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VORMING OVER
LEVENSBESCHOUWING
& SAMENLEVING

VASTE MEDEWERKERS

WAT IS MOTIEF?
Motief is een vormingsinstelling, gespecialiseerd in het thema ‘levensbeschouwing in
de samenleving’, erkend door het Ministerie van Cultuur. Motief is een autonome vormingsinstelling die zich vrij en onafhankelijk
van religieuze instituten en geloofsgemeenschappen in onze samenleving beweegt,
maar er niettemin mee in dialoog treedt.
Motief buigt zich onder andere over de volgende 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’?

■ Zahide Sandal,
administratief
medewerkster

■ Imane Hadra,
educatief medewerkster

■ Lieve D’haese,
educatief medewerkster

■ Jo Dirix,
educatieve medewerker

■ Elke Vandeperre,
coördinator

■ Linda Sannen,

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

bibliotheek

RAAD VAN BESTUUR

■ Frits,
kantoorhond en
straathoekwerker

vzw Motief
Belgradestraat 80
2800 Mechelen
Tel.: 015/200.301
Email: info@motief.org

motief.org

@motief

Rekening: BE09 0012 6989 0957
RPR Mechelen - BE0456 656 006
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Willy Duchatelet
Mieke Mariën
Jelle Roelants
Jan Soetewey
Jan Vanderputte
Annick Zwaan
Lamia Cheba
Anne Fonteyne

REDACTIONEEL

INZETTEN OP VERBINDING
Het was onze eerste communicatie toen we maart van 2020 in lockdown gingen: via onze kanalen stelden we de vraag ‘hoe blijf jij verbonden?’. Wanneer we - bijna 2 jaar later - een evaluatie
maken lijkt dat nog steeds de vraag te zijn die op de voorgrond ligt.

We vingen het najaar 2021 aan
vol goede moed en - naar corona normen - een goed gevulde agenda. In ons LeV leerhuis
bleek al snel dat het thema
waarrond er wordt gewerkt,
‘meer menselijkheid na de pandemie’, nagels met koppen slaat:
nieuwe deelnemers en anciens
gaan gretig aan de slag met het
thema en toonden tijdens de
eerste sessie van het leerhuis
al dat er heel wat dingen onverwerkt zijn, dat huidhonger
of het gebrek aan verbinding
zijn sporen nalaat. Naast een
verwerking op het individuele
niveau, dienen we ook de rekening te maken van de gebeurtenissen op het maatschappelijke
niveau: voor wie werd er (niet)
gezorgd tijdens de pandemie?
Wie vielen er uit de boot? En,
wat vertelt ons dat over de manier waarop we voor elkaar zorgen? Welk systeem zorgt ervoor
dat de meest kwetsbaren in de
samenleving altijd de kop van
jut zijn? Daarnaast dienen we
zo stoutmoedig te zijn en te vragen: had de coronapandemie
ook positieve gevolgen? Zo ja,
welke lessen trekken we daaruit voor de toekomst? Wat willen we vooral vasthouden? De
gretigheid en het enthousiasme
waarmee er rond dit thema aan

de slag wordt gegaan, doet ons
broeden op nieuwe plannen en
vormingen, waarover later ongetwijfeld meer.
Een ander project dat onze
agenda vult is een vormingsdag
voor penitentiaire beambten zeg maar cipiers - in opleiding,
getiteld ‘kennismaking met islam’. In kleine groepen leiden
we cipiers rond in Antwerpen,
bezoeken we een moskee en
worden er twee workshops gehouden. In de moskee staat een
gids de cipiers te woord, waarbij geen onderwerp wordt uit
de weg gegaan, geen vraag geschuwd. In de eerste workshop
reflecteren we samen over casussen uit de gevangenis. We
reiken cipiers tools aan die ze
kunnen inzetten in een (super)
diverse (werk)context. De tweede workshop wordt verzorgd
door de jongeren van jeugd-
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centrum Bazzz in Berchem. Zij
reflecteren met de cipiers over
het beeld dat zij hebben over
jongeren met migratieroots.
Sommige van deze vormingsdagen zijn erg pittig: de beelden
en ideeën die ontwikkeld zijn
op basis van hun professionele
ervaringen vragen erom ernstig
genomen te worden, maar vragen tegelijk ook om verbreding
en contextualisering. Nooit een
saai moment, zoveel is duidelijk.
We blikken terug op een intensief najaar, maar met goede
moed - en een nieuwe kracht bij
Motief - bereiden we ons voor
op het voorjaar van 2022.
We wensen je veel leesplezier
en we hopen je tegen te komen
tijdens een van onze vormingen.
Jo Dirix
educatief medewerker

VRIJWILLIGERS
VACATURE
■ Wie ben jij?
●

●

●

●

●

Zoek je meer ervaring in het
vormingswerk?
Ben je geschoold in een
menswetenschappelijke richting en wil je de stap
zetten naar het emancipatorisch vormingswerk?
Ben je geïnteresseerd in de
thema’s waar Motief rond
werkt?
Ben je in hart en nieren een
groepswerker?
Herken jij je in één van deze
beschrijvingen?

■ Wat ga je doen?
Tijdens vormingen begeleid je
groepsgesprekken en spelmethodieken voor een zeer divers
publiek, samen met medewerkers van Motief. Je krijgt de kans
om met onze vaste medewerkers na te denken over nieuwe
werkvormen. Neem zeker een
kijkje in ons vormingsaanbod in
deze brochure of op onze socialemediakanalen en website.

■ Wat bieden wij je?
Bij Motief					
●

●

●

●

●

Krijg je de kans om te groeien, uit te proberen, fouten te maken
en opnieuw te proberen.
Krijg je ondersteuning van professionele medewerkers, je krijgt
feedback en je krijgt de kans om te groeien in het vormingswerk.
We voorzien intervisie om over je groei te reflecteren.
Verruim je je netwerk door contact te hebben met andere verenigingen die voor emancipatie, diversiteit en kritisch denken staan.
			
Kom je terecht in een warm team van gedreven medewerkers dat
vrijwilligers een warm hart toedraagt.
Heb je recht op een onkosten- en vrijwilligersvergoeding en ben je
gedekt door een vrijwilligersverzekering.

Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan?
Stuur een mail naar info@motief.org

BELGRADEHUIS
■ Zoek je een mooie, rustige locatie voor een vergadering, workshop of vorming?
Op amper 10 minuten wandelen van het station van
Mechelen ligt het Belgradehuis, in de Belgradestraat 80.
Het Belgradehuis is een zeer lichte, aangename vergader- of vormingslocatie gelegen in een rustige woonwijk,

dichtbij openbaar vervoer en een winkel, een oase van
rust middenin de stad. Het Belgradehuis heeft 2 vergaderlokalen die je kan huren. Wens je meer info kijk dan
op de website of mail naar belgradehuis@motief.org
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Ons kleine verhaal in het
nieuwe abnormaal

overeen te
komen

3 momenten

101.568

motief.org

overeen te komen
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Diversegem

Beveren

1 avond

101.566

avansa-wd.be

21 februari
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Buren zoals we ze (niet)
kennen

Houthalen Helchteren

4 avonden

101.538

avansa-limburg.be

8 en 15 februari,
8 en 22 maart
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1 dag

101.569
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12 mei
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101.572
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gmail.com
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Tussen wankelmoedig
vertrouwen en standvastige
hoop
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10 dinsdagen

101.553

jebron@telenet.be

11 januari
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Hoe Hij staande bleef?

