
Eindeloze vergaderingen, veeleisende bazen,
ergerlijke prikklokken, collega’s die de kantjes
ervan aflopen: het leven op kantoor is niet al-
tijd een lolletje. De beste remedie om stress te
voorkomen en elke dag zingend naar je werk-
plek te vertrekken? Humor, blijkt uit tiental-
len binnen- en buitenlandse studies bij vele
duizenden werknemers. Onder meer gezond-
heidspsycholoog Sibe Doosje van de Univer-
siteit van Utrecht onderzoekt al jaren de ver-
banden tussen humor op de werkvloer en de
fysieke en psychische gezondheid van werk-
nemers. Zijn conclusie? Zorg ervoor dat je veel
lacht op je werk, want plezier en amusement
op kantoor krikken de creativiteit, de tevre-
denheid en de productiviteit van jezelf én van
jouw collega’s op.
Bij ons is het effect van humor op het welzijn
van werknemers hét onderzoeksdomein van
arbeids- en motivatiepsychologe Anja Van
den Broeck van de KU Leuven Campus Brussel,
die tot soortgelijke bevindingen kwam. Maar
eerst de hamvraag: humor — en in het ver-
lengde kantoorhumor — wat is dat nu eigen-
lijk? Anja Van den Broeck: «Bij humoronder-
zoekers luidt de definitie ongeveer als volgt:
elke intentie om grappig te zijn, en die door
anderen ook als grappig wordt ervaren. Hu-
mor is natuurlijk een subjectief fenomeen.
Persoonlijke smaken spelen een rol, en facto-
ren als cultuur en leeftijd. In ons dagelijkse le-
ven, zowel privé als op het werk, is het in ieder
geval een welgekomen gast, omdat het direct
de zaak relativeert, ontspanning creëert en
ons met wat geluk aan het lachen brengt.»

Lachen als medicijn
Het idee dat humor en lachen een mens alleen
maar deugd doen, wordt steeds populairder.
Ook al kan het effect ervan op ons lichaam
moeilijk gemeten worden, vast staat dat wie
lacht via de hersenen meer endorfines aan-

maakt. Deze ‘gelukshor-
monen’ werken kalme-
rend en pijnstillend, maken
korte metten met stresshor-
monen en brengen ons in een be-
tere stemming. Maar daar stopt het
niet met de positieve effecten op de
gezondheid, want een goede lachbui
zet ook de bloedvaten open en zorgt
voor een betere bloeddoorstroming.
Zelfs onze spijsvertering zou er baat bij
hebben, omdat het organen als maag en dar-
men vergast op een soort ‘interne massage’.
Niet voor niets ontboden rijke Grieken vele
eeuwen geleden vaak komieken aan hun ziek-
bed: lachen verlicht — ook letterlijk — de pijn.
Vandaag wordt lachen in groep wereldwijd als
‘medicijn’ ingezet in lachclubs, en ook in de
werkcontext blijkt humor nu dé remedie te
zijn om de druk van de ketel te halen. Anja Van
den Broeck: «Dé grote kracht van humor is dat
we er onmiddellijk blij van worden, ook op het
werk. Dat helpt ons beter om te gaan met
stressvolle situaties, vermindert het gevoel
van angst en geeft ons een beter gevoel over
onszelf.»

4 x humor
Humor en humor zijn natuurlijk twee. Of be-
ter vier. Want zoveel humorstijlen zijn er, vol-
gens de Amerikaanse onderzoeker Rod Mar-
tin. «En dan heeft hij het niet over cynisme,
sarcasme of trek-eens-aan-mijn-vinger-lol»,
zegt Anja Van den Broeck. «Humor kan gericht
zijn op jezelf en op anderen, en kan in beide
gevallen zowel positief als negatief zijn. Van-
zelfsprekend hebben alleen de positieve hu-
morstijlen ook een positief effect, en vermijd
je het best die andere twee. Grapjes maken
met anderen, een goede groepsfeer proberen
te creëren — de zogenaamde ‘verbindende’
humor - versterkt de onderlinge band tussen

