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REDACTIONEEL

Enige tijd geleden word ik tijdens een pauzemoment van een 
vorming apart geroepen door Tuur*. Hij doet dat, enigzins 
onheilspellend, met één opgetrokken wenkbrauw en de 
wenkende wijsvinger van zijn gigantische linkerhand. Tuur is 
een indrukwekkend figuur – door iedereen in de armoedestrijd 
gekend als een ervaringsdeskundige die reeds menig minister 
na een ‘overlegmoment met de sector’ met de mond zonder 
tanden aan de gesprekstafel achterliet. Tuur kent zijn dossiers 
en heeft geen universitaire opleiding nodig gehad om dat 
te leren. Hoe hij die kennis dan wel vergaard heeft, vroeg ik 
hem ooit. Waarbij hij dan lachtte: “Van de straatstenen. Door 
regelmatig op mijn bek te gaan dus. En door ervaring en kennis 
uit te wisselen met anderen die op hun bek gingen of tegen 
muurtjes aanliepen, onder andere in Verenigingen-waar-
armen-het-woord-nemen. En in de volksuniversiteit. Door naar 
congressen te gaan en de koppen bij mekaar te steken met 
mensen-in-armoede uit heel Europa.” Al jaren neemt Tuur ook 
deel aan vormingen van Motief -een zegen voor ons, gezien 
we met hem niet alleen een deelnemer maar tegelijk ook een 
docent rijker zijn. 

Als Tuur je dus ‘op het matje roept’, dan verschijn je op het 
matje.
Of er iets aan de hand is met ons, vraagt hij streng. Met ‘ons’, 
doelt hij duidelijk op Motief.
Ik voel me instant veranderen in een 19-jarige studente die 
haar werkstuk te laat heeft ingeleverd.
‘Hoezo…?’, stamel ik. ‘Waarom zou er iets aan de hand zijn?’
‘Dat mag jij mij vertellen. Sinds wanneer kiezen wij geen kant 
meer?’. Zijn blik wordt priemender met de seconde.
‘Ik weet echt niet waarover je het hebt, Tuur.’
Hij zwaait met een verfrommeld blad papier naast mijn oren. 
‘Kant kiezen is verliezen! Dat staat hier! Letterlijk! En dat is wel 
het laatste wat ik van jullie zou verwachten!’
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✆ 015/200.301: info@motief.org

www.motief.org

Het begint me stilaan te dagen. Het papier waarmee Tuur staat te 
zwaaien, is wat overblijft van de folder van onze themavierdaagse 
over polarisatie. Zoals elk jaar heeft Tuur die in zijn brievenbus 
gekregen.
‘Wie vandaag denkt dat hij in onze samenleving ‘neutraal’ kan 
blijven, die schaart zich onbewust achter de machthebbers. Dat 
heb ik potdorie bij Motief geleerd! En dan lees ik zo’n onnozele 
titel op jullie folder!’. Tuur begint stilaan rood aan te lopen en 
heeft intussen de aandacht van andere deelnemers aan de 
koffiebar gewekt. 
Ik begin weer grond onder mijn voeten te voelen en haal enigszins 
opgelucht adem. 
‘Ik moet je een vraag stellen, Tuur. Als het over de bestrijding van 
kinderarmoede gaat: ben jij dan voor of tegen het toelaten van 
meer vluchtelingen in ons land?’’
Tuur weet nu helemaal niet meer waar hij het heeft. ‘Wat heeft 
dàt er nu mee te maken?!’
‘Antwoord gewoon op mijn vraag: ben je voor of tegen meer 
vluchtelingen toelaten?’
‘Nu breekt mijn klomp!’ stampvoet Tuur: ‘Ik antwoord niét op 
een vraag die niét ter zake doet als het over de bestrijding van 
kinderarmoede gaat! Ge gaat Homans’ haar logica toch niet 
overnemen?! Dat is een schijndebat! Een bliksemafleider om 
ondertussen een falend armoedebeleid te camoufleren!’
‘Helemaal mee eens’, antwoord ik, terwijl ik mijn kopje bijvul.
‘Wil je alsjeblieft meegaan op vierdaagse, Tuur? We kunnen 
jouw klare kijk daar goed gebruiken. Al is het maar om onze 
titel uitgelegd te krijgen aan andere, heerlijk weerbarstige, 
deelnemers. En om te helpen nadenken hoe we het échte debat 
weer op de agenda kunnen krijgen.’

Elke Vandeperre
Coördinator vzw Motief

* Tuur heet in werkelijkheid Frank. Of Jul. In elk geval niet ‘Tuur’. Maar wie hem kent, weet onmiddellijk over wie het gaat.

Gebroken klomp,



 

C U R S U S  Plaats Omvang Code Startdatum Pag.

OVERZICHTSTABEL 

Actua en geloof Mariakerke 3 avonden 101.347 8/10/18 7

Bijbelvierdaagse Brussel 4 dagen      101.352 6/08/18 13

De kunst van het verzet I Berchem 4 avonden  101.348 8/11/18 7

De kunst van het verzet II Berchem 4 avonden 101.362 6/12/18 8

De tochtgenoot Marcus Berchem 3 avonden   101.353 19/10/18 14

Dichter bij Paulus Wondelgem 3 avonden   101.354 25/09/18 14

Geweld, religie en beeldvorming Aalst 1 dag 101.349 25/11/18 9

Hebreeuws Houthalen 8 voormiddagen 101.351 06/09/18 11

Diversiteitsbeleid in tijden van verrechtsing en polarisatie Antwerpen 1 namiddag 101.350 27/10/18 8

Marxisme en religie Antwerpen 1 voormiddag 101.361 10/11/18 9

Radicaal mens Roeselare 5 avonden 101.355 16/10/18 15

Verzet geboden Mechelen 10 dagen 101.356 5/9/18 16

Verzet geboden Aalst 10 avonden 101.357 11/09/18 16

Wat was er voor de Schepping? Antwerpen 4 avonden 101.358 25/09/18 17

Wat zeg ik vandaag als ik God zeg? Zedelgem 9 namiddagen 101.359 22/09/18 17

10 voor menselijkheid Mechelen 6 dagen 101.360 15/09/18 17
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Deelnemersgetuigenis

Franz Rijckmans, bezoeker bij de 
kansarmoedevereniging De Lage Drempel 
in Mechelen, nam deel aan de tweedaagse 
vorming ‘Diversiteit en armoede hier en 
ginder’ van Motief.

Welke plaats moet levensbeschouwing in het onderwijs 
krijgen? Mogen levensbeschouwelijke symbolen 
aanwezig zijn in de publieke ruimte? Welke rol speelt 
religie in de conflicten in het Midden-Oosten? Brengt 
religie onderdrukking of kan ze ook tot emancipatie 
leiden? Is het 'vooruitgangsgeloof' van economen en 
bankiers  ook een vorm van religie?...

Er bestaat vandaag nogal wat discussie over de 
plaats en de betekenis van levensbeschouwingen 
in onze samenleving. In onderstaande vormingen 
tracht Motief enerzijds informatie en handvaten 
aan te bieden om scherper te leren zien waarover 

het actuele debat precies gaat. Anderzijds oefenen 
we ons in deze vormingen ook om tot een 
stellingname en praktijk te komen in de eigen leef- 
en werkomgeving. 

De vormingen die je hieronder vindt, zijn slechts een 
momentopname van ons volledige aanbod. Motief 
tracht immers zoveel mogelijk in te spelen op de 
actualiteit en op vragen die in de concrete praktijk 
van lokale partners ontstaan. Surf regelmatig eens 
langs onze website, of schrijf je in op onze digitale 
nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van nieuwe 
vormingsprogramma's.

“Het was interessant om tijdens de vormingsmo-
menten te horen en te zien dat je niet alleen in 
armoede bent en dat armoede overal voorkomt. 
Het spel ‘win zoveel je kan’ was ook leerrijk. In het 
begin dachten alle deelnemers dat het de bedoe-
ling was om als individu het spel te winnen. Op het 
einde van het spel beseften we dat je door samen 
te werken met anderen veel sterker staat.

Bovendien kan je met mensen die zich in dezelfde 
situatie bevinden praten over gelijkaardige pro-
blemen. Als je met mensen die niet in armoede 
zitten, praat over die problemen, kijken ze je altijd 
vragend aan: ‘Van welke planeet kom jij?'. Hier, in 
De Lage Drempel en tijdens deze vorming, was dat 
niet zo. Iedereen begrijpt waarover je het hebt en 
dat helpt.”

MAATSCHAPPIJ  EN 
ACTUALITEIT

I
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Actua en Geloof

De kunst van het verzet I
Hoe een betrouwbare partner worden in de anti-racisme strijd?

Tijdens deze gespreksavonden wisselen we onze ervaringen en 
vragen uit over geloof en (samen)leven. De themakeuze wordt 
mee bepaald door de groep. Thema’s kunnen zowel religieus, 
ethisch, sociaal, cultureel als politiek van aard zijn en dienen zich 
als vanzelf aan voor wie met open geest in de wereld staat. Ook 
De Open Poort, het protestants-oecumenisch tijdschrift ter be-
vordering van het gesprek rond geloof en samenleving, biedt ons 
regelmatig inspiratie. We werpen daarbij een bijbels-theologisch 
licht op de actualiteit. 

Racisme en uitsluiting zijn mechanismen die onze samenleving 
als geheel ondermijnen. Als witte persoon bevind je je in een 
andere positie dan diegenen die dagelijks onder de uitsluiting te 
lijden hebben.  Je mist de persoonlijke ervaring van wat het met 
een mens doet om systematisch als ‘tweederangsburger’ behan-
deld te worden, om met wantrouwen bekeken te worden, om 
vanzelfsprekende grondrechten telkens opnieuw te moeten opei-
sen. Indien je in de racismestrijd een betrouwbare medestander 
wil zijn, vraagt dit dan ook een sterk positiebewustzijn, de bereid-
heid om je eigen bezette bewustzijn te gaan verkennen en de wil 
om gebruik te maken van je eigen macht en verantwoordelijk-
heid. Ieder van ons, kan op zijn eigen leef- en werkplek, in de ei-
gen vereniging of oudercomité op school, een reële verandering 
teweeg brengen. Dat betekent echter ook dat je stappen leert 
zetten om uitsluitingsmechanismen structureler aan te pakken –
bijvoorbeeld via een effectiever diversiteitsbeleid binnen je orga-
nisatie of vereniging. De kunst van het verzet is om onze eigen en 
gezamenlijke macht te (her)ontdekken.
 

