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#2 Waar haal je in gódsnaam inspiratie vandaan? 
Oké, dan heb je besloten dat je iets grappigs wilt gaan maken. Maar waar haal je 

inspiratie vandaan? Dat is gemakkelijker dan het lijkt! Om je een eindje op weg te 

helpen geef ik je hier vier inspiratiebronnen die je kunt ‘raadplegen’ als je een grappig 

verhaal wilt schrijven of vertellen. 

 

Vier inspiratiebronnen 

1. Jijzelf! Hoe jij de dingen doet als ondernemer, specifieke gewoontes, grappige 

anekdotes, leuke verhalen, komische acts. 

2. Het dagelijks leven. Wat valt je op als je leeft, onderneemt. Wat zie je 

anderen doen? Of wat je zie je jezelf doen? 

3. De actualiteit: dat wat je in de krant leest, op nu.nl, op de NOS etc. 

4. Andere kunstvormen: film, dans, schilderkunst, theater etc.  

 

Leg vast! 

Je weet nu dus waar je je inspiratie vandaan kunt halen. De volgende stap is om 

inspiratie te gaan verzamelen en vast te leggen. Dat doe je het beste in een kek 

opschrijfboekje. Want inspiratie is overal om je heen en je onthoudt die leuke 

observatie of grappig situatie echt niet. Schrijf het op! Bij inspiratie gaat het erom dat 

je moet leren met een andere blik te gaan kijken. De vraag: wat valt me hier op? Is 

een geweldige vraag om hier, ter plekke en stante pede inspiratie op te doen. Dus 

trek nu laadjes open, kijk hoe de ruimte waar je in zit eruit ziet, wat de mensen 

doen/zeggen/drinken, hoe mensen zich gedragen, hoe je jezelf gedraagt: wat valt je 

op? En noteer alles. En raadpleeg je zelfgeschreven inspiratieboekje als je gaat 

schrijven aan een humoristische presentatie, of grappige video. 

 

Word-zelf-grappig-opdracht #2 ‘Wat iedereen doet maar wat ik 

niet snap’ 

1. Schrijf situaties op die je inspirerend vindt. Hoe doe ik de dingen? Hoe ziet 

mijn bureau eruit? Hoe ziet mijn werkdag eruit? Hoe ga ik met klanten om? 

Oftewel waar verwonder je je over? 
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2. Kies de leukste situatie uit en schrijf er iets over of maak er een video over. 

a. Beschrijf deze situatie smeuïg: met details, wat je denkt, wat je voelt, wat je 

doet. 

b. Vul aan met: ‘En wat ik me daarbij afvraag is…’ 

c. Eindig met jouw eigen gekke conclusie over datgene wat iedereen doet, maar 

wat jij niet snapt. 

 

BONUSTIP 1: Inspiratievragen 

Deze vragen kunnen je helpen om materiaal te verzamelen voor je komische verhaal 

of act: 

• Waar heb ik me de afgelopen tijd boos over gemaakt? 

• Waar heb ik me over verwonderd? 

• Welke blunders heb ik begaan? 

 

BONUSTIP 2: Komische techniek: herkenning 

De komische techniek die in de word-zelf-grappig-opdracht zit is gebaseerd op 

herkenning. Bij humor is herkenning een van de belangrijkste dingen wil een grap 

slagen. Als mensen niks kunnen voorstellen bij wat je zegt, dan is de kans op een lach 

veel minder groot. 

 

BONUSTIP 3: 

Een grappig verhaal bestaat uit drie dingen:  

1. een intrigerende intro, een vraag, een stelling, een onverwachte observatie 

als start van je verhaal waardoor het publiek gelijk denkt: huh? Hier wil ik 

meer van weten. 

2. één of meerdere Zeer Grappige voorbeelden om de intrigerende intro 

komisch te onderbouwen 

3. de clou, oftewel de ontknoping, waarin steevast een onverwachte wending 

zit. 

Als je deze opbouw gebruikt, kan het bijna niet misgaan! Gebruik ‘m bij de 

opdracht van deze week zou ik zeggen J. 