mensen. Eens goed lachen met jezelf is ook
een populaire oppepper, behalve als je jezelf
naar beneden haalt. Onze studies tonen aan
dat die vier vormen van humor ook op de

werkvloer voorkomen,
met de verwachte effecten.
Zowel de verbindende humor als de
positieve zelfspot relativeren negatieve
situaties en hebben een duidelijke invloed
op het welzijn van werknemers. Het werk-
plezier en de creativiteit verhoogt en de kans
op een burn-out vermindert, ook in tijden
van jobonzekerheid.»
Volgens het Nederlandse onderzoek van
Sibe Doosje blijkt het erg zinvol om bij je
collega’s te letten op hun gevoel voor hu-
mor. Dreigt dat te verdwijnen  of te nega-

tief te worden, dan loert misschien wel
een depressie of burn-out om de

hoek.

Lachen maakt
productiever

Maar humor en
werken, hoort
dat eigenlijk

wel samen?
Want lachen is een

teken van ontspan-
ning, en wie kan er nu al lachend
serieus werk verrichten. Anja Van

den Broeck: «Bij plezier op de werk-
vloer hebben werkgevers niets te ver-

liezen, integendeel. Plezier en produc-
tiviteit gaan hand in hand. Collega’s die samen
lachen, voelen zich goed in hun vel, presteren
beter en blijven minder vaak afwezig op het
werk. Positieve humor verjaagt stress, en pre-
cies stress veroorzaakt mee ziekte, absenteïs-
me en burn-outs. Zelfs de financiële resulta-
ten krijgen een boost als werknemers meer
plezier hebben in hun job. Want dan steken
ze graag een tandje bij. Dat zagen we bijvoor-
beeld in restaurants. Personeel dat af en toe
wat stoom kan aflaten, zal enthousiaster de
klanten bedienen en ervoor zorgen dat ze nog
eens terugkomen. Ook in fastfoodketens
toonde onderzoek aan dat opgewekte en la-
chende medewerkers meer hamburgers ver-
kopen. Humor werkt ook ideaal om voor even
helemaal los te komen van je werk, als een
puur ontspanningsmoment. Dat heeft een po-
sitieve impact op de ijver waarmee je achteraf
weer aan de slag gaat.» 
Natuurlijk is een bedrijf of organisatie geen
comedyclub, en is het niet de bedoeling dat
we elke dag met z’n allen gierend over de
werkvloer liggen te rollen. «Er moet uiteraard
in eerste instantie geconcentreerd gewerkt
worden. Goede afspraken maken goede vrien-
den, ook in werksituaties.»
Volgens Van den Broeck kan er in alle beroe-
pen gelachen worden, ook bij pakweg begra-
fenisondernemers of ambulanciers. «Bij zulke
beroepen heb je enerzijds de service naar de
klanten, maar ook het werk áchter de scher-
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Positieve humor 
verjaagt stress, 

en precies stress 
veroorzaakt mee 

ziekte, absenteïsme
en burn-outs

ANJA VAN DEN BROECK, 
ONDERZOEKSTER KULEUVEN 

hHumor werkt, ook op de werkvloer. 
Dat betekent niet dat we van 9 tot 5 
‘laughing out loud’ boven ons 
toetsenbord moeten hangen, wel dat er 
tussen de overvolle agenda’s, uitpuilende
mailboxen en strakke deadlines al eens 
lol getapt mag worden. Gezond voor lijf 
en leden, goed voor de samenwerking 
met collega’s én bevorderlijk voor de 
sfeer en de creativiteit, bewijzen ettelijke
studies. Hou het wel positief, zeker 
volgende dinsdag op 1 april.

Lachen 
met 

je werk
Af en toe moeite

om je werk te relati-
veren? Misschien

helpen deze grap-
pige citaten en
spreuken wel!

