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REDACTIONEEL

EEN KOEKJE VAN EIGEN DEEG
Dat het voorbije jaar een uitzonderlijk jaar was, is een understatement. Als vormingsinstelling
moesten we onze manier van werken permanent in vraag stellen en herbekijken. We gaan
prat op onze emancipatorische manier van werken en hebben in onze benadering steeds oog
voor de meest kwetsbaren. Maar wat als je mensen niet meer mag samenbrengen? Als online
werken het nieuwe ‘normaal’ dreigt te worden, hoe kunnen we dan nog een reflectie op gang
brengen? Hoe kunnen alle stemmen nog aan bod komen als het laten afzetten van een micro
aanvoelt als mensen het zwijgen opleggen? De transformatielogica1 waarvoor we zo pleiten in
onze vormingen, kregen we het voorbije jaar zelf voorgeschoteld.
De eerste lockdown was voor
ons een periode van verstilling
waarbij onze focus even niet
meer op vorming lag maar eerder op onderzoeks- en ontwikkelingswerk. We kregen zo de
nodige ademruimte om onze
gangbare manier van werken
opnieuw uit te vinden. Dat leidde tot een aantal verrassende
resultaten. Betrokkenheid en
verbinding realiseren kan ook
op andere manieren. We herontdekten klassiekers als brieven schrijven, collages maken
en innoveerden met een aantal
online leerhuizen en vormingen. Noem het een mooi staaltje transformatielogica1, toegepast op onze eigen organisatie!
Maar ook in onze samenleving
merkten we voorzichtige stappen naar verandering. Als we
met z’n allen echt willen en de
noodzaak voldoende voelen,
zijn we bereid om te veranderen. Dat bleek althans de afgelopen periode. We pasten ons
gedrag massaal aan. Was dat uit
respect voor elkaar of eerder
uit een soort van zelfbescher-

ming? We waren in elk geval
erg creatief! Een aanstaande
bruidegom die weigert de vrouwelijke burgemeester de hand
te schudden? Wie maalt daar
nog om? De burgemeester alvast niet meer! Een elleboogshake, een subtiele buiging, ... .
Het kan allemaal.
Je zou de illusie krijgen dat we
met z’n allen stappen vooruit
gezet hebben en evolueren
naar een meer actief pluralistische samenleving waar we
op een minder starre manier
invulling geven aan normen en
waarden, maar niets is minder
waar. Het virus kreeg racisme,
islamofobie en discriminatie
niet klein en zorgde allerminst
voor minder armoede. Integendeel, rechtvaardigheid en
gelijkheid zijn nog steeds geen
verworvenheden.
De Black Lives Matter beweging
werd ook in Vlaanderen groter
en het besef dat structureel racisme en ongelijkheid ook hier
slachtoffers maakt, groeide. Bij
Motief was het reden genoeg

om een oude vorming van onder het stof te halen en met
succes! Nog vlak voor onze sector weer in lockdown ging, konden we twee reeksen van de
‘Kunst van het verzet’ organiseren. Tijdens deze reeks onderzochten de deelnemers hoe ze
hun medestanderschap in de
strijd tegen racisme en ongelijkheid kunnen vergroten. Deelnemers uit heel diverse (werk)
contexten kregen inzichten en
tools aangereikt om de eigen
handelingsruimte te vergroten.
Zij werken nu elk op hun eigen
manier en in hun eigen leef- en
werkomgeving aan verandering
om zo te evolueren naar een
anti-racistische cultuur.
Vormingstrajecten als deze geven ons hoop, kracht en energie om ook in het komende jaar
samen met al onze deelnemers
strijdbaar te blijven en te werken aan een solidaire, gelijkwaardige en actief pluralistische samenleving.
Leila Clement
Educatief medewerker Motief

1 Wie al eens een vorming bij Motief volgde, heeft het woord transformatielogica zeker al horen vallen. Jij nog niet? Blader zeker verder
naar de vorming Bril van het verschil! We doen je tijdens die vorming graag alles uit de doeken over omgaan met verschil!
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VORMING OP MAAT
Motief ontwikkelt en faciliteert
vorming op maat van uw
organisatie of groep. U kan
bij ons terecht met eender
welke vraag over het omgaan
met levensbeschouwelijke
diversiteit of identiteit. We
starten het liefst vanuit een
concrete (praktijk)vraag. In
het verleden werkten we
reeds voor (lokale) overheden,
onderwijs, welzijnswerk,

INTERESSE?

opbouwwerk, hulpverlening,
armoedebestrijding,
gezondheidszorg, justitie,
jeugdwerk, vakbondswerk,
levensbeschouwelijke
gemeenschappen , etc.
We passen onze aanpak en
methodiek aan op maat van
de situatie van uw groep:
personeelsleden, vrijwilligers,
beleidsmedewerkers,
buurtbewoners, etc.

Dan gaan we samen in een
intakegesprek op zoek naar
welke ondersteuning best bij
jullie vraag past. Op basis van
een eerste voorstel van Motief,
bepalen we nadien in onderling
overleg het programma, de
opbouw, de werkwijze, de
omvang, de data, de locatie
en de prijs. Neem vrijblijvend
contact op met ons via
info@motief.org.

Ter inspiratie geven we hier een greep uit onze vormingsthema’s.

Welkom in

Diversegem
Beeld je in dat we helemaal opnieuw konden
beginnen: hoe zou onze nieuwe gemeente
of organisatie er dan moeten uitzien volgens
jou? Welke afspraken zijn nodig om het
samenleven en -werken zo aangenaam
mogelijk te maken? Diversegem is een
speelse gespreksmethodiek om te oefenen
in het omgaan met de vele verschillende
perspectieven in de samenleving.
Lees hier meer.

logo
Diversegem

DEELNEMERS
GETUIGENIS

“Wat bij mij bleef hangen was dat, hoewel alle
aanwezigen het beste willen voor elkaar, er toch enkele
stevige discussies ontstonden bij het samenstellen van
ons ‘Diversegem’, vooral door meningsverschillen en
andere interpretaties. Doorheen het gesprek, door te
luisteren, begreep je hen en verdween de drang om de
ander te overtuigen van jouw mening. Ik denk dat we
dat in deze maatschappij missen. Luisteren naar de
ander en je even in zijn/haar visie kunnen plaatsen.
Meer begrip, minder oordeel.”
Deelnemer Diversegem 2019
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VORMING OP MAAT
Kunst van het verzet
Hoe word ik een medestander in
de strijd tegen racisme? Welke mogelijkheden heb ik zelf én welke rol
kunnen anderen daarin spelen? In
deze vormingsreeks onderzoeken
we in groep onze eigen positie en
welke handelingsruimte we hebben in deze strijd. We leren stappen zetten om uitsluitingsmechanismen structureel aan te pakken
in de eigen organisatie of omgeving. Lees hier meer.

“De strijd tegen structurele ongelijkheid en discriminatie
in onze samenleving en voor gelijkwaardigheid en
solidariteit lijkt soms onbegonnen werk. ‘Kunst van het
verzet’ heeft me geholpen om op zoek te gaan naar mijn
eigen blinde vlekken, mijn eigen weerstanden onder ogen
te zien en vooral mijn handelingsruimte te exploreren.
Het blijft een werk van lange adem, maar nu met meer
inzicht en meer tools.”
An, onderwijsondersteuner

DEELNEMERS
GETUIGENIS

“Deze vorming zorgde er voor dat ik niet alleen
meer theoretisch bezig ben met het thema racisme,
maar ook het gevoel heb dat ik ermee in praktijk
aan de slag kan. Ik voel me gesterkt in mijn opinies,
waardoor ik deze nu ook durf uit te spreken in
situaties waar ik onrecht zie.”
Hannah, studente
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Bril van het verschil
Samenleven in superdiversiteit brengt vele uitdagingen met zich
mee. Door welke bril kijk jij naar die situaties? Ieder van ons kan een
constructieve bijdrage leveren, elk vanuit z’n eigen perspectief. ‘De
bril van het verschil’ is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te
gaan over hoe we omgaan met verschil en welke soort samenleving
we voor ogen hebben. Lees hier meer.

