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Dankjewel voor je interesse in Humor in Bedrijf!

 

Humor in Bedrijf heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld

als maatwerk trainingsbureau dat zich onderscheidt met

interactieve, luchtige, speelse & humorvolle dagprogramma’s

voor het bedrijfsleven. Geen trainingen maar ervaringen voor

deelnemers die ze niet snel meer zullen vergeten. Als

geregistreerd Crkbo docent, erkende Trainer NOBTRA® (T-N)

en gecertificeerd voor High Impact Leadership aan de

Cambridge University is Humor in Bedrijf serieus met humor aan

de weg aan het timmeren. Binnenkort hopen we gecertificeerd te

worden als B Corp Corporation®: a global movement of people

using business as a force for good™.

 

Waarin onderscheiden wij ons
✔ Maatwerk

✔ Ruim 15 jaar ervaring

✔ Werken met professionele cabaretiers

✔ Schappelijke prijzen

✔ Korte, praktische resultaatgerichte concepten

✔ Een optimistische, energieke en inspirerende benadering van

welk probleem dan ook

✔ Geloof in ieder mens en zin in de toekomst

✔ We zijn overtuigd van ons aanbod en bieden een niet-goed-

geld-terug-garantie

✔ Wij werken op basis van vertrouwen en hanteren daarom

geen algemene voorwaarden

✔ Voor onderwijs, zorg en bankwezen werken we BTW-vrij

"Mensen met humor zijn
oplossingsgerichter"

http://mailto:info@humorinbedrijf.nl/
https://www.humorinbedrijf.nl/
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Tijdsduur: 1 dag

Datum: Wanneer jullie willen

Plaats: Waar jullie willen

Vorm: Combinatie van een show, workshop, training &

bootcamp

Voorafgaand: Gratis intake-gesprek

Deelnemers: 15 t/m 150

Onderwijsniveau: Mbo, Hbo, Wo

Lokatie/techniek: Wordt door jullie verzorgd. Wij hebben een

ruimte nodig zonder tafels met een beamer, scherm &

microfoons

De Dag van de Cultuur, de Dag van het Team

en de Dag van het Leren
 

Merendeel van het opleidingsbudget van organisaties is

weggegooid geld. Niet perse omdat de opleiding slecht is, maar

omdat je niet meteen kan meten wat er daadwerkelijk wordt

geleerd en welke gedragsverandering dat tot gevolg heeft.

Daarom bieden we een ervaring met impact voor individuen en

voor teams die ze NOOIT meer vergeten.

 

In het kort

 

 

 

 

Dagprogramma’s
Dagen met impact die blijven hangen

http://mailto:info@humorinbedrijf.nl/
https://www.humorinbedrijf.nl/
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geeft een motivatieboost en creëert een positieve sfeer

geeft je skills in het omdraaien van negativiteit of

slachtofferschap

maakt het onbesprokene weer bespreekbaar

motiveert tot eigen verantwoordelijkheid en leiderschap

zet iedereen aan het denken over: Wie zijn we? Waar staan

we? En hoe willen we met elkaar omgaan?

maakt medewerkers opnieuw betrokken en trots op de

organisatie

Een positieve toekomstboost
Door werkdruk, bezuinigingen, fusies, reorganisaties en

daarmee gepaard gaande onzekerheden, toekomstplannen,

veranderingen om ons heen heeft iedere organisatie zijn ups en

downs. Samen met jullie bieden wij de Dag van de Cultuur aan

met een uniek en verrassend programma. 

 

Wat levert het op?

 
Uiteindelijk werden er 5 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.

Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM)

De Dag
van de
Cultuur

http://mailto:info@humorinbedrijf.nl/
https://www.humorinbedrijf.nl/
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geeft een energieboost en helpt een team om weer opener naar

elkaar te worden

zorgt ervoor dat iedereen elkaar op een luchtige manier weer

anders leert kennen

nodigt uit tot een kijkje in elkaars keuken

biedt praktische skills om elkaar te versterken en te helpen

geeft simpele, leuke, verfrissende samenwerkings-en

communicatietips

stimuleert een constante leercultuur, waar fouten mogen worden

gemaakt

maakt je aan het lachen over jezelf en over elkaar

Hoe halen we het beste uit elkaar?
Het grootste probleem in teamverband zijn vooroordelen ten opzichte

van elkaar, het niet stimuleren van elkaars ideeën, het niet durven

toegeven van fouten, mensen die zichzelf te serieus nemen en de

extraverten versus introverten. Samen met jullie bieden wij de Dag van

het Team aan met een uniek en verrassend programma. 

 

Wat levert het op?

