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WAT IS MOTIEF?

Motief is een vormingsinstelling, gespecia-
liseerd in het thema ‘levensbeschouwing in 
de samenleving ’, erkend door het Ministerie 
van Cultuur. Motief is een autonome vor-
mingsinstelling die zich vrij en onafhankelijk 
van religieuze instituten en geloofsgemeen-
schappen in onze samenleving beweegt, 
maar er niettemin mee in dialoog treedt. 
Motief buigt zich onder andere over de vol-
gende vragen: 

 ■ Hoe gaan we om met verschil in in onze 
superdiverse omgeving? 

 ■ Welke rol spelen onze eigen overtuigingen 
en die van anderen? 

 ■ Hoe komen we tot een ‘nieuw wij’?

Rond deze vragen heeft Motief een breed 
aanbod voor volwassenen: vormingen, 
advies, publicaties en een bibliotheek.

VASTE MEDEWERKERS 

 ■ Elke Vandeperre,  
coördinator

 ■ Eva Vergaelen, 
educatieve medewerker

 ■ Leila Clement,  
educatieve medewerker

 ■ Zahide Sandal,  
administratieve 
medewerker

 ■ Lieve D’haese,  
educatieve medewerker

RAAD VAN BESTUUR

 ■ Willy Duchatelet
 ■ Mieke Mariën
 ■ Jelle Roelants
 ■ Jan Soetewey
 ■ Jan Vanderputte
 ■ Elke Vandeperre
 ■ Annick Zwaan
 ■ Lamia Cheba
 ■ Anne Fonteyne

BIBLIOTHEEK

 ■ Linda Sannen

Email: info@motief.org
Website: www.motief.org
Rekening: BE09 0012 6989 0957

vzw Motief
Belgradestraat 80
2800 Mechelen
Tel.: 015/200.301
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REDACTIONEEL

Met knikkende knieën stapten we via de loodzware deur het kille gebouw binnen. Na een 
grondige screening van onze identiteitsbewijzen, konden we verder. Of dat dachten we 
toch. Ook ons vormingsmateriaal werd zeer uitgebreid doorgelicht. De toelating bleek niet 
helemaal in orde. Het kostte ons nog eens twintig minuten en ettelijke telefoontjes vooraleer 
we verder konden. De koekjes die we meebrachten om het ijs te breken, geraakten niet door 
de screening. “Je hebt er toch niets aan, want dan komen ze nadien alleen maar voor de koekjes”, 
werd ons toevertrouwd. Daar stonden we dan, op een plek waarvan je hoopt er nooit terecht 
te komen: in de gevangenis. 

menkomst onderzochten we 
één aspect van het verhaal. We 
kozen voor het verhaal over de 
profeet Joesoef (in de christelij-
ke en joodse traditie gekend als 
Jozef), een verhaal met vele ups 
en downs: verstoten worden, 
erkenning krijgen, verleiding, 
in de put zitten, broederliefde 
maar ook broederhaat en dro-
men in vervulling zien gaan. De 
opluchting was af te lezen aan 
de gezichten van de deelne-
mers, ook van de onze wellicht. 
Het herkenbare verhaal en de 
relevantie ervan in onze huidi-
ge samenleving deed de deel-
nemers openbloeien. 

We gingen nadien nog vier keer 
binnen in het gebouw met de 
loodzware deuren. Nog vier-
maal ‘moeizaam’ binnen gera-
ken om ons gedeelde verhaal 
verder te schrijven. De deelne-
mers bleven terugkomen, zelfs 
zonder koekjes, en stelden zich 
steeds opnieuw open om aan 
de slag te gaan met hun eigen 

LEREN EN VERANDEREN 

verhaal. Wat begon als een 
spannend vormingstraject met 
zeer veel drempels en vragen, 
werd uiteindelijk een boeiend 
proces dat werkte als een ver-
ademing voor de deelnemers. 
‘Daar binnen’ moet je leren be-
rusten in je lot, maar de deelne-
mers putten hoop uit het besef 
dat verandering, ook ‘daar bin-
nen’, in eigen handen ligt. 

Deze vorming was niet anders 
dan andere vormingen bij Mo-
tief. ‘De plek waar je voeten 
staan, bepaalt je blik op de wer-
kelijkheid.’ Het is geen onbe-
kende zin voor wie al eens een 
vorming bij Motief volgde. Het is 
het uitganspunt bij uitstek om 
verandering te creeëren. Ook 
dit was leren én veranderen. En 
niet enkel voor de deelnemers.

Leila Clement  
Educatief medewerker Motief 

We werden begeleid naar de 
ruimte waar de erediensten 
plaatsvinden, daar zou de vor-
ming doorgaan. We kregen nog 
een noodtelefoon mee en wer-
den ingelicht over de procedure 
in geval van agressie. We heb-
ben ervaring genoeg in het vor-
mingswerk, maar elke eerste 
keer in een nieuwe omgeving 
en met een nieuwe groep, geeft 
je toch opnieuw kriebels. Reken 
er deze keer maar knikkende 
knieën en zweethanden bij. 

De deelnemers verzamelden 
zich rond ons en we werden 
met argusogen bekeken. Wie 
zijn ze? Wat komen ze doen? Wie 
heeft ze gestuurd? Als deelnemer 
én cursusgever zich onwennig 
voelen, dan kan je best wat 
koekjes en koffie gebruiken om 
het ijs te breken bij aanvang van 
de vorming…. Deze keer niet 
dus. Na een korte kennismaking 
begonnen we aan ons verhaal. 
We zouden 5 keer samenkomen 
met deze groep, en in elke sa-
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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, 

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. 

Neutraliteit: uitsluitend of insluitend?
Op school, achter het loket, op het werk hoor je je ‘neutraal’ op 
te stellen. We onderzoeken de verschillende interpretaties en 
mogelijke effecten op de organisatie en betrokken partijen. 

Actief pluralisme: theorie en praktijk
Hoofddoekenverbod, aparte joodse scholen of roetpieten: Kan 
het actief pluralisme een antwoord bieden op deze samenle-
vingsvraagstukken? We toetsen de haalbaarheid a.d.h.v. actuele 
vraagstukken uit de praktijk. 

Omgaan met  
(levensbeschouwelijke)  
diversiteit
Welke visie heeft jouw organisatie op the-
ma’s als emancipatie, integratie, neutraliteit, 
racisme, samenleven, …? Hoe pas je die 
visie toe op de werkvloer? Welke kennis en 
competenties dienen we verder te ontwikke-
len? Motief begeleidt je zoekproces en geeft 
training aan medewerkers. 

Stress gerelateerd aan 
racisme, wat nu? – voor 
professionals met een 
migratieachtergrond 
In deze vorming gaat Birsen Taspinar, psy-
chologe en systeemtherapeute aan de hand 
van EMDR-techniek trauma’s en stresserende 
gebeurtenissen onderzoeken. Nadien gaan 
we op zoek naar welke acties nodig zijn om in 
professionele context verder te kunnen. 

