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Leiderschap in een interlevensbeschouwelijke context 

 

 

 

 

Emoena België is een initiatief van: 

Rooms-katholieke Bisschoppenconferentie van België  

Verenigde Protestantse Kerk in België  

Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België 

Centraal Israëlitisch Consistorie van België 

Centraal Comité van de Anglicaanse eredienst in België 

Orthodoxe Kerk in België 

deMens.nu 

Executief van de Moslims van België 

Boeddhistische Unie van België  

Met de steun van: 

Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies 

Evangelische Theologische Faculteit Leuven 

 

  



Versie 6 mei – Emoena België 

 

 

 

 

Emoena is een leiderschapsprogramma van vijftien dagen voor mensen die in hun professionele 

bezigheden veel met levensbeschouwelijke diversiteit te maken krijgen en hun leiderschaps-

kwaliteiten willen versterken. Sleutelwoorden hierbij zijn studie en kritische reflectie, inter-

levensbeschouwelijke dialoog en maatschappelijk engagement. 

 

Voor wie? 
Wilt u graag bruggen bouwen tussen mensen die tot verschillende tradities behoren? 

Bent u geïnteresseerd in wat anderen beweegt en hoe men – met behoud van de eigen identiteit – 

goed kan samenwerken in een diverse omgeving? 

 

Dan is Emoena – Leiderschap in een interlevensbeschouwelijke context – echt iets voor u! 

Deze opleiding is bedoeld voor religieuze voorgangers (imams, pandits, pastoors, predikanten, 

rabbijnen, …), levensbeschouwelijke aalmoezeniers, consulenten en leerkrachten. Daarnaast 

verwelkomen we ook mensen die in hun professionele omgeving te maken krijgen met 

levensbeschouwelijke diversiteit (verzorgingsinstellingen, politie, onderwijs, ministeries, 

bedrijfsleven). Maximaal aantal personen: 30 

 

Een opleiding van hoog niveau 
Emoena wordt gedragen door verschillende levensbeschouwelijke organisaties. Daarnaast heeft 

Emoena een actieve adviesraad die bestaat uit wetenschappers, religieuze leiders en 

ervaringsdeskundigen. De sprekers en gastdocenten komen uit de academische, politieke en 

religieuze wereld en delen hun kennis met de deelnemers van Emoena.  
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Een wereld in verandering 
 

Het oorspronkelijke initiatief voor deze cursus werd in 2016 in Frankrijk genomen. In België 

wordt de cursus gedragen door vertegenwoordigers van het boeddhisme, het christendom, 

de islam, het jodendom en het vrijzinnig humanisme. 

 

 

 

Een sterke maatschappij met sterke religieuze 
leiders 

 

Het onderwijs van Emoena wordt niet enkel verzorgd door religieuze leiders en academici, 

maar ook door politici en professionals uit de publieke en private sector. In deze constellatie 

leren de deelnemers niet alleen van elkaar en van de docenten, maar deze wisselwerking 

tussen levensbeschouwing, academie en maatschappij biedt ook de gelegenheid aan politici, 

gevangenisdirecteurs of bedrijfsleiders om in gesprek te treden met mensen uit 

verschillende tradities. Samen bespreken ze de maatschappelijke uitdagingen, de plaats van 

religie in de publieke ruimte, de vraag hoe traditie door te geven aan de jongere generaties, 

de moeilijkheden rond het ondersteunen van mensen in nood en trachten ze 

levensbeschouwelijke misverstanden weg te werken. 

De vijftien cursusdagen zijn gespreid over het hele academiejaar 2021-2022. De cursus 

vindt plaats op verschillende locaties die belangrijk zijn voor specifieke of alle 

levensbeschouwingen. De cursusdag begint dan ook vaak met een rondleiding. Elke 

cursusdag bestaat uit lezingen van hoge kwaliteit en uit samenwerking in groep. 
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Het Emoena-curriculum is opgebouwd uit drie 
modules 

 

Module 1: Levensbeschouwing, overheid en 
samenleving 
 

Om te beginnen beschrijven we in deze eerste module de verschillende levensbeschouwingen en 

vragen we ons af hoe hun onderlinge verhoudingen zijn. Daarna bestuderen we de verhouding van 

de levensbeschouwingen tot de overheid en de verhouding van de overheid tot de levens-

beschouwingen. Ten slotte gaan we dieper in op de aanwezigheid van religie en levensbeschouwing 

in de samenleving; deze wordt soms geproblematiseerd (‘mag religie wel in de openbare ruimte?’) en 

soms geapprecieerd (sociaal engagement); en heel soms wordt het écht problematisch, bijv. bij 

religieus geweld en schadelijke sektarische organisaties. Een voorbeeld waar de drie gebieden 

samenkomen, is dat van de aalmoezenier/consulent of van de leerkrachten: namens de 

levensbeschouwingen werkt hij in een door de overheid geleid (of minstens gereglementeerd) 

onderdeel van de samenleving. Ook de vraag naar de deontologie van de religieuze voorgangers 

komt aan bod. 