 
Elkaar versterken. We waren op zoek naar een educatief teamuitje voor onze service- en

projectmanagers om veilige patronen te doorbreken, meer gebruik van elkaar te maken

en elkaar te versterken. We weten nu als teamleden van elkaar wie wat kan leveren, wie

wat nodig heeft en bij wie je kan groeien in je ontwikkeling. Humor in Bedrijf spiegelt op

een positieve en enthousiaste manier en we bevelen ze zeker aan voor andere

organisaties.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Dag
van het
Team

https://www.humorinbedrijf.nl/
https://humorinbedrijf.nl/humor-coach/
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geeft een inspiratieboost en helpt je met het zien van meer

mogelijkheden

helpt met het wakker schudden van vastgeroeste ideeën

geeft je 12 manieren van anders kijken en anders denken en een

daarmee een gereedschapskist aan creativiteits-skills

prikkelt je lef-gen

helpt je boven jezelf uit te stijgen. De grootste beperking ben je

uiteindelijk zelf

Leren is het nieuwe sporten
De geschiedenis wordt niet bepaald door machines, apps en

algoritmes, laat staan voorspeld door trendwatchers, maar geregeerd

door mensen en hun ideeën. Als de robot veel van ons werk gaat

overnemen, wordt het steeds belangrijker dat je beseft dat je als mens

iets bijzonders hebt toe te voegen. Samen met jullie bieden wij de Dag

van het Leren aan met een uniek en verrassend programma. 

 

Wat levert het op?

 
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. 

Ondernemend Aa en Hunze

De Dag
van het
Leren

https://www.humorinbedrijf.nl/
https://humorinbedrijf.nl/humor-coach/
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Reviews
Bekijk voor uitgebreide reviews onze reviewpagina.

 

Care2Care
Wij geven jullie een 10!

Ik was best bang, dat de zaal niet goed op gang zou komen,

maar echt, wat kunnen jullie fijn porren tot men loskomt! Het

resultaat is naar mijn idee, dat in vergelijking tot eerdere jaren er

na afloop meer gedeeld en met elkaar gesproken werd, men

was losser! Jullie hebben de gasten op een humoristische wijze

meegenomen in het thema duurzame inzetbaarheid. Jullie

dagen uit, zetten aan tot denken en leren mensen zaken

humoristischer te bekijken.

 

Van der Endt-Louwerse
Wij geven jullie een 9. Het effect van de dag overtreft de

verwachtingen; onze mensen zijn er nog steeds mee "bezig" en

zijn nog steeds zeer enthousiast. Wij zouden Humor in Bedrijf

aanbevelen aan andere organisaties omdat het een

professionele organisatie is die de doelstellingen die je geeft 

wil begrijpen en beheersen en op die manier slaagt in de

opdracht.

"Lachen is de kleinste afstand
tussen 2 mensen"

http://mailto:info@humorinbedrijf.nl/
https://www.humorinbedrijf.nl/
https://www.humorinbedrijf.nl/reviews/
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Provincie Gelderland
Wij geven jullie een 9 en bevelen jullie aan aan andere

organisaties, omdat jullie op een luchtige en humoristische

manier duidelijk maken waar het om draait.

Leuk, energie, luchtig zonder oppervlakkig te zijn, frisse wind,

het levert verbinding op, luchtig gecombineerd met serieus,

oprecht, open en energiek, humor is het cement, humor is de

oplossing, wat humor non-verbaal met mensen doet, elkaar

beter leren kennen, wat ik kwijt was heb ik weer gevonden, dat

we een groep zijn, positief, weer zin om dingen op te pakken,

verfrissend, speels en luchtig, terug naar de basis, gezellig,

vrouwelijke aanwezigheid, goed luisteren, op maat, afgestemd.

 

Gemeente Den Helder
Ik geef jullie persoonlijk een dikke 8.5!

Het effect van Humor in Bedrijf is met een lach en in een

informele sfeer een positieve indruk krijgen van elkaar, 

de stad en de kernwaarden die van belang zijn voor onze

organisatie. 

Wij zouden Humor in Bedrijf aanbevelen voor andere

organisaties omdat ze met vakmanschap, behoud van de

identiteit van onze organisatie en een flinke dosis humor 

mensen weten te verbinden.

"Met humor stap je uit je
dagelijkse routine"

http://mailto:info@humorinbedrijf.nl/
https://www.humorinbedrijf.nl/
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Openings-energizers, netwerk-energizers, lunchdip-

energizers ...
 