Zedelgem

5 zaterdagnamiddagen

101.564

motief.org

8 januari
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Het grote verhaal & het nieuwe
normaal

Roeselare

6 dinsdagavonden

101.567

motief.org

11 januari
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Leerhuis

Hasselt

4 dinsdagavond

101.557

motief.org

1 februari

22

Publicaties ..................................................................................................................................... 27
Praktische informatie en prijzen ................................................................................................ 30
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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, parochiaal werk,
etc. We passen onze aanpak
en methodiek aan op maat
van de situatie van uw groep:
personeelsleden, vrijwilligers,
beleidsmedewerkers,
buurtbewoners, etc.

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 op via het
contactformulier op onze site.

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

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 meer op onze website
motief.org/vormingen.

DEELNEMERS
GETUIGENIS

“Tijdens het organiseren van onze
inspiratiedagen vonden we het belangrijk om
onze medewerkers inzichten te geven over de
diverse samenleving waarin we leven, zorgen en
werken. Zo ontdekten we ‘Bril van het verschil’.
De vorming werd inspirerend en toegankelijk
gebracht, met enthousiasmerende lesgevers.
Ook zat er voldoende vaart in, maar toch ook
ruimte om discussies toe te laten. Door de
verschillende oefeningen was er afwisseling en
kwam er spontaan meer interactie naar boven.
De waaiers die bij deze vorming horen, zijn een
mooie samenvatting en dadelijk toepasbaar in
de werking. Een aanrader!”
Els Cuddeman, Deskundige Projecten - Strategie en
coördinatie Stad Halle, deelnemer en aanvrager ‘Bril
van het verschil’
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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 meer op onze website motief.org/vormingen.

logo
Diversegem

“Tijdens de vorming werd interactie sterk
aangemoedigd wat zeer goed heeft gewerkt. Er
was een aangename sfeer, een omgeving waar
je vrij was om te denken en je gedachten
te delen, hoe verschillend het ook kon
DEELNEMERS
zijn. Zulke vormingen en initiatieven zie ik
GETUIGENIS
echt als een bouwsteen voor een betere
maatschappij, een Diversegem.”
Aynur Kabak, studente, studentenvertegenwoordiger
Sociale Raad UGent, deelnemer Diversegem
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VORMING OP MAAT

DEELNEMERS
GETUIGENIS

Complex Compromis
Onze samenleving werd de laatste decennia
steeds diverser. Zo horen we verschillende talen
op de bus en krijgen we op ons buurtfeest steeds
meer verschillende eetgewoontes voorgeschoteld. We zien zelfs de reglementen van onze sportclub en werkplek veranderen als reactie op al die
verschillende overtuigingen en voorkeuren. Die
veranderende samenleving vraagt een constante
mentale aanpassing. Het is 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.

“De vorming ‘Complex Compromis’
bracht me verrassende inzichten bij
rond de wijze waarop we in onze
samenleving kunnen omgaan met
verschillen. Het begrip actief pluralisme
opende voor mij een wereld waarin
diversiteit een werkwoord is, meer
dan een zuivere vaststelling. Ook
mijn eigen positie en houding daarin
werden tijdens deze drie avonden
een stuk helderder. De oefeningen
en de uitwisseling met de andere
deelnemers zorgden voor verrijkende
en confronterende momenten waarin
de door de begeleiders aangebrachte
kaders al voor een deel hun praktische
toepassing kregen. Het blijft hoe dan
ook ‘complex’…en dat is het moeilijke
én mooie tegelijk.”

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. Tijdens 3 samenkomsten oefenen we ons op verschillende bouwstenen die ons kunnen helpen bij het samenleven in
diversiteit.

Eva, deelnemer Complex Compromis
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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 meer op onze website motief.org/vormingen.

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 meer op onze website motief.org/vormingen.

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
uitsluiting en racisme

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

Zeg nooit zomaar
‘sprookje’ tegen een
verhaal
(Kort)verhalen zijn minuscule vensters die toegang bieden tot
nieuwe werelden, andere manieren van denken, nieuwe dromen.
Ze doen je reizen naar de andere kant van het universum, terwijl je
op tijd thuis raakt voor het avondeten, schreef auteur Neil Gaiman
ooit. Ook tweeduizend jaar geleden was men al overtuigd van de
enorme kracht van verhalen: om op mentale verkenning te gaan
in landschappen of ideeën die vreemd zijn, en die je eerst op een
veilige manier even wil onderzoeken voor je er met twee voeten
in gaat staan. Of om door vertrouwde en herkenbare straten en
verhaallijnen te gaan struinen in gedachten, en eens in de huid
van een fictief personage te kruipen die de dingen helemaal anders
ziet en ervaart dan jij. Of om gewoon verrast te worden door de
eigenzinnige blik van intrigerende figuren die je erin tegenkomt, de
verrassende nieuwe vragen die zij aan jou stellen…

Dat levensbeschouwelijke tradities -zoals de joodse, christelijke
en islamitische traditie- zo’n rijkdom aan verhalen in zich dragen,
is geen toeval: ook onze voorouders beseften al dat een verhaal
het pedagogisch instrument bij
uitstek is. Je kan een inzicht op
een theoretische manier aan een
ander proberen over te brengen
of je kan het verstoppen in een
verhaal: de kans dat je het verhaal onthoudt en dus ook het
bijhorende inzicht is vele malen
groter dan dat je jaren nadien
nog die abstracte theorie herinnert. Verhalen helpen ons dus
om inzichten te verankeren, en
dat doen ze omdat ze niet alleen
onze grijze hersencellen triggeren, maar ons ook emotioneel

beroeren. Verhalen spreken ons
aan in onze fantasie, onze verlangens, onze hoop en dromen.
Je hebt maar één zin nodig, en
je opent in ieders hoofd een
luik naar een archief aan beelden, kleuren, geuren, gevoelens
en gedachten. Voel even wat er
bij jezelf gebeurt als ik schrijf:
“Er was eens een jonge, mooie,
zelfbewuste knaap die -zonder
dat hij dat goed besefte- een
beetje op de zenuwen van zijn
broers werkte”. Afhankelijk van
wie je bent, jong of oud, man of
vrouw, of je al dan niet broers
hebt, verlegen of assertief, uitermate knap of gewoon gemiddeld
aantrekkelijk,… deze ene zin zet
een proces in werking van herkenning of net afstand, intrige
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of weerstand, nieuwsgierigheid
of irritatie. Al die dingen zeggen
natuurlijk iets over jouw verhaal,
jouw geschiedenis, jouw waarden
en normen. Ze worden naar buiten gelokt door dit verhaal over
een jonge knaap en gaan ermee
in dialoog, gaan ermee botsen
of samenvloeien, ze zullen vragen oproepen of uitroeptekens
plaatsen -heel het verhaal lang-.
En aan het eind van het verhaal
dat verteld werd, heb je ook je
eigen verhaal op een unieke manier herbeleefd. Misschien houd
je er deze keer wel heel andere
gevoelens aan over. Of kijk je nu
helemaal anders naar een oude
ervaring. Of houd je er nu ineens
andere inzichten aan over. Dàt is
de kracht van verhalen.

