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Herfstseminarie VDAB 24 november 2020
Humor op de werkvloer 

AFSPRAKEN 

Maximum  1.30 uur

On demand beschikbaar

Interactief 

● stel een vraag
● Pollvragen



Bedankt voor jullie 
aandacht.

2025

2020
2021

Het jaar startte...



dubbele vraag: 
120.000 extra mensen aan het werk &  

werkzaamheidsgraad naar 80%



het 
antwoord:

een 360° kijk  

Elk talent 

Elke werkgever

Elke burger





we gaan 
voor

Focus op 
kerntaken

Extra partners

Extra aanbod

Data centraal

HOE?



Formuleren van vijf 
strategische 

vernieuwingsprogramma’s 

1. activeringsregisseur
2. loopbaanregisseur
3. werkgeversdienstverlening
4. dataregisseur
5. performante organisatie 
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Bedankt voor jullie 
aandacht.

2025

2020
2021

Het jaar startte...



En corona was daar
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Werkzoekenden: stijging in 3 golven?

1ste golf 2de golf 3de golf
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Toekomstige krapte



K?

KStillegging 
economie

(Snel) Herstel voor een 
deel van de economie

Zwaarste klappen voor 
enkele sectoren die lang de 
gevolgen zullen dragen

13

Herstel?
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‘En alles beweegt’, een 
gloednieuwe podcast voor 

en door ondernemers
In een zesdelige podcastreeks vertellen Vlaamse ondernemers en 
HR-managers over de uitdagingen op de arbeidsmarkt van 
vandaag. Ze laten achter de schermen kijken van hun onderneming 
en verklappen de filosofie van een doeltreffend personeelsbeleid. 
Verwacht je aan kritische vragen, eerlijke antwoorden en 
inspirerende getuigenissen. 

Beluister de eerste aflevering met Tom 
Herrijgers, CEO (coach en ondernemer) 
bij Marbles
Of surf naar 
vdab.be/werkgevers/podcast 

VDAB biedt palet aan 
opleidingen voor wie 
tijdelijk thuiszit Stijn Decock - Dinsdag 17 

november 2020 om 3.25 uur

De VDAB gaat 30.000 tijdelijke werklozen een opleiding 
aanbieden die in het verlengde van hun beroep ligt.

https://pmclub.us13.list-manage.com/track/click?u=d79fb87296aaca6f320882962&id=3ad3343825&e=2a5772d17b


15



Impact 
Covid-19 

op de 
toekomst

16
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Potentieel



Potentieel
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Impact Covid op manier van werken

Bron: 
ERMG 
22/10

https://www.nbb.be/doc/ts/other/ermg/20201028-dashboard.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/other/ermg/20201028-dashboard.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/other/ermg/20201028-dashboard.pdf
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Digitale competenties



21e eeuwse 
vaardigheden
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Knelpuntberoep top 3 - 1422 

1.  Nar

2. Pestmeester

3. Beul
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Nar versus 21ste eeuwse vaardigheden

Nar

Kritisch denken

Creatief denken

Informatievaardigheden

Sociale en culturele 
vaardigheden

Zelfregulering

Mediawijsheid

Communiceren

✓

✓

    ✓

   ✓

✓

✓

✓
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Humor op de werkvloer 



Denk zoals een comedian 
om je veerkracht en 

creativiteit te versterken
Peter Perceval Voor VDAB 24/11/2020



Valt er nog wat te 
lachen?







Waar zoek jij humor?

A: Cartoons

B: Mopjes vertellen

C: Filmpjes in Whatsappgroepen

D: Programma’s op TV

E: Comedyshows

Poll 1



Ben je het ermee eens of oneens?

A: Humor relativeert

B: Humor is persoonlijk

C: Humor is niet altijd passend

D: Humor is uitlachen 

E: Humor is soms gevaarlijk

F: Humor is verschillend voor mannen & vrouwen

Poll 2



Humor gaat dikwijls 
overFrustratie

sOnrechtvaardigh
eid

Onjuisthed
en





Humor omdat…

Het verbindt
Het stimuleert omdenken



Veerkracht

Creativiteit

Innovatie





Waarom lachen 
we?



Filmpje Baby 1 scheurend papier







Filmpje Baby 2 niezende moeder



Humor gaat over logica en verwachtingen





Humor

Ahah!

Haha!
=



De Basisstructuur van de grap

Setup Connect
or

Punchli
ne





Verrassing kunnen zien 
als leermoment is 

een bewijs van ontwikkeling

Stelling 1





Setup

Punchli
ne

Train je gevoel voor humor
STAP 1: Verander je perspectief

Parallel 
Verhaal











De 
omkeeroefening



Fragment moedermonoloog An Nelissen



Setup

Punchli
ne

Parallel 
Verhaal

Connect
or

Train je gevoel voor humor
STAP 2: Vind een connector







Train je gevoel voor humor
STAP3:  Laat je verbeelding de vrije loop



Oefening + Poll 3



WHAT IF?





Shopping online what if



Humor leidt tot nieuwe 
inzichten

Stelling 2





?





Tijd is elastisch!





In de handen van mensen
zonder zelfspot zal humor

altijd kwetsen

Stelling 3



Robin Williams Subs



Maak plaats voor humor



Humor keert 
status om!



If you can’t tell jokes,
find and show them



Zorg ervoor dat mensen
weten wat nodig is

om de grap te snappen



Verbind door 
zelfspot



Elke emotie/ervaring
heeft een 

tegengestelde



Vergeet alle 
zekerheden





Start de dag met een lach

Maak “wat als” momenten
Organiseer 

humorpauzesDoe 
omkeeroefeningen



Vragen
?

Let’s 
connectinspiringspeech.

bepeterperceval.co
m

http://peterperceval.com
http://peterperceval.com
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