
 
 
Trainingsaanbod: Hedendaagse rituelen in de dagelijkse praktijk  
 
 

Rituelen 
In elk mensenleven vinden gebeurtenissen plaats die om betekenisgeving vragen. Denk hierbij aan 
persoonlijke ervaringen zoals een verhuizing, relatieviering of een geboorte. Maar ook aan volwassen 
worden, scheiden, (klein)kinderen krijgen, emigreren en met pensioen gaan.  
HGV’ers weten er alles van; zij zijn de professionals bij uitstek als het gaat om het begeleiden van 
zingevingsvragen en het duiden van sleutelmomenten in het menselijk bestaan. Ritueel kan hierbij 
ondersteunend zijn, in welk werkveld je ook werkzaam bent.  
Ritueel biedt ruimte om zinvragen te stellen en te beleven, ook zonder woorden, zelfs zonder 
antwoorden. Ritueel zet de tijd even stil en prikkelt de zintuigen. Rituelen zorgen voor orde en 
stabiliteit; ze kunnen richting geven of een verandering markeren. Zo vormen rituelen de 
piketpaaltjes die betekenis geven aan belangrijke overgangsmomenten.  
Maar hoe maak je een ritueel? Op welke manier geef je nu vorm aan de rituelen die je ontwerpt en 
welke keuzes maak je daarbij? Welke inspiratie kun je gebruiken bij het begeleiden van nieuwe 
rituelen die recht doen aan soms onalledaagse situaties? 
 
De workshop 
Deelnemers aan de workshop krijgen een brede theoretische achtergrond aangereikt over rituelen: 
diverse wetenschappelijke visies op het fenomeen ritueel, de verschillende functies of ‘dimensies’ 
van ritueel en de de veranderende maatschappelijke context waarin rituelen in deze tijd verlangd en 
voltrokken worden.  
Daarnaast zal er veel gelegenheid zijn om zelf aan de slag te gaan met rituelen. Deelnemers kunnen 
een eigen ritueel op maat ontwerpen, passend bij een casus uit de dagelijkse werkpraktijk, of een 
bestaand ritueel verder ontwikkelen of verbeteren. 
 
De trainers 
De workshop wordt gegeven door Rebekka Roozendaal (hgv’er bij justitie) en Maaike Kluit 
(zelfstandig humanisticus). Beiden volgden de postacademische Celebrantenopleiding aan de UvH. 
Meer weten over de opleiding en de praktische toepasbaarheid van rituelen? Lees meer in de 
nieuwsbrief van januari, want er komt een blog aan! 
 
 
Praktische gegevens: 
De workshop duurt 3 uur en kan in de ochtend of in de middag gevolgd worden. Er is ruimte voor 
maximaal 15 deelnemers per workshop. 
 
21 februari 2018   10.00 – 13.00 
21 februari 2018 14.00 – 17.00 
 
Kosten:   Gratis 
 
Locatie:  Universiteit voor Humanistiek 
 
Aanmelden:  Mail naar diensten@humanistischverbond.nl  
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