Het Joesoef verhaal
Het Joesoef-verhaal is één van de mooiste verhalen die joden, christenen en moslims met
elkaar delen. Het verhaal thematiseert onderwerpen die ook vandaag nog zeer relevant zijn:
familiebanden, uitsluiting, migratie, zorg voor
kwetsbaren, etc. In deze vormingsreeks onderzoekt de groep via zingevingsvragen wat ze delen en waarin ze verschillen. Het vertrekpunt
van dit traject is de emanciperende kracht van
het verhaal, de groep bepaalt onder professionele begeleiding samen de volgende stappen.
Lees hier meer.

Op zoek naar ondersteuning voor jouw organisatie over een ander thema?
Hier vind je een greep uit ons aanbod:
neutraliteit
actief pluralisme

diversiteit in de armoedestrijd

omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit
stress en racisme

opvoeden in een diverse samenleving
meer info vind je op onze website.
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MOTIEF IN GESPREK

“Religie is eigenlijk hartstikke politiek”
Motief ging in gesprek met Anne Dijk. Anne Dijk is een bezige bij.
Ze heeft een achtergrond in religiewetenschappen, islamologie
en islamitische theologie. Ze promoveert momenteel aan de Vrije
Universiteit Amsterdam binnen het project ‘Extreme Beliefs’ waar
ze onderzoek doet naar argumenten t.a.v. vrouwen in fundamentalistische levensbeschouwingen. Daarnaast is ze ook zelfstandig
onderzoeker en consultant bij Fikr Consultancy, een adviesbureau.
Ze gaf dit jaar ook een boek uit ‘De verdragen van Mohammed met
de Christenen’. En tot slot is ze als vrijwilliger actief als voorzitter
en docent bij Stichting Fahm Instituut.

Op welke manier zijn jullie bij
het Fahm Instituut bezig met
levensbeschouwing/religie?
Fahm Instituut probeert een dieper
begrip van de islam te bewerkstelligen door academische kennis voor
een breder publiek beschikbaar te
stellen. In onze cursussen komen
thema’s als islamitische filosofie en
islamitisch feminisme aan bod. Bij
Fahm Instituut vinden we het belangrijk om nuance te brengen. We
zijn niet voorschrijvend, maar willen ruimte bieden voor verschillende interpretaties en de oorsprong
van die verschillen duiden.
We benaderen levensbeschouwing
in het algemeen en de islam in het
bijzonder bij Fahm Instituut vanuit
drie pijlers: verdieping, verinnerlijking en verbinding. Bij de verdieping staat de kennis centraal. Bij
de tweede pijler, verinnerlijking is
er ruimte voor gebed en meditatie
om op die manier de kennis te verinnerlijken. Verbinding is de derde
pijler. Hierbij staat de dialoog centraal. Die verbinding kan intra-religieus zijn, waarbij we rond een specifiek thema verschillende moslims
samenbrengen en laten reflecteren over de eigen geloofsbeleving,
maar de verbinding kan ook tussen
verschillende levensbeschouwingen plaatsvinden.

Anne Dijk is onderzoeker,
auteur, consultant, docent
en heeft een passie voor

8

rechtvaardigheid .

Kan levensbeschouwing
in het algemeen en religie
in het bijzonder nog iets
betekenen voor onze seculiere
samenleving?
In een seculiere samenleving is het
op verschillende manieren uitdagend om religie nog een plek te geven. Het is voor veel mensen die religie hebben verlaten omwille van
bijvoorbeeld persoonlijke trauma’s
lastig om geconfronteerd te worden met een heel zichtbare religie
als de islam. Sommige mensen en
groepen hebben een strijd moeten voeren om zich af te kunnen
zetten tegen religie. Het haalt dan
vaak de eigen pijn open en zorgt
ervoor dat het emotioneel wordt
waardoor mensen de eigen ervaring gaan projecteren op de ander.
Het eigen wereldbeeld is natuurlijk
erg bepalend in de manier waarop
je naar de ander kijkt. Dat leidt tot
een spanningsveld.
De islam heeft als rijke, religieuze
traditie ook vandaag nog veel te bieden, maar voor sommige mensen
is dit omwille van dat wereldbeeld
vaak moeilijk te zien. De vijf dagelijkse gebeden, die focus, vinden we
ook in andere tradities terug, maar
het is in de islamitische traditie wel
goed bewaard gebleven.
Ook bijvoorbeeld de ramadan als
reflectiemoment kan nog betekenis hebben in onze huidige samenleving. De structuur in die reflectie,
de ethische elementen die daarbij
horen zoals bijvoorbeeld geduld
beoefenen zijn zaken waar in onze
‘over-geseculariseerde’ samenleving vaak geen ruimte meer voor
is, maar waar mensen toch nog behoefte aan hebben.

Ook in de huidige samenleving
merken we dat mensen toch op
een andere manier in het leven
willen staan door bewust om te
gaan met eten of andere zaken.
We zien dan wel eens alternatieve dingen ontstaan zoals een
alcoholvrije maand of mensen
die extreem vegan worden na de
feestdagen bijvoorbeeld.
Het lijkt of mensen toch nog wel
zoekend zijn naar een diepere
zingeving en meer bewust in het
leven willen staan. Voor mij persoonlijk zit dat bewustzijn al heel
erg in de islam.

“Inclusief wil voor mij
zeggen dat je er mag
zijn zoals je bent zonder
dat je een stuk van
jezelf moet weglaten.
Het verschil mag
dan bestaan en het
verschil is per definitie
gelijkwaardig.”
Gaat levensbeschouwing/
religie voor jou ook over
politiek?
Dat hangt af van de definitie van
politiek die je hanteert. Als je het
eerder nauw opvat zoals in de zin
van de politieke realiteit waarin je
je in een land bevindt en waarbij
je ageert tegen bestaande politieke bewegingen dan is het heel
direct herleidbaar tot politiek.
Maar je hoeft je niet met politiek
bezig te houden om toch een duidelijke opvatting te hebben over
hoe de ideale samenleving eruit
ziet en over hoe mensen met elkaar moeten omgaan vanuit respect. Dat is ook een vorm van po-
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litiek. In die zin is elke religie eigenlijk
hartstikke politiek.
Proberen jullie bij het Fahm Instituut mensen ook aan te spreken
op hun verantwoordelijkheid om
in hun omgeving te werken aan
verandering in de samenleving?
We focussen ons toch eerder op de
verdieping van kennis en de bezinning en reflectie daarover. We proberen ons toch wat weg te houden van
het politieke debat.
We spreken ons wel uit tegen maatschappelijk onrecht zoals bijvoorbeeld islamofobie en racisme. Maar
daarbij vertrekken we altijd vanuit
kennis en informatie. Afgelopen zomer hadden we een event over de
Black Lives Matter beweging en de positie die moslims daarin kunnen innemen. We lieten verschillende sprekers
vanuit verschillende invalshoeken aan
het woord. Op die manier zijn we uiteraard maatschappelijk geëngageerd
maar steeds vertrekkende vanuit de
verdieping en kennis.
Zo was er onlangs in Nederland de
discussie over ‘islamisme’ waardoor
plots heel heel wat organisaties als
‘islamistisch’ bestempeld werden. We
nodigden in dit verband professor
Farid Esack, Zuid-Afrikaanse bevrijdingstheoloog uit om over het thema
‘islamisme’ te praten vanuit een andere invalshoek om mensen kritisch
te laten nadenken. Islamisme staat
dan niet per definitie gelijk aan gewelddadig politieke islam, maar heeft
te maken met de strijd tegen onrecht
vanuit een islamitische inspiratie. Dat
kan dus ook gaan over bevrijdingstheologie. We gaan zeker aan de slag
met het maatschappelijke maar eerder vanuit een informerende en reflecterende hoek.