Begeleiding: Marc Loos
Data:  Telkens de tweede maandagavond van de 

maand, van 20u tot 22u: 8 oktober 2018, 12 
november 2018, 10 december 2018

Plaats: Wilgentronkstraat 13, 9030 Mariakerke (Gent) 
Organisatie:  vzw Motief i.s.m. Protestantse Kerk Gent Rabot
Inschrijven:  marc.loos@telenet.be of 09/253.29.00
Prijs:   €7 per avond
Cursuscode:  101.347

In dit traject vertrekken we vanuit de concrete leef- en werkomge-
ving van deelnemers, vanuit hun reële impasses, vragen en noden 
om samen inzichten, vaardigheden en strategieën te ontwikkelen 
die onze ‘handelingsruimte’ kunnen vergroten. Niet enkel als indi-
viduen, maar ook collectief (bv. binnen de organisaties waarin we 
actief zijn). We richten ons met dit vormingstraject op ieder die 
een (meer) betrouwbare medestander wil zijn in de strijd tegen 
racisme en islamofobie: op je werk, in de school van je kinderen, 
in je buurt, je vereniging, je vakbond, in je media-instelling, …

Begeleiding: Walter Andino en Elke Vandeperre
Data:  4 donderdagavonden, telkens van 19.00u tot 

22u: 8 november 2018, 15 november 2018, 22 
november 2018 en 29 november 2018

Plaats:   Toko 139, Statiestraat 139, 2600 Berchem
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Movement X en Ella vzw
Inschrijven: vzw Motief
Prijs:  Volgens inkomen, zie tabel p. 27
Cursuscode: 101.348

I
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De kunst van het verzet II
Traject rond racisme, discriminatie en islamofobie voor mensen die het ervaren

Diversiteitsbeleid in tijden van verrechtsing en polarisatie
In Memoriam-dag Remi Verwimp

Dag in, dag uit ervaren dat je gewantrouwd wordt,  weggezet 
wordt als ‘anders’, ter verantwoording wordt geroepen voor 
praktijken waarmee jij niets te maken hebt, niet ernstig genomen 
wordt als burger, je grondrechten ontnomen wordt, … op basis 
van je huidskleur, afkomst of religie werkt slopend.  Het is ne-
fast voor je zelfbeeld, je ambities en dromen, maar ook, letterlijk, 
voor je ‘bestaansgrond’. Meer en meer klinken er stemmen op 
van lotgenoten die hun woede en verontwaardiging uitschreeu-
wen en diepgaand analyseren hoe deze uitsluitingsmechanismen 
structureel in onze samenleving verankerd zitten. Die ook wegen 
in perspectief brengen om ànders in de strijd te gaan staan. Elk 
van die analyses zijn levensnoodzakelijk om scherp voor ogen te 
krijgen hoe we onze energie kunnen bewaren voor wat essentieel 
is, en waar we onze pijlen op willen richten. Maar hoe doen we 
dit nu concreet, in onze eigen leef- en werkomgeving? In de ac-
tiegroepen en verenigingen waarin we geëngageerd zijn? Welke 
strategieën hanteren we daar, welke opstellingen nemen we in 
(welke werken en welke niet?), hoe verbinden we ons met mede-
standers om méér impact te hebben en in onze omgeving effec-
tieve veranderingen in gang te zetten? Hoe versterken we mekaar 
in onze gedeelde strijd en laten we ons de adem niet afsnijden? 
De kunst van het verzet is immers om onze eigen en gezamenlijke 
macht te (her)ontdekken.

In de strijd tegen racisme en islamofobie doet zich de laatste 
jaren een diepgaande verandering voor: het geduld van wie da-
gelijks te lijden hebben onder racisme raakt danig op. De diep 
verankerde uitsluitingsmechanismen en het ingebakken koloniaal 
denken in onze samenleving blijven mensen met migratieroots in 
de rol van tweederangsburgers duwen. Meer nog: ‘nieuw rechts’ 
wint terrein en de ontmenselijking van grote groepen mensen 
verdiept zich. Mensen met migratieroots leggen de vinger op de 
wonde: de traditionele strategieën van de antiracismebeweging 
brengen blijkbaar geen zoden aan de dijk.  Tijd om zelf die strijd 
te gaan leiden! Hoe verhouden (radicaal) linkse middenveldorga-
nisaties zich tot deze ‘shift’ in denken en doen? Welke transfor-
matie dringt zich op in de eigen organisaties : in socio-culturele 
bewegingen, verenigingen en instellingen, in het jeugdwerk, in 
vakbonden…? Tot welke nieuwe (collectieve) strategieën wor-
den we uitgedaagd om consequent te breken met de dominante 
aanpassingslogica en onze maatschappelijke impact rond de anti-
racismestrijd te vergroten? En wat betekent dit dan concreet voor 
het diversiteitsbeleid van de eigen organisaties?

In dit traject vertrekken we vanuit de concrete leef- en werkom-
geving van deelnemers, vanuit hun reële impasses, vragen en no-
den om samen inzichten, vaardigheden en strategieën te ontwik-
kelen die onze ‘handelingsruimte’ vergroten. We richten ons met 
dit vormingstraject op ieder die te lijden heeft onder racisme en 
islamofobie en daartegen structureel weerwerk wil bieden: op je 
werk, in de school van je kinderen, in je buurt, je vereniging, je 
vakbond, in je media-instelling, …

Begeleiding:  Walter Andino en Leila Clement
Data:  4 donderdagavonden, telkens van 19.00u tot 

22u: 6 december 2018, 13 december 2018, 20 
december 2018 en 10 januari 2019

Plaats:   Toko 139, Statiestraat 139, 2600 Berchem
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Movement X
Inschrijven: vzw Motief
Prijs:  Volgens inkomen, zie tabel p. 27
Cursuscode: 101.362

Elke twee jaar organiseert vzw Motief een I.M-dag ter herinne-
ring aan onze medeoprichter en bondgenoot, Remi Verwimp, die 
in 2009 overleed. Meer dan 30 jaar was hij stuwende kracht in de 
christelijke basisbeweging, inspirerend leerhuisbegeleider, uitda-
gend agogisch-theologisch denker en werker op het snijpunt van 
geloof en samenleving. Op de I.M-dag buigen we ons telkens over 
een thema dat Remi nauw aan het hart lag en brengen we bij-
een wat hij in zijn leven met elkaar verbond: mensen en groepen, 
ideeën en perspectieven... 

Datum:  zaterdag 27 oktober 2018, van 13u tot 17u
Plaats:   Zaal De Stroming, Nationalestraat 111 – 113 in 

Antwerpen
Cursuscode: 101.350



Deelnemersgetuigenis

Farida nam deel aan de Themavierdaagse 
die afgelopen voorjaar in het teken van 
polarisatie stond.

“Toen ik het onderwerp voor dit jaar las, polari-
satie, vond ik het mijn plicht om deel te nemen.  
Verandering zal er niet komen als ik aan de zijlijn 
blijf staan. Neen, verandering vraagt een actieve 
deelname. Ik ben mij ervan bewust dat mijn bijdra-
ge summier is; maar vele kleine bijdragen van vele 
mensen kunnen voor een omwenteling zorgen.

De thema-vierdaagse was geen vakantie. Er werd 
flink gewerkt! Eerst in kleine groepen en daarna 
samen in één grote groep. Wat mij vooral is bijge-
bleven van deze vorming is:
Wat is polarisatie? Hoe is het opgebouwd? Wat en 
wie zijn de ‘pushers’ en wat is hun doel? Wie zijn 
de bruggenbouwers, zij hebben geen positieve bij-
drage! En tot slot de stillen, een zeer belangrijke 
groep waarin geïnvesteerd dient te worden!

Gelukkig werden onze magen na het harde werk, 
elke dag verwend met heerlijke maaltijden. 
Ik ben hoopvol naar huis gekeerd, de vele positieve 
ontmoetingen, hebben mij de moed gegeven om 
te blijven geloven in een harmonieuze toekomst.”

9

Geweld, religie 
en beeldvorming

Marxisme en religie

Niemand moet nog worden overtuigd van de actualiteit van deze 
thematiek, die meestal gereduceerd wordt tot een probleem van 
de islam. Hierbij dreigen veel mensen te vergeten dat ook an-
dere religies (zoals het christendom en zelfs het als vreedzaam 
beschouwde boeddhisme) en seculiere levensbeschouwingen 
(stalinisme, nazisme, enz…) hiermee worden geconfronteerd.

De spreker – Jonas Slaats – zal een uitgebreide inleiding geven 
over religie, geweld en beeldvorming. Allerhande aspecten die 
met islam te maken hebben komen daarbij natuurlijk aan bod, 
maar hij vindt het fijn en leerrijk om het hele thema open te trek-
ken naar religie in het algemeen.
Na de inleiding volgt een gesprek met de deelnemers.

Begeleiding: Jonas Slaats, filosoof en theoloog
Datum:  Zondag 25 november 2018, 10u – 15.30u
Plaats: Jebron, Begijnhof 1, 9300 Aalst
Organisatie:  vzw Motief i.s.m. Jebron vzw
Inschrijven:  jebron@telenet.be, of rechtstreeks via  

Paul De Witte (0496/051606 of  
pldwtt@telenet.be)

Prijs:  gratis voor de leden van Jebron; vrije bijdrage 
voor overige deelnemers

Cursuscode:  101.349

Vorig jaar pende Marc Vandepitte ‘Enkele stellingen over geloof’ 
neer die hij verder onderbouwde met de tekst ‘Opium van het 
volk, islamhaat en de agenda van rechts’.
In dit jaar waarin we de 200ste geboortedag van Marx vieren, wil 
Marc Vandepitte op een studievoormiddag vooral dieper ingaan 
op de relatie tussen marxisme en religie. Hoe zat dat nu weer: 
is godsdienst opium van het volk of voor het volk? Wat hebben 
Marx, Engels en Lenin nu precies over religie gezegd? Wat was de 
stelling van Gramsci, van de bevrijdingtheologie en van Fidel Cas-
tro? Voor Marc Vandepitte is het alleszins duidelijk dat religie ‘des 
mensen is’ en naast ‘een negatief parcours’ dat we niet mogen 
ontkennen ook een sterke, helende kant heeft die nauw verwant 
is met de socialistische traditie.

