
Wil jij ook een 
‘Zo ben ik nu eenmaal’ 

vrije werkvloer?
Zonder humor geen verandering

Komische shows en workshops 
voor organisaties die willen 
afrekenen met de ‘Zo Ben Ik Nu 
Eenmaal’ cultuur.



Met humor!
We noemen de ‘Zo ben ik nu eenmaal' show 

ook wel; een komedie voor iedereen met een 

bord voor zijn kop. Want iedereen heeft op een  

bepaald gebied moeite met verandering. Jij bent  

zelf natuurlijk heel flexibel. Maar, ben je dat ook 

nog als andere mensen heel star, en vasthou-

dend zijn en totaal niet mee willen in jouw flexibi-

liteit? Precies. Grote kans dat ook jij “Zo ben ik nu  

eenmaal patronen” hebt die jouw flexibiliteit in  

de weg zitten. Misschien ben je zelfs wel even  

irritant voor jouw collega’s, als zij voor jou. 

Iedereen heeft zijn eigen “zo ben ik nu eenmaal” 

patronen, alleen als iedereen bereid is zichzelf  

blijvend onder de loep te nemen, kan een  

organisatie zich blijven ontwikkelen. Je kunt nog 

zo’n geweldige organisatiestructuur hebben; als 

de individuele werknemers niet flexibel zijn in  

hun basishouding kom je nergens.

Daarom laten wij mensen  

lachen om zichzelf, om hun  

eigen vastgeroeste patronen, 

om vervolgens zin te krijgen  

met hun eigen gedrag aan de slag te 

gaan. Humor verbindt. Of je nu een 

early adapter bent of de klager van 

de afdeling: iedereen herkent wel 

iets in onze show. Met als gevolg dat 

mensen:

•  Zich gehoord voelen en ruimte krij-

gen om het over lastige onderwer-

pen te hebben

•  Zich bewust worden van hun eigen

ingesleten patronen

•  Zich flexibeler en onderzoekend op

gaan stellen in gedrag

•  “Zo ben ik nu eenmaal” of “Zo doen

we dat hier nu eenmaal” nooit meer

hetzelfde klinken,

•  Een veilige en komische

manier hebben om elkaar aan te

spreken “Oei, dat was even een Til-

ly-momentje!”

Voor iedereen met een 
bord voor zijn kop.



Herkenning
De kracht van de show ligt 
in de herkenbaarheid van de 
personages.

•  Directeur Dries vindt zichzelf heel benaderbaar,

zijn medewerkers denken daar heel anders over.

•  Manager Tilly staat overal voor open, maar kan

ab-so-luut geen regie uit handen geven

•  Medewerker Rick doet alles al 17 jaar hetzelfde;

kom je aan zijn routines dan kom je aan hem.

•  Jack, de verander guru is de flexibiliteit zelve, be-

halve bij mensen die niet mee willen in de gewel-

dige plannen die hij heeft bedacht.

Daarnaast wordt er de draak gestoken met een 

groot aantal herkenbare hypes in veranderland: 

van het nieuwe werken, zelfsturende teams tot 

bottom up De bedoelingen zijn goed, en de plan-

nen klinken prachtig, maar hoe zit het met de uit-

voering in de praktijk?Afrekenen met 
‘‘Zo doen we dat 
hier” patronen
“Mensen zijn sinds de show 

meer bereid naar zichzelf te kij-

ken en spreken elkaar makkelij-

ker aan op gedrag”



Praktisch
We hebben een show van 30 minuten 

(Energizer) en een show van 60 minuten. 

Beiden kunnen plaatsvinden op een locatie 

naar keuze. Of het nu gaat om een team van 20 

of een congres voor 600 medewerkers. De show 

is uit te breiden met een interactief nagesprek 

en een workshop (van een halve dag of een 

dag) Daarnaast bieden wij komische e-learning 

video’s aan als borging, waar personages 

terugkeren in actuele werksituaties.

Hoe kan ik de 'Zo ben 
ik nu eenmaal' show 
inzetten?
Bij verandertrajecten
•  Als kick- off, bijvoorbeeld bij de lancering van een nieuw beleidsplan.

•  Als opfrisser, bijvoorbeeld op een kwartaalbijeenkomst of werkoverleg.

•  Als afsluiter, om stil te staan bij veranderingen die hebben plaatsgevonden.

Als bedrijfsuitje/ teambuilding
•  Om de dag komisch en inhoudelijk mee te beginnen.

•  Een boost voor je samenwerking (combinatie show + workshop).

•  Om de dag mee af te sluiten, als ‘food for thought and dialogue’ vlak voor de borrel.

Op netwerk events
Als verbinder en gespreksopener voor uw zakelijke relaties

Bij themabijeenkomsten
Over bijvoorbeeld; leren & ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, persoonlijk leider-

schap, Het nieuwe werken, zelfsturing, effectiever communiceren, samenwerking, uit 

je comfort zone komen, authenticiteit of omgaan met verandering.



Bekijk onze trailer (2 minuten): 
    https://www.studiospaak.nl/show/

Maak kennis met “Zo ben ik nu eenmaal” Rick (1,5 min. compilatie):
    https://www.studiospaak.nl/project/organisatie-verandering-rick-en-frankie/

Maak kennis met “touwtjes in handen” Tilly (1,5 min. compilatie)
    https://www.studiospaak.nl/project/gebrek-aan-eigenaarschap-op-zoek-naar-zelfsturing/

Wil je direct weten of we beschikbaar zijn op de datum van 
jouw event? Of wil je meer weten over onze workshops? 

Neem dan contact op met Tim 06-41474673 of Natasha 06-24809253 
Zij praten graag met je verder!