Motief werkt als actief
pluralistische organisatie
met verhalen uit verschillende
tradities, ook uit de
islamitische traditie. Met
het Joesoef verhaal trekken
we o.a. naar gevangenissen
in Vlaanderen waarbij we
deelnemers uitdagen om zich
te verhouden tot het verhaal.
Herken je deze manier van
werken?
Ik vind het interessant te horen
dat jullie bij Motief een werkvorm
bedacht hebben met een koranisch verhaal. Dat doen we eigenlijk ook wel bij het Fahm Instituut.
Tijdens een ‘Tadabbur’-weekend
(bezinningsweekend, red.) waarbij
we de Qur’an overpeinzen proberen we ook de link met het hier
en nu te maken door bijvoorbeeld
mindfulness oefeningen te combineren met de islamitische traditie.
Dat is voor ons het verinnerlijken.
En aansluitend volgt dan een stuk
verwerking. Hierbij worden de
deelnemers uitgenodigd om een
toneelstukje te maken gebaseerd
op een tekst uit de islamitische traditie. De deelnemers leggen daar
erg hun eigen creativiteit in, maar
laten de tekst ook spreken via hun
eigen emotie. Dit levert erg bijzondere en diverse bijdragen op omdat iedereen zich op een andere
manier verhoudt tot die teksten.
Heb je het gevoel dat we soms
vergeten die link met het hier
en nu te maken?
Onder moslims kunnen we zeker
nog een verdiepingsslag hierin
maken. Afgelopen zomer hadden
we met ‘Eid’ (islamitische feest,
red.) een online samenkomst met

aandacht voor reflectie vanuit verschillende invalshoeken. In mijn
bijdrage had ik oog voor het vrouwelijk perspectief vanuit de islamitische traditie. Hierbij maakte
ik ook de koppeling met het hier
en nu. Ik heb daar heel veel reacties op gekregen. Mensen waren
geraakt door de manier waarop
ik de verhalen uit de traditie ook
voor vandaag nog relevant maakte. Dat doen we nog te weinig.
De interpretatieslag maken naar
het nu om er op die manier weer
nieuwe inzichten uit te halen, zet
mensen aan tot nadenken. Mensen kunnen er mee aan de slag en
denken verder na hoe ze bepaalde inzichten in hun eigen leven
kunnen implementeren om zo tot
transformatie te leiden.
Je schreef onlangs het boek
‘De verdragen van Mohammed
met de christenen’. Ook dit
is islamitisch erfgoed. Wat
kunnen deze verdragen
betekenen in onze tijd?
Ik hoop dat de verdragen tot verbinding zullen leiden en tot nieuwe
inzichten. De verdragen zijn uniek
voor de islamitische traditie en
kunnen het stereotype doorbreken
dat moslims enkel geneigd zijn tot
geweld en de strijd willen aangaan.
Het aangaan van verdragen is
absoluut de eerste soenna van
de profeet Mohammed ‘vrede zij
met hem’. Waar er ten tijde van
de profeet Mohammed ‘vrede zij
met hem’ een ontmoeting was
met groepen van mensen was de
eerste stap altijd om te bekijken
of de verschillende groepen
met elkaar in vrede een verdrag
konden sluiten.
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In de geschiedenis van wereldreligies is het zeer uniek dat dit
de eerste impuls was in de benadering tot anderen. Ik denk
dat veel moslims ook niet weten dat dit zo prominent aanwezig is in de islamitische traditie.
Het kan ook handvatten bieden
voor deze tijd. Als dit de gewoonte
was, hoe kan je dit dan in je eigen
leven implementeren? Hoe kan je
vanuit de geest van zo’n verdrag
samen zoeken naar een manier van
samenleven in vrijheid en vrede?
De verdragbenadering gaat uit van
het gesprek en de afspraak om
met elkaar in vrede te leven, elkaar te beschermen en daarnaast
de verschillen te laten bestaan.
Dat is ook vandaag nog zeer relevant in onze superdiverse samenleving. Er bestaan heel veel
verschillende levensbeschouwelijke groepen, maar ook binnen die
groepen is er nog een grote diversiteit uiteraard. Die verschillen
mogen bestaan, maar het is nodig
dat we een aantal basisafspraken
maken met elkaar zonder de ander
eerst te bevragen en voorwaarden
op te leggen.
Hoe doen we dat dan die
‘basisafspraken’ maken?
Volstaan onze ‘verdragen’
(afspraken en/of regels)
niet meer?
Daarvoor is het belangrijk om naar
de basisbehoeften van de mens te
gaan. Die eerste basisbehoefte
gaat over een bepaalde veiligheid
en garantie dat je er als mens mag
zijn. Dat klinkt erg basaal, maar
dat is volgens mij in de kern waar
elke mens behoefte aan heeft. Dat

MOTIEF IN GESPREK

“Het is dan ook tijd om
die tolerantiecultuur
radicaal te doorbreken
en te vervangen door een
oprechte respectcultuur.
Die is per definitie
gelijkwaardig.”

is een soort van basisvoorwaarde
om het gesprek te kunnen gaan.
Het gesprek moet starten vanuit
een gelijkwaardigheid.
Diversiteit en inclusiviteit,
het zijn hot topics zowel in
Vlaanderen als in Nederland.
Wat versta jij onder een
inclusieve samenleving?
Inclusief wil voor mij zeggen dat
je er mag zijn zoals je bent zonder dat je een stuk van jezelf moet
weglaten. Het verschil mag dan
bestaan en het verschil is per definitie gelijkwaardig. Het gelijkwaardigheidsprincipe is heel belangrijk.
In een inclusieve samenleving ken
je gelijke waarde toe aan verschillende uiterlijkheden.
Bij absolute radicale gelijkwaardigheid en inclusiviteit doen uiterlijke
verschillen er niet toe. Zo kan inclusie er op elke werkvloer anders
uitzien, maar het houdt wel in dat
het altijd divers is. Alle uiterlijkheden mogen er zijn en daarnaast

