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We lachen steeds minder vaak

Kinderen: 300 tot 400 keer per dag,

Volwassenen: 10 tot 15 keer per dag

Jaren 50: 18 minuten per dag,

Nu: 6 minuten per dag

Zijn we het lachen (een beetje) verleerd?



Gelotologie

Gunstige invloed op ademhaling, bloeddruk en hartritme

Hogere productie endorfine (gelukshormoon)

Minder adrenaline en cortisol (stresshormoon)

Zet spieren in gezicht, buik en middenrif in beweging

Kalmerend, ontspannen gevoel

Beter immuunsysteem

Lachen is gezond





Vergroot gevoel voor humor, creativiteit en inbeeldingsvermogen

Sociale smeerolie bij uitstek

Spelen met de werkelijkheid: ‘reframen’ (‘herkaderen’)

En er is meer!



Breuk met een bepaald verwachtingspatroon

Niet serieus bedoeld

Daar waar je om lacht wordt enigszins omlaag gehaald

Humor is (vaak) gedeeld plezier

Algemene eigenschappen van humor



Humor heeft twee kanten: helpen of beschadigen

Humor is subjectief

Algemene eigenschappen van humor



Ieder mens heeft humor

Humor is een vaardigheid

Aanleg scheelt wel, maar alles is te leren

Humor is te leren



Gaan Arbo en humor samen?

Wie zijn organisatie, product of 

idee serieus neemt, kan er om 

lachen



Maak het belachbaar (niet belachelijk)

Herkenbaarheid is de kracht van goede humor

Zet de verbale boodschap kracht bij met non-verbale elementen

Serieus werk maken van humor



Tips

Kies de humor die bij je past

Hou rekening met je publiek

Hou afstand



Kies de humor die bij je past

Soorten humor

1. Leedvermaak

2. Zelfspot

3. Tegenstrijdigheid

4. Letterlijk nemen

5. Absurdisme

6. Understatement

7. Ironie

8. Sarcasme

9. Overdrijven

10.Vergelijken

11.Woordhumor



1 april grap

Rookvrije thuiswerkplek

-Hoe komt u aan deze informatie?

-Boos worden of lachen?

-Zet het er voortaan bij



1 april grap

Proeve van bekwaamheid

-Ca. 30 testen ingestuurd

-Resultaten bedroevend

-Certificaat + trainingsaanbod



Groep industrieel reinigers

Onderwerp fit for the job

Eerste sessies januari

Opening: goede voornemens

Humor als activerende opening





Neem afstand



Nog niet overtuigd?



Afsluiting