Buren zoals we 
ze (niet) kennen 
– Werken aan 
diversiteit in de 
armoedestrijd: 
Een traject rond het 
aanpakken van de span-
ningen en wederzijdse 
beeldvorming tussen 
diverse groepen in een 
armoedecontext. 

INTERESSE? 

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. 

Meer info over deze thema’s: www.motief.org/vormingen

Ter inspiratie geven we hier een greep uit onze vormingsthema’s. 
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Siska Briffa werkt voor de 
dienst Samenleven van de 

gemeente Willebroek. De dienst 
faciliteert een werkgroep 

interlevensbeschouwelijk overleg, 
genaamd Da’s wa’k (ni) geloof. 

Op zoek naar een activiteit 
voor een breed publiek om het 
samenleven in diversiteit in de 

gemeente te stimuleren, kwamen 
ze bij Motief terecht.  

‘Motief kwam op de proppen 
met twee thema’s voor 

interactieve ontmoe-
tingsavonden in Wille-
broek. De avond ‘De Bril 
van het Verschil’ startte 

met wat theorie rond 
verschillende manieren van 

samenleven. Nadien volgden 
er boeiende discussies, ondanks 
dat je met eensgezinden aan tafel 
zat. We concludeerden dat deze 
avond te kort was voor dit thema, 
we misten nog concrete tips rond 
beleid of projecten. Motief pastte 
daarom het thema van de tweede 
avond aan, met als titel ‘Diverse-
gem’. Het doel was om de deelne-
mers bewust te maken van hun 
positie op de maatschappelijke 
ladder en te discussiëren vanuit 
de stelling  “Wat als we opnieuw 
zouden starten met een dorp? Wie 

De bril van het verschil 

De variatie aan verschillende culturen, talen en le-
vensbeschouwingen in Vlaanderen neemt toe, en 
niet alleen in onze grootsteden. Omgaan met al 
deze verschillen is een uitdaging waar we als sa-
menleving voor staan. Ieder van ons kan hiertoe bij-

dragen. ‘De bril van het verschil’ 
is een hulpmiddel om met el-
kaar in gesprek te gaan over 
hoe we omgaan met verschil 
en welke soort samenleving 
we voor ogen hebben. 

Deze vorming start met een inleiding van de ver-
schillende brillen: Welke bril heb jij op wanneer je 
kijkt naar je buren met een andere overtuiging? 
Welke ‘modellen’ van brillen bestaan er zoal om te 
kijken naar samenleven in diversiteit? Hoe bepaalt 
die bril jouw kijk op ons buurtleven of de manier 
van samenwerken in onze organisatie? We ver-
trekken vanuit herkenbare dagdagelijkse situaties, 
aangepast aan de context van de deelnemers, en 
proberen verschillende brillen uit op interactieve 
wijze. Tot slot van de vorming inventariseert Motief 
enkele inzichten, perspectieven of wensen van de 
deelnemers, bruikbaar voor beleidsontwikkeling 
binnen de organisatie.  

VORMING OP MAAT 

DEELNEMERS 
GETUIGENIS

mag er dan komen wonen?” Dat 
leverde interessante discussies 
op. Nadien werd bevraagd wat de 
deelnemers zouden willen georga-
niseerd zien rond dit thema in Wil-
lebroek. De input werd besproken 
in de werkgroep, en resulteerde 
in beleidsaanbevelingen en acties 
voor het bestuur. 

De medewerkers van Motief vzw 
waren zeer professioneel, namen 
hun tijd om deze avonden degelijk 
voor te bereiden en dachten mee 
actief na over het aanbod. Ook 
nadat bleek dat de eerste avond 
niet voldoende concreet voor ons 
was en we het over een ander 
boeg wilden gooien, dachten ze 
mee na over een andere werkwijze 
en insteek. Ze kwamen dit ook 
voorstellen op de vergadering van 
“Da’s wa’k (niet) geloof!” Een zeer 
prettige samenwerking dus.’  
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Hoe reageren deelnemers op Diversegem? 

“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.”

“Het deed deugd om 
met nieuwe mensen 
in contact te komen. 
Dat is niet evident. 
We missen plaatsen 

waar dit kan.” 

Diversegem 
De ideale gemeente: maar wie heeft er  
de touwtjes in handen? 

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?

positie. Jouw unieke kijk wordt na-
melijk sterk gekleurd door je waar-
den en normen, maar evengoed 
door je gender, gezin, gezondheid, 
etc. Die verschillende meningen 
lijken soms onoverbrugbaar, maar 
is dat écht zo? En indien we van 
mening verschillen, hoe gaan we 
daar dan mee om? Doorheen de 

DEELNEMERS 
GETUIGENIS

vorming krijgen de deelnemers 
handvatten die hen ondersteu-
nen bij het samenleven in di-
versiteit; in eigen straat, school 
of vereniging. Tijdens het spel 
‘Diversegem’ krijgen ze de kans 
om deze inzichten te oefenen, 
dankzij de spelbegeleiding in 
kleine groepen. Op het einde 
van de vorming stappen we te-
rug in de realiteit: welke inzich-
ten willen we ook in ons dagda-
gelijks leven toepassen?

Diversegem is de titel van een 
werkvorm die deelnemers op 
een speelse manier laat praten 
over hoe éénieder denkt over 
een “ideale samenleving”. 

Tijdens deze vorming onder-
zoeken de deelnemers eerst 
hun eigen maatschappelijke 
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Positieve identiteitsontwikkeling met (moslim)jongeren –  
vorming voor eerstelijnswerkers

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van 
hun identiteit. Bij een aantal (moslim)jongeren 
speelt religie hierbij een belangrijke rol. In deze 
vorming ontdekken we hoe we als eerstelijnswer-
kers de identiteitsontwikkeling van jongeren op een 
positieve manier kunnen stimuleren en wat dit be-
tekent voor de eigen professionele rol en vanuit je 
eigen persoonlijk referentiekader. 

Ook toepasbaar binnen een schoolcontext of pe-
dadogische studiedag: Hoe ga je als school, als 
leerkracht en als ploeg om met de samenlevings-
vraagstukken die hierbij komen kijken? We buigen 
ons over een aanpak die het welbevinden van alle 
leerlingen én leerkrachten tegemoet komt, en wat 
dit betekent voor de visie van de school.

Welkom in onze moskee!

Verschillende Antwerpse moskeeën zetten hun 
deuren open voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de diversiteit aan stemmen binnen de 
moslimgemeenschap. Een snelcursus ‘islam 
voor dummies’ moet je niet verwachten. Een 
geanimeerde dialoog met de lokale gids over 
de eigen ervaring en geloofsbeleving vormt 
het uitgangspunt voor het bezoek. De gidsen 
zijn bovendien erg divers, zowel naar etnische 
achtergrond, leeftijd, gender als religieuze beleving. 
De idee van een homogene moslimgemeenschap 
wordt tijdens het moskeebezoek ontkracht. 
Uiteraard komen ook de elementaire aspecten 
van de islam aan bod, zoals de vijf zuilen. Ook 
praktische zaken zoals het gebed kunnen 
bevraagd worden, steeds binnen de context en 
eigen geloofsbeleving van de gids. Zo krijg je als 
bezoeker een spiegel voorgehouden om je eigen 
kijk hierop in vraag te stellen. Indien gewenst kan 
hier ook een nabespreking aan gekoppeld worden, 
begeleid door een educatief medewerker van 
Motief (enkel voor groepen volwassenen).

