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Gelukkig: 

we mogen weer 

mens zijn 

De mens is belangrijker dan de 

machine, dat wisten we al, maar 

dat waren we even vergeten. 

Even hebben we geprobeerd 

om machines te worden: meer, 

meer, meer en efficiënt kon niet 

efficiënt genoeg. Maar de 

werkende mens wordt 

vervangen door de robot. 

Gelukkig maar, want we werden 

er gestrest van. Creativiteit is dé 

belangrijkste vaardigheid van 

de toekomst. Daarmee 

onderscheiden we ons van de 

robot. Gelukkig: we mogen 

weer mens zijn. Ieder bedrijf, 

team en individu mag zichzelf 

opnieuw gaan uitvinden. En das 

alleen maar mooi! 

Malinca Verwiel 
Oprichter/Creatief Directeur 

https://humorinbedrijf.nl/
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We begonnen in 2003 als een stelletje 

kleinkunstfanaten met cabaret op maat 

voor het bedrijfsleven. Malinca Verwiel 

werd als cabaretregisseur van onder meer: 

Claudia de Breij en Leon van der Zanden, 

aangetrokken en na 4 aanvragen stond 

zijzelf ook op het podium. Al snel ontstond 

de verandershow en begonnen we ook 

workshops te geven. O.a ook de workshop 

humor. Nou die was me toch saai! We 

gingen het hebben over humor en hoe het 

werkt terwijl iedereen lachen, gieren, 

brullen verwachtte. Die workshop hebben 

we snel geschrapt en besloten dat humor 

nooit het doel kan zijn, maar hooguit een 

middel. Met humor als vervoermiddel 

moesten we wel weten wat onze 

bestemming was. En die bestemming werd 

bedrijven helpen met het veranderen van 

hun cultuur. Inmiddels is Humor in Bedrijf 

een bloedserieus merk. 

Wij brengen humor in serieuze zaken, wij 

brengen lucht in problemen, wij draaien 

negativiteit om naar iets moois, nog even 

en we kunnen toveren …

Ons 

verhaal ... 

https://humorinbedrijf.nl/
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Welke vragen 

krijgen wij van 

organisaties? 

√  Hoe krijgen we onze medewerkers mee in een 

cultuurverandering als we de structuurverandering amper hebben 

overleefd? 

√  Hoe kunnen we nog meer het beste uit onszelf halen? 

√  Hoe kijken we vooruit in roerige tijden? 

√  Hoe gaan we meer in onszelf geloven en durven we onszelf en 

ons vak meer te profileren? 

√  Hoe kunnen we onze technische medewerkers meer top-down 

meenemen in alle veranderingen en ze stimuleren tot meer 

openheid? 

√  Hoe brengen we een boodschap naar onze medewerkers 

waarvan we weten dat ze die niet willen horen? 

√  Hoe kunnen we zorgen dat de minder dominanten meer plaats 

gaan innemen in het team? 

√  Hoe kunnen we samen onze effectiviteit verbeteren en onze 

houding naar de klant verbreden? 

√  Hoe kunnen we beter samenwerken en hoe kunnen we samen 

met mínder méér doen? 

√  Hoe zetten we frustraties om naar iets positiefs? 

√  Hoe kunnen we op een creatieve manier 

samenwerkingsverbanden met elkaar aangaan om elkaar te 

versterken en het recreatielandschap verrijken? 

√  Hoe kunnen we als leidinggevenden luchtiger met elkaar 

omgaan zodat we elkaar makkelijker aanspreken? 

√  Hoe krijg je mensen mee in veranderingen als ze al langer dan 

20, 30 of 40 jaar bij dezelfde organisatie werkzaam zijn? 

√  Hoe zien we weer kansen in deze nieuwe situatie?

https://humorinbedrijf.nl/
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'Ik had van te 

voren geen 

zin...' 
Wat was de vraag? 

Een gemeente in Nederland wil na een moeilijke tijd haar 

medewerkers opnieuw vertrouwen en motivatie geven voor 

de verbeteropdracht met als vraag: Hoe kijken we vooruit in 

roerige tijden? 

Wat was ons antwoord. 

