
STAPPEN

Stap 1
Maak een bericht waarin je uitlegt dat komedie vaak gebruikt wordt om onderwerpen aan te stippen die we soms 
moeilijk vinden om te bespreken. Deze fragmenten laten je nadenken over ongemakkelijke situaties. Voeg eventueel 
wat vragen toe. 

Stap 2
Deel het bericht en de link naar de fragmenten. 

Stap 3
Optioneel: bespreek met elkaar wat de fragmenten oproepen. Herken je het? Wat denk je er bij? Wat voel je er bij? Voel 
je je ongemakkelijk? Wat maakt dat je je ongemakkelijk voelt? Wat kan volgens jou wel en wat echt niet? Waarom?

Lachen met een knipoog 
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TOOL 14: Lachen met een knipoog 

Luizenmoeder
In de serie worden vele vooroordelen en 
stereotypen uitgebeeld. Het typetje juf 
Ank maakt door haar eigen vooroordelen blunder 
na blunder, zonder dat ze het zelf doorheeft. 

•  nieuwe naam uitspreken
• leerling met twee papa’s
• schoonmaker

Wat vind jij? Voor wie zijn de grappen in de serie 
het ongemakkelijkst? 

Roué Verveer 
Komedie wordt vaak gebruikt om moeilijke 
onderwerpen aan te stippen, zaken waar we ons 
wellicht moeilijk over uitspreken of… wat ons niet 
eens opvalt… Bekijk de filmpjes, herken jij het? 

•  2 witte mensen met een zwart kindje
• Nederlandse scheldwoorden

Najib Amhali 
Nederlanders in het buitenland, zijn wij wel zo 
‘normaal’ als we in een andere land of cultuur 
wonen? 

Check met de volgende fragmenten hoe voelt het 
om het eens van deze kant te bekijken…  

•  Nigeria 
• alle feestdagen vieren

https://www.youtube.com/watch?v=keFHJuwM02g
https://www.youtube.com/watch?v=K2K_tYnvwwU
https://www.youtube.com/watch?v=VwbvaBBHLWE
https://www.youtube.com/watch?v=SrY-TGBlzyI
https://www.youtube.com/watch?v=Js4RPANm8N0
https://www.youtube.com/watch?v=WbeiYOHrJmU 
https://www.youtube.com/watch?v=YBdyR_vSW3k


“Hahah… maaruhm…
Er zit wel wat in~! Wat vind jij?’’

PRAKTISCHE INFO

Doel
Bewustwording stimuleren.

Resultaat
Door het kijken van de fragmenten wordt je op een luchtige manier aan het denken gezet over 
ongemakkelijke zaken. 

Vorm
Ervaren.

Wanneer en met wie gebruik je dit?
Je kunt de fragmenten gebruiken als gespreksstarter bij een gesprek over diversiteit. Je kunt ze 
ook organisatie breed delen om te prikkelen en aan te zetten tot reflectie.  

Benodigdheden 
Lap top. Eventueel gespreksleider
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Deze werkvorm is onderdeel van de inspiratiebox die is ontwikkeld 

en uitgetest in het lerend netwerk ‘werk maken van diversiteit & 

inclusie’. Deelnemende organisaties waren: AxionContinu, Cordaan, 

Noord West Veluwe, Mijzo en ZuidOostZorg. Vragen of reacties? 

Neem contact op met Marieke Sterenborg m.sterenborg@vilans.nl.
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