Voor vragen kan u terecht bij  
Leila Clement (leila.clement@motief.org)  
of op telefoonnummer 015 300 201.   

Opvoeden in een diverse  
samenleving - oudergroep

Van crèche tot klaslokaal: al heel snel komen 
onze kinderen in contact met de andere thuis-
cultuur, gewoontes of religie van hun klasgeno-
tjes. Daardoor komen ze thuis met een hoop 
vragen aankloppen, zoals: “Waarom eten wij 
geen vlees?” “Mag ik een hoofddoek dragen, net 
als mijn vriendinnen?” “Waarom heeft Alice twee 
mama's en geen papa?” “Waarom krijgen de 
moslims in mijn klas niets van Sinterklaas, zijn ze 
allemaal stout geweest?” Soms komen ze thuis 
met verhalen over racisme of discriminatie: “Op 
de bus zei een jongen dat Turkse meisjes dom en 
lelijk zijn”, “Kuisen is toch vrouwenwerk?!” - Wat 
antwoord je hierop als ouder? Hoe kun je je kin-
deren stimuleren om trots te zijn op zichzelf én 
om respect te hebben voor anderen? Hoe maak 
je ze weerbaar tegen racisme en discriminatie? 
In deze vorming kunnen ouders ervaringen 
uitwisselen over het opvoeden in een diverse 
samenleving. De vorming bestaat uit drie à vier 
bijeenkomsten. Elke bijeenkomst bespreken we 
een ander thema. De thema's worden in overleg 
met de ouders bepaald.

VORMING OP MAAT 
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MOTIEF IN GESPREK

Een connectie met anderen  
is een basisbehoefte 
“Motief? Jullie zijn toch met geloof bezig hé?” Het is een reactie die 
de educatieve medewerkers van Motief vaak tegenkomen. De term 
‘levensbeschouwing’ roept nu eenmaal de associatie op met reli-
gie. Nochtans hebben ook niet-gelovigen een levensovertuiging: 
een pakketje aan normen en waarden van waaruit ze keuzes ma-
ken in het leven. Zoals Iris Luchtenberg, die regelmatig bij Motief 
vorming volgt en in het dagelijkse leven met heel diverse levensbe-
schouwingen in aanraking komt.

Iris werkt als experte 
competentieversterking 

bij VDAB. Daarnaast 
verricht ze vrijwilligerswerk 

voor Fedasil en als 
aanspreekpunt of ‘buddy’ 
voor een nieuwkomer in 

Turnhout.

” Een religie 
geeft wel een 
denkkader, maar 
ook zo’n kader 
is voor mij te 
beperkend”

Kan je wat meer vertellen over 
jouw vrijwilligerswerk als buddy 
in Turnhout? Hoe ben je daartoe 
gekomen?

Een vriendin wist dat ik op zoek was 
naar vrijwilligerswerk om nieuwko-
mers hulp te bieden. Ze hoorde dat 
er een buddywerking bestond in 
Turnhout. Ik ben gestart in januari 
2019 dus dit is mijn eerste jaar. Ik 
heb dit jaar 1 buddy, Zalikhan , een 
moeder van 4 kinderen. Ze woont 
al langer in België maar nog maar 
net in Turnhout. We komen ééns 
om de twee weken samen, dan 
wordt er volop gebabbeld, want 
haar Nederlands is redelijk goed. 
Vaak gaat het over administratie, 
attesten, werk, etc. Bij die vragen 
kan ik haar goed ondersteunen 
omdat ik bij de VDAB werk. 

Is jouw werk bij de VDAB dan 
een meerwaarde, of misschien 
zelfs een voorwaarde om buddy 
te worden? 

Een voorwaarde is het zeker niet, 
nee. Het gaat er vooral om dat elke 
persoon bepaalde kennis heeft en 
dat je via het buddysysteem een 
netwerk uitbouwt. Het begint met 

Dag Iris, om maar meteen 
met de deur in huis te vallen… 
Motief geeft vorming over 
‘levensbeschouwing’, hoe zou 
jij jouw levensbeschouwing 
omschrijven? 

Ik hoor niet bij een bepaalde religie, 
ik ben in die zin niet gelovig. Ik ben 
ervan overtuigd dat er wel ‘iets’ zal 
zijn, dat er wel een oorsprong in het 
leven is, maar ik denk niet dat het 
aan ons is om te weten wat dat is. 
Ik geloof vooral dat een mens geluk-
kiger is als die een goede connectie 
heeft met andere mensen. Dat is 
volgens mij een basisbehoefte. Het 
leven is dus een continue zoektocht 
naar een connectie tussen je eigen 
leefwereld en die van anderen en 
daarbij maakt je omgeving wie je 
bent. Vroeger dacht ik dat ik bij het 
boeddhisme aanhing maar van zo-
dra het een religie wordt, is het te-
veel voor mij. Een religie geeft wel 
een denkkader, maar ook een kader 
is voor mij te beperkend, daar ben ik 
waakzaam voor. Ik ben overal in ge-
interesseerd en probeer overal het 
beste uit te halen, om te zien wat 
voor mij werkt en wat niet. 
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één persoon die je kan helpen bij 
vragen. Vaak heeft Zalikhan ook 
vragen waar ik zelf minder over 
weet. Dan ga ik, op mijn beurt, te 
rade bij mensen in mijn eigen net-
werk. Jouw buddy is dus de per-
soon die je op weg helpt: Waar be-
gin ik met zoeken? Maar Zalikhan 
gaat ook gemakkelijk zelf op zoek 
als ik haar niet kan verder helpen. 

Vanuit het buddysysteem ben ik 
ook met gelijkaardige initiatieven 
in aanraking gekomen. Eerst ging 
ik op vrijdagen naar een praatcafé 
voor anderstaligen om Nederlands 
te oefenen met hulp van vrijwil-
ligers. Zo ben ik bij Fedasil in het 
centrum van Arendonk terecht ge-
komen waar ik nu in de werkgroep 
rond vrijetijdsbesteding zit. Min-
stens 1 keer per maand help ik bij 
de organisatie van die activiteiten. 

Haal je zelf ook voldoening uit 
het vrijwilligerswerk?