Begeleiding: Marc Vandepitte
Datum:  Zaterdag 10 november 2018 van 10u tot 

12.30u
Plaats:  Elcker-Ik Antwerpen (Breughelstraat 31-33)
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Christenen voor het 

Socialisme en het Masereelfonds
Inschrijven: christenenvsocialisme@gmail.com of 
 0486 78 76 37
Prijs: €5
Cursuscode: 101.361
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ÉÉN LEVENSBESCHOUWING 
ONDER DE LOEP

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 ru-

briek zoomen we dieper in op één levensbeschouwing.
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Hebreeuws 
Bijbel lezen in de oorspronkelijke taal

Een bekend gezegde luidt ‘Traductore traditore’: vertalingen vat-
ten zelden de oorspronkelijke betekenis van een tekst of woord.  
Omdat talen zo van elkaar verschillen, gaat in de vertaling soms 
een deel van de betekenislagen van een woord verloren.  Een 
tekst in de originele taal lezen, laat zien dat er vaak meer inter-
pretaties van een woord mogelijk zijn.  Of ze brengen een aantal 
betekenislagen of nuances aan het licht waar we anders geen 
toegang toe hebben. Daarom bieden we een aantal vormingen 
aan die helpen om teksten uit Thora (o.a. Genesis en Psalmen) en 
Bijbel (het Marcusevangelie) in de originele taal te lezen.  

We kiezen enkele stukken uit de Bijbel uit om samen te lezen. 
Deze teksten worden persoonlijk voorbereid en samen ontleden 
we de tekst op het ritme van de groep.

Begeleiding: Elly Mondelaers
Data:  Donderdagvoormiddag van 10 tot 12 uur; om 

de 14 dagen, start 6 september 2018
Plaats:  Vergaderzaaltje aan de kerk van Onze Lieve 

Vrouw van Banneux in Houthalen-Oost
Organisatie: vzw Motief
Inschrijven: elly.mondelaers@gmail.com
Prijs:  €5 per bijeenkomst
Cursuscode: 101.351



Deelnemersgetuigenis

Irma Proost nam deel 
aan het leerhuis ‘Het 
tegenevangelie van Marcus’

Een leerhuis?! Wat is dat voor een beest?
Zoals het woord zelf al aangeeft vind je in het 
leerhuis een plek waar je met hoofd en hart 
wordt uitgedaagd om nieuwe perspectieven uit te 
proberen én een ruimte waarin je thuis mag komen 
met je eigen zoeken en vragen. In het leerhuis 
ontwikkelen we een langlopend leerproces waarin 
3 dimensies permanent met elkaar in dialoog gaan, 
namelijk: de deelnemersgroep, de samenleving 
en een levensbeschouwelijke bron (een tekst uit 
Thora, Evangelie, Koran, …). De teksten uit religieuze 
bronnen worden in Motief 'contextueel' gelezen. 
Dat wil zeggen dat we leren onderzoeken in welke 

tijd en maatschappelijke context deze 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 mekaar bevragen? Thema's die in onze 
leerhuizen de voorbije tijd centraal stonden zijn 
o.m.: 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';...

BIJBELSE LEERHUIZEN
I I I

‘Ik volg al jaren dit leerhuis bij Egbert Rooze. Al meer 
dan 10 jaren verheug ik mij hierop. Egbert gaat diep 
in op de Bijbelteksten.  Er wordt gezocht naar de 
kern, daar waar het eigenlijk om gaat.  Er heerst een 
sfeer van verbondenheid onder de deelnemers.  Dat 
is zeer aangenaam. Ik haal inspiratie uit het leerhuis 
voor het dagelijks leven.  Kracht en sterkte, en soms 
ook antwoorden op dingen waar ik wel eens mee 
worstel. Voor mij is het geestelijk voedsel.’
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Bijbelvierdaagse met het Bijbelse boek Rechters                            
Hoe komen we in BEWEGING in deze BEWOGEN tijden ?

Onze wereld is in beweging. Op allerlei vlakken evolueert men 
heel snel. We moeten steeds verder vooruit.  Stilstaan is immers 
achteruitgaan! Velen leggen zich hierbij neer, want wat er zich in 
deze bewogen tijden afspeelt, lijkt onomkeerbaar. Een wet van 
Meden en Perzen, noemt de Bijbel dat. Toch dringt de vraag zich 
op: is deze wereld niet op drift, als in een poel stilstaand, brak en 
giftig water ?

Tijdens de Bijbelvierdaagse laten we ons meenemen door drie 
hoofdstukken uit het Bijbelboek RECHTERS (hoofdstukken 6-8) 
waarin het plastisch en uitdagend verhaal van Gideon wordt 
verteld.

Het boek 'Rechters' is geen geschiedenishandboek, maar het wil 
de lezers van alle tijden  ‘profetisch’ meenemen in het prille ge-
meenschapsleven van de twaalf stammen van Israël in het land 
van belofte.  Het is geen verleden om fier op te zijn. Telkens weer 
klinkt als een refrein: “het volk keert zich af van de ENE, die hen 
uit Egypte heeft weggeroepen en loopt andere goden en mach-
ten achterna.” Ze storten zich in hun ongeluk en lopen vast in 
bewogen tijden. 

Maar de ENE laat zich kennen als een mensenliefhebber en zendt 
de ene rechter na de andere, steeds maar opnieuw, om licht te 
brengen in de duisternis, om beweging te brengen in de bewo-
gen dodelijke tijden.  Zo wordt ook het verhaal verteld van de 
rechter Gideon. Deze verwacht te midden van de verwarring een 
'teken' van JHWH die zoals zijn naam het al zegt 'Er zal zijn'.  Pas 
als Gideon dat heeft ervaren, durft hij het aan om de strijd aan te 
gaan met verdrukkende volkeren rondom, maar ook en evenzeer 
om de weerstand te overwinnen binnen het eigen volk.

Deze verhalen kunnen ons ook vandaag uitdagen tot een zoek-
tocht naar een democratisch leiderschap, dat geworteld is in de 
gerechtvaardigde aspiraties van de mensen,  vooral van hen die 
uitgebuit, vernederd en opgejaagd worden.

Hoe kan ook vandaag, hier en overal op deze aarde, dat ‘het land 
rust (= shaloom) vindt, om te beginnen veertig jaar lang'? Hoe en 
waar vinden wij tekens en signalen van déze God, die geen god 
wil zijn op de wijze van de goden?

Groepsgesprek (leerhuismethode) en allerlei gezamenlijk activi-
teiten lossen elkaar af om met deze vragen kritisch én hoopvol 
op weg te gaan. 

Als keuzeactiviteit wordt een bibliodrama en een film aangebo-
den. We nodigen ook een spreker uit: Jonas Slaats rond thema 
'Zien we een hoopvol teken in een multi-diverse samenleving ?'

Begeleiding:  Collectief voor 'Bevrijdende Bijbellezing'
Data:   Van maandag 6 augustus (10u) tot en met 

donderdag 9 augustus 2018 (16u)
Plaats:  Notre Dame Chant d' Oiseau (O. L. Vrouw van 

Vogelzang), Franciscanenlaan 3A, 1150 Brussel 
Organisatie:  vzw Motief i.s.m. Christenen voor het 

Socialisme
Inschrijven:  Via CvS christenenvsocialisme@gmail.

com  of Jan De Roeck  0486 78 76 37 of 
lieveneukermans@gmail.com (uiterste 
inschrijvingsdatum 20 juli 2018)

Prijs:  Volgens inkomen, zie tabel p. 27
Cursuscode: 101.352
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De tochtgenoot Marcus
Op weg met Marcus de oudste evangelist

Dichter bij Paulus

Als je op weg gaat met Marcus kom je soms op de tocht te staan: 
die tocht geeft je lastige hoestbuien, koude rillingen en … ver-
vreemdt je van je vrienden.  Als je vanuit het geloof kritiek geeft 
op de (Romeinse) maatschappij, word je op de tocht gezet en 
krijg je tegenstanders, zowel binnen als buiten de synagoge (en 
de kerk). 

Toch bemoedigt Marcus onderweg ook. Hij laat de volgelingen 
niet aan hun lot over. Ze krijgen extra broodjes, mét toespijs; 
woelige omstandigheden, bedreigende ziektes en woeste wa-
teren mogen een toontje lager zingen. Ook de zo nodige kame-
raadschap leren zij en wij. 

We lezen nauwkeurig de oude teksten van Marcus en leggen die 
naast de actualiteit.

Paulus is een controversieel figuur. Hij wordt bewonderd en ver-
guisd. Het ‘eenvoudig evangelie’ dat Jezus verkondigde zou door 
hem veranderd zijn in een gecompliceerd dogmatisch systeem. 
Op gezag van Paulus hebben vrouwen eeuwenlang een onderge-
schikte rol gespeeld in kerk en maatschappij. De apostel der hei-
denen was soms een bron van inspiratie, maar vaker een strui-
kelblok in ontmoetingen tussen joden en christenen. 

‘Dichter bij Paulus’ is een ontdekkingstocht naar de jood Paulus, 
en niet slechts jood maar joodse messiaanse prediker, agitator 
voor een wereld, waarin een Jood Jood, een Griek Griek en uit-
eindelijk een mens werkelijk mens kan zijn. Jezus Messias is de 
uiteindelijke mens (eshatos Adam), eindelijk een mensheid, die 
naam waardig. Meteen ook het grote alternatief voor een ro-
meinse wereldorde, waarin roof en moord de richting bepalen. 

