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METHODIEK

Lichaamstaal en humor op de  werkvloer

Inleiding

Hoe komt het dat sommige mensen zo’n groot charisma 
hebben? Hoe kan je er voor zorgen dat een sollicitatiegesprek 
goed verloopt? En waar kan je op letten als je iemand wilt 
aannemen in je bedrijf of organisatie? Hoe zorg je voor boei-
ende meetings waaraan iedereen vol enthousiasme deelneemt?
Hoe kan je meer op mensen inspelen, beter gedrag analyseren 
en interpreteren? Hoe kan je vlotter contacten leggen en hoe 
zorg je ervoor dat niemand nog iets geheim voor je kan houden? 
Hoe verhoog je jouw humorquotiënt? Hoe ontlok je bij iedereen 
minstens een glimlach? Hoe leer je het verschil tussen gezonde 
en ongezonde humor? 

En helpt humor en lichaamstaal om een nog efficiëntere leer-
kracht, trainer, hulpverlener of leidinggevende te worden?

Balans stootte op een chatboxgesprek tussen twee experten 
(Johan De Keyser, humoroloog en Nessa Claeys, lichaamstaal-
expert) en nam er een screenshot van:

Johan:

Hallo Nessa! Balans vraagt of we eventueel een 4-daagse 
module kunnen geven rond humor en lichaamstaal. Jij bent 
expert in lichaamstaal. Zou jij het zien zitten om dat samen 
met mijn expertise te combineren? 

Nessa:

‘Oh ja!!’ (schreeuwt ze luidkeels door de chat – over lichaams-
taal gesproken…) Ik wil zo vlug mogelijk afspreken. Dan kan 
ik jou lezen, of jij dit werkelijk wel ziet zitten . Want dat is 
mijn passie, mensen lezen. Ja, Johan,mensen lezen, we deden 
het vroeger veel meer. Nu worden onze ogen teveel geprikkeld 
door andere zaken, en beperken we ons tot lezen van sms-en, 
internet, … Jammer.

Johan:

Men zegt dat ogen de spiegels van de ziel zijn. Maar wie zijn 
ziel zie je dan eigenlijk? Die van de persoon naar wie je kijkt, 
bedoelen ze waarschijnlijk. Maar dat klopt niet. Want als die 
ogen spiegels zijn, dan zie je dus gewoon je eigen ziel … Het is 
misschien daarom dat zoveel mensen moeite hebben met oog-
contact, omdat ze bang zijn om zichzelf te zien. Wat denk jij, 
Nessa?

Nessa:

 1) De context: bijvoorbeeld als iemand met gekruiste armen
 en benen zit, dan kan dat een afwerend gebaar zijn, maar het
 kan evengoed zijn dat die persoon het koud heeft.
 2) Kalibratie: je moet afstemmen wat voor een persoon
 ‘normaal’ gedrag is, een soort van baseline trekken.
 3) Je moet dus op zoek gaan naar de ‘verandering’ die plaats
 heeft in het gedrag.
 4) Het zijn de combinaties van de bewegingen die 
 bevestigen.
 5) Het comfort: wat er van binnen zit, zie je ook van buiten.

Johan:

Jawadde! Zeg Nessa, een evolutiedeskundige heeft me ooit 
geleerd dat de glimlach het belangrijkste signaal was om in 
de oertijd aan te geven dat je geen slechte bedoelingen had, dat
je geen gevaar betekende. En de glimlach die dan terugkwam 
maakte dan duidelijk dat de ander tot rust was gekomen omdat 
hij je boodschap begrepen had. 

Nessa:

Ja, oogcontact is één aspect van lichaamstaal. Maar het is niet 
omdat iemand minder/geen oogcontact maakt, dat die persoon 
bijvoorbeeld onzeker is, of liegt. Het kan zijn dat men iets vertelt 
waardoor een herinnering wordt opgeroepen of een construc-
tie wordt opgebouwd. Door dan beroep te doen op je hersen-
werking maak je ook oogbewegingen. Wat ik probeer te zeggen, 
Johan, ga nooit zomaar interpreteren. Daar kunnen grote 
misverstanden van komen. Bij het lezen van mensen, of 
interpreteren van lichaamstaal, moet je een aantal basisregels 
in acht nemen. 

Johan:

Ah ja? Zoals?