gevangen gehouden worden,
dromen en (blijven) geloven in
je dromen, niet opgeven, verantwoordelijkheid nemen, zorg
dragen voor wie jonger of meer
kwetsbaar is, een duurzame toekomst ontwerpen voor jezelf en
voor een gemeenschap, leren uit
je eigen fouten en anderen ook
een tweede kans geven, omgaan
met diepe kwetsuren, vergeving,
verzoening…

“Verhalen leren ons
anders kijken naar onze
eigen levens, maar ook
naar de samenleving en
onze rol daarin. Ze leren
ons ook analyseren hoe
ons eigen kleine verhaal
samenhangt met het grote
maatschappelijke verhaal.”

Precies om die reden werken we
in onze leerhuizen heel vaak met
verhalen -uit de Joodse en de
christelijke traditie, uit de islamitische traditie of uit seculiere tradities. Ze leren ons anders kijken
naar onze eigen levens, maar ook
naar de samenleving en onze rol
daarin. Ze leren ons ook analyseren hoe ons eigen kleine verhaal
samenhangt met het grote maatschappelijke verhaal.
Een verhaal dat de drie monotheïstische godsdiensten delen
is het verhaal over Josef / Jozef
/ Yusuf -de elfde zoon van de
aartsvader Jakob-. Die knaap die
niet besefte dat hij zijn broers
een klein beetje op de zenuwen
werkte. Hij was dan ook erg ge-

talenteerd, droomde bizarre dromen, en hij was ook bijzonder geliefd door zijn vader. Het verhaal
gaat dat hij door zijn broers in
een (vergeet)put wordt gegooid,
door toevallige handelaars mee
naar Egypte wordt gevoerd en
daar onterecht in de gevangenis
belandt, vervolgens vrijkomt en
zich opwerkt tot onderkoning
dankzij zijn talent als dromenuitlegger en zijn duurzame visie
op economie. Het verhaal bulkt
van existentiële thema’s: omgaan met uitsluiting, door familie
of omgeving niet aanvaard worden om wie je bent, rechtvaardig en betrouwbaar willen zijn
en verleid worden om je eigen
waarden en normen los te laten,
onterecht beschuldigd worden,
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Werken met verhalen is niet zomaar een ‘leuke’ methodiek. Het
kan ook een diepgaande oefening zijn in maatschappij-analyse. In de Motief- leerhuizen verkennen we immers niet alleen
hoe we ons persoonlijk tot deze
thema’s verhouden, we analyseren ook welke vragen het verhaal aan onze samenleving stelt.
Of in de eerste plaats al: hoe
de productie van ‘verhalen’ en
waarheden tot stand komt: wie
de macht en de middelen heeft
om een verhaal in gang te zetten, massaal te verspreiden, te
doen binnendringen in het hoofd
en hart van grote groepen mensen. Welke soort figuren in zo’n
verhalen als ‘held’ naar voren
wordt geschoven of net de boel
belazeren. Welke doelen en dromen naar voren worden geschoven als ‘waardevol’, en hoe die
invloed hebben op bv. de wijze
waarop men gaat nadenken over
een economisch systeem.
Zeg dus nooit zomaar ‘sprookje’ tegen een verhaal. Verhalen
uit onze levensbeschouwelijke
traditie zijn spiegels die ons helpen reflecteren over onze eigen
keuzes en praktijk, en de context
waarin we vandaag leven.

Het Joesoef-verhaal
in de gevangenis
Motief kreeg de kans om met een groep gedetineerden in
een leerhuis-traject te gaan. We gingen samen met 11 deelnemers gedurende 5 bijeenkomsten op weg met de profeet
Joesoef: van in de put tot aan het Egyptische hof. We laten
Leila Clement aan het woord die als educatieve medewerkster dit traject begeleidde.

Waarom heb je gekozen
voor de profeet Joesoef
als voorbeeldfiguur in
het traject?
In de Qur’an wordt het verhaal
van de profeet Joesoef beschreven als het ‘beste verhaal’. Dat
zegt natuurlijk iets over de status van dat verhaal binnen de
islamitische traditie. Er is bovendien een volledige soera
(hoofdstuk) in de Qur’an gewijd
aan het verhaal over de profeet
Joesoef. De openbaring van
deze soera wordt gesitueerd in
het zogenaamde Jaar van het
Verdriet. Dat is het jaar waarin
de profeet Mohammed (vrede
zij met hem) zowel zijn vrouw als
zijn oom verloor. Beide personen speelden een zeer belangrijke rol in zijn leven. Daarnaast
leden de profeet Mohammed
(vzmh) en zijn volgelingen onder
vijandigheden en vervolging in
Mekka. Zij bevonden zich dus
in een periode die zeer moeilijk
en onzeker was. De openbaring
van de soera over het verhaal
van de profeet Joesoef gaf op
dat moment vertrouwen en
bood perspectief.

Vertrouwen en hoop zitten dus
erg in dit verhaal verweven.
Ook vandaag halen moslims uit
dat verhaal hoop of perspectief. Thema’s zoals uitsluiting
en geweld, migratie, (on)rechtvaardigheid, vrede stichten,
verzoening en de zorg voor de
meest kwetsbaren komen aan
bod in het verhaal en zijn uiteraard ook vandaag nog erg
actueel.
Voor de deelnemers was het
verhaal over de profeet Joesoef
zeer herkenbaar. In eerste instantie was er meteen een link
met de gevangenis, waarin ook
de profeet Joesoef zelf belandde, maar ook andere periodes
uit zijn levensloop, waren herkenbaar. Dat leidde bij hen tot
nieuwe vragen, zoals: Wie zijn
onze broeders/zusters en hoe
kunnen we dat broeder/zusterschap waarmaken? Hoe gaan
we om met (on)rechtvaardigheid? Hoe komen we op voor
ouderen in onze samenleving?
Het verhaal liet toe om effectief
aan de slag te gaan met deze en
andere vragen. De deelnemers
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■ Leila Clement,
educatief medewerkster

gingen met elkaar in gesprek en
boden gaandeweg niet enkel
zichzelf perspectief aan, maar
ook elkaar. Het was fijn om
daarvan getuige te mogen zijn.