‘Dichter bij Paulus’ brengt ons ongetwijfeld ook dichter bij de 
wereldorde die vandaag heerst en een bedreiging is voor de 
mens (adam) en de aarde (adama). 

*  Dichter bij Paulus naar de gelijknamige titel van het boek van K. 
Bouhuijs en K.A. Deurloo. 

Begeleiding:  Marc Loos
Data:  Laatste dinsdagavond van de maand, van 20u – 

22u: 25 september 2018, 30 oktober 2018, 27 
november 2018

Plaats: Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem (Gent)
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Protestantse Kerk Gent Rabot 
Inschrijven:  marc.loos@telenet.be of 09/253.29.00
Prijs:  €7 per avond
Cursuscode: 101.354

Begeleiding: Egbert Rooze
Data: Telkens de derde vrijdag van de maand, van 

20u tot 22u. 19 oktober 2018, 16 november 
2018 en 16 december 2018

Plaats: Van Vaerenberghstraat 67, 2600 Berchem 
(vlakbij Berchem Station)

Organisatie: vzw Motief
Inschrijven: vzw Motief 
Prijs:  € 25
Cursuscode: 101.353
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Radicaal mens
Leerhuis Roeselare

De figuur van Jezus wordt vaak als een wat schaapachtig glimla-
chende pacifist voorgesteld. De warme kindervriend, de empa-
thische heler van zieken, de troostbrenger voor verschoppelin-
gen, de hoopbrenger in duistere tijden… Toch dreigen we, indien 
we de context waarin Jezus en zijn beweging actief waren niet 
voldoende kennen, uit het oog te verliezen hoe ‘radicaal’ die 
opstelling van ‘nabije menselijkheid’ was. Radicaliteit is vandaag 
een omstreden term –het roept meteen beelden op van funda-
mentalistische geloofsgekken en van terreuraanslagen.  Toch 
werd in die eerste eeuw na Christus ook de Jezusbeweging door 
het Romeinse imperium als ‘gevaarlijk radicaal’ beschouwd. We 
gaan op zoek in het Nieuwe Testament naar verhalen die meer 
inzicht geven in die radicale menselijkheid van de Jezusbewe-
ging, om van daaruit ook de vraag te stellen wat het betekent 
om vandaag ‘radicaal mens’ te zijn. Want in onze sterk gepolari-
seerde samenleving van vandaag is ‘radicalisme’ ook een bezette 
term die een interessant verhaal over machtsverhoudingen en 
verschil in maatschappelijke posities bloot legt…

Begeleiding: Elke Vandeperre
Data:  5 dinsdagavonden,  

telkens van 19.30 tot 22.00 uur 
 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 

november, 11 december 2018 
Plaats:  ACW-gebouw, zaal C, Sint-Jorisstraat 4, 8800 

Roeselare
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Evangelie Levensnabij en 

Vormingplus MZW
Inschrijven: vzw Motief
Prijs: Volgens inkomen, zie tabel p. 27
Cursuscode: 101.355



Verzet geboden
De wereldorde lezen met het bijbelboek Daniël

We leven in boeiende en uitdagende wereld. Mensen (uit de mid-
denklasse) die proberen naar de wereld te kijken met de ogen 
van de armen (vernederden, vluchtelingen, vreemdelingen, enz…) 
hebben het vaak heel moeilijk, ook wanneer de geconfronteerd 
worden met de uitlatingen van vrienden en familie. Toch voelen 
ze aan dat er verzet moet worden geboden tegen de vele vanzelf-
sprekendheden van onze cultuur en samenleving. Maar hoe?

Om met deze vragen op weg te gaan lezen we samen het sterk 
door de apocalyptiek getekend bijbelboek Daniël, dat binnen het 
jodendom is ontstaan in barre tijden. 

Met de deelnemers gaan we op weg om zowel de tekst van Da-
niël als onze eigen hedendaagse verhalen over inzet en verzet, 
over innerlijke en externe weerstanden bij onszelf en bij onze 
omgeving op het spoor te komen en te analyseren om zo verder 
te kunnen met onze persoonlijke en gemeenschappelijke levens. 

Je kan dit leerhuis ofwel in Mechelen, ofwel in Aalst volgen.

MECHELEN
Begeleiding: Paul De Witte, Master in de praktische 

theologie
Data:  10 woensdagen van 10u00 tot 15.45:  

5 september, 3 oktober, 7 november, 
 5 december 2018; 9 januari, 6 februari,  

6 maart, 3 april, 8 mei en 5 juni 2019
Plaats: Belgradehuis, Belgradestraat 80,  

2800 Mechelen
Organisatie: vzw Motief 
Inschrijven:  vzw Motief
Prijs:  Volgens inkomen, zie tabel p. 27
Cursuscode: 101.356

AALST
Begeleiding: Paul De Witte, Master in de praktische 

theologie
Datum:  10 dinsdagen, telkens van 19u30 tot 22.00 

uur: 11 september, 9 oktober, 13 november, 
11 december 2018; 8 januari, 12 februari, 12 
maart, 2 april, 14 mei en 11 juni 2019

Plaats: Jebron, Begijnhof 1, 9300 Aalst
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Jebron vzw
Inschrijven:  Via jebron@telenet.be, of rechtstreeks via Paul 

De Witte (0496/051606 of pldwtt@telenet.be
Prijs:  €50 (€30 voor leden van Jebron) (de prijs is 

altijd bespreekbaar) te betalen bij de eerste 
samenkomst van 11 september 2018

Cursuscode: 101.357
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Wat was er voor de Schepping?
Hawking’s kwantumtheorie of Bijbelse vraag

Hoe kunnen we het scheppingsverhaal nog anders begrijpen?  Wat 
zit er bijvoorbeeld achter die twee mysterieuze zinnetjes: ‘de aar-
de was woest en ledig’ en ‘duisternis lag op de oer-vloed’?

Welke theologie spreekt hieruit? Zou dat toch iets met het ‘kwaad’ 
te maken hebben? Hoe situeer je dat dan? Of wat met die me-
vrouw Wijsheid die er met haar wijze neus vóór de Schepping bij 
God stond, te dansen en te dartelen? En meneer Job dan met zijn 
ondoorgrondelijke vragen en het antwoord van JHWH daarop?!

Begeleiding: Egbert Rooze
Data:   4 dinsdagavonden, telkens van 20u-22u: 25 

september, 9 en 23 oktober en 6 november 
2018

Plaats:   De Loodsen, St Jacobsmarkt 43, 2000 
Antwerpen

Organisatie: vzw Motief
Inschrijven: vzw Motief 
Prijs:  €28 voor 4 avonden of  €9 per avond
Cursuscode: 101.358

Wat zeg ik vandaag als ik God zeg?
Godsbeelden en hun werking

10 voor menselijkheid  
Leerhuis LeV

Zijn we het noorden kwijt?  In de politiek … werd populariteit be-
langrijker dan visie. Bij bedrijven en banken … primeren concur-
rentie, winst en groei. In de zorg … wordt mens-nabij-zijn proble-
matisch.  In het onderwijs … haalt organisatie het op levensvisie.

Ooit sprak God: ‘Ik ben de Ene. Ik haal je uit de slavernij. Vereer 
geen afgoden’. Welke goden worden nu aanbeden?  Welke slacht-
offers eisen zij? Wie wordt er slachtoffer van? Hoe ziet ons gods-
beeld er dan uit?

We gaan op zoek naar een eigentijdse geloofstaal, naar ons persoon-
lijk Godsbeeld en zijn vragen.  Maakt de Bijbelse God mensen vrij? 
Wat is de betekenis van het Bijbelse beeldverbod? De Goden van de 
vrije markt en hun eisen (presteer, concurreer en consumeer).  Ook 
de Elia-verhalen uit het boek 1 Koningen komen aan bod.

Is het leven van een ‘illegaal’ minder waard? Hebben mensen die 
uitsluiting ervaren dat toch vooral aan zichzelf te wijten? Hoe oud 
mag een mens worden, indien dit de gemeenschap financieel ‘be-
last’? … In het maatschappelijke debat wordt alsmaar vaker een 
taal gehanteerd die ‘de ander’ als minder mens dreigt voor te 
stellen, of alleszins een mens met minder grondrechten. Acade-
mici waarschuwen voor deze tendens van dehumanisering. In de 
joodse en christelijke traditie bestaan er 10 woorden (of ‘gebo-
den’) die net willen voorkomen dat een samenleving zou verwor-
den tot een ‘land van benauwenis’. De islamitische traditie kent de 
vijf pijlers.  Het zijn richtingwijzers, die ons moeten doen zoeken 
naar een menselijke samenleving waarin solidariteit met de meest 
kwetsbare groepen als uitgangspunt blijft functioneren. In het lev-
leerhuis vertrekken we vanuit de actualiteit en onze eigen leef-
werelden en gebruiken we de traditie als toetssteen om samen 
te zoeken hoe we weerwerk kunnen bieden aan deze tendens tot 
ontmenselijking.

Begeleiding: Roger Vandenberghe en Egbert Rooze
Data:  Telkens op zaterdagnamiddag van 13.45u tot 

16.15u: 22 september 2018, 20 oktober 2018, 
24 november 2018, 15 december 2018, 19 
januari 2019, 16 februari 2019, 23 maart 2019, 
27 april 2019, 18 mei 2019

Plaats:   CM-lokaal, Groenestraat 90, 8210 Zedelgem
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Bijbelgroep ‘De Vlaspit’
Inschrijven: Via roger.vandenberghe@edpnet.be of 

050/24.02.51
Prijs:  Volgens inkomen, zie tabel p. 27
Cursuscode: 101.359

Het LeV-leerhuis richt zich tot mensen jonger dan 55 jaar - met ge-
lijk welke levensbeschouwelijke overtuiging - die interesse hebben 
in de bronnen van de joodse, christelijke en islamitische traditie en 
samen met anderen willen zoeken hoe deze bronnen ons vandaag 
kunnen inspireren om 'het goede leven' vorm te geven, in onze 
eigen levens en in de samenleving.