Als je goede sprekers hebt, maar een dode zaal is dat natuurlijk

superjammer. Wij willen leren leuk maken. Onze energizers zijn 20 tot

30 minuten en super op maat. Om een conferentie tot een succes te

maken heb je iemand nodig die op een leuke manier de zaal in

beweging brengt. Wij doen dat als duo met een hoop humor, zinnige

onzin en intelligente interactie. Niets moet, maar een zaal moet zich

uitgedaagd voelen, zin krijgen in de dag en uitgenodigd worden om

met elkaar te netwerken.

 

Energizers voor meer energie, makkelijker

netwerken, een andere kijk of meer humor
✔ IJsbrekers en opwarmers

✔ Om iemand te eren, in het zonnetje te zetten of te verrassen

✔ Voor het vieren van successen

✔ Om het publiek op een originele manier kennis te laten maken met

elkaar

✔ Voor netwerkopdrachten op maat voor de rest van de dag

✔ Om saaie of ingewikkelde onderwerpen sexy te maken

✔ Een andere kijk op zaken te bieden

✔ De zaal wakker schudden en ze zichzelf te laten verrassen

✔ Voor een ja/nee test over in hoeverre je op je brein kan vertrouwen

✔ Of een hilarische onvermoede talententest als afsluiter

 

Energizers
Meer sfeer, meer verbinding, meer interactie en
vooral meer humor in een 'koude' zaal

https://www.humorinbedrijf.nl/
https://humorinbedrijf.nl/humor-coach/
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Zaken gaan gemakkelijker 

als je mensen met humor benadert
 

Mensen die humor gebruiken hebben minder stress, gaan makkelijker

met mensen om en hebben meer de gun-factor. Wil je als CEO,

directeur, leidinggevende, teamleider, trainer, verkoper of in je privé-

leven op een andere manier kijken naar situaties, collega’s en jezelf?

Kies dan voor je eigen humor-coach met live-begeleiding, persoonlijk

en op maat.

 

Geschikt voor
✔ Voor mensen die grappiger willen worden.

✔ Voor op het werk voor directie, leidinggevenden, teamleiders, HR,

verkopers, trainers en coaches. 

✔ Voor iedereen die vindt dat hij/zij te serieus is, te rationeel of vinden

dat ze teveel in hun hoofd zitten.

✔ Voor zelfuitgeroepen nerds of voor introverts (beetje zelfspot kan

geen kwaad, toch?). 

✔ Voor mensen die veel te hard werken omdat ze zich willen bewijzen

of last hebben van prestatiedrang (hebben we allemaal wel een beetje

last van …).

✔ Voor mensen die vinden dat ze geen humor hebben (wat ik niet

geloof trouwens …).

✔ Voor mensen die leven of werk meer als een spel willen zien.

✔ Voor mensen die makkelijker met anderen om willen gaan.

✔ Voor comedians, cabaretiers en comedy-schrijvers.

 

Voor uitgebreide informatie over humorcoaching klik hier.                                         

Humorcoaching
Een zes-weeks intensief coachings-traject

https://www.humorinbedrijf.nl/
https://humorinbedrijf.nl/humor-coach/
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Onderzoek heeft uitgewezen dat de manier waaróp belangrijker schijnt

te zijn dan het doel of resultaat dat behaald moet worden. Dus hóe

iemand iets zegt is belangrijker dan wát iemand zegt. Veel organisaties

en leidinggevenden zijn teveel gefocust op het resultaat en te weinig

bezig met de manier waaróp.

 

Wat is de inhoud van de E-learning Humor?
De e-learning bestaat uit 7 lessen, 50 hoofdstukken, 13 exercises en

24 videoclips, de tijdsduur bedraagt ongeveer 3 uur.

 

Topics
- Hoe verleid je anderen (en jezelf) om speelser te zijn?

- Hoe breek je het ijs?

- Wanneer gebruik je humor om de zaak een beetje wakker te

schudden?

- Hoe creëer je spanning, om de spanning weer te breken, zoals

comedians doen?

- Waarom gebruik je eigenlijk humor, wat is je drive?

 

Programmaoverzicht

 
 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de E-learning Humor klik hier.                                        

E-Learning Humor

https://www.humorinbedrijf.nl/
https://humorinbedrijf.nl/e-learning-voor-bedrijven/
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Dagtrainingen (2 dagdelen)
Inclusief 2 cabaretiers/trainers, intakegesprek, voorbereiding,

reiskosten & techniek.