Hoe ervaarde je de
vorming, specifiek
met deze doelgroep?
Gebruikte je andere
werkvormen dan
in andere groepen?
En wat maakt dit
vormingspakket in
Vlaanderen uniek?
We werkten met een kinderboek, waarin het verhaal over
de profeet Joesoef beschreven werd. Hoewel het een kinderboek is, is het verhaal niet
specifiek gericht op kinderen.
De thema’s in het verhaal komen ook in het kinderboek nog
steeds goed tot hun recht. Bovendien is het werken met een
kinderboek drempelverlagend.
Als educatief medewerker ben
je geen theoloog of islamitische
geleerde. Dat maakte ik aan het
begin van het traject ook duidelijk. We willen ons vooral laten
inspireren door het verhaal

over de profeet Joesoef en bekijken hoe het verhaal voor de
deelnemers ook vandaag nog
relevant is.
De deelnemers waren in eerste instantie vooral benieuwd,
maar ook verrast dat er in de
gevangenis een aanbod rond
een verhaal uit de Qu’ran was.
Aanvankelijk stelden de deelnemers zich zeer terughoudend op. Ze keken een beetje
de kat uit de boom, denk ik.
Maar ik geef ze geen ongelijk.
Die terughoudendheid verdween eigenlijk al tijdens de
eerste bijeenkomsten. Tijdens
een opdracht waarbij de deelnemers het verhaal moesten
reconstrueren, was de participatie fantastisch! Het toont
aan dat betrokkenheid bij het
thema of in dit geval het verhaal werkelijk een wereld van
verschil maakt.

Het leerhuis-traject rond het
verhaal over de profeet Joesoef
is een unieke vorming. We vertrekken van een verhaal uit de
islamitische traditie en maken
het relevant door het te betrekken op de levens van de
deelnemers in de gevangenis.
Uiteraard wisten we bij aanvang van het traject niet exact
welke kant het zou uitgaan. Het
verhaal sloot aan bij de interesse van de deelnemers, maar
we waren afhankelijk van hun
input, om het traject verder
vorm te geven. Het is dus zeker
geen vooraf uitgestippeld traject met een vooraf bepaalde
uitkomst. De deelnemers begrepen ook snel dat we geen
verborgen agenda hadden. We
kwamen naar de gevangenis
ten dienste van de deelnemers.
Zij zouden het traject bepalen
en hun eigen verhaal schrijven.
En dat deden ze ook.
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Wat is je het meest
bijgebleven uit deze
vormingen? Wat neem je
zelf mee?
Het traject in de gevangenis
was een zeer bijzondere ervaring. Een gevangenis voor het
eerst binnenstappen, voelde
voor ons als begeleiders aan als
zeer bevreemdend, maar eens
we aan de slag konden, waren
we gewoon ‘vorming aan het
geven’. Hoewel we voor een erg
diverse groep stonden (o.a. qua
etnisch culturele achtergrond,
leeftijd, scholingsgraad) was er
snel ruimte en openheid, om
ook met de verschillen binnen
de groep te leren omgaan. We
slaagden erin om in deze zeer
aparte setting toch veiligheid
te creëren, waardoor de deelnemers zich open stelden naar
elkaar en naar ons als begeleiders. Hoewel heel wat van de
deelnemers zich in een moeilijke en uitzichtloze situatie
bevonden, merkten we dat ze
net als de profeet Joesoef terug
perspectief kregen. Dat uitte
zich in hun betrokkenheid naar
elkaar toe, maar ook via de cipiers vingen we hoopvolle signalen op over de deelnemers.
Ze namen hun leven terug in
eigen handen en ondanks de
beperkingen van het gevangenisleven, zagen ze weer een
hoopvolle toekomst voor zichzelf. Het was een vorming waar
ik met een warm gevoel op terugkijk.

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-

DIVERSEGEM

De ideale samenleving, maar wie heeft er de touwtjes in handen?

Beeld je in dat we helemaal opnieuw konden beginnen: wie mag dan bepalen hoe onze samenleving of
organisatie eruit zou zien? Diversegem is de naam
van een fictieve wijk waarvoor we samen nieuwe inwoners zoeken: wie krijgt de touwtjes in handen als
we helemaal opnieuw konden beginnen? Hoe ziet
onze nieuwe wijk er uit? Wie is er welkom? Onder
welke voorwaarden? En wie bepaalt die? Welke afspraken zijn nodig om het samenleven en -werken
zo aangenaam mogelijk te maken?

Begeleiding:

vzw Motief

Data:

Maandag 21 februari, van 19.30
tot 22.00 u.

Locatie:

CC Ter Vesten, Gravenplein 2,
9120 Beveren-Waas

Organisatie:

vzw Motief i.s.m. Gemeente
Beveren

Tijdens deze vorming voor inwoners van Beveren
verkennen we op interactieve manier jouw kijk op
onze veranderende samenleving. Die kijk wordt
sterk gekleurd door het unieke pakketje normen
en waarden dat je meedraagt. Maar ook je familiesituatie, gezondheid, geslacht en leeftijd bepalen
hoe jij het samenleven ervaart. Zo lijkt jouw mening soms erg verschillend van die van je buren.
Maar is dat echt zo? En indien we over een aantal
zaken grondig van mening verschillen: hoe gaan
we daar dan mee om?

Inschrijven:

Via de website van
Avansa Waas & Dender
avansa-wd.be
of op het tel.nr. 03 775 44 84

Deelnameprijs: €4 standaard – €2 met korting
Cursuscode:
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101.566

ONS KLEINE VERHAAL IN HET NIEUWE ABNORMAAL
Houvast in tijden van onzekerheid

■ Aanpak:

De coronacrisis heeft onze wereld op z’n kop gezet.
Van de ene op de andere dag moesten we ons, met
z’n allen, anders gaan gedragen, ons anders organiseren, zin en betekenis halen uit nieuwe doelen
en perspectieven… Plots voelden we ook hoe levensnoodzakelijk nabijheid, aanraking en de fysieke aanwezigheid van anderen is. We voelden hoe
absoluut afhankelijk we als mensen van elkaar zijn:
hoe solidariteit de enige manier is om een wereldwijde pandemie te kunnen trotseren. En we voelden hoeveel prikkels er weg vielen bij een lockdown,
hoe dwangmatig we voordien vaak van de ene naar
de andere activiteit holden, hoe weldadig een lege
agenda kan zijn. We ervoeren wat een rust er over
de wereld neerdaalt op het moment dat de ratrace
stilvalt, hoe snel de natuur daar baat bij heeft. Tegelijk moesten velen onder ons professioneel -en
vaak ook thuis bij de opvang van de kinderen- meer
dan twee tandjes bijsteken. Bij elke nieuwe golf
groeit het besef dat de pandemie nog niet onder
controle is en dat we misschien nog voor een lange
tijd in onzekerheid en met permanente verandering
zullen moeten leren leven.

