EMOENA
Certificaat | 30 PE Punten

Leiderschap in een multireligieuze context

HET PROGRAMMA
Emoena – leiderschap in een multireligieuze context– is een unieke 18-daagse
leergang voor professionals die hun interlevensbeschouwelijke leiderschapsvaardigheden willen versterken. Deze opleiding brengt een unieke mix
van mensen samen, bestaande uit religieuze voorgangers (rabbijnen, pandits,
dominees, etc.), geestelijk verzorgers, schoolleiders, docenten godsdienst/
levensbeschouwing, sociaal werkers en ambtenaren van lokale en centrale
overheidsdiensten (politie, gemeente, ministeries). Emoena biedt deelnemers
een goede afwisseling van creatieve hoor- en werkcolleges die verzorgd
worden door topwetenschappers, ervaringsdeskundigen en religieuze leiders.
In deze levensbeschouwelijk diverse leeromgeving gaan deelnemers aan de
slag met thema’s zoals religie in de publieke ruimte, gastvrijheid voor de vreemde, gendervraagstukken, religieus geweld, het belang van rituelen en de
klimaatopwarming. De opleidingsdagen vinden bovendien plaats op unieke
locaties: musea, heilige huizen en de campus van verschillende universiteiten.
De primaire wetenschappelijke partner van Emoena Nederland is de Faculteit
Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

EMOENA NEDERLAND

EMOENA HEEFT DE STEUN VAN
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Bahá'í-gemeenschap Nederland
De Boeddhistische Unie Nederland
De Hindoeraad Nederland
De Nederlandse Bisschoppenconferentie
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
Protestantse Kerk Nederland
Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland
Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties
Regio Haaglanden SIORH

VOOR WIE?

- Bent u geestelijk leider of voorganger (imam, pandit,
dominee, rabbijn, pastoor, etc.) en wilt u bruggen
bouwen tussen tradities en gemeenschappen?
- Bent u leidinggevende bij de lokale of centrale overheid en krijgt u te maken met vraagstukken rond
levensbeschouwelijke diversiteit?
- Werkt u in de zorg, onderwijs of een andere instelling
die in toenemende mate pluraliseert?
- Bent u geïnteresseerd in wat anderen beweegt en
hoe men – ondanks verschillen – goed kan samenwerken?
Dan is Emoena – leiderschap in een multireligieuze
context – het perfecte programma voor u!

EMOENA NEDERLAND

Max. aantal deelnemers per jaar: 32
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EMOENA 2019-2020, PThU

“De kracht van Emoena is onder andere dat de deelnemers een klein
jaar met elkaar optrekken. Ik ontdek dat er tijd nodig is de ander en zijn
levensbeschouwelijke opvattingen af te tasten en te leren kennen. Dit is
voor mij ook een les: het opzetten van een dialoog is een kwestie van de
lange adem.”
Yunus Meijerink

EMOENA NEDERLAND

Deelnemer Emoena
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Leiderschap in een multireligieuze context

EMOENA

Net als veel andere Europese landen heeft Nederland op het vlak van
religie en levensovertuiging de voorbije decennia veel verandering
doorgemaakt. Zowel secularisering als pluralisering plaatsen onze
maatschappij voor grote uitdagingen. Er is sprake van groeiende
onverdraagzaamheid en een verharding van het publieke debat
waarin vooral het gematigde stemgeluid steeds vaker verdrongen
wordt door extremere standpunten. Onder het motto “dit is onze
vrijheid” worden alsmaar minder beperkingen aanvaard en wordt de
vraag “hoe verhoud ik mij tot de ander” als niet relevant geacht.

Meer dan ooit is er behoefte aan leidersfiguren die diepgeworteld in
de eigen traditie in staat zijn om de dialoog met andersdenkenden en
-gelovigen aan te gaan. Meer dan ooit is er behoefte aan leiders die
hun eigen geloofscommitment kunnen combineren met openheid.
Meer dan ooit is er behoefte aan leiders die, ongeacht hun religieuze
of niet- religieuze achtergrond, als bruggenbouwers kunnen bijdragen
aan een vreedzame samenleving.
Vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, boeddhisme,
hindoeïsme, bahá’í-geloof en humanisme hebben de handen
ineengeslagen en samen een uniek interlevensbeschouwelijk leiderschapsprogramma opgezet: Emoena.

Emoena startte in 2016 in Frankrijk als een Abrahamitisch initiatief.
Dat verklaart ook de naam: Emoena, Amāna en Amen, drie talen, drie
geloven maar de woorden zijn verwant. De grondbetekenis is:
vertrouwen, oprechtheid en betrouwbaarheid. Vanuit deze grondhouding wil de internationale beweging Emoena werken aan onderlinge verstandhouding van levensbeschouwingen en bijdragen aan
vrede en inspiratie in de samenleving.