Ja, vooral omdat ik nu echt tijd krijg 
om de organisaties te leren ken-
nen. Je komt in zo’n asielcentrum 
in aanraking met mensen uit vele 
verschillende culturen. Velen van 
hen hebben het moeilijk, die zitten 
soms jaren in die centra. Je voelt 
dat ze hun best doen om positief 
te blijven, om opgewekt te doen, 
maar je voelt ook dat er een be-
paalde spanning hangt. Ze ervaren 
heel erg vaak vooroordelen, ze zit-
ten soms in een uitzichtloze situ-
atie en voelen zich vaak onbegre-
pen. Dat zorgt voor een vertekend 
beeld van asielzoekers en daar zijn 
ze zich ook wel bewust van. Dat is 
een gevoeligheid waar je rekening 
moet mee houden. Als vrijwilliger 
leer je gaandeweg hoe je de situa-
ties moet aanpakken, of je kan net 
vermijden die spanning te creëren. 

Welke ondersteuning krijg je? 

Dat verschilt per organisatie. Bij Fe-
dasil kreeg ik vooral veel informatie 
op papier en had ik veel te onderte-
kenen. Dat vond ik in het begin heel 
onpersoonlijk: je werkt met mensen, 
dan verwacht ik vooral goede be-
geleiding en minder administratie. 
Maar na verloop van tijd begrijp ik 
wel dat die informatie noodzakelijk is 
om de gevolgen van je acties als vrij-
williger in te schatten. Als je bijvoor-
beeld één persoon met iets helpt, 
moet je dat ook voor alle anderen 
kunnen doen. Niemand heeft me dat 
uitgelegd of me daarbij geholpen, 
dat ontdek je wel. Ik leer veel door 
andere vrijwilligers bezig te zien. En 
in veel situaties moet je gewoon aan-
voelen wat wel of niet kan. Je bent 
uiteindelijk op jezelf aangewezen. 

Ik vind het vooral moeilijk correct 
te reageren op situaties in groepen, 
omdat je rekening moet houden 
met al die verschillende referentie-
kaders. Bij de buddywerking is dat 
omwille van de één-op-één-con-
tacten minder een probleem, daar 
leer ik vooral met vallen en op-
staan. Een paar keer per jaar wordt 
er een activiteit georganiseerd met 
de andere buddies maar naar mijn 
mening worden daar te weinig er-
varingen uitgewisseld, zodat je ook 
niet echt kan leren van elkaar. 

Je nam deel aan de activiteit 
‘Diversegem’ van Motief, samen 
met de andere vrijwilligers van 
het buddyproject. Welk effect 
heeft dat gehad op jou of jullie 
werking? 

Tijdens dit soort activiteit leer je de 
mensen toch beter kennen, vooral 
over hoe ze denken over bepaalde 
zaken. Bij andere activiteiten, voor-

al daguitstappen, is dat veel minder 
het geval. Enkele vrijwilligers kwa-
men bij mij soms wat beoordelend 
over, waardoor ik eerder afstand 
hield. Maar tijdens het spelen van 
‘Diversegem’ begon ik beter te be-
grijpen van waar hun houding pre-
cies komt, welke ideeën en ervarin-
gen daar achter zitten. Dat heeft de 
afstand naar hen toe verkleind.  

Voor mij was het dus zeker een 
meerwaarde. Je leert zien dat niet 
alleen de nieuwkomers heel wat 
‘bagage’ met zich meedragen, maar 
ook onze eigen geschiedenissen zijn 
erg bepalend voor hoe wij ons op-
stellen als buddies. Wat je meege-
maakt hebt, heeft natuurlijk invloed 
op hoe je omgaat met nieuwe situ-
aties. Soms vergeet ik daar naar te 
kijken. In zo’n spel als Diversegem, 
merk ik dat ik zelf ook wel eens te 
snel conclusies durf trekken.

 Door regelmatig 
na te denken over 
maatschappelijke 
thema’s, kreeg ik 
de behoefte om me 
meer in te zetten 
voor anderen. 

Neem jij wat je doet in je 
vrijwilligerswerk ook mee in 
je dagdagelijks leven? Heeft je 
vrijwilligerswerk invloed op jou 
als persoon?   

Goede vraag. Ik weet niet of die er-
varingen uit mijn vrijwilligerswerk 
invloed hebben op mijn privéleven, 
of op wie ik ben. Maar het heeft 
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Zonder Motief zou ik dit vrijwilligers-
werk niet doen, denk ik. Door op re-
gelmatige basis na te denken over 
maatschappelijke thema’s en hoe 
wij ons daartoe verhouden, heeft 
dat bij mij de behoefte gecreëerd 
om me meer in te zetten voor an-
deren en breder te kijken dan enkel 
mijn eigen leven, mijn eigen huis, 
… Ik stond altijd wel vrij positief en 
open ten opzichte van anderen, 

mijn kijk op de wereld alleszins wel 
verbreed. Ik krijg zeker andere in-
zichten.

Je neemt ook al een tijdje deel 
aan het LeV-leerhuis van Motief. 
Op welke manier helpt het 
meedoen met onze activiteiten 
jou als vrijwilliger? Hoe 
ondersteunt jou dat als mens? 

maar actie ondernemen, dat deed 
ik niet. Daar heeft Motief wel echt 
het verschil in gemaakt. Tijdens de 
zomermaanden is er geen samen-
komst van  onze leerhuisgroep, dan 
merk ik ook dat ik langzaamaan har-
der aan het worden ben, een minder 
open blik heb. Eens dat het leerhuis 
terug start, dan voel ik dat mijn hart 
weer een beetje opengaat. Voor mij 
voelt dat heel positief. 

MOTIEF IN GESPREK
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Welke plaats moet levensbeschouwing in het 
onderwijs krijgen? Mogen levensbeschouwe-
lijke symbolen aanwezig zijn in de publieke 
ruimte? Brengt religie onderdrukking of kan 
het emanciperend zijn? Is het ‘vooruitgangs-
geloof’ van economen en bankiers  ook een 
vorm van levensbeschouwing? 

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

I MAATSCHAPPIJ & ACTUALITEIT
tie en handvatten te bieden die helderheid 
bieden in het actuele debat. Anderszijds bie-
den deze vormingen een oefenruimte om je 
houding en visie in eigen leef- en werkomge-
ving vorm te geven. 

Motief werkt het hele jaar door aan een ac-
tueel aanbod, op basis van concrete praktijk-
vragen van lokale partners. Onderstaand aan-
bod is slechts een momentopname. Blijf op de 
hoogte van ons volledige aanbod via onze digi-
tale nieuwsbrief, website of facebookpagina. 

Onze samenleving wordt alsmaar diverser en 
daagt ieder van ons uit om met die diversiteit om 
te gaan, zowel op het werk als in de vrije tijd. Voor 
veel jongeren is die superdiverse en veranderende 
samenleving een vanzelfsprekendheid -ze hebben 
nooit een andere werkelijkheid gekend. Maar hoe 
speel je daar op in als als ouder, jeugdwerker of 
leerkracht? 

Tijdens deze avond buigen experts en eerstelijns-
werkers zich in een panelgesprek over de Leu-
vense context. We bieden aan de hand van het 
handboek ‘Positieve identiteitsontwikkeling met 
moslimjongeren’ een aantal handvatten en inzich-
ten voor iedereen die wil groeien in diversiteit. We 
richten ons dus niet alleen op (moslim)jongeren 
of eerstelijnswerkers. Iedereen die wil reflecteren 
over levensbeschouwelijk diversiteit en de eigen 
positie hierbij is welkom. 