is er het ‘verdrag’ in de vorm van
een huisreglement, missie of visie
van een organisatie waarvan je de
normen en waarden met z’n allen
uitdraagt.
Ik hoop dat we ons meer weten
te evolueren naar een waardegerichte maatschappij die inclusief
is voor iedereen die zich kan verhouden tot die gedeelde waarden.
Het klinkt bijna religieus! Maar ieder kan dat vanuit zijn eigen overtuiging invullen. Voor mij is rechtvaardigheid heel religieus, maar
voor iemand die meer seculier in
het leven staat kan rechtvaardigheid vanuit een andere verantwoording een belangrijke waarde
zijn. Dat maakt op zich niet uit. Het
belangrijkste is dat we elkaar kunnen vinden in bepaalde gedeelde
waarden.
Wat betekent dit voor
minderheidsgroepen in de
samenleving?
Een deel van de confrontatie en
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waar de spanning vaak rond ontstaat, is dat er structureel ontkend
wordt dat we ons in een vrijheidsparadox bevinden. In de geschiedenis is er vanuit minderheidsposities gestreden voor de vrijheid
om divers te mogen zijn. Nu we
echt in een superdiverse samenleving leven en dat geldt zowel voor
Nederland als voor Vlaanderen,
groeit de strijd om de interpretatie
van wat echte vrijheid is.
Bij Fahm instituut staat de
dialoog centraal. Wat moet het
doel van die dialoog dan zijn?
Voor mij is het doel van dialoog
om oprecht respect voor elkaar
te krijgen om zo tot werkelijke gelijkwaardigheid te komen. In Nederland was men heel lang trots
op de tolerantie die er bestond
ten aanzien van andere groepen.
Maar hierin zit een sterke machtsverhouding. Het gaat over iemand
die zichzelf in een bepaalde positie
ziet waardoor die anderen wil tolereren. Dat denken is ook vandaag
nog sterk aanwezig, vanuit een wit
en vaak ook nog koloniaal superioriteitsgevoel de ander een gunst
doen om die te tolereren. Als lid
van een minderheidsgroep moet
je je dan vooral dankbaar opstellen en je eigen stem niet te veel laten horen. Op die manier kunnen
minderheidsgroepen zich nooit
in een gelijkwaardige positie bevinden. Het is dan ook tijd om die
tolerantiecultuur radicaal te doorbreken en te vervangen door een
oprechte respectcultuur. Die is per
definitie gelijkwaardig.

I

MAATSCHAPPIJ & ACTUALITEIT

Welke plaats moet levensbeschouwing in het
onderwijs krijgen? Mogen levensbeschouwelijke symbolen aanwezig zijn in de publieke
ruimte? Brengt religie onderdrukking of kan
het emanciperend zijn? Is het ‘vooruitgangsgeloof’ van economen en bankiers ook een
vorm van levensbeschouwing?

tie en handvatten te bieden die helderheid
bieden in het actuele debat. Anderszijds bieden deze vormingen een oefenruimte om je
houding en visie in eigen leef- en werkomgeving vorm te geven.
Motief werkt het hele jaar door aan een actueel
aanbod, op basis van concrete praktijkvragen
van lokale partners. Onderstaand aanbod is
slechts een momentopname. Blijf op de hoogte
van ons volledige aanbod via onze digitale
nieuwsbrief, website, facebookpagina of instagram.

Er bestaat vandaag nogal wat discussie over
de plaats en de betekenis van levensbeschouwingen in onze samenleving. In onderstaande
vormingen probeert Motief enerzijds informa-

Mechelen

COMPLEX COMPROMIS

Wennen aan een superdiverse samenleving
In een superdiverse samenleving is het steeds opnieuw wennen aan nieuwe vraagstukken en invloeden. Velen onder ons vinden houvast in een overtuigde levensbeschouwing, als basis van identiteit,
als iets dat betekenis en richting geeft. Voor anderen is levensbeschouwing irrelevant, misschien
zelfs noodlottig kwaad. Zo lijken we soms lijnrecht
tegenover elkaar te staan. En toch heeft iedereen
zo’n pakketje waarden en normen dat richting geeft
aan ons leven en dat onze kijk op ‘de ander’ kleurt.
Onze eigen kijk lijkt soms de meest logische, maar
willen we het samenleven in diversiteit écht recht
aandoen, dan vraagt dat van ieder van ons een stevige dosis inlevings- en onderhandelingsvermogen.

Bij voorkeur gaat deze reeks door in groep in Mechelen,
conform de dan geldende corona-maatregelen. Als
dit niet kan, bieden we de reeks online aan via zoom.
– Als je in deze omstandigheden niet wenst over te
schakelen naar een online programma, kan je je nog
kosteloos uitschrijven.

We werken gedurende 3 dinsdagen in een kleine
groep met interactieve methodes. We brengen
het gesprek op gang met veel aandacht en respect
voor de onderlinge verschillen in de groep. Tijdens
elke bijeenkomst krijg je een tip of instrument aangereikt dat je eigen kijk op diversiteit helpt te onderzoeken en waar je in de eigen omgeving verder
mee aan de slag kan.

Begeleiding:

vzw Motief

Data:

Dinsdag 2, 16 en 30 maart
19.00 tot 21.30 u.

Locatie:

Vormingplus Mechelen,
Adegemstraat 79/81,
2800 Mechelen

Organisatie:

vzw Motief i.s.m.
Vormingplus Mechelen

Inschrijven:

motief.org

Deelnameprijs: volgens inkomen
Cursuscode:

12

101.526

Hamme

BRIL VAN HET VERSCHIL

Door welke bril kijk je naar de samenleving?
De samenleving wordt steeds diverser. Een bonte
waaier aan culturen, talen en levensbeschouwingen leven door elkaar, niet alleen in de grootsteden,
maar ook in de rest van Vlaanderen. Omgaan met
al deze verschillen is een uitdaging waar we als samenleving voor staan en waar elk van ons toe kan
bijdragen. Motief ontwikkelde de ‘Bril van het verschil’, een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te
gaan over hoe we omgaan met verschil en over welke soort samenleving we voor ogen hebben.
Welke bril heb je op wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld buren met een andere overtuiging? Welke
‘modellen’ van brillen bestaan er zoal om te kijken
naar samenleven in diversiteit? Hoe bepaalt die
bril bijvoorbeeld onze kijk op hoe we de buurt willen inrichten, hoe we met elkaar willen omgaan in
onze vrijwilligersorganisatie of hoe we het samenleven in onze gemeente willen organiseren?

Begeleiding:

vzw Motief

Data:

donderdag 11 maart 2021,
19.30 tot 22.00 u.

Locatie:

CC Jan Tervaert, Kaaiplein 34,
9220 Hamme

Organisatie:

vzw Motief i.s.m. Vormingplus
Waas-en-Dender en Dienst
cultuur Hamme

Inschrijven:

motief.org

Deelnameprijs: Gratis
Cursuscode:

We vertrekken vanuit heel concrete dagelijkse
situaties – afgestemd op de context van de deelnemers – en proberen verschillende brillen uit. Er
wordt interactief gewerkt om deze brillen eigen te
maken en toe te passen op concrete ervaringen.
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101.533

Heverlee (of online)

KUNST VAN HET VERZET

Hoe word je een medestander in de strijd tegen racisme?
Racisme en uitsluiting zijn mechanismen die onze
samenleving als geheel ondermijnen. Als witte
persoon bevind je je in een andere positie dan
diegenen die dagelijks onder de uitsluiting te lijden hebben. Je mist de persoonlijke ervaring van
wat het met een mens doet om systematisch als
‘tweederangsburger’ behandeld te worden, om
met wantrouwen bekeken te worden, om vanzelfsprekende grondrechten telkens opnieuw te moeten opeisen.

via een effectiever diversiteitsbeleid binnen je
organisatie of vereniging. In dit programma zoeken we naar welke eigen én gedeelde mogelijkheden we hebben om hiermee aan de slag te gaan.