Na een heel onstuimige periode kwamen alle 130 

medewerkers voor het eerst weer bij elkaar. We werden van 

te voren gewaarschuwd dat men óf ging muiten of heel 

passief zou reageren. We opende onze Verandershow met 

een meezinger: een komisch troostlied. 

Heel zachtjes werd er voorzichtig meegezongen op het 

eind. Door zaken te benoemen en iedereen uit te nodigen 

tot interactie ontstond er lucht en verbinding en werd er veel 

gelachen. In de show benadrukten we dat jijzelf de enige 

constante bent in alle rumoer om je heen. We besloten met 

de vraag: Wat heb jij nodig om er weer in te geloven? In de 

weken daarna hebben we ter verdieping aan alle teams 

onze teamspiritworkshop gegeven. 

Wat was het resultaat? 

De show was echt een ontlading. We snakten naar een 

beetje lucht, af en toe de vinger op de zere plek, weer een 

eenheid gevoeld en de energie gekregen om met z’n allen 

door te gaan. De workshops waren heel ontspannen en 

echt de verbinding die we nodig hadden om weer een 

teamgevoel te krijgen. ‘Ik had van te voren geen zin, maar 

ik ben blij dat ik geweest ben.’ Het was de perfecte aftrap 

naar onze verdere teamontwikkeling. 

Het heeft diepgaander invloed dan we op eerste gezicht 

dachten. Bijvoorbeeld dat je ziet dat sommige collega’s 

meer zelfkennis hebben dan je dacht! 

Verandershow & workshops

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

https://humorinbedrijf.nl/
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Allemaal langs 

dezelfde 

meetlat 

Wat was de vraag? 

Een facilitaire afdeling van een 

universiteit wilde een workshop voor 

hun technische medewerkers met de 

vraag: Hoe kunnen we onze technische 

medewerkers meer top-down meenemen in alle 

veranderingen en ze stimuleren tot meer 

openheid? 

Wat was ons antwoord. 

We zijn begonnen met een interview-opdracht 

waarbij iedereen elkaar op een andere manier 

leerden kennen. Vervolgens heeft iedereen in 

duo's elkaar op een speciale manier voorgesteld. 

Daarna hebben ze via de complimentendouche 

een lijst gemaakt hoe ze elkaar het beste kunnen 

aanspreken, na afloop is deze lijst omgezet in 

een affiche op maat die ze konden ophangen op 

de werkplek, als reminder. We zijn geëindigd met 

het opschrijven van de vraag: Wat is op dit 

moment de grootste bottleneck voor deze 

organisatie? En wat is jouw oplossing hiervoor? 

Wat was het resultaat? 

Meer openheid. Wij zijn niet gewend om te 

zeggen wat we voelen. En het gaat om wat we 

willen en voelen en niet om procedures. We zijn 

op een luchtige en speelse manier allemaal langs 

dezelfde meetlat gelegd en daardoor weer 

gelijkwaardig en weer meer een eenheid. En dat 

helpt voor het vervolg.

Workshop

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

Zie de affiche 
op de volgende pagina

https://www.humorinbedrijf.nl/
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Allemaal langs 

dezelfde 

meetlat 

Wat was de vraag? 

Een facilitaire afdeling van een 

universiteit wilde een workshop voor 

hun technische medewerkers met de 

vraag: Hoe kunnen we onze technische 

medewerkers meer top-down meenemen in alle 

veranderingen en ze stimuleren tot meer 

openheid? 

 

Wat was ons antwoord. 

Ze zijn begonnen met elkaar op een andere 

manier te leren kennen en daarna heeft iedereen 

elkaar op een grappige manier voorgesteld. 

Daarna hebben ze via de complimentendouche 

een lijst gemaakt van hoe ze elkaar het beste 

kunnen aanspreken, na afloop is deze lijst 

omgezet in een poster op maat die ze konden 

ophangen op de werkplek, als reminder. We zijn 

geëindigd met het opschrijven van de vraag: Wat 

is op dit moment de grootste bottleneck voor 

deze organisatie? En wat is jouw oplossing 

hiervoor? 

 

Wat was het resultaat? 

