DE BALLONVAARDER
Vorige week, in Gasteren. Er vaart een luchtballon boven het maïsveld.
Boer Harm de Vries is aan het werk: het is weer tijd om de sloten schoon te
maken.
Wim Westerman, de man in de luchtballon, laat z’n ballon dalen tot die
hoogte dat hij de boer kan aanroepen. En hangt over de rand van de ballon.
Hij roept de boer aan: “Hallo boer. Ik moet over een uur in
Jipsingboermusselkanaal zijn voor een presentatie aan mijn medewerkers.
Mijn medewerkers hebben mij niet goed geïnformeerd. Ik heb geen idee
waar ik ben. Kunt u mij helpen?”.
Harm roept naar boven: “U bent op ongeveer 15 meter hoogte. U bent op
het exacte middelpunt van de N-BEL, het Nationaal Beek- en
Esdorpenlandschap De Drentsche Aa, het mooiste landschap van
Nederland. De wind waait in zuidoostelijke richting.”.
Wim antwoordt: “Het lijkt wel of u naast uw boer-zijn medewerker bent van
de plaatselijke VVV.” Harm antwoordt: “Inderdaad, hoe weet u dat?”. “Wel
…”, zegt Wim, “U weet mij precies te vertellen waar ik me bevind in een
schitterend toeristisch landschap en in welke richting de wind waait … maar
ik weet nog steeds niet of ik op tijd in Jipsingboermusselkanaal arriveer. U
heeft me dus niet geholpen, ik heb onnodig veel kostbaar gas verbrand en
zal nu ook nog eens te laat komen, als ik al aankom op mijn bestemming.”.
Harm roept enigszins geïrriteerd: “U bent zeker interim-manager?”. De
ballonvaarder antwoordt: “Klopt, maar hoe weet u dat?”. Harm antwoordt
gniffelend: “Nou ja, u weet niet waar u zich bevindt, u weet niet in welke
richting u moet varen om uw doel te bereiken. Een grote hoeveelheid lucht
heeft u naar een voor u onbekende plaats gevaren. U heeft uw
medewerkers iets beloofd waarvan u geen idee had hoe u deze zult
verwezenlijken. U verwacht dat mensen die onder u staan uw problemen
oplossen. Het feit is dat u in net dezelfde situatie zit als vijf minuten
geleden, alleen is het nu niet de fout van uw medewerkers maar die van
mij."

Enige overeenkomst met eventueel bestaande personen berust op puur toeval. De schrijver van deze les, die deel uitmaakt van de cursus “Hoe
ga ik als medewerker om met de zoveelste manager-in-rij”, is niet verantwoordelijk voor conflicten die voortkomen uit het abusievelijk of bewust
doorvertellen van dit verhaal aan diegenen die zich door de inhoud ervan, aangesproken of benadeeld voelen.