En de glimlach die dan terugkwam maakte dan 
duidelijk dat de ander tot rust was gekomen 
omdat hij je boodschap begrepen had.
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Open handpalmen betekenen openheid 
of kwetsbaarheid, duimen laten zien is dan 
weer een dominant of agressief gebaar.

Nessa:

En heeft die evolutiedeskundige je ook geleerd hoe je een echte 
(glim)lach van een valse kan onderscheiden? Niet onbelangrijk 
als je wil weten of mensen al dan niet iets menen. Dat heeft 
te maken met het domein van de micro-expressies. Dat zijn 
heel minieme bewegingen in het aangezicht die de werkelijke 
emoties van een persoon weergeven. Want het is niet omdat 
iemand iets zegt, dat hij/zij dat ook zo voelt. Die waarheid zit in 
de lichaamstaal vervat. Die liegt nooit! Het vraagt natuurlijk wel 
wat oefening om dat allemaal te (leren) zien.

Johan:

Bestaan er ook Makro-expressies?

Nessa:

Ik weet niet of je expressies in de Makro kan kopen, Johan. 
Maar naast de micro-expressies zijn er ook nog andere lichaams-
taalelementen, zoals de gebaren van de handen, de armen, de 
benen, de positie van het lichaam, het gezicht… 
Enkele voorbeelden: open handpalmen betekenen openheid of 
kwetsbaarheid, duimen laten zien is dan weer een dominant of 
agressief gebaar, vuisten in jaszakken kan wijzen op verstopte 
kwaadheid, benen over elkaar kan geslotenheid impliceren … 
Het interessante eraan is dat dit niet op zich staande gegevens 
zijn, maar vaak RE-acties op anderen. De interactie tussen 
verschillende mensen maakt het dus boeiend.

Johan:

Hoe kan dit van belang zijn op de werkvloer?

Nessa:

Bewustwording van lichaamstaal is een ontzettend groot hulp-
middel. Denk maar aan sollicitaties. Niet enkel hoe je als 
sollicitant een goede eerste indruk kan geven, maar ook hoe je 
als interviewer de kandidaat kan lezen. Lichaamstaal kan je ook 
bewust hanteren om een bepaalde sfeer te scheppen, om een 
groter ‘rapport’ te bereiken met diegene waarmee je in contact 
gaat. Dat kan bijvoorbeeld op vergaderingen met collega’s, 
tijdens functionerings- en/of evaluatiegesprekken, in 
gesprekken tussen coaches en cliënten, studenten, leerlingen, 
op professionele netwerkborrels, of zelfs tijdens de informele 
koffiepauzemomenten…

Johan:

Eigenlijk dus constant, overal?

Nessa:

Inderdaad, Johan! En nu heb ik toch ook nog een vraagje voor 
jou: ik voel me de laatste tijd niet zo goed op de werkvloer – ik 
wil het allemaal wat van de positievere kant bekijken. Jij met 
je expertise als humoroloog, kan jij me wat advies geven? Het 
werk op zich is nog wel OK, maar iedereen gedraagt zich zo 
serieus.

Johan:

Het is goed dat je het allemaal wat van de positievere kant wilt 
bekijken. Je hebt het over de werkvloer en je collega’s: maar 
hoe ben jij deze dag begonnen? Wie zag je deze morgen in de 
spiegel? En vooral, wat dacht je toen allemaal?

Nessa:

Hoe ben ik de dag begonnen?! Met een wekker die ik tot 4 keer 
toe op de snooze-functie heb gezet. Niet echt veel zin om op 
te staan dus. De spiegel leverde minder fraais op dan het 
aankomende lenteweer! Gelukkig zorgde dat laatste wel voor 
een aangename fietstocht naar het werk. En wat ik dacht voor de 
spiegel was: Hoe ga ik deze dag doorkomen en vanavond niet 
met een uitgeblust gevoel thuiskomen?’ en ook ‘Ik moet in het 
‘nu’ (be)leven en genieten’.

Johan:

Leerrijk! Je begint goed, met een open hoe-vraag. Als humor-
oloog daag ik je uit om wat daarop volgt in positieve vorm te 
formuleren. Nu geef je aan hoe je niet wilt thuiskomen. Je laat 
niet aan jezelf weten hoe je dan wél graag zou thuiskomen. Met 
hoe je het nu formuleert ben je jezelf al aan het uitblussen nog 
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voor de dag begint. En de ‘moet’ uit je laatste zinnetje zet je 
helemaal is stressmodus. Wat wil je eigenlijk dat er in jouw dag 
gebeurt? Een wondertje? 

