
 

(my boss thinks)

I’m working
boordevol ideeën om  

de werkweek te overleven





ONDERGETEKEND,

IK ZAL MIJN BEST DOEN OM GEEN 

SLACHTOFFERS TE MAKEN OP DE WERKVLOER.

WAT MOET ZIJN, ZAL ZIJN!



ZO GEBRUIK JE DIT BOEK:
1.  Neem het elke dag mee naar je werk. 
2. Laat het nooit onbewaakt achter. NOOIT!
3. Probeer zo bezig mogelijk te lijken door    
   de aanwijzingen op de pagina’s te volgen.
4. Word betaald om niets te doen.
5. Deel je rebellie met de hashtag
        #mybossthinksimworking   

Omdat je baas plots over je schouder kan meekijken,  
de gluiperd, heeft dit boek veilige notitiepagina’s 

waar je vliegensvlug naartoe kan bladeren. 



Dit boek is jouw kans om betaald te worden om niets te doen. 
Als dat het onderwerp van een e-mail was, zou je hem onmiddellijk 
naar je prullenbak verplaatsen, want zo’n goedkoop verkooppraatje heb 
jij natuurlijk meteen door! 
Helaas heb ik geen manier bedacht om slapend rijk te worden (ik ben er 
nog steeds over aan het nadenken), maar mijn ‘get rich slow’-formule 
zal je niet in de steek laten. Door de aankoop van dit boek verbind 
je je ertoe om je zo vaak mogelijk nutteloos bezig te houden op het 
werk en er voor betaald te worden!

ik wil Uitgeverij Lannoo bedanken (cliche-alarm gaat af!) om zich samen 
met mij in dit avontuur te storten. OM mij de kans te geven deze 
geweldige job uit te oefenen, waardoor ik niet op een kantoor moet 
werken, niet in de file moet staan en me niet hoef te ergeren aan 
stinkende collega’s. 

Evelien (mijn uitgever) en Paulien (mijn redacteur): als ik met jullie 
een kantoor zou delen, zou ik WAARSCHIJNLIJK vaker onder mijn bureau te 
vinden zijn i.p.v. er achter, om me te verstoppen als ik een deadline 
niet haal. Niet dat dat ooit gebeurt natuurlijk!    Maar ik zou wel 
met heel veel plezier jullie vuile koffietassen afwassen.

Is deze inleiding lang genoeg? want ik zie net een filmpje van een 
eekhoorn voorbijkomen in mijn feed en ik moet daar echt op klikken.

                                      Elise

`

 @Elisederijck
 Elise De Rijck - Books & Stuff

   www.elisederijck.com
   #elisederijckbooks









READY, SET, WORK!
LET’S MISBEHAVE





Maak stiekem een #workfie met je baas!

Zorg dat hij/zij JE niet doorheeft.

#MYBOSSTHINKSIMWORKING



V*RZ!N **N C8D*T--L.Want sommige dingen uit dit boek kunnen maar beter geheim blijven.
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BWEK! HET IS MAANDAG.GeeF Deze pagIna een DeprIMerenDe kleur. 



HOERA!  EINDELIJK VRIJDAG.GeeF Deze pagIna een vrolIjke kleur. 
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TOTAAL:

de slappe lach

DE BESTE DINGEN
IN HET LEVEN ZIJN GRATIS!



€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

MAAR IK WERK OM AL
DEZE SPULLEN TE KOPEN.

TOTAAL:

DIE Ik ECHT NIET NODIG HEB



ULTIMATE

COLLECTION
hits

by dj

(wat is jouw dj-naam?)

office EDITION
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9 to 5 - Dolly Parton.



hoe ziet het cd-hoesje eruit?
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