Begeleiding: Motief

Organisatie:  i.s.m. Stad Leuven, Bibliotheek 
Tweebronnen, School Zonder 
Racisme, Vormingplus Oost-
Brabant, e.a. 

Data: Op donderdag 20 februari van 
19.30 u. tot 22.00 u.

Plaats: Romaanse Poort, lokaal A13, 
Brusselsestraat 63, 3000 
Leuven

Inschrijven: www.motief.org/events/
leuven2020

Prijs: gratis

Cursuscode: 101.432

Leuven 
(OP)GROEIEN IN DIVERSITEIT
Werken aan een positief mens- en zelfbeeld
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Onze samenleving en dus ook onze stad, Vilvoor-
de, blijft veranderen. Willen we ook blijven samen-
leven, dan moeten we zoeken naar een ’Nieuw Wij’ 
waarin we allemaal opnieuw onze plek vinden. We 
nodigen dan ook alle Vilvoordenaars uit om sa-
men in gesprek te gaan rond het samenleven in 
hun stad. 

Welke bril heb jij op wanneer je kijkt naar Vilvoor-
denaars met een andere overtuiging? Welke ‘mo-
dellen’ van brillen bestaan er zoal om te kijken 
naar samenleven in diversiteit? En hoe bepaalt 
elk van die brillen onze kijk op hoe we de buurt 
inrichten, hoe we met mekaar omgaan, hoe we het 
samenleven organiseren in onze wijk? Met welke 
bril op kunnen we –bijvoorbeeld wanneer we een 
straatfeest houden- zoveel mogelijk buren betrek-
ken? We vertrekken vanuit heel concrete dagelijk-
se situaties en proberen verschillende brillen uit! 
Tijdens deze gespreksavond laten we ons inspire-
ren door enkele Vilvoordse jongeren en kijken we 
mee door hun bril naar de diversiteit in onze stad. 

Begeleiding: Motief

Organisatie i.s.m. Stad Vilvoorde, 1001 
Schakels en andere partners

Data: Op donderdag 5 maart van 
19.00 u. tot 22.00 u.

Plaats: CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 
17, 1800 Vilvoorde

Inschrijven: www.motief.org/events/
vilvoorde2020

Prijs: gratis

Cursuscode: 101.468

 
 

Vilvoorde 
VILVOORDE OP WEG NAAR EEN ‘NIEUW WIJ’
Gespreksavond rond samenleven in diversiteit
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‘Bazzz’...dat is de manier waarop jongeren van Ma-
rokkaanse origine in onze superdiverse samenle-
ving elkaar een compliment geven. Dat is ook de 
manier waarop jeugdcentrum Bazzz haar jonge-
ren benadert. Bouwen aan zelfbewustzijn, zelf-
ontplooiing en een stevige portie zelfvertrouwen, 
daar staat de organisatie voor!  Een verbluffend 
resultaat van die aanpak is “Bazzz on stage”. On-
der begeleiding van verschillende professionele 
artiesten hebben jongeren van Bazzz gewerkt aan 
een eigenzinnige voorstelling waarin ze hun visie 
rond identiteit en samenleven in diversiteit naar 
buiten brengen.  Of het nu gaat over kansarmoe-
de, cultuur, religie, racisme of genderongelijkheid: 
deze jongeren nemen geen blad voor de mond. 
Geen censuur, maar wel een bewuste keuze voor 
openheid, dialoog en verbinding. Geloof ons: deze 
voorstelling wil je niet gemist hebben.

Motief ondersteunt deze voorstelling op 21 maart 
met een nabespreking voor iedereen die vanuit de 
eigen context (job, vrijwilligerswerk, buurt,...) een 
eerlijke inkijk wil in de belevingswereld van de jon-
geren van Bazzz. Tijdens de nabespreking praten 
we over welke inzichten bruikbaar zijn in je eigen 
leven en werk en hoe jij of jouw organisatie met 
deze thematiek aan de slag kan. Het publiek be-
paalt mee de inhoud van het gesprek. 

Liever enkel de theatervoorstelling?  
Dan ben je welkom op de avondvoorstelling op  
zaterdag 14 maart, zonder nabespreking.  

Begeleiding:  Bazzz, met nabespreking op 21 
maart door Motief

Organisatie:  Bazzz i.s.m. Motief, KifKif en 
andere partners

Data:  Voorstelling zonder nabespreking: 
Zaterdag 14 maart 2020 
19.30 u. tot 22.00 u.

 Voorstelling mét nabespreking: 
Zaterdag 21 maart 2020 
13.30 u. tot 17.30 u. 

Plaats:  Arenbergschouwburg, 
Arenbergstraat 28, 2000 
Antwerpen

Inschrijven: www.motief.org/events/ 
bazzz-on-stage/

Cursuscode: 101.476  en 101.475

Antwerpen 
BAZZZ ON STAGE
Theatervoorstelling met of zonder nabespreking

https://www.motief.org/?post_type=mep_events&p=11543&preview=true
https://www.motief.org/?post_type=mep_events&p=11543&preview=true
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Op de themavierdaagse van Motief en Welzijns-
schakels gaan we samen met een diverse groep 
deelnemers, met heel andere achtergrond en po-
sitie, nadenken over een thema dat ons allen aan 
gaat. We verkennen het maatschappelijke thema 
tot in de diepte: analyseren, reflecteren en ont-
dekken hoe we hier in ons dagdagelijks leven mee 
aan de slag kunnen. We verwelkomen iedereen die 
graag eens uit zijn eigen context wil stappen: om te 
bekomen van de ratrace, om even op adem te ko-
men van je zorgen, om tijd te maken om anderen 
écht te ontmoeten of jezelf wat reflectie te gun-
nen,... 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 La Foresta, een rustgevend oud klooster 
met privé-kamers middenin het Meerdaalwoud. 
Benieuwd naar het thema van 2020? Hou onze 
website en facebookpagina goed in de gaten! 

Begeleiding: Welzijnsschakels en Motief vzw

Data: Donderdag 21 mei 10.00 u. tot 
en met zondag 24 mei 2020, 
14.00 u.

Plaats: La Foresta, Oud-Heverlee

Inschrijven: www.motief.org

Prijs: per inkomenscategorie, zie 
website.

Cursuscode: 101.470

Oud-Heverlee 
THEMAVIERDAAGSE
Save the date 

De samenleving verwacht dat nieuwkomers, maar 
ook andersgelovigen en mensen met migratieroots 
(zelfs na meerdere generaties) zich integreren. Met 
‘integratie’ wordt dan vooral bedoeld zich aanpas-
sen aan ‘de Belgische samenleving’ met haar nor-
men en waarden. Maar hoe die normen en waarden 
er precies uitzien, daar kan niemand op antwoor-
den. Hierdoor lopen we als samenleving vast. 
 