Nessa:

Touché! Ik ben van mening dat er geen grootse dingen hoe-
ven te gebeuren? Dat zou de lat veel te hoog leggen, besef ik. 
Ik wil gewoon thuiskomen met de lentezon van deze ochtend 
nog brandend in mij. Of dat ik het gevoel heb ze te laten stra-
len op het werk, met collega’s en cliënten. Ik wil er ontspannen 
bijlopen, losser. En ik zou dat van anderen ook fijn vinden. 
Humor hoeft niet steeds met de grote H te zijn, toch? Wanneer is 
iets eigenlijk humor?

Johan:

Een klein h’tje is ook al goed natuurlijk. De eerste keer dat 
ik iets ging vertellen over humor was tijdens een congres in 
Nederland. Als opener van mijn workshop ben ik toen spaghetti 
beginnen koken. Met als belangrijkste ingrediënt: de saus. Bij 
de rondvraag hoe ze die saus het liefst zouden hebben, hoorde ik 
wel een tiental verschillende voorkeuren. Van vegetarische, over 
‘met veel groentjes’ en pikant/heet, tot enkel met vlees. 
Uiteraard was dit een metafoor om duidelijk te maken dat humor 
zoiets is als de saus op de spaghetti. Het is onmisbaar bij de 
spaghetti die het communiceren soms is. En natuurlijk kon ik zo 
ook aantonen dat er verschillende smaken zijn bij de appreciatie 
van humor.  

Nessa:

Zijn er elementen waar ik best op let als ik humor gebruik? (met 
wie, wanneer, waar?)

Johan:

Tijdens een humorworkshop of –training, onthul ik de vijf 
eigenschappen van de humorist. Eentje daarvan maakt duidelijk 
dat je vooral niet te hard je best moet doen om humor te 
gebruiken. Anders wordt het te geforceerd en kan het zijn dat 
je in een pijnlijke kramp schiet … En verder blijkt het dat de 
meeste mensen zich afvragen of je dat wel kan leren; humor 
gebruiken. Ze gaan er eerder van uit dat zoiets toch aangeboren 
moet zijn. Maar je raadt het al: het is mogelijk om je humor-
quotiënt te verhogen. Anders zou ik er trouwens geen training 
in geven hé …

Nessa:

Is humor op de werkvloer belangrijk? Welke effecten creëert 
het?

Johan:

Humor is van wezenlijk belang op de werkvloer. Het geeft 

namelijk aan hoe groot het onderlinge vertrouwen is bij de 
teamleden waar je mee samenwerkt. En ‘vertrouwen’ is de 
basisvoorwaarde om te kunnen werken aan een sterk team. 
Daarnaast is het belangrijk om de juiste soort humor te 
gebruiken op de werkvloer. Want in tegenstelling tot wat al 
eens beweerd wordt, is humor niet altijd gezond. Soms zijn er 
sarcastische of cynische opmerkingen die de werksfeer danig 
kunnen verpesten. Het is dus belangrijk om niet alleen meer 
humor te gaan gebruiken op je werk, maar ook om de 
gezonde vormen van humor in te zetten. Kort samengevat; een 
juist gebruik van humor zorgt voor minder stress en meer 
werkplezier. En meer plezier zorgt voor tevreden werk-
nemers die graag komen werken. Wat wilt een mens nog meer?

Nessa:

Allé, Johan, ik zal er eens mee experimenteren. Het gedacht 
alleen al is bijzonder leuk!

Johan:

Uiteraard Nessa. Veel plezier gewenst.

Johan De Keyser, humoroloog
Nessa Claeys, lichaamstaalexpert

Smile to me 
Voor wie de kracht van lichaamstaal en humor op de werk-
vloer verder wil ontdekken, organiseert Balans de keuze-
module ‘Smile to me ’ . 

Noteer alvast in je agenda: 21, 22 januari en 4, 18 
februari 2013! Een mengeling van ‘Lie to me’ en ‘Mag ik 
u kussen’? Zoiets kan het worden. Maar u heeft de keuze! 
Meebrengen: lachspieren en een open blik. (wij zorgen 
desnoods voor de blikopeners).