Wij zijn niet gewend om te zeggen wat we 

voelen. En het gaat om wat we willen en voelen 

en niet om procedures. We zijn op een luchtige 

en speelse manier allemaal langs dezelfde 

meetlat gelegd en daardoor weer gelijkwaardig 

en weer meer een eenheid. En dat helpt voor het 

vervolg.

http://humorinbedrijf.nl/
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Lef-test 

Wat was de vraag? 

Voor 200 ergotherapeuten was de 

wens: Hoe gaan we meer in onszelf 

geloven en durven we onszelf en ons 

vak meer te profileren? 

 

Wat was ons antwoord. 

Aan het einde van de dag, na allerlei 

workshops mochten wij afsluiten met 

een inspiratieboost over het 

ontwikkelen van jezelf. Een show 

getiteld: Yes, We Can! We hebben 

o.a een live lef-test met ze gedaan 

waarin op een grappige manier naar 

voren kwam dat de meeste 

ergotherapeuten niet van netwerken 

en reclame maken hielden. Gelukkig 

konden ze daar zelf erg om lachen. 

 

Wat was het resultaat? 

Een goede motivatieboost. Mooie 

focus op kracht; je kunt meer dan je 

denkt. Dit sloot goed aan op onze 

wensen. Leuke, afwisselende show. 

Het is een verademing om niks meer 

te moeten. Heerlijk om het 

beeldmateriaal te consumeren. Leuk 

samenspel met elkaar. Iedereen 

deed mee. Leuk om jezelf belachelijk 

te maken. Zelfspot. Humor. 

Intrinsieke motivatie: Hoe denk je 

over jezelf en hoe reageer je op 

bepaalde dingen? 

Creativiteitsshow

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

https://humorinbedrijf.nl/


Humor in Bedrijf | info@humorinbedrijf.nl | www.humorinbedrijf.nl 9 

Hoe maak je 

grappen over 

jezelf? 

Wat was de vraag? 

Gemeente Lelystad wilde een 

workshop cabaret met als doel: 

Hoe kunnen we als 

leidinggevenden luchtiger met 

elkaar omgaan zodat we elkaar 

makkelijker aanspreken? 

Wat was ons antwoord. 

We gaven een workshop over 

interactie. En over zelfspot. Hoe 

maak je grappen over jezelf? Hoe 

laat je zien dat je zelfkennis hebt? 

Hoe kom je over op anderen en 

gaan we met je mee? 

Wat was het resultaat? 

We zijn door wat meer zelfspot 

makkelijker aanspreekbaar. Humor 

in Bedrijf brengt je speels 

en met humor naar de essentie 

van je interactie met anderen.

"Zelfspot nodigt uit tot de 
opvatting dat niemand door de 

mand kan vallen omdat 
iedereen dat al bij voorbaat 
heeft gedaan, maar dat dat 

niet erg is."

Workshop

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

https://humorinbedrijf.nl/
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Laten zien dat 

veranderingen 

niet zwaar 

hoeven zijn ... 
Wat was de vraag? 

Na een flinke structuurverandering was het nu tijd 

voor een cultuurverandering voor 400 

medewerkers van een gemeente uit het zuiden 

van het land. En de vraag was: Hoe krijgen we 

onze medewerkers mee in een 

cultuurverandering als we de 

structuurverandering nog amper hebben 

overleefd? 

 

Wat was ons antwoord. 

We speelden onze Verandershow met als titel: 

Vroeger was alles beter. Daarin vertelden we dat 

we zagen dat gemeentes in Nederland voor grote 

uitdagingen staan en grote stappen moeten 

nemen. En dat het weer hip & sexy is om bij de 

gemeente te werken, omdat zij bereid zijn om 

weer opnieuw naar zichzelf te kijken en zichzelf 

opnieuw aan het uitvinden zijn. 

 

Wat was het resultaat? 

Jullie raken de zaal op een luchtige manier met 

simpele voorbeelden uit het dagelijks leven. En 

jullie laten zien dat veranderingen niet zwaar 

hoeven zijn en dat je eigenlijk constant met 

veranderingen bezig bent. In ons prive-leven 

gaan we luchtig met veranderingen om en op het 

werk zien we allerlei beren op de weg. Jullie 

maken eigenlijk veranderingen gewoon. 

Veranderingen zijn niet speciaal, maar zijn er 

continue.