Begeleiding:  Elke Vandeperre
Data :  6 zaterdagen, telkens van 10u tot 16u:  

15 september, 17 november, 15 december 
2018, 9 februari, 23 maart 2019, 27 april 2019.

Plaats:  Belgradehuis, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen.
Organisatie:  vzw Motief
Inschrijven:  vzw Motief
Prijs:  Volgens inkomen, zie tabel p. 27
Cursuscode: 101.360
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Interview met Myriam, over 
de vormingsreeks ‘Positieve 
identiteitsontwikkeling met moslimjongeren’

Van cultuursensitief 
naar cliëntsensitief 

werken

Kan je even kort omschrijven wat je werk als consulent in de 
gevangenis precies inhoudt?

Voor de duidelijkheid wil ik even stellen dat ik geen deradica-
liseringsambtenaar ben zoals in de media wel eens naar voor 
komt.  Mijn functie als consulent in de gevangenis is eigenlijk 
drieledig.  Ten eerste begeleid ik in de gevangenis mensen die 
in het kader van de terrorismewetgeving veroordeeld zijn of 
die in de gevangenis ‘geradicaliseerd’ zijn.  Daarnaast zorg ik 
ook voor tweedelijnsondersteuning van hulp-en dienstverle-
ners en tot slot doe ik ook nog beleidswerk.  Het merendeel 
van mijn tijd gaat naar de individuele begeleidingstrajecten.

Hoe heb je de vorming ervaren?

Ik vond het een zeer waardevolle opleiding en dit om verschil-
lende redenen.  Ik vond het in eerste instantie fijn om, als con-
sulent die in de gevangenissen komt, de vorming samen met 
de justitieassistenten te volgen.  Op het terrein werken we 

MOTIEF  IN  GESPREK

vaak samen rond de dossiers dus de vorming was tegelijkertijd 
een kans om uit te wisselen met elkaar. 

Inhoudelijk vond ik het nuttig om dingen die ik zelf in mijn 
dagelijks werk toepas bevestigd te zien vanuit de theorie.  Er 
werden ook handvaten aangereikt die ik kan toepassen bij de 
tweedelijnsondersteuning.  Intuïtief paste ik al bepaalde zaken 
toe, maar dankzij de vorming heb ik nu ook een taal en tools 
meegekregen die het makkelijker maken om dit door te geven 
aan andere eerstelijnswerkers.  

Ik vond het zeer zinvol dat er in de vorming aandacht was voor 
het maatschappelijk debat als het gaat om identiteitsontwik-
keling en ‘radicalisering’. In onze samenleving wordt vaak niet, 
of veel te weinig, gekeken naar de structurele voedingsbo-
dems van radicalisering.  Te weinig wordt de vraag gesteld hoe 
het komt dat mensen niet goed in hun vel zitten en waarom ze 
zoeken naar allerlei uitwegen.  

“Je bewust zijn van je eigen bril is essentieel om in verbinding te kunnen gaan”, zegt 
Myriam*. Zij was één van de deelneemsters aan een vorming op maat rond ‘positieve 
identiteitsontwikkeling met moslimjongeren’ die Motief ontwikkelde in opdracht van het 
Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De deelnemersgroep bestond 
voornamelijk uit justitieassistenten die, na de opleiding, als ‘ondersteunende experts ra-
dicalisering’ aan de slag zouden gaan. In haar professionele praktijk werkt Myriam nauw 
samen met deze justitieassistenten, maar zelf zit ze in een andere rol: zij is één van de 
twee consulenten die in het kader van de aanpak van radicalisering in de gevangenissen 
werkt. We vroegen haar hoe zij de Motief-vormingsreeks ervaren heeft en naar de impact 
ervan op haar werk. 
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Was de vorming vergelijkbaar met een andere vorming die 
je reeds volgde rond de thematiek?

Ik ben sinds eind 2012 bezig met deze thematiek en heb sinds-
dien al erg veel vormingen gevolgd zowel in binnen- als in bui-
tenland.  De train-de-trainer van Motief was helemaal anders.  
Deze vorming ging meer naar de kern en ook meer naar de 
concrete praktijk.  In heel wat opleidingen ligt de focus op the-
oretische kaders of lijstjes met signalen van radicalisering. Dit 
is belangrijke achtergrondkennis, maar in de praktijk ben ik 
daar niet veel mee.  Ik moet verbinding kunnen maken.

Tijdens deze vorming was er ook aandacht voor de eigen religi-
euze of levensbeschouwelijke identiteit.  Ook dat is belangrijk.  
Oog hebben voor je eigen referentiekader als professional en 
dit referentiekader ook in vraag durven stellen met het oog 
op het maken van gelijkwaardige verbinding.  Ik moet in mijn 
werk het gesprek aan kunnen gaan zonder de confrontatie te 
zoeken en ook zonder mijn eigen mening of referentiekader op 
te dringen.

Wat vond je van de emancipatorische aanpak van de 
begeleider?  Hoe heb je dit ervaren?

Dit was absoluut zeer waardevol en een grote meerwaarde 
van deze vorming.  De vorming nam in totaal zes dagen in be-
slag.  Je zou de theorie wellicht op één dag kunnen plannen 
en de kennis op een heel depositaire manier overbrengen.  De 
vraag is wat hiervan dan blijft ‘hangen’.  Tijdens de vorming 
stonden we nu gedurende één dag stil bij bijvoorbeeld de ei-
gen levensbeschouwing.  Dat maakt dat er wel de ruimte is om 
tot inzichten te komen en dat deze inzichten bovendien geïn-
ternaliseerd worden.  Op een studiedag krijg je meestal heel 
veel informatie en vaak gaat die het éne oor in en het andere 
er weer uit.  Ik waardeer ook dat ons als deelnemers gevraagd 
werd om zelf casussen uit onze eigen praktijk in te brengen.  
Daarop reflecteren was erg zinvol en maakte het ook weer erg 
concreet.

Werden er tijdens de vorming ook tools aangereikt waarmee je 
als deelnemer zelf aan de slag kan om bepaalde inzichten over 
te dragen aan collega’s?

Absoluut, ik heb er al een aantal van gebruikt.  GLASSWERFF** 
bijvoorbeeld is een goede manier om mee te geven dat identi-
teit verschillende assen heeft.  Als ik andere eerstelijnswerkers 
ondersteun, moedig ik hen aan deze tool te gebruiken en te 

overlopen in welke maatschappelijke positie dat dan resul-
teert, zowel voor henzelf als voor hun cliënten.  En op welke 
assen van de identiteit er grote (machts)verschillen aanwezig 
zijn tussen henzelf en hun cliënt: die verschillen creëren vaak 
spanningen of misverstanden of vragen extra aandacht.

De ‘vertrouwensdriehoek’**is ook zo een bruikbare tool.  Zelf 
scoren we als eerstelijnswerkers allemaal vrij  hoog in het ‘ons 
veilig voelen’ en ‘erbij horen’, in diverse maatschappelijke situ-
aties, maar als we dezelfde oefening doen voor de cliënt, blijkt 
al snel dat die vaak nergens aansluiting vindt.  De tools zijn een 
manier om dingen hard te maken, om collega’s zelf inzichten 
te laten opdoen en andere realiteiten dan hun eigen werkelijk-
heid te doen ervaren.

Heeft de vorming impact gehad op jouw professionele 
praktijk? In welke mate?

Ik heb handvaten meegekregen om verder mee aan de slag 
te gaan voor een nog betere ondersteuning van mijn cliënten, 
maar ook van andere eerstelijnswerkers.  Het was tegelijker-
tijd ook een geruststelling.  Ik doe deze job samen met nog 
één collega.  Het was fijn om via de vorming van Motief de 
bevestiging te krijgen dat we ons werk op deze manier kunnen 
verderzetten.  Ook de samenwerking en uitwisseling met de 
justitieassistenten heeft deugd gedaan.

Denk je dat de vorming ook nuttig kan zijn voor andere 
doelgroepen? Waarom?

Absoluut!  Voor mij is dit een vorming die echt elke eerste-
lijnswerker zou moeten volgen.  Het is een basisopleiding voor 
eenieder in het werkveld die omtrent diversiteit werkt.  

In de vorming kwam cliëntsensitief werken aan bod in plaats 
van het vaker gehoorde begrip cultuursensitief werken.  Je 
moet als eerstelijnswerker rekening houden met en aandacht 
hebben voor alle deelaspecten van de cliënt.  Vaak wordt er al 
te snel geculturaliseerd waardoor er niet meer in dialoog ge-
gaan wordt.  Dat is nefast.  Eerstelijnswerkers beseffen dit niet 
altijd en dan heb je tools nodig om die blinde vlek op het spoor 
te kunnen komen.  Deze vorming zorgt er voor dat er effectief 
een bewustwording in gang gezet wordt.  Het besef van de 
eigen bril en de eigen kijk die men heeft op de werkelijkheid, 
maar ook jezelf in vraag durven stellen… dat is uiteindelijk es-
sentieel als je echt op zoek wil naar verbinding. 

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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Vzw Motief heeft een boek 
gepubliceerd over positieve 
identiteitsontwikkeling met 
moslimjongeren.  Meer info 
over dit handboek vindt u 
op p. 25

* Omwille van de delicate problematiek is het van belang dat de anonimi-
teit van de gevangenisconsulenten gewaarborgd blijft. Daarom gebrui-
ken we in dit interview een fictieve naam.

** GLASSWERFF: een ezelsbruggetje om de verschillende assen van identi-
teit voor ogen te houden: Gezondheid, Leeftijd, Arbeidssituatie, Sekse, 
Scholingsgraad, Woonsituatie, Etnisch-culturele achtergrond, Religieus/
levensbeschouwelijk, Financiële situatie, Familiale situatie.

***  Vertrouwensdriehoek:  een tool die de verschillende fasen in vertrou-
wensopbouw (zowel in individuele contacten, als in groepen en in de sa-
menleving) in beeld brengt, en waarbij ‘het zich veilig voelen’ de eerste 
noodzakelijke voorwaarde is.