Dat wil ik zien!

https://www.studiospaak.nl/show-2-2/


25-50

51-100

101-150

151-250

251-600

600>

Personen

Op aanvraag

! 3400,-

!  3850,-

! 4450,-

! 4900,-

€ 5650,-

!  1550,-   
 1 acteur en 1 trainer 

120-180 min

Op aanvraag 

Tarief “Zo ben ik 
nu eenmaal” workshop
per groep

Tarief maatwerk scenes/
e-learning video’s etc

‘‘Dit kost het nou eenmaal’’
Tarieven de ‘Zo ben ik nou eenmaal' show

Op aanvraag Op aanvraag

Show
(60 min)

Show + nagesprek 

Online Show + 
nagesprek         75 min vanaf !  2750,--  

Energizer Energizer + 
nagesprek 

Op aanvraag

!  2550,-       

!  2950,-       

!  3550,-       

!  3950,- 

!  4550,-

!  2950,-       

!  3450,-      

! 4150,-       

!  4650,-      

!  5450,-

(30 min) (60 min)
!  3950,-       

!  4450,-      

!  4950,-      

!  5650,-       

!  6550,-

* Vraag een offerte aan voor jouw korting bij boeking van een show+ meerdere workshops
* Voor workshop zijn aparte ruimtes nodig per groep

(90 min)

max 15 personen
90-120 min

!  1750,-   



Wat wij
organi-
saties 
kunnen 
bieden

“Aanrader? Een dikke ja!”
Het was een verbindende activiteit, het zorgde 

voor hechtheid binnen de groep en heeft toch 

de vinger op de zere plek gelegd. Ik gun het elk 

bedrijf om een keer op zo’n vrolijke en energieke 

manier je eigen afdeling onder de loep te nemen 

en naar je eigen functioneren te kijken.

A. Zaalberg, arbeidsjurist en programmgroep

pro- fessionalisering Prorail

“Mensen blijven ermee bezig”
Mensen durven zich kwetsbaar op te stellen en blij- 

ven ermee bezig. Laatst nog iemand in een teamo- 

verleg die zei: Hee Tilly! waarop de ander meteen 

zei, sorry. Of iemand op onze salarisadminisatrie die 

moest zei dat hij toch echt een rick was. Het maakt 

gesprekken makkelijker. Ook bij het workshop ge- 

deelte viel echt op dat collega’s open gingen. Jullie 

halen veel meer uit mensen dan ‘normale’ trainin- 

gen. Knap! 

HR manager rijksoverheid

“Een enorm verschil in de houding van medewerkers”
“Het heeft een enorm verschil gemaakt, voor jullie optreden en erna. Mensen gingen echt in een andere stand 

staan. Doordat ze door een vergrootglas naar zichzelf hebben gekeken en erom hebben kunnen lachen, merkte 

je dat mensen zichzelf daarna gingen corrigeren. “ Oh nee, dat moeten we niet doen anders lijken we op die 

scene..”- De combinatie van de show met de scene op maat was super effectief. Je merkt echt dat mensen zich-

zelf herkend hebben. Dat helpt enorm in een transitie! Ik ga jullie zeker nog eens inzetten” 

M. Nobels Bestuurder (ad Interim) OBSG



“Met humor naar jezelf kijken”
Dank jullie wel Tim en Natasha, wat was het leuk 

gisteravond! Vol humor, durven kijken naar jezelf in 

plaats van “wijzen” naar een ander, nadenken over 

eigen gedrag: een echte spiegel! 

Vanaf het eerste contact tot aan de uiteindelijke 

show een hele fijne samenwerking met jullie bei-

den, ik ben fan! 

M.van Zanten – Directiesecetaresse Univé Zuid

“Grappig en confronterend!”
“Een week na het zien van de ‘Zo ben ik nu een-

maal’ show wordt er nog steeds over nagepraat en 

dat is wat we wilden bereiken. Mensen vonden de 

show grappig om naar te kijken, maar ook confron-

terend hoe echt het is. De typetjes en het manage-

ment jargon zijn pijnlijk herkenbaar. We gaan in 

vervolgsessies de types uit de show terug laten 

komen om te bespreken hoe we kunnen omgaan 

met veranderingen.”

Sanna van der Wijst HR Manager Eneco

“Een spiegel voor de groep én voor jezelf”
Bij onze zoektocht om een aantrekkelijk, aansprekend programma samen te stellen voor ons jaarlijkse StartE-

vent (= opening nieuw onderwijsjaar), werden we getipt om eens te praten met de mensen van Studio Spaak. 

Dat hebben we gedaan, we raakten enthousiast en hebben ze geboekt. Hetzelfde enthousiasme herkenden we 

bij veel van onze collega’s toen de theatershow werd opgevoerd: indringend, confronterend, humoristisch! Ik 

kan de show van harte aanbevelen als je op zoek bent naar iets waarbij je de groep (inclusief jezelf) een spiegel 

wilt voorhouden.’ 

Peter van Leeuwen, Manager Marketing & Communicatie ROC TOP 

“Een scherpe inkijk in vastzittend gedrag”
Dit is een aanrader voor iedereen die iets los wil maken in zelfreflectie. We hebben deze show, dit acteerwerk, laten zien aan onze 200 medewerkers van het 

college Dienstverlening van mboRijnland Humor wisselt af met een scherpe inkijk in vast zitten in gedrag. Onderwerp van onze collegedag was: beweging 

veroorzaken, zonder te zeggen waar naar toe. Het heeft - naast een aantal andere workshops - heel goed gewerkt.

Marc Schoorel – Directeur MBO Dienstverlening mboRijnland  



www.studiospaak.nl




