeft 

Maar vooral dat 
jijzelf iets anders 

gaat doen 

Dan stel ik voor 
dat je het 

tijdschrijven 
afschaft 



Het 
geheim 

van mijn 
succes? 

ik weet 
wie ik 

de schuld 
moet geven 



De Lijnmanager 
Was zo goed onderweg 

Heeft @#!*&@ 
weer iemand die 
stip verplaatst 



Meer mag ook 

De Interim Manager 
Heeft ook een jaarplan 

Ik ben van plan dit jaar 
2000 declarabele uren 

te maken 



De Lijnmanager 
Houdt zich aan de procedures I 

Dat is een hartstikke 
goed idee van jullie 

Maar helaas heb je niet de 
juiste procedures gevolgd, 

dus kan ik het niet 
goedkeuren 



Als ik wel de juiste 
procedures gevolgd had, 

had je het dan wel 
goedgekeurd? 

De Lijnmanager 
Houdt zich aan de procedures II 

Dat is een hartstikke 
goed idee van jullie 

Maar helaas heb je niet de 
juiste procedures gevolgd, 

dus kan ik het niet 
goedkeuren 

Uiteraard, want het 
is een goed idee 



De Lijnmanager 
houdt zich aan de procedures III 

Dat is een hartstikke 
goed idee van jullie 

Nou, de kans dat het door 
de procedures gekomen 

was is bijna nul 

Maar daarna zou ik 
het zeker 

goedgekeurd hebben 

Maar helaas heb je niet de 
juiste procedures gevolgd, 

dus kan ik het niet 
goedkeuren 

Als ik wel de juiste 
procedures gevolgd had, 

had je het dan wel 
goedgekeurd? 



…én geen aandacht 

Als ik wel de juiste 
procedures gevolgd had, 

had je het dan wel 
goedgekeurd? 

De Lijnmanager 
houdt zich aan de procedures IV (én kent de prioriteiten) 

Dat is een hartstikke 
goed idee van jullie 

Maar helaas heb je niet de 
juiste procedures gevolgd, 

dus kan ik het niet 
goedkeuren 

Nou, de kans dat het door 
de procedures gekomen 

was is bijna nul 

Maar daarna zou ik 
het zeker 

goedgekeurd hebben 

…én geen geld 

Hoewel er, gezien de 
hoeveelheid écht werk dat 
we hebben, geen tijd zou 

zijn geweest om het verder 
uit te werken 



De Interim Manager 
Zoekt een nieuwe opdracht I 

Nee joh, voor dat 
tarief kom ik mijn bed 

niet uit 

< Eén maand 



De Interim Manager 
Zoekt een nieuwe opdracht II 

Als ik de onkosten en 
kilometers apart mag 

declareren  

Drie maanden 



De Interim Manager 
Zoekt een nieuwe opdracht III 

Inclusief of exclusief 
BTW? 

Half jaar 



De Interim Manager 
Zoekt (g)een nieuwe opdracht IV 

> Eén jaar 

Een vaste baan heeft 
ook zo z’n voordelen 



De Lijnmanager 
Weet wat er leeft op de werkvloer 

Volgens ons ben 
je beter in 

vermenigvuldigen 

Ik deel jullie 
zorgen 



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 



Ik ben een boek, 
dus ik besta 

De Lijnmanager 
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