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Doe niet zo belachelijk.
Dat hebben we al eens geprobeerd.
Dat hebben we nog nooit geprobeerd.
Laten we niet tegen de stroom ingaan
Zie je al het werk niet?
Dat kost te veel.
Dat is niet mogelijk.
Dat valt niet onder onze verantwoordelijkheid.
De verandering is te groot.
Daar hebben we geen tijd voor.
Dat maakt ... overbodig.
Daar zijn wij veel te klein voor.
Dat is niet ons probleem.
Laten we realistisch blijven.
Je bent jaren voor op je tijd.
Daar zijn we nog niet rijp voor.
Het zit niet in het budget.
Als dat iets zou zijn had een ander het al gedaan.
Waarom iets veranderen, het gaat toch goed !
Dat is nog nooit eerder geprobeerd !
Laten we roeien met de riemen die we hebben.
Dat kun je niet waarmaken.
Daar trapt de 'top' nooit in.
Zo maken we ons belachelijk.
Laten we het in het achterhoofd houden.
Het is toch altijd al goed gegaan
Is het al ooit uitgeprobeerd door iemand?
Bij ons werkt dat toch niet.
Maar kun jij garanderen dat het werkt?
Eigenlijk wel een goed idee, maar ja 'het systeem'...
We doen het toch al jaren zo.
Maar dan moeten we ook ........ veranderen.
Daar komen we in de toekomst nog aan toe.
Dat moeten we eens een keer uitwerken.
Het is niet volgens ons beleid.
Dat doet de leverancier nooit.
Dat accepteert de klant nooit.
Sinds wanneer ben JIJ de expert ?!
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