Verandershow

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

https://humorinbedrijf.nl/
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Je wordt er 

vrolijk en los 

van 
Wat was de vraag? 

16 onderwijsondersteunende 

medewerkers van een Hogeschool wilde 

in het kader van een professionaliserings- 

en verandertraject een positievere en 

luchtiger werksfeer. Hoe zetten we 

frustraties om naar iets positiefs? 

Wat was ons antwoord. 

Wij zijn cabaretiers, geen trainers. Dus 

gaven we ze een opdracht waarin ze hun 

frustratie van zich af konden schrijven. 

Een conference die niet kan mislukken. 

En hiernaast zie je een kleine compilatie 

van alle conferences samen. Dit manifest 

kreeg men toegestuurd als poster. 

Wat was het resultaat? 

Goede afsluiting van ons 

professionaliseringstraject. Interessant, 

uitdagend, uit je comfortzone, frustrerend 

omdat iedereen zegt dat ik het goed doe, 

terwijl ik me van binnen zo onzeker voel, 

maakt creatief, grappig, anders denken, 

humoristisch, leerzaam, je wordt er vrolijk 

en los van, het herkaderen van je 

gedachten.

Workshop

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

Zie de affiche 
op de volgende pagina

https://humorinbedrijf.nl/
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Je wordt er 

vrolijk en los 

van 

Wat was de vraag? 

16 onderwijsondersteunende 

medewerkers van een Hogeschool wilde 

in het kader van een professionaliserings- 

en verandertraject een positievere en 

luchtiger werksfeer. Hoe zetten we 

frustraties om naar iets positiefs? 

Wat was ons antwoord. 

Wij zijn cabaretiers, geen trainers. Dus 

gaven we ze een opdracht waarin ze hun 

frustratie van zich af konden schrijven. 

Een conference die niet kan mislukken. 

En hiernaast zie je een kleine compilatie 

van alle conferences samen. Dit manifest 

kreeg men opgestuurd als poster. 

Wat was het resultaat? 

Interessant, uitdagend, uit je comfortzone, 

frustrerend omdat iedereen zegt dat ik het 

goed doe, terwijl ik me van binnen zo 

onzeker voel, maakt creatief, grappig, 

anders denken, humoristisch, leerzaam, 

je wordt er vrolijk en los van, het 

herkaderen van je gedachten.

http://humorinbedrijf.nl/
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Mini-college 

Humor 

Wat was de vraag? 

Ondernemers uit heel Drenthe en 

omstreken krijgen van de 

gemeente Aa en Hunze een 

inspiratie-dag om te bedenken: 

Hoe kunnen we op een creatieve 

manier samenwerkingsverbanden 

met elkaar aangaan om elkaar te 

versterken en het 

recreatielandschap verrijken? 

Wat was ons antwoord. 

In een zeer professioneel 

omgebouwde fruithal kregen ze de 

Creativiteitsshow met daarin een 

mini-college over humor met als 

doel zaken eens op een andere 

manier te bekijken en zo af te 

komen van je eigen blinde vlekken 

en tunnelvisie. Daarnaast werden 

ze aangespoord om lef te tonen en 

om niet alles alleen te doen, maar 

andere ondernemers om hulp te 

vragen. 

Wat was het resultaat? 

Nieuwe kijk op samenwerking. We 

geven een 9! Leuk, enthousiast, 

energiek en een goed verhaal! Een 

eye-opener voor onze 

ondernemers in Drenthe. Humor in 

Bedrijf haalt je op een ontspannen 

manier uit je dagelijkse stramien.

Creativiteitsshow

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

https://humorinbedrijf.nl/
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No-nonsens 

Wat was de vraag? 

33 Sluismeesters, brugwachters, 

gemaalmeesters, gezagvoerders, 

mobiele verkeersleiders, adviseurs, 

managementassistentes, teamleiders en 

afdelingshoofden van Rijkswaterstaat 

hadden een dag over: 

Hoe kunnen we beter samenwerken en 

hoe kunnen we samen met mínder méér 

doen? 

Wat was ons antwoord. 