• Fouten maken is menselijk,
een ander de schuld geven 
managementtalent.

• Hoeveel mensen werken
hier? De helft.

• Niets doen is ontzettend
moeilijk, je weet nooit wanneer
je klaar bent.

• Ik heb inderdaad geen 
‘9 tot 5’ mentaliteit, eerder een
‘10 tot 3’.

• Werken is leuk. Laat genoeg
over voor je collega’s!

• Aan hard werken is nog nooit
iemand doodgegaan, maar
waarom het risico nemen?

• Bij vlagen ben ik geniaal, 
helaas is het al een tijd windstil.

• Je hoeft geen idioot te zijn
om hier te werken, maar het
helpt wel.

• Zolang mijn baas net doet 
alsof ik veel verdien, doe ik net
alsof ik hard werk.

Geen grap! KANTOORHUMOR is gezond

Aprilvis
CAROLINE DE RUYCK

aan het werk



leen maar stressverhogend. Zeker als de
werkdruk hoog ligt, wordt een grap al eens
sneller verkeerd begrepen en als pijnlijk er-
varen. Niet doen dus! Ook racistische of sek-
sistische grappen maken is geen goed idee.
Enerzijds omdat het getuigt van weinig
smaak, anderzijds omdat de grens met pesten
dan wel erg dun wordt.»
Nog twee afraders: hang niet constant de kan-

toorclown uit,
want dan neemt
niemand je op de duur
nog serieus. En heb je nog
nooit van je leven een geslaagde mop getapt,
begin er dan niet mee op het werk. Humor
heeft alles te maken met timing, context en
verbeelding, en is een
talent dat helaas niet aan iedereen is gegeven.
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men. Ik kan mij
voorstellen dat ook bijvoor-
beeld dokters en verplegers
onderling wel eens grapjes
maken die ze buiten het zie-
kenhuis nooit zouden vertellen.
Net in moeilijke situaties kan een
grap extra deugd doen: hoe meer
emoties, hoe meer lachen kan
opluchten.»

Nepdrollen en
scheetkussens
Jammer maar helaas: hoe bevorderlijk lachen
op het werk ook kan zijn voor de teamspirit,
sommige mensen hebben niet één geestige
bot in hun lijf. Of je zult maar een eiland delen
met iemand die het hilarisch vindt om voort-
durend plastic scheetkussens, nepdrollen of
plastic spinnen op je bureaustoel te depone-
ren. «Humor is een vorm van communicatie,
en dat kan inderdaad al eens mis lopen», zegt
Anja Van den Broeck. «Waar ik mee kan la-
chen, vind jij niet noodzakelijk grappig. Of
omgekeerd. Ben je ironisch aangelegd en
merk je dat collega’s je humor niet altijd be-
grijpen, zoek dan een middenweg vooraleer
je een grapje maakt. Werken al die spinnen
en drollen je op de zenuwen, voel je dan zeker
geen ‘flauwe’ maar maak dat op een attente
manier duidelijk aan je collega.»
Geen rekening houden met het effect dat je
grappen of practical jokes hebben op ande-
ren, vindt Van den Broeck een echte ‘niet
doen’ bij kantoorhumor. «Humor kan een
heel krachtig medicijn zijn, maar hou altijd in
het oog wat anderen ervan vinden. Misplaatst
lollig zijn kan de werksfeer verzieken. Ver-
mijd ook agressieve humor, het bewust pla-
gen of denigreren van collega’s. Dat werkt al-

Wist je dat...

Niet zo grappig aangelegd? Vaak
ligt de beste en gemakkelijkste
humor gewoon voor het grijpen.
Hou je ogen open en probeer van
alledaagse gebeurtenissen — ook
de minder aangename — de leu-
ke kant te ontdekken. Wat je per-
soonlijk hebt meegemaakt, is al-
tijd de beste bron om uit te putten,
maar je kunt ook altijd een anek-
dote vertellen over iemand an-
ders om de stemming erin te bren-

gen. En onthoud: beter
goed gejat dan
slecht bedacht!

