
 

 

 

 

 

 

 

RELATIVERINGSVERMOGEN - PLEZIER – VERBINDEN  
 

Ieder mens heeft humor, niet alleen de grappenmakers. Als je de humor van een situatie kunt inzien, 
ben je in staat om boven het alledaagse uit te stijgen. Humor maakt het leven licht en leuk. Maar het 
gaat dieper. Het verzacht leed, vermindert spanningen, is een sociaal smeermiddel en ontzettend 
gezond. Jobtraining neemt humor al jaren serieus. Ontdek in ons Humorcollege wat jouw humorstijl 
is en hoe je humor een grotere rol in je leven geeft. Een college vol lach- en leerstuipen, om nooit te 
vergeten!  
 

Competenties 
Humor 
Creativiteit 
Samenwerking 
 
Aanpak 
Het Humorcollege is een interactief college met vele opdrachten en spellen gericht op humor. In de 
workshop ontdek je jouw humorstijl (bijvoorbeeld zelfspot, woordhumor, absurdisme) en besef je 
hoe belangrijk deze kwaliteit is in je dagelijkse werk. Zo leer je bijvoorbeeld hoe effectief het is om te 
relativeren in stressvolle werksituaties. Je bedenkt met collega’s hoe jullie voor meer humor kunnen 
zorgen op het werk. Er wordt gebruik gemaakt van filmpjes en cartoons en er worden veel 
opdrachten en spellen gedaan om elkaars humoristische kant te ontdekken. Kortom, een leerzame 
workshop waarin veel wordt gelachen. 

Resultaat 

 Je hebt collega’s op een erg leuke en originele manier beter leren kennen 

 Je kent de kracht en de werking van humor (geestelijk & lichamelijk) 

 Je kent  je eigen humorstijl en hebt tips gekregen om grappiger te worden 

 Je hebt een antwoord gekregen op de vraag: zijn mannen echt grappiger dan vrouwen? 

 Je hebt samen met collega’s nagedacht over hoe jullie voor meer humor kunnen zorgen op het 
werk 

 
Trainer 

Het Humorcollege wordt uitgevoerd door een trainer van Jobtraining. Onze trainers zijn onze trots: 

enthousiaste mensen die beschikken over een jarenlange ervaring. Zij weten zij snel een veilige sfeer 

te creëren, waardoor er in vertrouwen kan worden gewerkt aan het versterken van de vaardigheden. 

Hun praktische benadering en enthousiaste manier van trainen maakt dat deelnemers zin krijgen om 

het geleerde direct in de praktijk toe te passen.  



trainen maakt dat deelnemers zin krijgen om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.  

 

Duur 

1,5 uur of 3 uur 

 

Kosten  

Humor workshop 1,5 uur -  van 5 tot 25 deelnemers    € 1.050,-* 

Humor workshop 3 uur -  van 5 tot 25 deelnemers    € 1.250,-* 

 

Op maat 

Deze workshop wordt altijd op maat aangeboden, passend bij de doelstelling, doelgroep en 

organisatie. Neem contact met ons op voor de tarieven voor grotere groepen en om te horen welke 

tijdsduur geschikt is voor jouw vraag. 

 
 
 
 
 
 
 


