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Rituelen zweverig? Allesbehalve! Rituelen zijn aards en praktisch en 

concreet. Het zijn perfecte interventies om ook binnen organisaties 

te zorgen voor het markeren van overgangen, het stilstaan bij 

mijlpalen, het verbeteren van samenwerking én het verwerken van 

gedoe. Niks zweverigs aan dus. 

Sterker nog: Het bewuster inzetten van rituelen zorgt voor keihard en 

meetbaar resultaat in je organisatie. Rituelen brengen je organisatie in 

beweging. Laten de energie stromen. Geven emoties een uitlaatklep. 

Inmiddels hebben al heel wat wetenschappers zich gebogen 

over de positieve effecten die rituelen kunnen hebben in een 

organisatiecontext. lees ook: Rituelen in organisaties werken

De conclusies zijn niet mis:

• Rituelen verhogen de prestaties en verminderen angst

• Rituelen helpen mensen om te gaan met (negatieve) veranderingen

• Rituelen verbinden en motiveren mensen

• Rituelen vergroten de creativiteit

• Rituelen verbeteren de kwaliteit van een ervaring

Markante mijlpalen zijn momenten waarop rituelen ons kunnen 

helpen om even stil te staan. Om uit de jachtige haast van alledag te 

stappen en van de automatische piloot af te gaan. Stilstaan bij wat 

belangrijk is. Stilstaan bij het moment. Bij wat je vast wilt houden of los 

wilt laten. Even bewust stilstaan om daarna weer door te kunnen. Dat 

is de kracht van een ritueel. lees ook: Ritueel, gewoonte of traditie? 

Op 12 maart viert de lockdown een dubieus jubileum. Het is dan 

precies één jaar geleden dat onze bekende wereld tot stilstand 

kwam en Corona alles ondersteboven haalde. Het heeft ons 

omvergeworpen en we zijn weer opgestaan. We hebben verdriet 

gehad, zijn boos geweest, vertwijfeld en eenzaam. Maar de periode 

van het afgelopen jaar heeft ons ook belangrijke inzichten, mooie 

momenten en nieuwe mogelijkheden opgeleverd. 

Het Team-tijdcapsule ritueel geeft je handvatten om als team stil te 

staan bij hoe jullie het afgelopen jaar ervaren hebben. Om los te laten 

én vast te houden. Om ervaringen te bewaren voor de toekomst 

zodat jullie samen nog eens terug kunnen kijken op dit vreemde jaar. 

En wie goed leest, ontdekt: het zijn eigenlijk drie rituelen in één!

https://ditheeftzin.nl/blog/rituelen-in-organisaties-werken/
https://ditheeftzin.nl/blog/ritueel-gewoonte-of-traditie/


  UITVOERING

Stap 1: Knip de labels achterin dit document uit. 

Stap 2: Verzamel voorwerpen die je in de tijdcapsule wilt stoppen. 

Voorwerpen die symbool staan voor het afgelopen jaar. Dingen die 

opvallend waren. Iets waar je heel erg blij van werd. Of iets waar je 

een ongelooflijke hekel aan hebt gekregen. Denk bijvoorbeeld aan: 

• een verpakking van je favoriete thuiswerksnack

• foto’s (bijvoorbeeld eentje van je agenda vol zoomoverleggen 

of eentje van tijdens een teamsoverleg, van je werkplek, je 

kamerplant, de kat die op je toetsenbord zat,…)

• een krant of tijdschrift

• een mondkapje

• je notitieboek met vage zoom-doodles

• het balletje dat je tijdens vergaderingen steeds in je handen had

• de deurhanger die je maakte zodat je kinderen niet steeds binnen 

kwamen lopen

• kaarten

• ...

‘THE MORE 
WE GO 

DIGITAL, 
THE MORE 
WE NEED 
RITUAL’

Wat je nodig hebt • Een stevige doos of een blik • Een 
uitgeprinte versie van dit document (voor de notitielabels 
achterin) • schaar • pen • papier



  MEER WETEN EN MEER DOEN?

Ben je naar aanleiding van dit ritueel nieuwsgierig geworden naar 

hoe rituelen jouw team kunnen versterken? Wil je weten wat rituelen 

vertellen over de energie in jouw team? En hoe je deze energie kunt 

managen?

Meld je dan aan voor een gratis inspiratiegesprek. Tijdens dit 

gesprek kijken we waar in jouw team rituelen het verschil kunnen 

maken en hoe je door inzet van rituelen je team een energieboost 

geeft.

Welke stap je ook zet, ik hoop dat het uitvoeren van de Team-

tijdcapsule jullie nieuwe inzichten en verrassende ideeën heeft 

gebracht. 

Ameike 
van der Ven
Energiecoach 

Dit heeft zin
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(Misschien wat overbodig, maar stop er geen spullen in die kunnen 

bederven. Er is niemand die jouw oude beschimmelde boterham met 

pindakaas wilt zien.)

Stap 3: Neem de labels en schrijf je inzichten op.

Stap 4: Doe alles in de doos en sluit de doos goed af. Vergeet niet de 

begindatum van de lockdown (14-03-2020) én de datum waarop je de 

doos sluit te noteren.  

Stap 5: Spreek met elkaar als team af wanneer jullie de tijdcapsules 

gaan openen. En plan dit in. Een mooi moment hiervoor kan zijn 

wanneer je weer voor de eerste keer live samen bent. Het openen van 

de tijdcapsules is dan al een mooi ritueel op zich om het oude af te 

sluiten en samen een nieuwe werkelijkheid in te stappen. (ritueel 2)

Stap 6: Na de opening van alle tijdcapsules kun je ervoor kiezen om 

delen van de verschillende tijdcapsules samen te voegen tot één 

tijdcapsule. Zo komen jullie vanuit afstand weer tot één geheel!  

(ritueel 3)

https://ditheeftzin.nl/energiecheck/


Negatieve gevoelens die ik het afgelopen jaar had

7

Nieuwe inzichten die ik heb opgedaan

Dit vind ik echt belangrijk

Dit heeft me verrast

De dingen die vroeger zo gewoon waren

Positieve gevoelens die ik het afgelopen jaar had

Wat symbool staat voor het afgelopen jaar

Print deze pagina’s, vul ze in, en knip de labels uit. 
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Deze dingen ga ik straks niet meer doen op mijn werk

3 dingen in mijn werk die ik hiervoor nooit zo deed

Wat ik heel erg heb gemist

Dit gaf me een lach op mijn gezicht

Dit (of deze persoon) heeft mij er echt 
doorheen gesleept dit jaar

Een moment van het afgelopen jaar met mijn collega’s 
om nooit te vergeten

Wat ik helemaal niet heb gemist