Het Emoena curriculum is opgebouwd uit vier
modules:
MODULE 1
Richt zich op het begrijpen van de
politieke en institutionele
omgeving van religie in Nederland
en Europa. Er is bijvoorbeeld een
dag over religie in de publieke
ruimte en één over het
maatschappelijk engagement van
religies en wat zij bijdragen aan
de samenleving (ouderenzorg,
voedselbedeling, …).

MODULE 3
Richt zich voornamelijk op het
opbouwen van ieders individuele
leiderschaps- en organisatorische vaardigheden zoals
dialoog, levensbeschouwelijke
sensiviteit, conflicthantering en
vredesopbouw, maar ook hoe
het geloof te communiceren naar
de jeugd en wat te doen in geval
van ethische uitdagingen.

MODULE 2
Vergroot de kennis over de
geschriften, geloofsprincipes,
rituelen en ethische voorschriften
van de verschillende tradities. Zo
is er bijvoorbeeld een dag over
heilige teksten, interpretaties en
vertalingen, een dag over gender
en geloof en één over kunst en
religie.

MODULE 4
Is gewijd aan groepsprojecten
die deelnemers in staat stellen
praktische ervaring op te doen
op het gebied van dialoog, het
organiseren daarvan en het
samenwerken met
andersdenkenden.

Om een dynamische leeromgeving te bevorderen, worden hoorcolleges en
leergesprekken afgewisseld met activerende werkvormen, zoals rollenspel, gezamenlijke schriftinterpretatie, casuïstiek en groepswerk.

PROGRAMMA
De leercurve van de deelnemers wordt ondersteund door het Persoonlijk Logboek en het
Gezamenlijke Project.

Het Persoonlijk Logboek
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 positionaliteit en daarmee gepaard gaande vooronderstellingen en blinde vlekken.

Het Gezamenlijke Project

EMOENA NEDERLAND

Tijdens de Emoena leergang werken de deelnemers in kleine groepen van 5 - 6 samen aan een
maatschappelijk project. Dit wordt het cadeau
aan de samenleving genoemd.
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ORGANISATIE

EMOENA NEDERLAND

Emoena wordt gedragen door verschillende levensbeschouwelijke
organisaties die vertegenwoordigd worden in het College van Grondleggers. Daarnaast heeft Emoena een actieve Adviesraad die bestaat
uit wetenschappers, religieuze leiders en ervaringsdeskundigen.
Primaire academische partner is de Faculteit Religie en Theologie,
Vrije Universiteit Amsterdam. Ook krijgt Emoena ondersteuning van
verschillende maatschappelijke organisaties, universiteiten en fondsen, waaronder de VUvereniging. Dit alles staat onder pedagogisch
leiderschap van Prof. dr. Marianne Moyaert, Hoogleraar Comparatieve
Theologie en Hermeneutiek van de interreligieuze Dialoog aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, mede-initiatiefneemster en eindverantwoordelijke van Emoena Nederland.
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EMOENA 2019-2020, Ons’ Lieve Heer op Solder

“Bij de eindreflectie van de dag viel het me op dat we als groep een soort
overgang gemaakt hadden van zij naar wij. Dat werd, soms direct, soms
indirect, verwoord en dat gevoel had ik zelf ook. Ik voel mij nu echt
onderdeel van deze groep en kijk niet meer op van afkomst, kleding,
uiterlijk, kleur etc. Het is nu gewoon WIJ, EMOENA.”
Josha Veger

EMOENA NEDERLAND

Deelneemster Emoena
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PRAKTISCH
Duur
van het programma

Van oktober 2020 t/m juni 2021 (gemiddeld 2
keer per maand), 18 dagen gespreid over 9
maanden.

Certificaat & PE
Punten

Naast een certificaat dat deelnemers
ontvangen is het mogelijk om ook PE Punten
te krijgen.

Kosten

€2000. Voor deelnemers van buiten de
overheid of bedrijven zijn de kosten €1.500.
Kosten zijn inclusief begeleiding, studiemateriaal, certificering, toegang tot musea en
gebedshuizen.

Contact

m.moyaert@emoena.nl
www.emoena.nl

Locaties

Verschillende unieke plaatsen in Nederland
en de Vrije Universiteit Amsterdam. Op de
onderstaande kaart staan voorbeelden van
enkele locaties die zullen worden bezocht:
Wereldhuis,
Amsterdam

Liberaal Joodse Gemeenschap,
Amsterdam
Museum Ons’ Lieve Heer op
Solder, Amsterdam

ULU Moskee,
Utrecht

PThU, Amsterdam

EMOENA NEDERLAND

Rijksmuseum van
Oudheden, Leiden
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Catherijneconvent Museum,
Utrecht

Ministerie van Sociale Zaken,
Den Haag

Hindoetempel
ASAN, Den Haag

PARTNERS

EMOENA
NEDERLAND