We onderzoeken in drie bijeenkomsten in kleine
groep (max. 8 deelnemers) hoe de coronacrisis
op ons leven inwerkt, hoe ieder van ons daarmee
omgaat en hoe we graag meer menselijkheid na de
pandemie willen helpen vormgeven. We beogen in
dit programma gezamenlijke draagkracht, warme
verbinding en perspectief te ontwikkelen met elkaar.

Wat doet dat met ons? Hou houden we op dit moment onze kop boven water? Wat helpt om de moed
niet te verliezen en rust te vinden in de onrust? Hoe
kunnen we warme verbindingslijnen creëren met
andere mensen -dichtbij en verder af?
Welke positieve en negatieve impact ervaren we op
ons leven -op vlak van werk, relatie, vrije tijd, gezinsleven, dromen en ambities, ...? Welke kleine en grotere, maatschappelijke veranderingen zouden we,
na de pandemie, eigenlijk graag behouden? Welke
verhalen helpen ons aan de creativiteit, fantasie en
warme menselijkheid die we nodig hebben om toekomst te ontwerpen?

Begeleiding:

Elke Vandeperre

Data:

3 bijeenkomsten, van
telkens 3 uur op dinsdag,
woensdag of donderdagavond
of in weekendvorm
(van vrijdagavond tot
zondagmiddag), te bepalen in
overleg met deelnemers.

Locatie:

Laat ons weten dat je interesse
hebt en we organiseren dit
programma bij jou in de buurt!

Organisatie:

vzw Motief i.s.m. lokale
partners

Inschrijven:

info@motief.org

Deelnameprijs: volgens inkomen zie pagina 31
Cursuscode:

15

101.568

Houthalen-Helchteren

BUREN ZOALS WE
ZE (NIET) KENNEN
Welk beeld hebben
we van elkaar?

Onze samenleving werd de laatste decennia steeds diverser. Rondom ons worden we dan ook steeds meer
geconfronteerd met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen en voorkeuren. Dat merken we
bijvoorbeeld op ons buurtfeest waar we verschillende eetgewoontes voorgeschoteld krijgen, maar ook
in onze sportclub en op het werk waar reglementen
veranderen als gevolg van deze verschillen.
Het is steeds opnieuw wennen aan deze nieuwe vraagstukken en invloeden. Vaak hebben we ook bepaalde
beelden en ideeën over ‘de ander’. Maar vanwaar komen die en waarop baseren we ons dan? En wat is er
nodig opdat we voorbij die beelden en ideeën kunnen
kijken om het constructief en respectvol samenleven
en/of samenwerken in diversiteit mogelijk te maken?
‘Buren zoals we ze (niet) kennen’ is een vormingstraject waarin twee groepen deze beeldvorming gaan onderzoeken. Het traject bestaat uit 4 bijeenkomsten die
worden afgestemd op de ervarinen en noden van de
deelnemers. Gedurende gans het traject vertrekken
we vanuit de ervaringen en noden van de deelnemers.
Tijdens de eerste twee bijeenkomsten onderzoeken
we samen met de deelnemers de beeldvorming over
‘de ander’. We verdiepen spanningsvelden en zoeken
naar verklaringen en antwoorden. We onderzoeken
op welke verschillende manieren we naar (levensbeschouwelijk) verschil kunnen kijken en wat de eigen
kijk is.

Begeleiding:

vzw Motief

Data:

Dinsdag 8 en 15 februari,
8 en 22 maart, telkens van
19.30 - 22.00u

Locatie:

CC Casino, Varenstraat 22a,
Houthalen-Helchteren

Organisatie:

vzw Motief i.s.m. Dienstencentrum Perron-Oost, HouthalenHelchteren, Huis van Abraham,
RIMO Limburg Wijkinfocentrum
Houthalen, CC Casino HouthalenHelchteren, Avansa Limburg

Inschrijven:

Via de website van Avansa
Limburg (avansa-limburg.be)

Tijdens de derde bijeenkomst zoomen we in op het
eigen referentiekader. Hoe komt dat tot stand en hoe
bepaalt dit jouw kijk op de samenleving. Hoe gaan we
als samenleving om met normen?
In een laatste bijeenkomst gaan we aan de hand van
de spelmethodiek Diversegem in gesprek over de
verschillen en oefenen we in het werken aan een constructieve en respectvolle vorm van samenleven en
-werken in diversiteit.

Deelnameprijs: Gratis
Cursuscode:

16

101.538

Antwerpen

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.
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Begeleiding:

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

Data:

Donderdag 12 mei
van 9.30 tot 16.30u

Locatie:

Antwerpen

Organisatie:

Uit De Marge vzw

Inschrijven:

Via de website
van Uit De Marge
uitdemarge.be/themavormingen

Cursuscode:

101.569

ÉÉN LEVENSBESCHOUWING
ONDER DE LOEP

II

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.

Oostmalle

40STE THEOLOGISCH CONFERENTIE:
“WILLEN CHRISTENEN WEL MET/VAN JODEN LEREN?”
Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.
De 40e theologische conferentie over kerk en Israël wordt op 8
en 9 maart 2022 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. Leo Mock, dr. Lieve Teugels, drs. Jeannette
Galjaard, ds. Steven Fuite, ds. Marco Luijk, dr. Eric Ottenheijm, rabbijn Albert Ringer en dr. Leo Mock. Dr. Rik Hoet en Rabbijn Albert
Ringer.
Data:

8 en 9 maart 2022,
vanaf 10.00u

Locatie:

Provinciaal Vormingscentrum Malle,
Smekenstraat 61,
2390 Oostmalle

Organisatie:

vzw Motief i.s.m. de Antwerpse Contactgroep
voor Joods-Christelijke Betrekkingen.

Inschrijven:

Derk Blom,
derkblom@gmail.com

Deelnameprijs: € 125, inclusief 1 overnachting
€ 150, inclusief 2 overnachtingen
€ 105, zonder overnachting
€ 60, deelname 1 dag
€75, studententarief, inclusief 1 overnachting
Cursuscode:

101.535
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Oostmalle

VREDE IS GEBOUWD OP GERECHTIGHEID

Elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom
Samenleven, aangenaam én moeilijk. Biedt bondgenootschap meer garantie dan koningschap voor
een leven in vrede? We bladeren in de profetische
geschriften van Jozua, Micha, Jesaja, Zacharias en
leggen ons verhaal ernaast. We putten ook inspiratie uit andere tradities.
Begeleiding:

Collectief voor bevrijdende
bijbellezing van Christenen
voor het socialisme

Data:

2 april van 10.00 tot 16.00u

Locatie:

Pastoor Pauwelsplein 7,
2610 Wilrijk

Organisatie:

Motief vzw i.s.m. Christenen
voor het socialisme

Inschrijven:

Jan De Roeck (04867837) of
lieveneukermans@gmail.com

Deelnameprijs: €10
Cursuscode:
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101.572

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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Mechelen en Aalst

TUSSEN WANKELMOEDIG VERTROUWEN
EN STANDVASTIGE HOOP
Op weg met de brief van Paulus aan de
Messiaanse gemeente van Rome

■ Mechelen

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:

5 januari, 2 februari, 2 maart,
30 maart, 4 mei en 1 juni 2022,
telkens van 10.00 tot 15.45u

Locatie:

Belgradehuis, Belgradestraat 80,
2800 Mechelen

Organisatie:

vzw Motief

Inschrijven:

motief.org

■ Hoe worden deze vragen benaderd?