Tijd om eens onder de loep te nemen hoe we kij-
ken naar verschil. Welke bril draag jij als je kijkt 
naar stadsgenoten met een andere overtuiging? 
Hoe bepaalt die bril onze kijk op hoe we de buurt 
inrichten en met elkaar omgaan? Welke andere 
‘modellen’ van brillen bieden je een nieuwe kijk op 
samenleven in diversiteit? We nemen herkenbare 
situaties onder de loep een proberen verschillen-
de brillen uit. 

Begeleiding: Motief vzw

Organisatie:  Vormingplus Citizenne 

Data:  18 april 2020  
(tijdens het Hospitality Festival)

Plaats: KVS, Arduinkaai 7, Brussel

Inschrijven: Registreren kan op  
www.motief.org maar is niet 
noodzakelijk

Prijs: gratis

Cursuscode: 101.469

 

Brussel 
DE BRIL VAN HET VERSCHIL
Motief op het Hospitality-festival

http://www.motief.org
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Welke belangrijke evoluties maakt het christendom in onze contreien door? Rond 
welke vragen zijn moslims in Europa vandaag vooral bezig? Welke thema’s worden 
door vrijzinnigen vandaag op de maatschappelijke agenda’s geplaatst? In deze rubriek 
zoomen we dieper in op één levensbeschouwing.

EÉN LEVENSBESCHOUWING 
ONDER DE LOEPII

 Aalst

DE ONZICHTBARE KRACHT VAN ONVERVULDE DROMEN
Bijbeldag

Wij dromen van een goed leven, niet alleen voor 
onszelf, ook voor anderen, én voor de aarde waar-
op wij leven mogen. Maar die dromen botsen vaak 
met de weerbarstige krachten van de dood, met de 
machten van het Systeem of de Wereldorde waar-
aan we onderworpen lijken. Over deze realiteit wil-
len we samen nadenken en zoeken naar heel con-
crete wegen ten leven. In die zoektocht zullen we 
ons laten inspireren door enkele verzen uit de brief 
van Paulus aan de messiaanse gemeente van Rome 
(8, 18-23 ‘de schepping in barensweeën’) en door de 
weg die door Eco-kerk wordt uitgeprobeerd.

Begeleiding: Collectief voor ‘Bevrijdende 
Bijbellezing’

Organisatie:  i.s.m. Christenen voor het 
socialisme

Data: Zaterdag 7 maart 2020 
van 10.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Jebron, Begijnhof 1, 9300 Aalst

Inschrijven: Jan.de.roeck3@telenet.be of 
lieveneukermans@gmail.com 

Prijs: € 10 - Soep, koffie en thee 
inbegrepen. Zelf boterhammen 
meenemen. 

Cursuscode: 101.471
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Sint Pieters Woluwe (Brussel)

BIJBELWEEK
Save the date

Christenen voor het Socialisme organiseert elk jaar 
een Bijbelweek. Tijdens deze 5 ontspannende da-
gen verdiepen we ons in een Bijbels thema dat ook 
vandaag in het maatschappelijk debat zeer actueel 
is. Iedereen welkom. Meer informatie verschijnt in 
de loop van het voorjaar op onze website. 

Begeleiding: Christenen voor het socialisme 
(CVS)

Data: Dinsdag 4 augustus tot en met 
zaterdag 8 augustus

Plaats: Notre Dame Chant d’oiseau,  
Sint Pieters Woluwe (Brussel) 

Inschrijven: Kan vanaf het voorjaar 2020

Prijs: per inkomenscategorie, zie 
website.

Cursuscode: 101.472

17
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Een leerhuis?! Wat is dat voor een beest?  
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 

LEERHUIZENIII

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’,...

18
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Gent-Wondelgem 

DE DAG VAN DE HEER
Het Bijbelboek Joël

In bijna alle boeken van de profeten wordt er over 
“de dag van de Heer’ gesproken. Die dag komt het 
meest voor in Joël. Joël is een korte beschrijving 
van wat er gebeurt op die dag.  Een kantelmoment 
in de geschiedenis van afbraak naar herstel, van 
wanhoop naar hoop, van onrecht naar recht en 
van oorlog naar vrede.  Zonen en dochters staan 
op, ze dromen van een nieuwe toekomst, een an-
dere betere wereld. Ze zien haar al voor zich. Ook 
ouderen gaan mee dromen en komen in het ge-
weer. Want die omslag komt er niet zonder slag of 
stoot. Het zal vandaag de dag niet anders zijn.

Begeleiding: Marc Loos

Data: Op dinsdagen van 20.00 u. tot 
22.00 u. 28 januari, 25 februari, 
24 maart, 28 april, 26 mei

Plaats: t.h.v. Marc Loos, Blauwstraat 
34, 9032 Gent-Wondelgem

Inschrijven: via marc.loos@telenet.be of op 
www.motief.org 

Prijs: gratis deelname

Cursuscode: 101.473 

“Ik kijk telkens weer uit naar de 1ste woensdag van de maand naar het 
leerhuis ‘God en de Moraal’ met Paul De Witte, het biedt me een andere kijk op 
bijbelse ethiek. We maken kennis met bijbelverhalen en bijbelse figuren, met 
de verschillende boeken. We onderzoeken verteltechnieken en de semantiek 
achter getallen, namen, woorden, … met oog voor de geschiedenis erachter. 
We verdiepen ons ook soms in moeilijkere teksten en thema’s. Paul voorziet 
ons van achtergrondinformatie en passende tekstanalyses. Ik heb reeds een 
goede kennis van de Bijbel,  maar toch steek ik enorm veel op, ook van de 
deelnemers. Het is een aanrader tot en met.”

 Jozef Van den Bosch, 
deelnemer Leerhuis  
God en de MoraalDEELNEMERS 

GETUIGENIS

18
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Zedelgem 

DE OPSTANDING 
UITGEDAAGD
Wegwijs in het  
Nieuw Testament

Jezus’ levensweg liep uit op een barbaarse executie 
op een kruis, uitgevoerd door de Romeinse bezetter 
op aandringen van de religieuze leiders. Na verloop 
van tijd werd deze ‘ nederlaag’ door zijn volgelingen 
als een weg ten leven gezien. Ontstellend en onbe-
grijpelijk. Hoe kwamen die eerste volgelingen tot dit 
geloof? We gaan op zoek naar de betekenis van op-
standing en opstandigheid! We diepgronden de op-
standingsverhalen. Waar haalden zijn volgelingen 
de kracht om staande te blijven en inspirerend te 
leven dwars door de dood heen.

Begeleiding: Dr. Egbert Rooze en Roger 
Vandenberghe

Data: Op zaterdagnamiddag van 
13.45 u. tot 16.15 u. 
25 januari, 29 februari, 28 
maart, 25 april, 23 mei

Plaats: CM-lokaal, Groenestraat 90, 
8210 Zedelgem

Inschrijven: Bij Roger Vandenberghe: 
050/24.02.51

Prijs: gemiddeld € 25 à 30, in 
groepsoverleg tijdens eerste 
samenkomst. 