WEG-WIJZER

De titel verwijst naar een quote van Daniela Ortiz, Peruviaanse 
kunstenares en activiste die strijd tegen kolonialisme en 
structureel racisme in Catalonië. Het vat de levensloop samen 
van drie geëngageerde vrouwen: Anousha Nzume, Rachida 
Lamrabet en Rachida Aziz.  Vanaf hun geboorte was hun 
lot bepaald, zou Aziz zeggen. Tijdens hun schoolloopbaan 
werden ze permanent ontmoedigd en moesten ze vechten 
om in zichzelf te blijven geloven. Structurele vormen van 
sociale uitsluiting beletten dat ze zichzelf zouden ontplooien. 
Ondanks al die tegenwind groeiden ze uit tot stevige bomen. 
Drie bomen die misschien bittere, maar voedzame vruchten 
leveren aan onze samenleving. Ze confronteren ons met het 
onrecht dat ze zelf hebben ervaren, maar ook met het onrecht 
dat de samenleving dagelijks produceert tegenover mensen 
die er anders uitzien, denken en/of zijn. 

Anousha Nzume, geboren in Moskou (Rusland) groeide op als 
Anna Steijn tot ze op haar 18de besloot om de naam van haar 
biologische vader te dragen en niet meer die van haar stiefvader. 
Ze groeide op in Amsterdam en is intussen een bekende Neder-
landse actrice, columniste, programmamaakster en schrijfster.

Als schrijfster werd ze vooral bekend door de publicatie van 
haar boek ‘Hallo, witte mensen’. Het is een introductie van 
‘Theory of whiteness’ in Nederland en België. Hierbij con-
fronteert ze witte mensen met hun etniciteit en de aspecten 
die gekoppeld zijn aan hun wit-zijn zoals tal van privileges en 
structurele vormen van positieve discriminatie die horen bij 
deze etniciteit. Ze confronteert de lezer ook met de andere 

kant van de medaille: de dagelijks discriminatie waar mensen 
met een niet-witte huidskleur mee worden geconfronteerd. 
Als activiste is ze vooral bekend door haar deelname aan de 
Zwarte Pieten-discussie en het oproepen tot protest tegen de 
anti-homo-wet in Rusland.

Rachida Lamrabet, geboren in Marokko, is een Belgisch juriste 
en schijfster. Ze probeert kunst en recht te combineren in haar 
inzet voor maatschappelijke verandering. Ze werkte ongeveer 
15 jaar als juriste voor UNIA en tegelijkertijd schreef ze romans 
en maakte kunstwerken om mensen bewuster te maken van 
verschillende situaties van onrecht in de samenleving. Thema’s 
die bij haar vaak terugkomen zijn identiteit en migratie. In 2006 
won ze de Kif-Kif-prijs ‘Kleur de kunst’.  In 2007 debuteerde ze 
met ‘Vrouwland’ en won ze met dit boek de ‘Debuutprijs’ van 
Boek.be. Ze was samen met Khalid Benhaddou de enige niet-
witte persoon in de veel besproken lijst ‘De 10 invloedrijkste 
intellectuelen van Vlaanderen’ van Joël De Ceulaer (gepubli-
ceerd in De Morgen 12/01/18). 

Ze is vooral gekend door de heisa rond haar ontslag bij UNIA 
(Interfederaal Gelijke Kansen Centrum). Ze maakte een kunst-
project met de naam ‘Burkanisation’ waar ze op basis van het 
recht op privacy de in de volksmond genoemde  ‘boerkawet’ 
in vraag durfde te stellen.  Ze werd verweten de rechtsstaat 

Motief laat zich graag inspireren door denkers en doeners die weerwerk proberen te bieden aan dominante 
verhalen en machtsstructuren. Hun visies en praktijk gebruiken wij als weg-wijzers naar een samenleving waarin 
menselijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. In deze rubriek stellen we zo’n weg-wijzer voor.

Anousha Nzume, Rachida Lamrabet  
en Rachida Aziz

 ‘Ze wilden ons 
begraven maar ze 
wisten niet dat we 

zaadjes waren’
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niet te respecteren en de wet van ‘God’ 
erboven te plaatsen. Een ernstige en on-
gefundeerde beschuldiging tegenover een 
juriste. Wat er gebeurde rondom deze con-
troverse beschrijft ze in het boek ‘Zwijg al-
lochtoon’ waar ze niet ingaat op de details 
van haar ontslag, maar wel op de struc-
turele redenen die erachter zitten. Ze ge-
bruikt haar eigen ervaring om een link te 
maken met mensen die uitsluiting ervaren 
en op basis daarvan pleit ze voor een ge-
zamenlijke strijd ‘totdat iedereen bevrijd 
wordt’ (cf. Zwijg Allochtoon). 

Rachida Aziz, ‘de geur van de bloem is meer 
dan de naam die het krijgt’ (Oosterse wijsheid). Rachida is on-
definieerbaar en heeft een hekel aan elke poging om haar iden-
titeit te definiëren. Volgens Rachida werd haar enorm geweld 
aangedaan door haar constant in een hoek proberen te plaat-
sen. In haar boek ‘Niemand zal hier slapen vannacht’ schrijft ze 
over zichzelf: ‘Er werd niets van mij verwacht. Een waarzegster 
was niet nodig om mijn lot te voorspelen. Een blik op de statis-
tieken volstond. Mijn leven zou zich afspelen in de marge, achter 
de gordijnen van een klein appartement, in de schaduw van een 
man. Hij zou de kostwinnaar zijn, ik de poetsvrouw.’.

Ze is een strijdster van het eerste uur. Radicaal en principieel 
omdat ze de problemen bij de wortels wil aanpakken en niet 
bereid is om compromissen te sluiten met onderdrukkers. Ze 
is een zeer prominente stem in het debat. Net zoals Anousha 
neemt ze witheid in de samenleving op de korrel. Haar persoon-
lijke intellectuele zoektocht was erop gericht om zichzelf te be-
vrijden van de onderdrukking in de samenleving en zo werd ze 
een socioloog, antropoloog, filosoof, politicoloog, feministe… 
baas over eigen leven en een voorvechtster van onderdrukten. 

Drie vrouwen, één strijd

Intersectionaliteit

Een gemeenschappelijk deler van deze drie vrouwen is het 
‘kruispuntdenken’ of in sociologisch vakjargon: ‘intersectiona-
liteit. Ze gebruiken elk hun persoonlijke ervaring van onder-
drukking als niet-witte vrouw om zich te verbinden met men-
sen die lijden onder gelijk welke vorm van onderdruking. De 
strijd voor bijvoorbeeld holebi rechten is immers ook een strijd 
voor bevrijding en tegen sociale uitsluiting, net zoals de strijd 
die moslims moeten aangaan. Door hun vrouw-zijn en niet-wit-
zijn ervaren de auteurs een ‘dubbele onderdrukking’ en tonen 
ze hoe dat werkt: Op elke as van onze identiteit zien we dat er 
een maatschappelijke norm heerst. De mix van onze posities 
op die verschillende assen vormt onze maatschappelijke po-
sitie: de mate waarin we macht, middelen en impact hebben 
op hoe de samenleving georganiseerd wordt. Bijvoorbeeld: 
op vlak van gender, etnisch-culturele achtergrond en klasse is 
de maatschappelijke norm de witte, middenklasse man. Wie 
op meerdere assen afwijkt van deze norm (bv: een gekleurde, 
arbeidersvrouw) ervaart een cumulatie van uitsluitingsmecha-

nismen. De drie auteurs laten op die manier 
zien dat de feministische strijd, tegelijk ook 
een strijd is tegen armoede, tegen racisme,  
tegen kolonisatie… kortom, een strijd tegen 
elke vorm van onderdrukking die gelijkaar-
dige uitsluitingsmechanismen in zich draagt.  

De betekenis voor Motief

De verhalen van deze vrouwen markeren 
een ‘breuk’ in de strijd tegen racisme en 
islamofobie: de tijd dat vooral ‘witte’ anti-
racisme-organisaties de strijd aanvoerden 
is voorbij. Wie dagelijks onder het racisme 
lijden, eisen hun volwaardig burgerschap 

op en gaan nu zelf de agenda en de prioriteiten van de strijd 
tegen discriminatie bepalen. Daarbij nodigen ze witte mensen 
uit om aan kritische zelfreflectie te doen omtrent de eigen 
maatschappelijke positie en de privileges die daaraan verbon-
den zijn. Om de eigen verantwoordelijkheid, vanuit hun posi-
tie, ook ernstig te nemen en te gebruiken. Ook als ze daarmee 
de eigen privileges dreigen kwijt te spelen. Wie een betrouw-
bare medestander wil zijn in die strijd, wordt uitgedaagd om 
nu consequent weerwerk te bieden aan de bestaande machts-
verhoudingen, de eigen privileges in vraag te stellen en de 
grondrechten van gediscrimineerde groepen te helpen opei-
sen. Motief  gelooft dat deze ‘shift’ in denken over en ageren 
tegen uitsluitingsmechanismen een noodzakelijke stap vooruit 
betekent in het uitbouwen van een rechtvaardige samenleving 
in een superdiverse realiteit. Motief wil zich dan in haar vor-
mingswerk ook engageren:

1. enerzijds: om met (groepen van) mensen die niet lijden on-
der racisme en islamofobie het ‘omdenken’ van een aan-
passingslogica naar een transformatielogica (waarbij we op 
een gelijkwaardige basis opnieuw gaan onderhandelen over 
hoe we onze samenleving vorm gaan geven) te maken. Hier 
staat de vraag centraal: Hoe kunnen we betrouwbare part-
ners worden in het bestrijden van uitsluitingsmechanismen 
en opeisen van grondrechten?

2. anderzijds: om met (groepen van) mensen die lijden onder 
racisme en islamofobie ‘safe places’ te ondersteunen bij 
het’ voortouw nemen’ in de strijd. Wat hebben we nodig 
om onze veerkracht te versterken, hoe vinden we onder-
steuning bij medestanders, wat hebben we nodig om onze 
energie te bewaren voor wat essentieel is?

Zie ook de vormingsprogramma’s ‘De kunst van het verzet’ 
op p. 7 en 8 in deze brochure.