Allemaal eigenheimers die veel solistisch 

werken en niet echt praters zijn laten 

meedenken en meepraten over de 

toekomst? Nadat we hebben laten zien in 

onze teamspiritshow, getiteld: 1 + 1 = 3, 

hoe je ondanks verschillen elkaar kan 

versterken, hebben we ze opnieuw 

kennis laten maken met elkaars 

expertises.  

Wat was het resultaat? 

Uiteindelijk werden er 5 actuele 

problemen omgedacht tot mogelijkheden. 

Sprankelend, dynamisch en humoristisch 

werd er een moeilijk en gevoelig 

onderwerp benaderd en bespreekbaar 

gemaakt. Humor in bedrijf heeft een sfeer 

kunnen creëren waarin een no-nonsens 

groep zich veilig kon uiten.

Teamspiritshow

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

https://humorinbedrijf.nl/
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Helpt het 

probleem-denken 

uit te zetten 
Wat was de vraag? 

Een financiele afdeling van een verzekeringsmaatschappij 

(naar eigen zeggen allemaal wiskunde-autisten) van 

oorsprong een familiebedrijf wil zichzelf op een hoger plan 

brengen. 

Hoe krijg je mensen mee in veranderingen als ze al langer 

dan 20, 30 of 40 jaar bij dezelfde organisatie werkzaam zijn? 

Wat was ons antwoord. 

Wij zijn geen verandergoeroe's of arbeidsdeskundigen. Wij 

gaan ook niet vertellen wat men 'moet', wij laten alleen wat 

mogelijkheden zien. We lieten bijvoorbeeld zien dat vroeger 

niet alles beter was, iedereen heeft elkaar op een frisse 

manier opnieuw leren kennen en we hebben iedereen 

gestimuleerd om meer uit zichzelf te halen door klein of groot 

te denken. Gewapend met spannende eye-openers ontstond 

er een open gesprek. 

Wat was het resultaat? 

Had het gewenste resultaat. Omdat je open met elkaar 

spreekt en dat je elkaars denkbeelden deelt. Humor maakt 

wat los, maakt dingen zonder druk bespreekbaar en 

ontspant. Interessant, leerzaam, positief, verrassend. Brengt 

mensen die twijfelen of in de weerstand zitten in beweging. 

Leerzaam, maar je leert vooral je collega’s beter kennen. 

Stof om over na te denken. Goed om te weten dat bij de 

meeste collega’s hetzelfde leeft. Veranderingen zijn nodig en 

niet eng. Veel ideeen opgedaan. Inspirerend. Uitdagend. 

Leuke humoristisch interactie. Helpt het probleem-denken uit 

te zetten. Neemt angsten weg. Maakt het gesprek los. Leuke 

dag gehad, veel gelachen. Veranderingen als iets positiefs 

zien. Luchtig met een serieuze ondertoon, laat je goed 

nadenken. Goed voor het teamgevoel.

Verandershow & workshop 

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

https://humorinbedrijf.nl/
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Af en toe een 

traantje? 

Wat was de vraag? 

Een ondernemingsraad van een 

ziekenhuis wilde een workshop 

over: Hoe kunnen we zorgen dat 

de minder dominanten meer plaats 

gaan innemen in het team? 

Wat was ons antwoord. 

We zijn begonnen met een 

intensieve hernieuwde 

kennismaking met elkaar, waarbij 

ook af en toe een traantje viel. 

Daarna deden we een spel in de 

ruimte waarbij je in een klap alles 

over elkaars karakter, ambities en 

zelfbeeld zag, wat inzicht gaf in de 

onderlinge verhoudingen. Na een 

discussie over: 'Hoe willen wij hier 

met elkaar omgaan?', sloten we af 

met een verfrissende 

complimentendouche. 

Wat was het resultaat? 

Voorzitster: Jee ja, er zijn wel vier 

aanknopingspunten waarmee ik 

met deze groep door kan gaan. 

Het resultaat is dat we meer begrip 

voor elkaar hebben en we op een 

respectvolle manier meer rekening 

met elkaar houden.

Workshop

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

https://humorinbedrijf.nl/
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Boost voor onze 

saamhorigheid 

Wat was de vraag? 