Cursuscode: 101.430
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Lier 

HET BIJBELBOEK ESTER ACTUEEL GEFILEERD
Ester en haar ondeugende fratsen

In dit leerhuis lezen we het onwaarschijnlijke ver-
haal over een vrouw die op slinkse wijze het lot van 
haar volk weet om te keren. Haar identiteit, wie ze 
is en waar ze in gelooft, houdt ze verborgen -want 
haar volk staat niet op een goed blaadje bij de 
machthebbers; maar waar ze voor staat, dat blijkt 
uit haar bevrijdende praktijk. Een boek vol razend 
actuele thema’s zoals: Hoe je eigen identiteit en 
geloofsovertuiging bewaren in tijden van ‘Law and 
Order’? Hoe weerwerk bieden aan onderdrukking 
en dood? Hoe een onafwendbare realiteit afwen-
den en toekomst màken? 

We onderzoeken Esters werkwijze en aanpak op 
vrolijke en actuele wijze. Iedereen welkom! 

Begeleiding: Dr. Egbert Rooze

Data: Op maandagavond  
van 19.30 u. tot 21.30 u.  
30 maart, 27 april, 11 mei

Plaats: De Brug, Kapucijnevest 16, 
2500 Lier

Inschrijven: www.motief.org of Maroos 
Michielsen (van De Brug)

Prijs: € 30

Cursuscode: 101.474
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Berchem

MET MARCUS AAN TAFEL
Lijden en afwijzing behoort tot het evangelie

Het is zonneklaar dat dit oudste evangelie geschre-
ven is nadat de tempel van Jeruzalem verwoest is. 
Deze acte is niet alleen een militaire nederlaag, 
maar ook een theologische: wie is de ‘sterkste’ 
god, welke macht moeten we ‘geloven’ en eren? 
We gaan ons voornamelijk bezig houden met de 
betekenis van ‘lijden’ onder, en ‘weerstaan’ aan de 
machten van toen, hoe verschillend die ook zijn. 
Hartelijk welkom om mee te speuren. 

Begeleiding: Dr. Egbert Rooze

Data: Elke derde vrijdagavond van de 
maand van 20.00 u. tot 22.15 u. 
17 januari, 21 februari, 20 
maart, 17 april, 15 mei

Plaats: t.h.v.  Egbert Rooze, Van 
Vaerenberghstraat 67, 2600. 
Berchem

Inschrijven: www.motief.org 

Prijs: € 40

Cursuscode: 101.428
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Brugge

BABELATELIER
Tastgesprekken over  
Maria Magdalena

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In 
het Bab[b]elatelier gaan we met elkaar aan de 
babbel over de Bijbel. Zo ontstoffen we de oude 
grondteksten. Om onze eigen denkkaders en pa-
tronen te doorbreken. Om helderder te zien, an-
ders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier 
is een werkplek waar we ons denken, voelen en 
doen samenleggen.

 ■ Woensdag 3 februari 2020:  
Het evangelie volgens Maria Magdalena

Buiten de bekende vier evangeliën zijn er ook nog 
andere. Maar die zijn logischerwijze minder be-
kend. Er staat ook een evangelie op naam van Ma-
ria Magdalena. Een boeiende tekst die rechtstreeks 
aansluit bij de verschijning van Jezus aan Maria 
Magdalena in het Johannesevangelie. In haar evan-
gelie komen we weer meer op het spoor over wie 
zij was en hoe zij zich verhield tot ‘de Twaalf’. We 
gaan het evangelie samen lezen én interpreteren.

Met Caroline Vander Stichele en Jean Bastiaens

 ■ Woensdag 2 maart 2020:  
Maria Magdalena: de legende van  
een mystica

Maria Magdalena heeft vele gezichten. Volgens een 
bekende legende is zij na vervolging in Israël ge-
vlucht en door toeval aangespoeld aan de zuidkust 
van Frankrijk, in de buurt van het huidige Marseille. 
Daar is zij gaan werken als verkondigster, totdat zij 
een thuis vond in een grot. In die grot heeft zij tal 
van mystieke ervaringen gehad. De legenda aurea 
en Petrarca weten er ons meer over te vertellen! 

Met Ness Vanthournout en Koen Dekorte

 ■ Woensdag 4 mei 2020:  
Maria Magdalena en De Da Vinci Code

Wie is Maria Magdalena en in welke verhouding 
stond zij tot Jezus? Was zij misschien uitwisselbaar 
met ‘de beminde leerling’ uit het Johannesevan-
gelie? Op basis van het schilderij van het Laatste 
Avondmaal van Leonardo da Vinci zou je dat mis-
schien kunnen denken. Er is in de geschiedenis een 
lang spoor getrokken van Maria, de graal en een in 
verborgenheid levend nageslacht. Hoe moeten we 
de Da Vinci Code van Dan Brown in dit opzicht le-
zen en waarderen?

Met Kristien Hemmerechts en Koen Dekorte

 ■ Woensdag 8  juni 2020:  Welke toekomst is 
er voor de erfenis van Maria Magdalena?

Maria Magdalena is niet enkel een figuur uit het 
verleden. Zij is van betekenis voor het heden, en 
zeker voor de toekomst. De zes voorafgaande 
avonden hebben ons heel verschillende beelden 
van haar getoond. Is er een rode draad in dat alles? 
Hoe kunnen we met haar een impuls geven aan 
een minder patriarchaal christendom? Kunnen we 
verder komen dan een vrijblijvend dromen?

Met Jannica de Prenter, Koen Dekorte en Jean 
Bastiaens

Organisatie: YOT vzw en Bijbelhuis 
Zevenkerken, i.s.m. Motief

Data: Op woensdagen van 20.00 u. 
tot 22.00 u.  3 februari, 2 maart, 
4 mei, 8 juni

Plaats: Heilige Magdalenakerk en 
Pastorie, Stalijzerstraat 19, 
8000 Brugge

Inschrijven: Voor elke sessie apart, via 
babelatelier.yot@gmail.com of 
www.motief.org

Prijs: € 8 per sessie 

Cursuscode: 101.439 
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PUBLICATIES

Positieve 
identiteitsontwikkeling 
met moslimjongeren 

Een tool- en handboek 
voor eerstelijns-werkers

Eerstelijnswerkers die vandaag willen 
werken aan positieve identiteitsont-
wikkeling 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 com-
plexiteit van de actuele realiteit, de 
onduidelijkheid rond begrippen als 
terreur en radicalisering en de angst 
die hierdoor in de hand wordt ge-
werkt, creëren bij heel wat leerkrach-
ten, schooldirecties, jeugdwerkers en 
hulpverleners een handelingsverle-
genheid. Of erger: een handelings-
dwang. Een repressieve veiligheids-

Meer Motief-publicaties vindt u op  
www.motief.org/publicaties 
Bestellen kan via de website

spelen in de positieve identiteitsont-
wikkeling van (moslim)jongeren? Dit 
boek toont hoe visie, handelingssleu-
tels en concrete methodische tools 
intrinsiek met elkaar verbonden zijn. 
In het omgaan met (levensbeschou-
welijke) diversiteit pleiten de auteurs 
ervoor om consequent te durven kie-
zen voor een transformatielogica en 
een emancipatorische aanpak.