Wil je meer lezen hierover?

• Anousha Nzume, Hallo, witte mensen, 2017, Amsterdam 
University Press B.V.

• Rachida Lamrabet, Zwijg allochtoon, 2017, Utgeverij EPO
• Rachida Aziz, Niemand zal hier slapen vannacht, 2017, 

Uitgeverij EPO

De verhalen van deze 
vrouwen markeren 
een ‘breuk’ in de 
strijd tegen racisme 
en islamofobie: 
de tijd dat vooral 
‘witte’ antiracisme-
organisaties de strijd 
aanvoerden is voorbij.



Motief organiseert vorming op maat voor personeelsleden, vrijwilligers en beleidsme-
dewerkers van organisaties of diensten die in hun werking geconfronteerd worden met 
vragen over het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit of identiteit. We richten 
ons in het bijzonder tot organisaties uit sectoren als onderwijs, jeugdwerk, welzijnswerk, 
opbouwwerk, hulpverlening, armoedebestrijding,… Het programma, de opbouw, de werk-
wijze, de omvang en de prijs worden in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met 
ons secretariaat voor een afspraak. Misschien kunnen onderstaande vormingen, die we in 
het verleden uitwerkten, u inspireren.

VORMING OP MAAT 

Buren zoals we ze (niet) kennen 
- Werken aan diversiteit in de 
armoedestrijd

Veel mensen hebben via de media, via het discours 
van bepaalde politici en organisaties, via enkele ne-
gatieve ervaringen,... een heel negatief beeld van is-
lam en van moslims. In veel groepen leeft er nogal 
wat angst om dit thema met de groep aan te kaar-
ten omdat de emoties bij dergelijke gesprekken vaak 
hoog oplopen. Door het gesprek te vermijden, blijven 
frustraties en spanningen echter onderhuids groei-
en, en verhinderen ze groepen om nieuwe wegen te 

verkennen. Motief ontwikkelde een gespreksmetho-
diek om met groepen van mensen die in armoede 
leven de eigen beeldvorming over samenleven in di-
versiteit onder de loep te nemen. Daarbij besteden 
we veel zorg aan de frustraties, emoties, vragen en 
verhalen van de deelnemers. Op die manier worden 
de negatieve emoties en beelden ernstig genomen, 
maar proberen we ook verder te geraken en ruimte 
te maken voor een perspectief dat constructieve 
uitwegen biedt. Motief vormt uw medewerkers om 
met deze gesprekmethodiek aan de slag te gaan in 
hun eigen groepen.
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Positieve identiteitsontwikkeling 
met moslimjongeren – vorming voor 
eerstelijnswerkers

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van 
hun identiteit. Bij een aantal moslimjongeren speelt 
religie hierbij een belangrijke rol. In deze vorming 
gaan we op zoek naar hoe we als eerstelijnswerkers 
de identiteitsontwikkeling van deze jongeren op een 
positieve manier kunnen stimuleren en hoe we, uit-
gaande van onze professionele rol maar ieder vanuit 
zijn/haar persoonlijk referentiekader, de religieuze 
zoektocht van deze jongeren een plaats geven. We 
werken op basis van theoretische kaders, aange-
vuld met goede voorbeelden uit het eerstelijnswerk, 
groepsgesprekken en casusbesprekingen.

De vorming is opgebouwd rond drie componenten: 
het ontwikkelen van een professionele houding, de 
identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en de 
rol van de organisatie.

Omgaan met (levensbeschouwelijke)  
diversiteit

Meer en meer worden organisaties geconfronteerd 
met personeel, cliënten, doelgroepen,... die levensbe-
schouwelijk divers zijn. Dit stelt zowel organisaties als 
medewerkers voor heel wat nieuwe vragen: welke vi-

sie hebben we op thema's als emancipatie, integratie, 
neutraliteit, racisme, samenleven,...? Waar liggen onze 
grenzen in het meegaan in de vragen van de doelgroep 
of cliënten? Welke methodieken zijn geschikt voor het 
werken met diverse groepen? Hoe gaan we om met ra-
cisme en islamofobie? Welke kennis en competenties 
hebben onze medewerkers en personeelsleden nodig 
om met een diverse doelgroep te werken? Motief be-
geleidt het zoekproces hierrond in uw organisatie en 
geeft training aan uw medewerkers.

Veranderingsprocessen omtrent 
levensbeschouwelijke identiteit in 
organisaties

Vandaag maken heel wat organisaties een diep-
gaand veranderingsproces door omtrent de eigen 
identiteit. Met de ontzuiling zijn heel wat vanzelf-
sprekendheden weggevallen: de verwijzing naar de 
christelijke, socialistische of vrijzinnige wortels van 
organisaties is vaak niet meer helder voor medewer-
kers of leden. Meer nog: de levensbeschouwelijke di-
versiteit binnen organisaties roept een boel nieuwe 
vragen op. Hoe gaan wij om met de reële verschillen 
in (geloofs)overtuiging, normen en waarden? Hoe 
werken we dan samen aan een gemeenschappelijke 
missie? Wat betekent een actief pluralistische hou-
ding in onze organisatie? Motief begeleidt het zoek-
proces hierrond binnen uw organisatie of vereniging.
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VORMING OP AANVRAAG 
Vindt u één van onze cursussen boeiend, maar te ver weg of op een ongeschikt moment? Dat is geen probleem! Op uw 
vraag kunnen de meeste cursussen uit ons aanbod ook bij uw organisatie, vereniging, groep, parochie, gemeente,… ge-
organiseerd worden. De data, locatie en prijs worden dan in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met ons se-
cretariaat voor een afspraak. Naast de programma’s die u in deze brochure aantreft, zijn andere mogelijke vormingen:

Actief pluralisme: theorie en praktijk
Een hoofddoekenverbod achter het loket, lessen over creatio-
nisme op school, aparte joodse scholen,… de levensbeschou-
welijke diversiteit brengt heel wat vragen en conflicten mee. 
Sommigen stellen actief pluralisme als oplossing voor: niet ge-
woon naast elkaar leven, maar de ander actief leren kennen 
en samen naar een oplossing zoeken. We maken kennis met 
deze theorie en toetsen haar aan actuele vraagstukken uit de 
praktijk.

Welkom in onze moskee!
Een verscheidenheid aan Antwerpse moskeeën zet haar deu-
ren open voor eenieder die geïnteresseerd is in de diversiteit 
aan stemmen binnen de moslimgemeenschap. Een snelcursus 
‘islam voor dummies’ moet je niet verwachten. De lokale gids 
neemt je mee in zijn of haar moskee en getuigt vanuit de eigen 
ervaring en kennis over de eigen geloofsbeleving. De gidsen 
zijn bovendien erg divers, zowel naar etnische achtergrond, 
leeftijd, gender als religieuze beleving. De idee van een homo-
gene en andere moslimgemeenschap wordt tijdens het mos-
keebezoek ontkracht.

Het gesprek met de lokale gids vormt het uitgangspunt voor 
het bezoek. Uiteraard informeert de gids je over elementaire 
aspecten van de islam, zoals bijvoorbeeld de vijf zuilen. Dit 
vormt de basis van waaruit de dynamiek van een uitwisseling 
kan ontstaan.

Wil je daarnaast ook weten hoe het gebed verloopt of wie de 
moskee bezoekt? Op deze en andere vragen krijg je een ant-
woord, maar de gids duidt steeds zijn antwoorden binnen een 
bepaalde context en vanuit zijn eigen geloofsbeleving. Hier-
door word je aangespoord om jezelf een spiegel voor te hou-
den en stil te staan bij de eigen positie en de eigen bril waar-
mee je naar de samenleving kijkt.

Indien gewenst kan aan het moskeebezoek nog een nabespre-
king gekoppeld worden, begeleid door een educatief mede-
werker van Motief (enkel voor groepen volwassenen).

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

Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun  
van de stad Antwerpen.  

Neutraliteit: uitsluitend of insluitend?
Het begrip ‘neutraliteit’ staat vandaag centraal in debatten 
over levensbeschouwelijke diversiteit. Op school, op het werk, 
achter het loket, hoor je je ‘neutraal’ op te stellen. Maar wat 
betekent deze neutraliteit? In wiens belang is deze neutraliteit? 

En welke neutraliteit mogen burgers van de overheid verwach-
ten? In deze vorming verkennen we verschillende invullingen 
van het begrip ‘neutraliteit’. We hebben bijzondere aandacht 
voor de wijze waarop deze verschillende invullingen van neu-
traliteit bepaalde groepen kunnen uitsluiten of juist insluiten. 

Opvoeden in een diverse samenleving 
- oudergroep
Van kleins af komen onze kinderen in contact met kinderen 
die thuis een andere cultuur, een andere religie, of andere ge-
woontes hebben dan zijzelf. Over die verschillen stellen ze hun 
ouders allerlei vragen, 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 alle-
maal 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 hier als ouder op? Hoe kun je je kinderen sti-
muleren om trots te zijn op zichzelf én om respect te hebben 
voor anderen? Hoe maak je ze weerbaar tegen racisme en dis-
criminatie?

In deze vorming kunnen ouders ervaringen uitwisselen over 
het opvoeden in een diverse samenleving. De vorming bestaat 
uit drie à vier bijeenkomsten en wordt begeleid door Eva Ver-
gaelen, educatief medewerker van vzw Motief. Elke bijeen-
komst bespreken we een ander thema. De thema's worden in 
overleg met de ouders bepaald.

Stress gerelateerd aan racisme, 
wat nu? – voor professionals met 
migratieroots 
Deze vorming is bedoeld voor professionals met migratieroots 
die zelf in aanraking zijn gekomen met racisme in een profes-
sionele context en die er in groep iets mee willen doen. In deze 
workshop wordt de wereldwijd erkende techniek EMDR (Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing) toegepast op de 
verwerking van racisme- gerelateerde trauma's en intensief 
stresserende gebeurtenissen. Negatieve ervaringen kunnen 
het dagelijks leven en functioneren beïnvloeden, zeker als er 
geen ruimte is voor verwerking. Birsen Taspinar, psychologe 
en systeemtherapeute, leidt de workshop. Tijdens een eerste 
deel gaat ze de EMDR techniek kaderen en toepassen. In een 
tweede deel wordt er gereflecteerd op wat de techniek heeft 
losgemaakt en welke handvaten of acties nodig zijn om binnen 
de professionele context verder te kunnen. Afhankelijk van de 
behoeften van de groep kan hieraan een vervolgverhaal ge-
koppeld worden met vzw Motief.