Deelnameprijs: volgens inkomen zie pagina 31

We zullen met de deelnemers deze moeilijke brief
lezen tegen de achtergrond van de vragen die wij
ons vandaag stellen. Waar zien wij oorzaken van
ons vaak wankelmoedig vertrouwen? Met welke
interne en externe soms verlammende tegenstellingen worden wij soms geconfronteerd, waardoor
de hoop ons soms in de schoenen zinkt? We zullen
de tekst van de Romeinenbrief samen contextueel
lezen en elkaar helpen te begrijpen wat die oude
woorden ons ook vandaag te zeggen hebben en
hoe die ons stap voor stap hoopvol vooruit kunnen helpen.

Cursuscode:

101.552

■ Aalst

Deze vorming gaat enkel door indien de corona-maatregelen fysieke bijeenkomsten toelaten

Begeleiding:

Paul De Witte

Data:

11 januari, 8 februari, 8 maart,
19 april, 10 mei en 7 juni 2022,
van 19.45 tot 22.00u

Locatie:

Jebron, Begijnhof 1, 9300 Aalst

Organisatie:

vzw Motief i.s.m. vzw Jebron

Inschrijven:

jebron@telenet.be

Deelnameprijs: Deelnameprijs te betalen bij de
eerste samenkomst: €50 (de
prijs is altijd bespreekbaar)
Cursuscode:
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101.553

Zedelgem

HOE HIJ
STAANDE BLEEF?
Leerhuis Zedelgem

Hoe blijven wij als christenen, als sociaal bewogen
mensen staande in deze doldraaiende geseculariseerde wereld? Een wereld waarin populisten
het beleid maken; waarin slechts winst, geld en
eigenbelang tellen; waarin peilingen belangrijker
zijn dan visie; waarin we nog steeds cowboy en
indiaantje spelen; waarin waarheid en nep soms
moeilijk te scheiden zijn; waarin de grootste mond
meestal het pleit wint.
Het is geen sinecure tegen stroom op te varen en
consequent tegendraads te blijven leven. Gaan we
onszelf nivelleren om er bij te blijven horen ? Gaan
we onszelf profileren en dan een stempel krijgen
van naïeve gutmensch en wereldvreemde activist
? Gaan we ons verder laten dicteren door consumptie en media ? Gaan we ons laten inpakken in
wat de gewone gang van zaken heet?

Begeleiding:

Priester Rob Debels

Data:

8 januari, 5 februari, 5 maart,
2 april, 7 mei 2022, telkens van
14.00 tot 16.30u

Locatie:

Centrum Ontmoeting, SintElooistraat 25, 8210 Zedelgem

In een reeks evangelieverhalen volgen we Jezus
van Nazareth: Voor wie en wat stond Hij? Waarvoor staan wij? Van wie en waarom kwam de tegenwerking ? Wat bedreigt ons? Waaruit putte Hij
volharding en kracht? Hoe blijven wij staande?

Organisatie:

vzw Motief i.s.m. De Vlaspit

Inschrijven:

motief.org

Deelnameprijs: Bijdrage wordt in groep
bepaald
Cursuscode:

101.564

Hasselt

QUE SAIS-JE?

inspiratiebron? Waar haal je als vrijzinnig humanist
inspiratie uit? Hoe behoud je toetsstenen voor jezelf als vrijzinnig humanist in een veranderende
wereld? Op welke thema’s lopen we vast en welke
toetsstenen biedt het vrijzinnig humanisme?

Vrijzinnig Leerhuis
In dit nieuwe leerhuis werken vrijzinnig humanisten samen aan een proces van betekenisgeving.
Het leerhuis vertrekt vanuit de basisvraag vraagstelling: ‘Welke betekenis vind ik als vrijzinnig humanist?’ Deelvragen die ons op weg kunnen helpen zijn: Wat betekent vrijzinnig humanisme voor
mij? Hoe voeden we het vrijzinnig humanisme als

Met onderwerpen uit de actualiteit die dichtbij het
leven en de ervaring van de deelnemers staan, hopen we tot antwoorden te komen die relevant zijn
voor het dagelijks leven van de deelnemers.
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Roeselare

HET GROTE VERHAAL & HET NIEUWE NORMAAL

Leerhuis op zoek naar meer menselijkheid na de pandemie
In dit leerhuis zoeken we op het snijpunt van bijbel
en krant naar richtingwijzers voor kwaliteit van leven en samenleven. Welke bijbelse richtingwijzers
kunnen ons inspireren om duurzame, rechtvaardige en solidaire keuzes te maken? Dit jaar laten we
ons ook inspireren door het essay van Paul Verhaeghe “Houd afstand, raak me aan” (De Bezige
Bij, 2020) en door oude verhalen en inzichten uit
de joodse en christelijke tradities.

De coronacrisis heeft onze wereld op z’n kop gezet. Van de ene op de andere dag moesten we ons,
met z’n allen, anders gaan gedragen, ons anders
organiseren, zin en betekenis halen uit nieuwe
doelen en perspectieven… Plots voelden we ook
hoe levensnoodzakelijk nabijheid, aanraking, en
de fysieke aanwezigheid van anderen is. En we
voelden hoeveel prikkels er weg vielen bij een lockdown, hoe weldadig een lege agenda kan zijn, hoe
snel natuur zich herstelt wanneer de ratrace stil
valt. We voelden hoe absoluut afhankelijk we als
mensen van elkaar zijn: hoe solidariteit de enige
manier is om een wereldwijde pandemie te kunnen trotseren. Hoewel de pandemie nog niet achter de rug is, wordt er al druk gespeculeerd over
‘het nieuwe normaal’ dat straks zal doorbreken
eens de crisis bedwongen is. Kunnen we, na de crisis, iets vasthouden van de positieve effecten en
het deugddoende gedrag dat we ontdekten? Wij,
dat is: ieder van ons in zijn eigen leefwereld, maar
ook wij als samenleving. Wat is er nodig om niet
geheel in het oude normaal terug te vallen? Welke dynamieken duwen ons weer richting de oude
praktijken, welke instrumenten kunnen ons sterken in het verder ontwikkelen van nieuwe? Welke
verhalen helpen ons aan de creativiteit, fantasie
en warme menselijkheid die we nodig hebben om
toekomst te ontwerpen?

