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TIMØ



Gefeliciteerd met uw  
nieuwe collega: Timø

Je hebt er een 
goede collega aan.
Je moet alleen het boekje erbij houden.

Om zo lang mogelijk te kunnen blijven 
genieten van zijn charmante verschijning, 
is het aan te raden de volgende stappen 
ter harte te nemen.

Zo op het eerste gezicht is er niets mis met 
deze lange jongeman met zijn vreemde gevoel 
voor humor. Zonder gebruiksaanwijzing kan 
de sociale interactie met deze Anna-Palowniaan 
zeer snel dramatische vormen aannemen.

Maandag
De belangrijkste stap begint op maandag. 

Het begin van de week valt de Noord Hollander zeer zwaar. 
TIP: vermijd oogcontact of eenvoudige vragen (zoals: ‘hoe was je 
weekend?’). In zeker geval tot maandagmiddag 12.01.
De vraag ‘koffie?’ hoeft nooit gesteld te worden op een maandag-
ochtend. Het is zelfs raadzaam om hem met een stevig tempo te 
blijven voorzien van het zwarte goud. Wederom: vermijd oogcontact 
terwijl je de mok voor zijn neus neerzet.

Vreemde uitbarstingen
Zo nu en dan kunnen er vreemde geluiden vanuit zijn richting 

komen. Deze worden meestal veroorzaakt door het contact met zijn 
werkcomputer. De geluiden gaan veelal gepaard met het omhoog werpen 
van zijn armen. Het is geen uiting van zijn religieuze overtuiging maar  
een teken van zijn frustratie. 

TIP: reageer onder geen beding met de opmerking ‘gebruikersfout’.  
Houd er ook rekening mee dat de frustraties erger zijn wanneer het  
een Windows-werkomgeving betreft.

Muzieksmaak
Een Timø gaat prat op zijn muziekkennis.  

Hij is onder de veronderstelling dat kennis gelijk staat aan smaak. 
Het is het beste om hem in die waan te laten. Hij zou wel eens  
positief kunnen reageren op gespeelde sympathie wat zijn 
muzieksmaak betreft. 
TIP: Trek onder geen beding de muzikale status van de Beatles  
in twijfel.
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Omgevingsgevoelig
Gevoelig als een Timø is, kan hij zeer enigszins vreemd 

reageren op zijn werkomgeving. Om de spanning te verhogen, 
zal ik niet zeggen waar hij wèl allergisch voor is. 
TIP: Hij is niet allergisch voor bier. Zoek dus een terras op in de 
buurt van een kinderboerderij. En hou een fototoestel paraat. 
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