 

Tot 15 deelnemers €1500 (eén trainer)

Tot 50 deelnemers €2500 

Tot 100 deelnemers €3500

Tot 150 deelnemers €4500

Bij 3 dagen 15% korting, bij 2 dagen 10% korting

 

Energizers (max 30 minuten)
Energizers €1500

 

Humorcoaching
Humorcoaching €1.490

Humorcoaching Light €349

 

E-learning Humor
De e-learning bestaat uit 7 lessen, 50 hoofdstukken, 13 exercises en

24 videoclips, de tijdsduur bedraagt ongeveer 3 uur á €49

 

 

                                                                   Alle prijzen zijn exclusief btw.

Prijzen

https://www.humorinbedrijf.nl/
https://humorinbedrijf.nl/humor-coach/
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Verademing

Opener

Verrassend leuk

laten zien dat 
veranderingen 
niet zwaar 
hoeven zijn

Lering & vermaak

Prikkelend
ongedwongen

bruisend niet belerend

alle pijnpunten benoemd

zorgvuldig kado

boost

wij-gevoel
mooie ijsbreker

leven in de brouwerij

hoger plan

de juiste steekjes
onder water

Leuke avond

Speels

lekker licht

ludiek en informeelde omslag tussen theorie & praktijk

hakte er ook
emotioneel in

binnen enkele minuten
was de 'boel' ontdooid

prettige samenwerking niet te beroerd om een paar
heilige huisjes omver te

werpen

dynamisch

boost voor onze
saamhorigheid

fantastisch duo

humor zet aan het denken

veranderen komt vanuit jezelf

doet wat met je mindset

uit onze comfortzone

doet een
beroep op je
creativiteit ontspannen en leerrijk

men kon zich
veilig uiten

lekker en opbouwend

haalt je uit je dagelijkse stramien

confronterend in positieve
zin

verrassend
en energiek

de juiste snaar

lachen, nadenken en dan in
beweging komen

Onliners

http://mailto:info@humorinbedrijf.nl/
https://www.humorinbedrijf.nl/
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Wij verkopen lucht
Download hier ons gratis E-book: 

Wij verkopen lucht. 

Hoe humor organisaties lucht geeft bij grote & kleine problemen.

E-book

https://www.humorinbedrijf.nl/
https://humorinbedrijf.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Hoe-humor-organisaties-lucht-geeft-bij-grote-kleine-problemen.pdf
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Founder & haar Team
Malinca Verwiel is oprichter en creatief directeur van Humor in Bedrijf.

Zij is opgeleid als theaterdocent en kleinkunstdocent en heeft zo’n

duizend leerlingen besmet met het cabaretvirus, daarnaast heeft ze

meer dan 30 beginnende cabaretiers aan een bloeiende carrière

geholpen, o.a. Claudia de Breij en Leon van der Zanden. Ze is Cum

Laude afgestudeerd op haar scriptie: “Hoe maak je een komedie

tragisch en hoe maak je een tragedie komisch?”. Ze is in 1999 officieel

benoemd als kleinkunstdocent door Ruut Weissman (Amsterdams

Kleinkunstacademie). Bovendien werkte ze 4 jaar voor het Amsterdams

Kleinkunst Festival en begeleidde ze de tournee van het Concours om

de Wim Sonneveldprijs. Malinca maakt iedereen creatief en weet ook

nog de vinger op de zere plek te leggen. Haar roots liggen zowel in

grappigste provincie van Nederland, Brabant, als in de meest serieuze

provincie van Nederland, Gelderland.

 

Malinca werkt al jarenlang samen met haar team: Michiel Rampaart,

Elke Vierveijzer, Jules Keeris en Yvonne van den Eerenbeemt.

Over ons

https://www.humorinbedrijf.nl/
https://humorinbedrijf.nl/over-ons/
https://www.linkedin.com/in/malincaverwiel/
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Referenties
Marja van Schoneveld Care2Care 

06- 24969092

Carine Thys Van der Endt-Louwerse 

06-86846863

Demelsa Visser Meda Pharma 

06-53376083

Paul van den Berg Zorgpartners Midden Holland Thuiszorg 

06-12739749

Hendrik Jan Houtsma Scholen in de Kunst 

06-54977684

Camiel Schoonens, Stedin/Eneco 

06-14812957

Phillipe Huinen, Nationale Politie Eenheid Limburg 

06-50274324

Referenties

https://www.humorinbedrijf.nl/
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Contact
Neem contact met ons op voor een gratis intake-gesprek.
Of bel 06-33058481 als je wil overleggen wat voor jullie de beste
insteek is.
 
Wij hopen op een inspirerende samenwerking!
 
Vriendelijke groet, Malinca Verwiel & Team 
Humor in Bedrijf ®
 
 
 

17

Contact

https://www.humorinbedrijf.nl/
https://humorinbedrijf.nl/contact/