Begeleiding:

Elke Vandeperre

Data:

11 januari, 25 januari, 8
februari, 22 februari, 8 maart,
van 19.30 tot 22.00u

Locatie:

Sint-Jorisstraat 1, 8800
Roeselare

Organisatie:

vzw Motief

Inschrijven:

motief.org

Deelnameprijs: volgens inkomen zie pagina 31
Cursuscode:

Begeleiding:

Jo Dirix

Data:

1 en 22 februari, 15 maart, 19 april,
telkens van 19.00 tot 21.30u

Locatie:

Vrijzinnig Punt, A. Rodenbachstraat 8, 3500 Hasselt

Organisatie:

Motief vzw, Huis van de Mens Hasselt,
Oudstudentenbond VUB (OSB)

Inschrijven:

motief.org
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101.567

WEGWIJZER

Onze taal
beeldhouwt
onze wereld
Magistrale documentaire
Woord x Macht x Strijd
over Jan Blommaert

In januari 2021 moesten we afscheid nemen van
Jan Blommaert. Jan was officieel: taalkundig antropoloog en professor verbonden aan de Universiteit van London en Tilburg. Maar in het echte
leven: een pedagogisch onderlegde bewegingmaker. Professor in burgerlijke taalontmanteling.
Doctor in de verontwaardiging.

lang in de studio, om urenlang te converseren omgeven door een batterij aan camera’s. We krijgen
een Jan en grande forme : van Zwarte Zondag en
Semira Adamu tot Black Lives Matter en de dekolonisering van de universiteit. Over taal als architectuur van de samenleving en de rol van de
publieke intellectueel. Over de ontwikkeling van
de academische industriële cultuur, en de terreur
van het publiceren. Maar ook over geven, vormen,
inspireren en het inzetten van wetenschappelijke
inzichten in de sociale strijd. Het gesprek vormt
de basis voor deze straffe documentaire.

Toen Jan aankondigde dat er terminale kanker bij
hem was vastgesteld, besloten enkele vrienden
om ‘iets’ te doen. Dat iets werd een indrukwekkende documentaire, ‘Woord X Macht X Strijd’.
Een magistrale masterclass over taal en ongelijkheid, tegen de achtergrond van het leven en werk
van Jan Blommaert.

Wij zetten met plezier mee onze schouders onder
de online lancering van de film. De docu werd iets
van ons allemaal, zodoende kunnen de inzichten
van Jan zo veel mogelijk mensen bereiken. De online première vond plaats op 16 november 2021,
maar de documentaire blijft gratis online te zien op
https://www.docwerkers.be/docu/jan-blommaert .

Dit project is een initiatief van Ico Maly (Universiteit Tilburg / Diggit), voormalig student en collega van Jan Blommaert, filmmaker Pieter De Vos
(Docwerkers), Epo Uitgeverij en Victoria Deluxe.
Eind augustus 2020 duiken Jan en Ico twee dagen
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Blommaert biedt een scherpe (discours)
analyse omtrent de spanningsvelden
waarmee we in onze superdiverse
samenleving te maken hebben.

Een paar jaren geleden zat Motief een aantal keren samen
met Jan Blommaert om ‘het alledaagse redeneren’ van deelnemers in één van onze leerhuis-groepen eens diepgaand
onder de loep te nemen. We
merkten immers dat in een
leerhuis waarin moslimvrouwen van de tweede en derde
generatie samenkwamen heel
wat interessante ‘overlevingsstrategieën’ met elkaar gedeeld
werden. Maar dan moest je wel
heel aandachtig luisteren. Elke
zin ontleden. Elk woord op z’n
volle gewicht wegen.
Het ging nochtans om hele
gewone verhalen: over inkopen doen, aan de schoolpoort
staan om de kinderen op te
wachten, in gesprek met de

huisarts, enzovoort. De vrouwen deelden verhalen over
hele doordeweekse situaties,
micromomentjes eigenlijk. Een
blik van een buurtbewoner en
dan hun blik terug, een zin die
werd uitgewisseld, een korte
conversatie over iets banaals
vaak. Maar de vrouwen vertelden het aan elkaar omdat het
hen geraakt had: omdat dat ene
woord kwetsend was geweest,
of net verrassend deugddoend,
of omdat ze zelf heel erg op
hun woorden hadden moeten
letten of omdat ze een manier
hadden gevonden om respectvol bejegend te worden. Ze beseften immers dat ze niet zomaar vanalles konden zeggen,
indien ze in deze samenleving
ook maar één voet vooruit wilden raken.
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Het ging dus niet om grote
strijdverhalen, maar om ‘kleine
verzetjes’, tegen voornamelijk
twee kenmerken van onze samenleving waarop deze dames
regelmatig botsten: 1. Het gegeven dat religie (en alles wie/
wat daarmee geassocieerd
wordt) alsmaar minder in de
publieke ruimte getolereerd
wordt. 2. De realiteit dat ook
moslimvrouwen die hier geboren zijn, nog steeds als ‘allochtoon’ (‘niet van deze grond’)
worden beschouwd en dat van
hen verwacht wordt dat zij zich
‘integreren’, zich aanpassen
aan de dominante groep in de
samenleving. Wat dat ook mag
betekenen in de concrete praktijk -want dat weet eigenlijk niemand precies.

Uit de analyse van hun verhalen
bleek dat de vrouwen uitermate
getraind waren om te vermijden
dat ze in één van beide valkuilen zouden trappen. Wat handig
is. Als je vermijdt dat je als ‘te
godsdienstig’ of ‘te weinig geïntegreerd’ gepercipieerd wordt, dan
win je immers héél veel kostbare
tijd en energie.
Het was razend boeiend om
met Jan in de woordelijke verslagen van die vrouwen te duiken,
en ons te oefenen om die alledaagse verzetstrategieën op het
spoor te komen. Onze blik op
die groep vrouwen veranderde
doorheen de analyse van hun
taal en verhalen ook, omdat we
zo onder de indruk raakten van
de genialiteit van hun strategisch taalgebruik, van de weerbaarheid en eigenzinnigheid die
in hun taalgebruik verscholen
zat. Tegelijk ook intrigerend om
te zien: hoe een minderheid een
taal ontwikkelt om zich niet permanent te verliezen in de obsessies van de meerderheid.
“Taal als de architectuur van een
samenleving.” Zo drukt Jan het
uit in deze documentaire. De taal
die wij gebruiken zegt veel over
de bestaande machtsverhoudingen, en het beïnvloedt ook
hoe we kijken naar onze wereld
rondom. Je woordkeuze is dus
zelden neutraal of onschuldig.
Het is een weerspiegeling van
hoe je naar de wereld kijkt, welke
positie je daarin inneemt, je politiek bewustzijn ook. Onze visie
op samenleven vertaalt zich in
een specifieke woordkeuze en
die woordkeuze, op haar beurt,
beïnvloedt onze ideeën omtrent
samenleven.