Positieve identiteitsontwikkeling  
met moslimjongeren 
Een tool- en handboek voor eerstelijnswerkers

Eerstelijnswerkers die vandaag willen werken aan 
positieve identiteitsontwikkeling met moslimjon-
geren staan onder een sterke maatschappelijke 
druk. Het publieke debat is immers in de ban van 
thema’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radi-
calisme’. Thema’s waarbij voortdurend en schijn-
baar 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 vei-
ligheidslogica 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 methodiek-
jes. 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 spelen in de positieve identiteitsontwikkeling 
van (moslim)jongeren? Dit boek toont hoe visie, handelingssleutels en concre-
te 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 wel-
ke 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)

PUBLICATIES
Meer publicaties op www.motief.org/publicaties

Ook bestellen kan via de website 
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Levensbeschouwing  
in de hulpverlening. 
Een actief pluralistische 
houding
Waaier en visietekst

In de visietekst bieden we een algemeen analysekader en leidraad om 
vragen uit de hulpverleningspraktijk te onderzoeken en bespreekbaar te maken. 
We analyseren deze vragen door in te gaan op de maatschappelijke context en de re-
ferentiekaders van cliënten en hulpverleners. Daarnaast geven we handvaten voor het ver-
groten van de professionele handelingsbekwaamheid van de hulpverlener op het vlak van 
levensbeschouwing en religie. Aan het einde van de visietekst verzamelen we ook een aantal 
stellingen die gebruikt kunnen worden om binnen de organisatie of instelling het gesprek te 
voeren over de relatie tussen levensbeschouwing en hulpverlening.
Bij de visietekst hoort een waaier, een handig en compact werkinstrument, dat hulpver-
leners 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 kun-
nen helpen bij het bevragen van de cliënt, het analyseren van de hulpvraag, het zich be-
wust worden van eigen zingevingskaders en hoe die de hulpverleningsrelatie beïnvloeden, 
en helpen bij het ontdekken van en omgaan met hindernissen die levensbeschouwelijke 
verschillen kunnen opwerpen.
Kostprijs: €12 + verzendingskosten

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

Op deze DVD interviewt comedian Salahedinne een aantal mos-
limjongeren over thema’s als identiteit, relaties, burgerschap 
en toekomstverwachtingen. Voelen deze jongeren zich thuis in 
onze samenleving? Hoe ziet hun ideale partner eruit? Wat be-
tekent moslim zijn voor hen? Hoe kijken zij naar de toekomst? 
Enkele academici en jongerenwerkers reflecteren over de uit-
spraken van de geïnterviewde jongeren. In de bijhorende handleiding stellen we werkvor-
men 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 vzw 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: €12 + verzendingskosten

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 gezamen-
lijke strijd tegen armoede aan te gaan. Door het onderzoeken van 
de wederzijdse beeldvorming tussen deze twee groepen wil vzw 
Motief achterhalen welke hindernissen in de weg zitten.
We interviewden vijftien armoede-organisaties over hoe ze omgaan met deze groeiende 
diversiteit. Verder brachten we groepen van moslims en groepen van niet-moslims in ar-
moede 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.
vzw Motief ontwikkelde ook werkvormen om de problematiek van 'strijd onderaan de 
ladder' tussen diverse groepen van mensen die in armoede leven, diepgaander te thema-
tiseren. Dit is dus ook een praktisch boek met handvaten 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: €10 + verzendingskosten

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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Vaste medewerkers

WALTER ANDINO, educatief medewerker Motief, socioloog 
HELENE BOLLE, Visie-teamlid Motief, protestants theoloog 
LEILA CLEMENT, educatief medewerker Motief, politiek en sociaal wetenschapper 
ANNELEEN DECOENE, Visie-teamlid Motief, socioloog, feministisch theoloog
ARSEEN DE KESEL, bijbels filoloog
IDA DEQUEECKER, Visie-teamlid Motief, lid Vrouwen Overleg Komitee en Baas Over Eigen Hoofd!
PAUL DE WITTE, master in de Praktische Theologie
WILLY DUCHATELET, voorzitter Motief en extern communicatiebeleid, leraar wiskunde
MOHAMED EL KHALFIOUI, Visie-Teamlid Motief, politicoloog, coördinator KifKif
AMIR HABERKORN, Visie-teamlid Motief, stuurgroeplid van Unie van Progressieve Joden van België en lid van Een Ander 
Joods Geluid
GREET HESLINGA, bestuurslid Motief communicatiebeleid, protestant theoloog
SISKA HOEBEECK, Visie-teamlid Motief, proces-en vormingsbegeleider in onderwijs en jeugdwerk
INA KOEMAN, protestants theoloog, stadspredikant Antwerpen
MARC LOOS, protestants theoloog
MIEKE MARIËN, bestuurslid Motief integrale kwaliteitszorg, gepensioneerd vormingswerker en coach
JELLE ROELANTS, bestuurslid Motief
EGBERT ROOZE, protestants theoloog, exegeet
ZAHIDE SANDAL, administratief medewerker Motief
BOB TER HAAR, Visie-teamlid Motief, protestants theoloog, actief lid van de SP in Nederland
KARLIEN TORNEY, Visie-teamlid Motief, sociaal-cultureel werker
AN VAN BOXEL, Visie-teamlid Motief, gepensioneerd vormingswerker, actief in armoedeorganisatie Kommaraf
ELKE VANDEPERRE, coördinator Motief, vormingswerker en leerhuisbegeleider
JAN VANDERPUTTE, bestuurslid Motief personeelsbeleid
EVA VERGAELEN, educatief medewerker Motief, afrikanist en yogadocente

Gastdocenten

ELLY MONDELAERS, volgde cursus Hebreeuws in de Sint-Trudoabdij te Brugge
JONAS SLAATS, filosoof en theoloog
ROGER VANDENBERGHE, verantwoordelijke Bijbelgroep De Vlaspit
MARC VANDEPITTE, leerkracht TSM en auteur
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H O E  B E R E K E N  J E  J E  D E E L N E M I N G S B I J D R A G E  V O LG E N S  I N K O M E N ?

Voor een aantal cursussen betaal je je bijdrage volgens je inkomen. In onderstaand overzicht vind je 6 inkomenscategorieën (van A t.e.m. 
F). Bekijk welke letter jouw categorie aanduidt. Ga dan naar de tabel daaronder met het overzicht van de cursusprijzen volgens inkomen: 
bekijk achter de cursustitel van jouw keuze welke deelnameprijs je moet te betalen. We rekenen op een eerlijke solidariteit.

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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Foto cover: Anna Sandyreva
Foto’s binnenin:  

Frederik Sadones,  
Linda Sannen en  
Anna Sandyreva

 CATEGORIE OMSCHRIJVING

 A Lid van een gezin dat financiële steun geniet van het O.C.M.W.; studenten

 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  Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro 
  of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.200 euro

 D Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.400 euro 
  of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.500 euro

 E Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen lager of gelijk aan 1.800 euro 
  of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 3.000 euro

 F Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen hoger dan 1.800 euro 
  of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger is dan 3.000 euro

O V E R Z I C H T  I N K O M E N S C A T E G O R I E Ë N

CURSUS A B C D E F 

O V E R Z I C H T  C U R S U S B I J D R A G E N  P E R  C U R S U S

C O L O F O N

Steun het solidariteitsfonds 
Iedereen heeft recht op vorming, daar gaan we bij Motief vanuit. 
Daarom betalen deelnemers in bepaalde vormingen volgens inko-
men, houdt Motief haar deelnameprijzen steeds zo laag mogelijk 
of gratis voor mensen in een economisch kwetsbare situatie en 
is de voorgestelde deelnameprijs in elke vorming bespreekbaar. 
Indien de basisprijs niet betaald kan worden, dan wordt het tekort 
bijgepast uit het solidariteitsfonds van Motief. Deze ‘herverdeling’ 
kunnen we verwezenlijken dankzij de giften en bijdragen van velen 
–al jarenlang. Dank voor uw solidariteit!

Als ook u een solidaire bijdrage wil doen, dan is uw gift welkom op het 
rekeningnummer BE09 0012 6989 0957 van vzw Motief Belgradestraat 

80, 2800 Mechelen.  Vermeld als mededeling: Gift solidariteitsfonds. 

Alvast hartelijk bedankt!

Bijbelvierdaagse met het Bijbelse boek Rechters €95 €95 €125 €160 €215 €270

De kunst van het verzet (I en II) €8 €20 €32 €48 €52 €64

Radicaal mens €10 €25 €40 €60 €70 €80

Verzet geboden (Mechelen) €40 €80 €100 €120 €140 €160

Wat zeg ik vandaag als ik God zeg? €18 €45 €72 €108 €126 €144

10 voor menselijkheid €30 €40 €60 €85 €90 €110
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I N S C H R I J V I N G S V O O R WA A R D E N  E N  B E TA L I N G
•	 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 be-
taling 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.

O V E R S C H R I J V E N  D O E  J E  A L S  V O L G T
•	 Geef je inschrijving telefonisch of per e-mail door aan het secretariaat. Via de website kun je online inschrijven en 

extra informatie opvragen: www.motief.org 
•	 Schrijf de deelnameprijs over 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) 

A N N U L AT I E V O O R WA A R D E N
Wie zijn/haar inschrijving voor een cursus annuleert, wordt automatisch €15 administratiekosten aangerekend (het 
voorschot), tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de vorming. Wie niet geannuleerd heeft, ten laatste 2 werk-
dagen 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.

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap

 

Vzw Motief
Belgradestraat 80
2800 Mechelen

Tel: 0032 (0)15 / 200 301
www.motief.org