 

Module 2: Levensbeschouwingen en cultuur 
 

In deze tweede module bespreken we de positie van levensbeschouwingen t.o.v. culturele gegevens 

zowel de ‘heersende cultuur’ als de cultuur in haar geheel. Zo hebben we het over interpretatie van 

heilige teksten, leiderschap, kunst (mag het goddelijke worden afgebeeld?), rede, psychologie en 

wetenschap. 

 

Module 3: Vaardigheden 
 

In deze derde module behandelen we een aantal vaardigheden die weliswaar niet alleen in een 

interlevensbeschouwelijke context nuttig zijn, maar die in een algemene cursus toch niet deze 

specifieke invulling kunnen krijgen. Zo besteden we aandacht aan management in een context van 

diversiteit, aan onderhandelen en bemiddelen, aan communicatie en mediatraining en ten slotte aan 

fondswerving.  
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Een investering om elkaar beter te leren kennen en 

maatschappelijke projecten te ondersteunen 
 

Het persoonlijke logboek om zelf te groeien 
Het persoonlijk logboek bevordert het kritisch zelfreflectieproces en ondersteunt het persoonlijk 

ontwikkelingstraject van de deelnemers tijdens de Emoena-leergang. Daarbij is het met name 

belangrijk dat deelnemers leren nadenken over hun eigen positie en daarmee gepaard gaande 

vooronderstellingen en vooroordelen.  

 

Het gezamenlijke project voor een maatschappelijk engagement 
Tijdens de Emoena-opleiding werken de deelnemers in kleine groepen aan een maatschappelijk 

project. Projecten die gedragen zijn door leden van verschillende levensbeschouwingen krijgen de 

kans om het verschil te maken en bij te dragen aan meer vrede en tolerantie.  

 

Getuigenis 
 

Jackie Ngalula:   

“In het jaar 2019-2020 had ik de eer en het genoegen om deel te nemen aan de eerste sessie van 

Emouna België. Wat een levenservaring. Ik ging naar binnen en dacht, wat zal ik leren? De ervaring 

stelt ons in staat te groeien door meer dan aandachtig te luisteren naar elkaar en naar de diverse en 

kwalitatief hoogstaande sprekers! Om te begrijpen wat de ander zegt en om gepast te reageren en 

zichzelf in vraag stellen. Om een meer solide en open geloof op te bouwen, om niet te zeggen 

tolerant. Want uiteindelijk zijn wij allen op zoek naar de zin van het leven en het welzijn van de mens 

door intellectuele ervaringen, maar vooral praktische ervaringen waarbij zelfs de eenvoudige maaltijd 

een leermoment wordt.“  
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Inschrijving 
Emoena is een programma die gedragen wordt door meters en peters uit verschillende 

levensbeschouwingen. Als kandidaat wordt u aanbevolen door een stichtende lid of een meter/peter 

uit uw gemeenschap.  

Hoe inschrijven? Stuur uw contactgegevens via ons webformulier, uw motivatie om deze cursus te 

volgen en de naam van de persoon die u als peter/meter beschouwt. 

Prijs van de opleiding: betaal voor 15 september 2021 € 500 op rekening BE77 3771 1312 1942 t.n.v. 

Emoena. 

 

Meer informatie 
Pieter van der Hoeven, info@emoena.be 

 

Stichtende leden of medewerkers van het Nederlandstalig 
programma 
Wouter Biesbrouck, Evangelisch, Stafmedewerker onderwijs, Faculteit Theologie en 

Religiewetenschappen, KU Leuven 

Tahar Chahbi, Rassemblement des Musulmans de Belgique 

Hans De Ceuster, Diensthoofd moreel consulenten bij Defensie  

Hendrik Hoet, Rooms-katholieke priester 

Geert Lorein, Voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België 

Carlo Luyckx, Voorzitter van de Boeddhistische Unie België  

Moishe Mund, Inspecteur-adviseur Israëlitische Godsdienst 

Jo Jan Vandenheede, Secretaris van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België 

Eefje van der Linden, Verantwoordelijke vorming Verenigde Protestantse Kerk in België 
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