Een farmaceutisch bedrijf die tot voor kort nog een Great 

Place to Work Award had gewonnen was in zware tijden 

terecht gekomen. Een heel team weggesneden, via 

assessments een aantal ontslagen en een aantal mensen 

die waren gaan rebelleren vanwege de manier waarop het 

allemaal gegaan was. Hoe ga je na roerige tijden met elkaar 

verder? En hoe zien we weer kansen in deze nieuwe 

situatie. 

Wat was ons antwoord. 

Een pittige klus, maar dankzij de eerlijkheid en openheid 

van de leidinggevenden kregen we boven tafel waar de 

medewerkers het meeste behoefte aan hadden. En dat was 

vertrouwen. We gaven een gecombineerde workshop over 

veranderen en teamspirit. We benoemde op een luchtige 

manier eerst de pijnpunten, om daarna te focussen op wat 

er nog wél is. Namelijk leuke collega's. In de workshop heeft 

iedereen elkaar weer even op een heel andere manier leren 

kennen en om de lol onder elkaar weer te stimuleren sloten 

we af met een oefening: Slap ouwehoeren over het werk, op 

het werk. 

Wat was het resultaat? 

Méér dan een troostpakket. Een lichtje in de duisternis, een 

boost voor onze saamhorigheid. Jullie hebben de positieve 

vibe weer goed aangewakkerd, prima mix van humor & 

serieus. Werkzaam. Kicken.

Verandershow & workshop 

Is jouw organisatie 
er klaar voor?

https://humorinbedrijf.nl/
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Ja maar hoe 

dan? 

√  door onze jarenlange ervaring 

√  omdat we niet duwen of trekken aan mensen 

√  omdat we geen moralisten zijn 

√  omdat we weten dat humor en pijn dicht bij elkaar liggen 

√  door een rete-goed team 

√  omdat we werken met professionele cabaretiers/trainers 

√  door een goede aansluiting met de zaal 

√  door een uitdagend en spannend programma voor iedereen 

√  door fantastische filmpjes 

√  door perfecte technische zaken 

√  door beproefde succes-elementen 

√  doordat we weten wat we wel en niet kunnen vragen aan een zaal 

√  omdat we veel energie hebben 

√  omdat we het ECHT anders doen 

√  omdat we betrokken zijn 

√  omdat we meedenken en de opdracht zien als een korte intensieve 

samenwerking 

√  omdat het voor ons ook ergens over moet gaan 

√  omdat klanten ons terugvragen 

√  omdat we ambitieus zijn 

√  omdat we idioot durven zijn 

√  omdat we zelf filmpjes maken met meer dan 55.000 hits voor ons 

feedbackfilmpje 

√  omdat, creatief directeur, Malinca Verwiel haar sporen heeft verdiend bij o.a 

Claudia de Breij en vele vele anderen 

√  omdat een niet-goed-geld-terug-garantie geven, omdat we overtuigd zijn 

van ons aanbod. Met als voorwaarde dat jullie zorgen voor een goede zaal.

https://humorinbedrijf.nl/
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Dus vooruit 

met de geit 

Humor in Bedrijf helpt bedrijven 

met cultuurontwikkeling. En dat 

doen we met humor. Sinds 2003 

maken we interactieve shows & 

workshops, waarmee we iedereen 

gek proberen te maken. Mensen 

moeten zichzelf en elkaar wat 

minder serieus nemen dat werkt 

een stuk makkelijker. En humor 

verbroederd, spiegelt, maakt 

creatief en relativeert. Dus vooruit 

met de geit. 

prestatiecultuur 
innovatiecultuur 

familie 

cultuur 
schuttingcultuur 

marktcultuur 

top-down 

cultuur 

leercultuur 

ellebogencultuur

zo-doen-we-het-altijd-cultuur

indekcultuur

https://humorinbedrijf.nl/
http://www.humorinbedrijf.nl/
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www.humorinbedrijf.nl 

interactieve workshops & shows voor bedrijven 

info@humorinbedrijf.nl 
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Wil je dit boekje doorsturen naar een kennis, vriend of collega? 

Dat kan heel makkelijk via Linkedin of twitter. 

Druk op de onderstaande deelknoppen. 

Of heel makkelijk via twitter. 

KK

Klik hier: 

Of hier: 

Neem vrijblijvend contact 

met ons op of nodig ons uit voor een 

intakegesprek 

(6 weken van tevoren gratis). 
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