Indien je in de racismestrijd een betrouwbare medestander wil zijn, vraagt dit dan ook een
sterk positiebewustzijn, de bereidheid om je eigen denkpatronen en onbewuste handelen te
gaan verkennen en de wil om gebruik te maken
van je eigen macht en verantwoordelijkheid. Ieder van ons kan op zijn eigen leef- en werkplek,
in de eigen vereniging of oudercomité verandering teweegbrengen. Dat betekent echter ook
dat je stappen leert zetten om uitsluitingsmechanismen structureel aan te pakken – bijvoorbeeld

Begeleiding:

vzw Motief

Data:

Dinsdag 27 april, 4 mei, 11 mei,
18 mei 2021, 19.00 tot 22.00 u.

Locatie:

Vormingplus Oost-Brabant
(Heverlee) of online

Organisatie:

Vormingplus Oost-Brabant
i.s.m. vzw Motief

Inschrijven:

vormingplusob.be

Deelnameprijs: standaardtarief................... € 30
reductietarief...................... € 20
Cursuscode:

101.534

Antwerpen (of online)

STRAFFE GESPREKKEN

Hoe omgaan met straffe uitspraken van jongeren?
Soms vang je in je werking extreme uitspraken
van jongeren op over racisme, seksualiteit, wereldnieuws, … en weet je niet goed hoe je daar
als jeugdwerker op moet reageren. Tijdens deze
vorming bieden we handvatten aan om op een
constructieve manier om te gaan met extreme uitspraken. We gaan samen aan de slag met handelingskaders om negatieve, polariserende signalen
te kunnen plaatsen in de context waarin deze uitspraken verteld worden. Je leert verder heel wat
concrete gespreksvormen en -technieken die je
kunnen helpen om met dergelijke uitspraken om
te gaan en ze verder te brengen dan de frustrerende welles-nietes-discussies. Deze vorming is
bedoeld voor jeugd(welzijns)werkers.

Begeleiding:

Uit De Marge vzw i.s.m. vzw Motief

Data:

Donderdag 29 april 2021,
9.30 tot 16.30 u.

Locatie:

Antwerpen (of online)

Organisatie:

Uit De Marge vzw

Inschrijven:

motief.org

Deelnameprijs:
• € 45 ............................................. voor leden Uit De Marge vzw
• € 60 ...............................voor niet-leden sociaal-cultureel werk
• € 120 ............... voor niet-leden buiten sociaal-cultureel werk
Cursuscode:

14

101.532

Sint-Pieters-Woluwe

STEM VOOR DE KABOUTERS!

Themavierdaagse over het (on)geloof in democratie
in ons dagdagelijks leven mee aan de slag kunnen.

Wie zal de afwas doen? Wie brengt mijn paperassen op orde? Wie houdt de machine draaiende?
En wie zal opkomen voor de rechten van de kleine
man of vrouw? Reken maar op de kaboutertjes!

We werken in kleine groepen met ruimte voor ieders verhaal. In grote groep ligt de focus op speelse ontmoeting en uitwisseling. We verblijven dit
jaar in Brussel, in een rustgevend oud klooster
met privé-kamers omgeven met groen.

Geloof jij nog in dit soort sprookjes? En wat als de
kaboutertjes zélf staken, wat doen we dan?
Deze vierdaagse staat in het thema van ons (on)
geloof in onze democratische samenleving: Voel jij
je vrij om te leven en denken zoals je wil? Geloof jij
dat iedereen gelijk is voor de wet? Waar ervaar jij
dat mensen gelijk behandeld worden? Zijn gelijkheid en vrijheid überhaupt wel verzoenbaar?
Elk jaar organiseren Motief en Welzijnsschakels
een meerdaagse rond een thema dat ons doet stilstaan bij hoe we samen-leven in deze maatschappij. We verwelkomen iedereen die graag eens uit
zijn eigen context wil stappen: om te bekomen van
de ratrace, om even op adem te komen van je zorgen, om tijd te maken om anderen écht te ontmoeten of jezelf wat reflectie te gunnen,… We verkennen het maatschappelijke thema tot in de diepte:
analyseren, reflecteren en ontdekken hoe we hier
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Begeleiding:

Welzijnsschakels en Motief vzw

Data:

Donderdag 13 mei 2021, 10.00
tot en met zondag 16 mei 2021,
14.00 u.

Plaats:

O.L.V. Vogelzang, 1150 SintPieters-Woluwe

Inschrijven:

motief.org

Prijs:

volgens inkomen:
Categorie D.......................... € 180
Categorie E.......................... € 250
Categorie F.......................... € 290

Cursuscode:

101.525

II

LEVENSBESCHOUWING
IN DIALOOG
Welke visies bestaan er binnen jodendom, christendom, islam, vrijzinnigheid...
omtrent duurzaamheid en ecologie - en welke gemeenschappelijke praktijk kan dit
vandaag opleveren? Welk toekomstbeeld hebben we voor ogen als het gaat over
wonen, werken, mobiliteit... en hoe zullen we daar concreet vorm aan geven samen met
mensen van een andere levensovertuiging, een andere cultuur of levensbeschouwing?
We leven in een uiterst diverse samenleving en worden dagelijks uitgedaagd om
constructief met verschillen om te gaan. Motief biedt vorming waarin we rond
heel concrete vraagstukken uit het dagelijkse leven samen zoeken naar een ‘actief
pluralistische houding’: een houding waarin overleg, respect voor ieders eigenheid en
het zoeken naar constructieve oplossingen centraal staan. Bijna steeds worden deze
vormingen georganiseerd in samenwerking met tal van (lokale) partnerorganisaties
van uiteenlopende strekkingen en levensbeschouwelijke gezindten.

Oostmalle

“WILLEN CHRISTENEN WEL LEREN VAN DE JODEN?”
THEOLOGISCHE CONFERENTIE
Veertig jaren, tasten, zoeken en vinden in de woestijn.
De 40e theologische conferentie over kerk en
Israël wordt op 2 en 3 maart 2021 gehouden te
Oostmalle, met als thema: ‘Willen christenen wel
van/met Joden leren?’ ‘Veertig jaar tasten, zoeken
en vinden in de woestijn.’ Volgende sprekers komen
aan bod: dr. Eeuwout Klootwijk, dr. Père Barnas, dr.
Lieve Teugels, drs. Jeannette Galjaard, ds. Steven
Fuite, ds. Marco Luijk, dr. Eric Ottenheijm, rabbijn
Albert Ringer en dr. Leo Mock.
Ook wordt er ter gelegenheid van dit 40-jarig
jubileum de bundel ‘Wat heeft de JoodsChristelijke dialoog ons gebracht? Ontmoetingen,
lessen en perspectieven’ (uitgave Eburon Utrecht
2020), gepresenteerd met daarin bijdragen van
diverse auteurs uit kerk en synagoge in Nederland
en België. Klezmajeur verzorgt een muzikale
omlijsting met klezmermuziek.

Data:

2 en 3 maart 2021

Locatie:

Provinciaal Vormingscentrum
Malle te Oostmalle

Organisatie:

Classicale Werkgroep Kerk
en Israël Noord-Brabant en
Limburg en de Antwerpse
Contactgroep voor JoodsChristelijke Betrekkingen.