Dit tool- en handboek hoef je niet 
persé –zoals een ander boek- van vo-
ren naar achteren te lezen.  Het con-
cept van dit handboek leent zich er-
toe 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 hoofd-
stuk 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 passa-
ge 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

Positieve 
identiteitsontwikkeling  
met moslimjongeren
Een tool- en handboek voor 
eerstelijnswerkers
Elke Vandeperre I Jonas Slaats I Rosalie Heens I Samira Azabar 
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Vorming op het snijpunt 
van levensbeschouwing en 
samenleving

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’, ‘radica-
lisme’. Thema’s waarbij voortdurend en vanzelfsprekend een link wordt gelegd met 
moslims. De complexiteit van de actuele realiteit, de onduidelijkheid rond begrip-
pen 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 vei-
ligheidslogica dreigt in het eerstelijnswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische logica 
te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar gretig op in met prakti-
sche 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 kun-
nen detecteren en weerwerk bieden. ‘Preventie van radicalisering’ is de bril gewor-
den 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 ac-
tuele 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 spelen in de positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren? 

Dit boek toont hoe visie, handelingssleutels en concrete methodische tools in-
trinsiek 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 handboek is een publicatie van vzw Motief, een door de Vlaamse overheid er-
kende vormingsinstelling gespecialiseerd in ‘levensbeschouwing en samenleving’. 
Het boek kwam tot stand bij het ontwikkelen en begeleiden van vormingspro-
gramma’s voor professionals omtrent ‘omgaan met levensbeschouwelijke diver-
siteit’ en ‘positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren’. 
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ISBN 9789044134964

logica dreigt in het eerstelijnswerk 
stilaan de ‘normale’ pedagogische 
logica te verdringen. Een antiradica-
liseringsindustrie speelt daar gretig 
op in met praktische checklists, quick 
fixes, hapklare ‘tools’ en handige me-
thodiekjes. Met korte bijscholings-
programma’s waarin experts paskla-
re antwoorden bieden op dringende 
praktijkcases hopen we te leren hoe 
we radicaliserende jongeren vroegtij-
dig kunnen detecteren en weerwerk 
bieden. ‘Preventie van radicalisering’ 
is de bril geworden waardoor we 
naar ons dagelijkse werk met jonge-
ren 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 radicaliserings-
discours even een stapje achteruit 
te zetten en terug te keren naar de 
vraag: Wat is onze pedagogische op-
dracht 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 han-
delingsruimte en hoe kunnen we die 
ten volle gebruiken? Hoe krijgen we 
opnieuw vertrouwen in de deskun-
digheid waarover we beschikken om 
een diepgaande, constructieve rol te 
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Levensbeschouwing  
in de hulpverlening.  
Een actief pluralistische 
houding

Waaier en visietekst

In de visietekst bieden we een alge-
meen analysekader en leidraad om 
vragen uit de hulpverleningspraktijk 
te onderzoeken en bespreekbaar te 
maken. We analyseren deze vragen 
door in te gaan op de maatschappe-
lijke context en de referentiekaders 
van cliënten en hulpverleners. Daar-
naast geven we handvatten voor het 
vergroten van de professionele han-
delingsbekwaamheid van de hulpver-
lener op het vlak van levensbeschou-
wing 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 aan-
tal concrete vragen die hulpverleners 
kunnen helpen bij het bevragen van 
de cliënt, het analyseren van de hulp-
vraag, het zich bewust worden van 
eigen zingevingskaders en hoe die de 
hulpverleningsrelatie beïnvloeden, 
en helpen bij het ontdekken van en 
omgaan met hindernissen die levens-
beschouwelijke verschillen kunnen 
opwerpen.

Kostprijs: €10  
+ verzendingskosten

Islam, what’s  
the difference? 

DVD + Handleiding met 
werkvormen

Op deze DVD interviewt comedian 
Salahedinne een aantal moslim-
jongeren over thema’s als identi-
teit, relaties, burgerschap en toe-
komstverwachtingen. Voelen deze 
jongeren zich thuis in onze samen-
leving? 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 geïnterview-
de jongeren. 

In de bijhorende handleiding stel-
len 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 Migranten-
beleid en Youth in Action.

Kostprijs: €10 + verzendingskosten

Buren zoals we ze  
(niet) kennen 

Moslims en niet-moslims 
onderaan de ladder

Een groeiende di-
versiteit onderaan 
de maatschappelijke 
ladder daagt armoe-
deorganisaties en 
hulpverleners uit. 
Blijkbaar is het niet 
eenvoudig om met 
moslims en niet-mos-
lims een gezamenlij-
ke strijd tegen armoe-
de aan te gaan. Door het onderzoeken 
van de wederzijdse beeldvorming tus-
sen deze twee groepen wil Motief ach-
terhalen welke hindernissen in de weg 
zitten. We interviewden vijftien armoe-
deorganisaties over hoe ze omgaan 
met deze groeiende diversiteit. Verder 
brachten we groepen van moslims en 
groepen van niet-moslims in armoe-
de 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 onder-
aan de ladder' tussen diverse groepen 
van mensen die in armoede leven, 
diepgaander te thematiseren. Dit is dus 
ook een praktisch boek met handvat-
ten 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
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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

 ■ EGBERT ROOZE lid Algemene Vergadering Motief,   
 leerhuisbegeleider, protestants theoloog

 ■ 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
 ■ AMIR HABERKORN stuurgroeplid van Unie van Progressieve Joden  
 van België en lid van Een Andere Joodse Stem

 ■ INA KOEMAN protestants theoloog, stadspredikant   
 Antwerpen

 ■ ELLY MONDELAERS docente Hebreeuws, opgeleid aan de  
 Sint-Trudoabdij te Brugge

 ■ ROGER VANDENBERGHE verantwoordelijke Bijbelgroep De Vlaspit

 ■ MARC LOOS protestants dominee

STEUN HET  
SOLIDARITEITS-

FONDS 
Iedereen heeft recht op vor-
ming, daar gaan we van uit bij 
Motief. Daarom betalen deel-
nemers in bepaalde vormin-
gen volgens inkomen, houdt 
Motief haar deelnameprijzen 
steeds zo laag mogelijk of gra-
tis voor mensen in een eco-
nomisch kwetsbare situatie 
en is de voorgestelde deel-
nameprijs in elke vorming be-
spreekbaar. Indien de basis-
prijs 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!

COLOFON

 ■ Foto’s: Motief vzw,  
Lucia De Dycker,   
Linda Sannen, YOT

 ■ Layout: SAKADO
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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 secreta-
riaat: 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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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. 



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