Jan maakt het op deze manier
concreet in de docu: “Als je die
taal gaat onder de loep nemen
stel je soms vast dat we woorden
gebruiken die absoluut niet kloppen, taal die onmogelijk de onze
kan zijn. Bijvoorbeeld: wie geeft
zijn arbeid in een bedrijf? Aan
wie? En dan zie je dat dat helemaal omgekeerd is. Dat diegene
die wij de werkgever noemen,
eigenlijk degene is die het werk
neemt van degene die heeft gewerkt, en het omzet in winst. En
dat dus de ‘werknemer’ degene is die werk geeft, en het laat
omzetten in loon. (…) Een ander
goed voorbeeld: Loonlast. Voor
wie is loon een last? Dat kan toch
onmogelijk een woord zijn dat
de belangen vertegenwoordigt
en uitdrukt, en de maatschappelijke positie uitdrukt, van degene die loon ontvangt? Wiens
woord is dat? Hier zie je hoe alledaagse woorden de wereld een
vorm gaan geven. Heel veel van
de maatschappelijke strijd draait
om de dominantie van woorden.”
Blommaert heeft zich in zijn
loopbaan erg gefocust op de
realiteit van onze multiculturele
samenleving en analyseert hoe
door opiniemakers, politici en
‘de man/vrouw in de straat’ gesproken en gedacht wordt over
thema’s zoals: migrantenbeleid,
integratie, tolerantie, veiligheid,
democratie, … Het heeft Motief
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dan ook een uitgebreid instrumentarium van sleutels en analyse-tools opgeleverd waarmee
we in onze vormingen samen
met deelnemers het bewustzijn
rond ons eigen taalgebruik leren
versterken, de dominante taal
kritisch ontleden en bevragen en
ook pogingen doen om onze taal
te herscheppen: want toekomst
wordt ook ontworpen via de
woorden die we daaraan geven,
de utopieën die we verbeelden,
de denkbeelden die we formuleren opdat ze realiseerbaar kunnen worden.
Blommaert biedt een scherpe
(discours)analyse omtrent de
spanningsvelden waarmee we in
onze superdiverse samenleving
te maken hebben. Hij laat zien
hoe de meeste samenlevingsproblemen een socio-economisch oorzaak hebben, en niet te
wijten zijn aan culturele verschillen, zoals men ons vaak wil doen
geloven. Ook heeft hij zich altijd
fel verzet tegen het idee dat de
democratie en het middenveld
zich moeten plooien naar de wetten van het op winst gerichte kapitalisme. Volgens hem moeten
we precies naar het tegendeel
streven, namelijk dat de democratie en het middenveld de economie sturen in de richting van
de belangen van armen, zieken,
gepensioneerden, werklozen en
minderheden.

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
Waaier + brochure
Het omgaan met diversiteit vormt
één van de belangrijkste uitdagingen waarmee onze huidige samenleving te maken krijgt. De hulpverleningssector staat voor diezelfde
uitdaging: Hoe om te gaan met de
complexe gelaagdheid van de werkelijkheid? Problemen in het hier
en nu roepen bij mensen levensbeschouwelijke vragen en zingevingsvragen op. Omgekeerd kunnen
levensbeschouwing en zingeving
helpend zijn om problemen en hindernissen te overwinnen of te leren
hanteren. Lange tijd is dit inzicht
in de hulpverlening op de achtergrond geraakt en zelfs een taboe
geweest. Wat ligt er aan de basis
van deze gevoeligheid, hoe ga je als
hulpverlener op een professionele
wijze om met levensbeschouwelijke diversiteit en welke plaats is
er voor levensbeschouwing binnen de hulpverlening? Deze vragen vormden de aanleiding voor
de studiedag Levensbeschouwing
in de hulpverlening die we in 2012
organiseerden. In het kader daarvan werkten we een visietekst en
waaier uit over het omgaan met
levensbeschouwelijke diversiteit in
de hulpverlening.

In de visietekst bieden we een algemeen analysekader en leidraad
bieden om vragen uit de hulpverleningspraktijk te onderzoeken en
bespreekbaar te maken. We analyseren deze vragen door in de eerste plaats in te gaan op de maatschappelijke context waarin cliënt
en de hulpverlener zich situeren.
Vervolgens staan we stil bij mogelijke probleemvelden bij de referentiekaders van cliënt en hulpverlener. Tenslotte geven we handvaten
voor het vergroten van de professionele handelingsbekwaamheid
van de hulpverlener in het domein
van levensbeschouwing en religie.
Aan het einde van de visietekst verzamelden 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.
Op basis van de visietekst werkten
we een waaier uit, 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:
●

De waaier, stellingen en visietekst
werden uitgewerkt door:
●

●

●

het bevragen van de cliënt
●

●

●

●

het analyseren van de
hulpvraag
het zich bewust worden van
eigen zingevingskaders en hoe
die de hulpverleningsrelatie
beïnvloeden
het ontdekken van en
omgaan met hindernissen
die levensbeschouwelijke
verschillen kunnen opwerpen
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●

●

Khadija Aznag van Provincie
Vlaams-Brabant Dienst
Diversiteit en Gelijke Kansen
Joris Dewispelaere van
het Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen – HUB
Rosalie Heens en Elke
Vandeperre van vzw Motief
Fanny Matheusen van
Centrum voor Intercultureel
Management en Internationale
Communicatie – Lessius
Birsen Taspinar van CGG De
Drie Stromen Lokeren en Ella
vzw
Elke Thiers van Antwerps
netwerk Cultuursensitieve Zorg

Kostprijs: verzendingskosten

Islam, what’s
the difference?
DVD + Handleiding met
werkvormen

Buren zoals we ze
(niet) kennen
Moslims en niet-moslims
onderaan de ladder
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
Migrantenbeleid
Kostprijs: €5 + verzendingskosten
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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

STEUN HET
SOLIDARITEITSFONDS
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!

VASTE MEDEWERKERS
■ LIEVE D’HAESE,

educatief medewerkster Motief, agoge

■ PAUL DE WITTE,

master in de Praktische Theologie

■ JO DIRIX,

educatief medewerker Motief,
filosoof en moraalwetenschapper

■ ZAHIDE SANDAL,

administratief medewerkster Motief

■ ROGER VANDENBERGHE, verantwoordelijke Bijbelgroep
De Vlaspit
■ ELKE VANDEPERRE,

coördinator Motief, vormingswerker
en leerhuisbegeleider

■ LAMIA CHEBA,

bestuurslid Motief,
coördinator jeugdwerking Bazzz

■ IMANA HADRA,

educatief medewerkster, 			
religiewetenschapper
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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: Linda Sannen,
Motief vzw, Pexels,
Unsplash
■ Layout: SAKADO

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. Motief kiest voor deze prijsvork om een deelname voor iedereen mogelijk
te maken. Lees hier meer. 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

OVERZICHT CURSUSBIJDRAGEN PER CURSUS
CURSUS

CODE

A

B

C

D

E

F

Ons kleine verhaal in het nieuwe abnormaal

101.568

€6

€9

€16

€20

€25

€30

Leerhuis Paul de Witte

101.552

€40

€80 €100 €120 €140 €160

Leerhuis Roeselare

101.567

€10

€25

€40

€60

€70

€80

Info over het bovenstaande vind je op deze site: https://www.motief.org/cursusprijs-volgens-inkomen/

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