Inschrijven:

motief.org

Deelnameprijs:
• € 105......................................................zonder overnachting
• € 60................................................................deelname 1 dag
• € 125............................................... inclusief 1 overnachting
• € 140 .......................................... inclusief 2 overnachtingen
• €75 .................... studententarief, inclusief 1 overnachting
Cursuscode:

16

101.535

III LEERHUIZEN
Wat is een leerhuis?

teksten tot stand kwamen en (later) gelezen
werden. Dat betekent dat we ook onze eigen
samenleving en onze eigen interpretatiebril
kritisch onder de loep nemen. We vertrekken bij
de keuze van teksten steeds vanuit de realiteit
hier en nu: Welk thema verbindt ons in deze
groep? Waarrond willen we onszelf en elkaar
bevragen? Thema’s die in onze leerhuizen de
voorbije tijd centraal stonden zijn onder meer
leven in tijden van crisis en onzekerheid, zin
en onzin van lijden en onrecht, rechtvaardig
leiderschap, uitbreken uit de beklemmende
grenzen van ‘eigen clubje eerst’,...

In een leerhuis vind je een plek waar je met
hoofd en hart wordt uitgedaagd om nieuwe
perspectieven uit te proberen. Het leerhuis
biedt een thuis voor je eigen zoeken en vragen.
We nemen uitgebreid de tijd om in te zoomen
op drie dimensies, die ook constant met elkaar
in dialoog gaan: de deelnemersgroep, de
samenleving en een levensbeschouwelijke bron
(een tekst uit Thora, Evangelie, Koran, …). De
teksten uit religieuze bronnen worden bij Motief
‘contextueel’ gelezen: we leren onderzoeken in
welke tijd en maatschappelijke context deze
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DEELNEMERS
GETUIGENIS

De manier waarop we hier in groep samenkomen, dat is
uniek. Elke deelnemer met een eigen engagement, vanuit
heel verschillende wereldbeelden, dat krijg je niet zomaar
cadeau in het leven, die kans op ontmoeting en verdieping.
Dat versterkt ons. Dat is een warme ontmoeting. Hier zijn
mensen met heel erg verschillende visies, en die mogen
allemaal zomaar samenzijn.
Deelnemer leerhuis 2020

Oostmalle

BABELATELIER

GOD 9.0 - de spirituele kansen van het Christendom
In het Babelatelier 2020-2021 vertrekken we van
de inzichten uit het boek ‘GOD 9.0.’. Dit boek biedt
een helder kader om jouw eigen spirituele groei
te zien én begripvol om te gaan met de verschillen die je opmerkt in de benadering van geloof en
christendom in jouw organisatie, school, pastorale werkgroep, bisdom en in de samenleving. De
Babelateliers richten zich naar ieder die zijn eigen
denken wil doorbreken en verruimen.
We vertrekken telkens van een Bijbeltekst met een
bepaalde kleur. Een gastspreker reageert op de
tekst en verbindt deze met een godsbeeld. Daarna
is er ruimte voor dialoog met de aanwezigen.

Begeleiding:

Jean Bastiaens (directeur
Bijbelhuis Zevenkerken),
Eline Van Steenkiste
(stafmedewerker YOT) en Koen
Dekorte (coördinator YOT)

Data:

1 februari, 3 mei, 7 juni 2021,
20.00 tot 22.00 u.

Locatie:

Provinciaal Vormingscentrum
Malle te Oostmalle

Organisatie:

YOT, vzw Motief,
Bijbelhuis Zevenkerken

Inschrijven:

motief.org

Deelnameprijs: € 10
Cursuscode:
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101.515

Zedelgem

HOE STAANDE BLIJVEN ALS SOCIAAL BEWOGEN MENS
EN CHRISTEN IN EEN DOLDRAAIENDE WERELD?
Leerhuis Roger Vandenberghe
We leven in een wereld …
• waarin populisten het beleid maken;
• waarin slechts winst, geld en eigen belang
tellen;
• waarin peilingen belangrijker zijn dan visie;
• waarin we nog steeds ‘cowboy en indiaan’
spelen.
In het leerhuis van Roger Vandenberghe bestuderen we een reeks evangelieverhalen op een contextuele en politiserende manier. We leggen de link
met de hedendaagse uitdagingen in onze samenleving. We volgen en bevragen Jezus van Nazareth:
• Waarvoor stond Hij ?
• Hoe verging het Hem ?
• Welke stempel kreeg Hij?
• Hoe bleef hij staande ?

Begeleiding:

Roger Vandenberghe

Data:

23 januari, 20 februari, 20
maart, 24 april, 22 mei 2021,
14.00 tot 16.30 u.

Locatie:

CM-lokaal, Groenestraat 90,
8210 Zedelgem

Organisatie:

vzw Motief i.s.m. Bijbelgroep
De Vlasput

Inschrijven:

motief.org

Deelnameprijs: volgens inkomen
Cursuscode:

101 511

Mechelen

TUSSEN WANKELMOEDIG VERTROUWEN
EN STANDVASTIGE HOOP
Leerhuis Paul De Witte

Rond het jaar 57 schrijft Paulus zijn beroemd geworden brief aan de Messiaanse Gemeente van
Rome: De Romeinenbrief. Hij wil de kleine en minoritaire gemeenschap van christenen niet alleen
bemoedigen, maar ook met kracht en doordachte
argumenten aanmanen om alles in het werk te stellen de onderlinge verschillen, tegenstellingen en
conflicten niet op de spits te drijven, maar samen
te zoeken naar de bron van hun gemeenschappelijke hoop. Zo kunnen ze als bescheiden gemeenschap toch een soort van proeftuin worden voor
de hele wereld, die in barensnood verkeert en reikhalzend uitziet naar ‘deze wereld anders’.

Begeleiding:

Paul De Witte

Data:

3 februari, 17 februari, 3 maart,
31 maart, 5 mei, 2 juni 2021,
9.30 tot 15.45 u.

Locatie:

Belgradehuis, Belgradestraat
80, 2800 Mechelen

Organisatie:

vzw Motief

Inschrijven:

motief.org

Deelnameprijs: Volgens inkomen
Deze samenkomsten gaan door in groep en kunnen
plaatsvinden van zodra de corona-maatregelen dit
toestaan.

Cursuscode:
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101.508

PUBLICATIES

Positieve
identiteitsontwikkeling
met moslimjongeren
Een tool- en handboek
voor eerstelijns-werkers

gssleutels en concrete methodische tools in. In het omgaan met (levensbeschouwelijke)
r om consequent te durven kiezen voor een
patorische aanpak.

vzw Motief, een door de Vlaamse overheid erseerd in ‘levensbeschouwing en samenleving’.
ontwikkelen en begeleiden van vormingsproent ‘omgaan met levensbeschouwelijke diverkeling met moslimjongeren’.

Positieve identiteitsontwikkeling
met moslimjongeren

ng om in het huidige radicaliseringsdiscours
en terug te keren naar de vraag: Wat is onze
nswerkers? Hoe verhouden we ons tot de acaan we daarin aan de slag? Hoe krijgen we de
eer helder? Wat is onze reële handelingsruimte
bruiken? Hoe krijgen we opnieuw vertrouwen
beschikken om een diepgaande, constructieve
itsontwikkeling van (moslim)jongeren?

Elke Vandeperre I Jonas Slaats
Rosalie Heens I Samira Azabar

n werken aan positieve identiteitsontwikkeling
en sterke maatschappelijke druk. Het publieke
ma’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radicaen vanzelfsprekend een link wordt gelegd met
tuele realiteit, de onduidelijkheid rond begripe angst die hierdoor in de hand wordt gewerkt,
chooldirecties, jeugdwerkers en hulpverleners
er: een handelingsdwang. Een repressieve veiswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische logica
gsindustrie speelt daar gretig op in met praktire ‘tools’ en handige methodiekjes. Met korte
perts pasklare antwoorden bieden op dringende
e we radicaliserende jongeren vroegtijdig kunn. ‘Preventie van radicalisering’ is de bril geworse werk met jongeren kijken. Maar werken we
ophecy in de hand? In welke mate creëren we
jk trachten in te dijken?

