
 

 

TOELICHTING OP WORKSHOPS 
 

Workshop 1 

We zijn een van de gelukkigste landen ter wereld en toch ervaren steeds meer 

mensen een gebrek aan zingeving. Hoe geef je zin aan het leven, wie kan je 

daarbij helpen? De geestelijk verzorger natuurlijk, de expert op dit terrein. Er is 

alleen een klein probleem: de geestelijk verzorger is niet zo bekend. 

In deze workshop gaan we op zoek naar de rol van geestelijke verzorger in het 

groeiend verlangen naar zingeving. Wat kunnen we? Welke mogelijkheden zijn 

er en wat past bij jou?  

De workshop wordt gehouden door:  

Gerda Grave - humanistisch geestelijk verzorger en onderdeel van maatschap 

ZinGesprek  

Sophie Bekkers - student Universiteit voor Humanistiek  

Fiona Fortuin - hoofd campagne en communicatie Humanistisch Verbond 

 

Workshop 2 (nadere toelichting volgt) 

Humanisme en nieuwe verschijningsvormen: over humanisme en kunst. Met 

Bianca Lugten (UvH), José Krijnen (hgv), Eva de Goeij (HV) en Janique van 

Schayk (student UvH) 

 

https://www.uvh.nl/contact/vind-een-medewerker?person=llqjrsEsHowOfbPY


Workshop 3 (nadere toelichting volgt) 

Ontwerp een inspirerend programma rond bronnen van betekenis. Met Linda 

Vis (HV), Brechtje Hallo (hgv) en Mickey van Herpen (student UvH) 

 

Workshop 4  

Elkaar als mens blijven zien – humaniseren in plaats van polariseren 

Een workshop over het organiseren van ontmoetingen, waarbij mensen worden 

uitgenodigd voorbij tegenstellingen/hokjes/vooroordelen te kijken.  

De samenleving lijkt te verharden in steeds meer tegenstellingen. Links vs 

rechts, wit vs zwart, allochtoon autochtoon, arm rijk, man vrouw, etc. Dit heeft 

ook te maken met online bubbels en sociale media die zichzelf versterken.  

Als humanisten staan we voor dialoog en humaniteit. Voor het blijven 

onderzoeken en de ander te willen leren kennen. Ook voor het erkennen van 

onze eigen schaduwkanten; we zijn geen perfecte wezens, vooroordelen zijn ook 

reëel deel van ons.  

Kunnen we als humanisten maatschappelijke interventies bedenken om dat 

menselijke tussen verschillende groepen meer naar voren te laten komen? 

Mensen elkaar letterlijk en figuurlijk in de ogen te laten kijken? Zou dat ook 

online kunnen beginnen?  

We gaan creatief aan de slag, geïnspireerd door een aantal filmvoorbeelden van 

andere projecten. 

Met:  

Lennart Fijen – humanistisch geestelijk verzorger Defensie 

Marijke Boer – student Universiteit voor Humanistiek  

Mark Bos – programmamanager onderwijs en opvoeding Humanistisch Verbond 

 

Workshop 5 (nadere toelichting volgt) 

Verhalend humanisme: hgv voor vluchtelingen. Met Jela Keyany (HV), Karlijn 

Bunnig (hgv) en Jeannelies Lof (student UvH) 

 

Workshop 6 (nadere toelichting volgt) 

Pluk meer geluk: een pleidooi voor imperfectie. Met Simeon Karsten, Steven de 

Grauw (HV), Kiki Biel (hgv) en Johanneke Klaassens (student UvH) 

 

https://www.humanistischverbond.nl/personen/jela-keyany/
https://bodhitv.nl/ode-aan-de-imperfectie-interview-met-simeon-karsten/