Een neptelefoontje plegen, computerstekkers
verwisselen en bureaustoelen verplaatsen zijn
de top drie van de meest uitgehaalde grappen
op kantoor. Maar op 1 april ziet die er lichtjes
anders uit, waarschuwt de websitemanagers -
online.nl. Meer dan de helft van de ondervraag-
de werknemers liet weten dat ze die dag het
liefst geintjes uithalen met de computer van

een collega. De kabeltjes van de muis om-

wisselen bijvoorbeeld, het beeldscherm op zijn
kop zetten of de muis afplakken met een pa-
piertje over het rode lampje, zodat ze niet meer
werkt. Een valse terugbelnotitie neerleggen en
die andere ‘gouwe ouwe’ — een
scheetkussen of nepdrol depo-
neren — vervolledigt de top
vijf. Een gewaarschuwd
mens...
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Leg op je pc een ‘eerste-
hulppakket’ aan vol grapjes,
foto’s, cartoons en filmpjes die
jou aan het lachen brengen. Heel
handig in stressy tijden en ideaal ter
inspiratie.

Maak tijdens de middagpauze een lachwan-
delingmet je collega’s. Ga samen naar het
park en doe gekke dingen. Zoals praten in
een onbestaande taal, of gewoon gezellig
moppen vertellen.

Maak in de refter of bij de ingang van het kan-
toor een goednieuwsmuurwaarop je alleen
leuke nieuwtjes en mooie berichten prikt. Zoals
‘Hoera, Deborah is zwanger’ of ‘Jan is jarig en

trakteert op ijsjes’.

5. Elke werk-
dag starten
met een
lach, desnoods met een gemaakte. Zelfs
als je een lach orkestreert, dan nog
zal hij aanstekelijk wer-
ken en zullen heel
wat mensen rond-
om je er spon-
taan vrolijker
van worden. 

Spoedcursus kantoorhumor in 5 tips

...gevoel voor humor een van de crite-
ria is die NASA hanteert bij de selectie
van toekomstige astronauten? Kandida-
ten die al eens kunnen lachen, zijn flexibel
en creatiever en kunnen beter om met stress.
Handig meegenomen als je een paar maanden  
— of een paar jaar — met z’n tweeën op een paar
vierkante meter in de ruimte hangt te zweven.

...serieuze kandidaten niet beter scoren tijdens een sollicita-
tiegesprek? Volgens de New Yorkse corporate humorist Drew
Tarvin mag je gerust al eens grappig zijn als je solliciteert. Dat
toont aan dat je naast je objectieve kwaliteiten en ervaring nog

meer in je mars hebt. Bovendien kan humor een handig hulp-
middel zijn om een lastige vraag op een diplomatische ma-
nier te beantwoorden.

...kinderen tot 400 keer per dag hun lachspieren
aan het werk zetten? Een groot verschil met
volwassenen, die hoogstens 10 à 15 keer per
dag (glim)lachen. Vooral de schuld van het
hoge tempo waarin we leven en de grote

dosis stress waarmee dat gepaard gaat,
zeggen psychologen.

...we voor de oorsprong van de
lach terug moeten naar de
prehistorie? Zodra een groep
oermensen hun prooi over-
wonnen had of een aanval
had afgeslagen — en het ge-
vaar was geweken — toon-

den ze hun opluch-
ting door eens diep
te zuchten. Deze
‘oerkreet’ evolueer-
de tot wat we van-
daag lachen noemen:
iets wat ons bindt en
waarmee we elkaar duide-
lijk maken dat we ons op ons
gemak voelen.

1april:let op je computer

Geen grap! KANTOORHUMOR is gezond

Aprilvis
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aan het werk