Positieve
identiteitsontwikkeling
met moslimjongeren
Een tool- en handboek voor
eerstelijnswerkers
Elke Vandeperre I Jonas Slaats I Rosalie Heens I Samira Azabar

ISBN 9789044134964

het snijpunt
eschouwing en

9 789044 134964

Eerstelijnswerkers die vandaag willen
werken aan positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren staan
onder een sterke maatschappelijke
druk. Het publieke debat is immers
in de ban van thema’s als ‘terreur’,
‘religieus extremisme’, ‘radicalisme’.
Thema’s waarbij voortdurend en
schijnbaar vanzelfsprekend een link
wordt gelegd met moslims. De complexiteit van de actuele realiteit, de
onduidelijkheid rond begrippen als
terreur en radicalisering en de angst
die hierdoor in de hand wordt gewerkt, creëren bij heel wat leerkrachten, schooldirecties, jeugdwerkers en
hulpverleners een handelingsverlegenheid. Of erger: een handelingsdwang. Een repressieve veiligheids-

Meer Motief-publicaties vindt u op
onze website, waar u tevens publicaties
kan bestellen.

logica dreigt in het eerstelijnswerk
stilaan de ‘normale’ pedagogische
logica te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar gretig
op in met praktische checklists, quick
fixes, hapklare ‘tools’ en handige methodiekjes. Met korte bijscholingsprogramma’s waarin experts pasklare antwoorden bieden op dringende
praktijkcases hopen we te leren hoe
we radicaliserende jongeren vroegtijdig kunnen detecteren en weerwerk
bieden. ‘Preventie van radicalisering’
is de bril geworden waardoor we
naar ons dagelijkse werk met jongeren kijken. Maar werken we op die
manier geen selffulfilling prophecy in
de hand? In welke mate creëren we
precies het probleem dat we eigenlijk
trachten in te dijken?
Dit tool- en handboek is een poging
om in het huidige radicaliseringsdiscours even een stapje achteruit
te zetten en terug te keren naar de
vraag: Wat is onze pedagogische opdracht als eerstelijnswerkers? Hoe
verhouden we ons tot de actuele
context en met welke visie gaan we
daarin aan de slag? Hoe krijgen we
de glazen in onze professionele bril
weer helder? Wat is onze reële handelingsruimte en hoe kunnen we die
ten volle gebruiken? Hoe krijgen we
opnieuw vertrouwen in de deskundigheid waarover we beschikken om
een diepgaande, constructieve rol te
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spelen in de positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren? Dit
boek toont hoe visie, handelingssleutels en concrete methodische tools
intrinsiek met elkaar verbonden zijn.
In het omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit pleiten de auteurs
ervoor om consequent te durven kiezen voor een transformatielogica en
een emancipatorische aanpak.
Dit tool- en handboek hoef je niet
persé –zoals een ander boek- van voren naar achteren te lezen. Het concept van dit handboek leent zich ertoe op gelijk welke pagina te starten
–afhankelijk van je directe nood als
eerstelijnswerker: bij een concrete
praktijkvraag zoals “Hoe ga ik om met
groepsdruk?” of net bij een hoofdstuk dat wat achtergrondinformatie
biedt omtrent de vraag “Hoe moet
ik kijken naar jongeren die op zoek
zijn naar wat halal of haram is?” In de
kantlijn vindt de lezer bij elke passage handige verwijzingen naar andere
onderdelen in het boek die over het
onderwerp bijkomende 'leessleutels’,
concrete tools of informatie bieden.
Zo bepaalt de lezer zelf zijn/haar weg
doorheen het boek.
Kostprijs: €39 + verzendkosten,
416 blz. in vierkleurendruk,
Uitgeverij Garant,
ISBN 978-90-441-3496-4

Levensbeschouwing
in de hulpverlening.
Een actief pluralistische
houding

Islam, what’s
the difference?

Buren zoals we ze
(niet) kennen

DVD + Handleiding met
werkvormen

Moslims en niet-moslims
onderaan de ladder

Waaier en visietekst
In de visietekst bieden we een algemeen analysekader en leidraad om
vragen uit de hulpverleningspraktijk
te onderzoeken en bespreekbaar te
maken. We analyseren deze vragen
door in te gaan op de maatschappelijke context en de referentiekaders
van cliënten en hulpverleners. Daarnaast geven we handvatten voor het
vergroten van de professionele handelingsbekwaamheid van de hulpverlener op het vlak van levensbeschouwing en religie. Aan het einde van de
visietekst verzamelen we ook een
aantal stellingen die gebruikt kunnen
worden om binnen de organisatie of
instelling het gesprek te voeren over
de relatie tussen levensbeschouwing
en hulpverlening.
Bij de visietekst hoort een waaier, een
handig en compact werkinstrument,
dat hulpverleners kan ondersteunen
om de visie van het actief pluralisme
in de hulpverlening toe te passen. De
waaier is opgebouwd rond een aantal concrete vragen die hulpverleners
kunnen helpen bij het bevragen van
de cliënt, het analyseren van de hulpvraag, het zich bewust worden van
eigen zingevingskaders en hoe die de
hulpverleningsrelatie beïnvloeden,
en helpen bij het ontdekken van en
omgaan met hindernissen die levensbeschouwelijke verschillen kunnen
opwerpen.
Kostprijs: €10
+ verzendingskosten

Op deze DVD interviewt comedian
Salahedinne een aantal moslimjongeren over thema’s als identiteit, relaties, burgerschap en toekomstverwachtingen. Voelen deze
jongeren zich thuis in onze samenleving? Hoe ziet hun ideale partner
eruit? Wat betekent moslim zijn
voor hen? Hoe kijken zij naar de
toekomst? Enkele academici en
jongerenwerkers reflecteren over
de uitspraken van de geïnterviewde jongeren.
In de bijhorende handleiding stellen we werkvormen voor om de
thema’s uit de DVD te bespreken,
met groepen van niet-moslims,
met groepen van moslims en met
gemengde groepen.
De DVD en handleiding werden in
2011 uitgewerkt door Motief i.s.m.
Minderhedenforum en Jongeren
en Diversiteit, met de financiële
ondersteuning van het Federaal
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en Youth in Action.
Kostprijs: €10 + verzendingskosten
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Een groeiende diversiteit onderaan
de maatschappelijke
ladder daagt armoedeorganisaties
en
hulpverleners
uit.
Blijkbaar is het niet
eenvoudig om met
moslims en niet-moslims een gezamenlijke strijd tegen armoede aan te gaan. Door het onderzoeken
van de wederzijdse beeldvorming tussen deze twee groepen wil Motief achterhalen welke hindernissen in de weg
zitten. We interviewden vijftien armoedeorganisaties over hoe ze omgaan
met deze groeiende diversiteit. Verder
brachten we groepen van moslims en
groepen van niet-moslims in armoede bijeen voor groepsgesprekken over
wederzijdse beeldvorming. Op basis
daarvan maakten we een analyse rond
beeldvorming en concurrentiedenken
onderaan de ladder. Daarbij komen
thema's naar boven als islamofobie,
onveiligheidsgevoelens, discriminatie,
dienstverlening en sociaal netwerk.
Motief ontwikkelde ook werkvormen
om de problematiek van 'strijd onderaan de ladder' tussen diverse groepen
van mensen die in armoede leven,
diepgaander te thematiseren. Dit is dus
ook een praktisch boek met handvatten voor wie aan de slag wil gaan met
dit thema.
Redactie: Ruben Segers - Uitgegeven
door vzw Motief (2012), 118 p, met
steun van het Impulsfonds voor het
MigrantenbeleidKostprijs:
€10 + verzendingskosten

VASTE MEDEWERKERS
■ LEILA CLEMENT

educatief medewerker Motief, politiek en
sociaal wetenschapper

■ LIEVE D’HAESE

educatief medewerker Motief, agoge

■ PAUL DE WITTE

leerhuisbegeleider, master in de Praktische
Theologie

■ WILLY DUCHATELET

voorzitter Motief en extern 			
communicatiebeleid, leraar wiskunde

■ GREET HESLINGA

lid Algemene Vergadering Motief,
protestants theoloog

■ MIEKE MARIËN

bestuurslid Motief integrale kwaliteitszorg,
gepensioneerd vormingswerker en coach

■ JELLE ROELANTS

bestuurslid Motief, leraar

■ JO DIRIX

educatief medewerker Motief, filosoof en
moraalwetenschapper

■ ZAHIDE SANDAL

administratief medewerker Motief

■ BOB TER HAAR

protestants theoloog, actief lid van de SP in
Nederland

■ ELKE VANDEPERRE

coördinator Motief, vormingswerker en 		
leerhuisbegeleider

■ JAN VANDERPUTTE

bestuurslid Motief personeelsbeleid

■ ANNE FONTEYNE

bestuurslid Motief, opgeleid ervarings-		
deskundige armoede en sociale uitsluiting

■ LAMIA CHEBA

bestuurslid Motief, coördinator jeugdwerking Bazzz

■ JAN SOETEWEY

bestuurslid Motief, licentiaat Afrikanistiek

■ KARLIEN TORNEY

lid Algemene Vergadering, sociaal-cultureel werker

■ MARCUS VAN PAASSEN lid Algemene Vergadering
■ ANNICK ZWAAN

bestuurslid Motief

GASTDOCENTEN
stuurgroeplid van Unie van Progressieve Joden
van België en lid van Een Andere Joodse Stem

■ INA KOEMAN

protestants theoloog, stadspredikant 		
Antwerpen
docente Hebreeuws, opgeleid aan de
Sint-Trudoabdij te Brugge

■ ROGER VANDENBERGHE verantwoordelijke Bijbelgroep De Vlaspit
■ MARC LOOS

Iedereen heeft recht op vorming, daar gaan we van uit bij
Motief. Daarom betalen deelnemers in bepaalde vormingen volgens inkomen, houdt
Motief haar deelnameprijzen
steeds zo laag mogelijk of gratis voor mensen in een economisch kwetsbare situatie
en is de voorgestelde deelnameprijs in elke vorming bespreekbaar. Indien de basisprijs niet betaald kan worden,
dan wordt het tekort bijgepast
uit het solidariteitsfonds van
Motief. Deze ‘herverdeling’
kunnen we verwezenlijken
dankzij de giften en bijdragen
van velen –al jarenlang. Dank
voor uw solidariteit!
Als u een solidaire bijdrage wil
doen aan ons solidariteitsfonds,
dan is uw gift van harte welkom op
het rekeningnummer
BE09 0012 6989 0957 van vzw
Motief, Belgradestraat 80,
2800 Mechelen.
Vermeld als mededeling:
Gift solidariteitsfonds.
Alvast hartelijk bedankt!

■ AMIR HABERKORN

■ ELLY MONDELAERS

STEUN HET
SOLIDARITEITSFONDS

protestants dominee
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HOE BEREKEN JE JE DEELNAMEPRIJS VOLGENS INKOMEN?
Voor een aantal cursussen betaal je een bijdrage volgens inkomen. In onderstaand overzicht vind
je de 6 inkomenscategorieën. In het voorjaar van 2020 kan je je voor de Bijbelweek (p17) en voor
de Themavierdaagse (p15) volgens inkomen inschrijven. De prijzen verschijnen in de loop van het
voorjaar op onze website. Motief kiest voor deze prijzenvork om een deelname voor iedereen mogelijk
te maken. We rekenen op een eerlijke solidariteit. Lees hier meer.

OVERZICHT INKOMENSCATEGORIEËN
CAT.

OMSCHRIJVING

A

Voor deelnemers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming

B

Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.000 euro of lid van een gezin
waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.000 euro

C

U bent alleenstaande met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro
Of u bent lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.300 euro

D

U bent alleenstaande met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.400 euro
Of u bent lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.600 euro

E

U bent alleenstaande met een maandelijks netto inkomen lager of gelijk aan 1.800 euro
Of u bent lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 3.000 euro

F

U bent alleenstaande met een maandelijks netto inkomen hoger dan 1.800 euro
Of u bent lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger is dan 3.000 euro

OPGELET!
Voor mensen met een omnio-statuut gelden andere prijzen. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat: zahide.sandal@motief.org of 015/200.301
Voor alle cursussen geldt dat de cursusprijs nooit een rem mag zijn voor deelname. Je bijdrage is steeds
bespreekbaar. Gelieve je te richten tot het secretariaat voor vragen hierover.
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INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EN BETALING
■ Wie inschrijft, verbindt zich tot deelname aan het totale vormingspakket waarvoor
ingetekend.
■ Bij vormingen die uit meer dan één sessie bestaan kan alleen voor de volledige reeks
ingeschreven en betaald worden, tenzij anders aangegeven. Ook als je enkele sessies niet
aanwezig kunt zijn, betaal je het volledige bedrag voor deze vorming.
■ Je bent pas ingeschreven wanneer je een voorschot van €15 of de volledige cursusprijs
hebt overgemaakt. Bij betaling van een voorschot dient de rest van de deelnameprijs voor
de aanvang van de cursus overgeschreven te zijn.
■ Voor studiedagen en een vormingsprogramma met overnachting betaalt u meteen de
volledige deelnameprijs via overschrijving.
■ Soms wordt een vorming snel volgeboekt of afgelast bij gebrek aan inschrijvingen.
Daarom is het noodzakelijk ten laatste 1 week voor de start van het vormingsprogramma
ingeschreven te zijn. Uiteraard wordt uw bijdrage bij annulatie door Motief onmiddellijk
terugbetaald.

OVERSCHRIJVEN DOE JE ALS VOLGT
■ Inschrijven kan telefonisch, per e-mail of online via onze website: www.motief.org
■ Via online inschrijven kan u ook meteen online betalen.
■ Na inschrijving via e-mail kan u de deelnameprijs overschrijven op rek.nr. BE09 0012 6989
0957 van vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen. Vergeet niet bij de mededelingen
steeds de juiste cursuscode in te vullen (zie overzichtstabel)

ANNULATIEVOORWAARDEN
■ Wie zijn/haar inschrijving voor een cursus annuleert, wordt automatisch €15
administratiekosten aangerekend (het voorschot), tot uiterlijk twee werkdagen voor
aanvang van de vorming. Wie niet geannuleerd heeft, ten laatste twee werkdagen voor
aanvang van de vorming, wordt de volledige cursusprijs aangerekend.
■ Bij een meerdaagse (een vormingsprogramma met overnachting) kan je annuleren tot
ten laatste 10 dagen voor aanvang van het vormingsprogramma. Enkel dan wordt je
deelnemersbijdrage terugbetaald.

Vzw Motief
Belgradestraat 80
2800 Mechelen
Tel: 0032 (0)15 / 200 301
www.motief.org

Met steun van
de Vlaamse Gemeenschap

