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Voorwoord

- Prof.dr.em. Klaas van der Werff

‘Jullie zijn meer 
dan een geleerde 
smid’

‘Het is mij een genoegen een kort 
voorwoord te mogen schrijven voor het 
jaarverslag 2016-2017 van de Stichting 
Delfts Studentenpastoraat, beter bekend 
als MoTiv. Pakweg 8 jaar heb ik de functie 
van secretaris in het bestuur van de 
Stichting mogen vervullen. Ik kijk terug 
naar mijn eigen studententijd (1959). Ik 
was toen betrokken bij de voorganger van 
MoTiv. Op mij maakte indruk dat we onze 
eigen verantwoordelijkheid bespraken 
met ds Rein-Jan van der Veen: ¨Jullie zijn 
straks degenen die het moeten weten 
en die het voortouw in discussies en 
besluitvorming zullen nemen. Dan moet 
je wel weten waar het over gaat¨. Op de 
sociëteit  kregen we in de kring van Prof. 
van Riessen te horen: ¨Een ingenieur is 
meer dan een geleerde smid¨. Sindsdien 
is er veel veranderd. En het verandert 
nog steeds. Maar de doelstelling blijft 
dezelfde, getuige het hoofdthema van dit 
jaar: ¨Creating Leading Minds¨.  Hoe je dat 
doet en hoe we dat in het afgelopen jaar 
hebben gedaan leest U in dit verslag. Ik 
wens U veel leesplezier.’

- Prof. van Riessen
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01. Introductie ‘Creating leading minds’

In de programma’s die we ontwikkelen 
gaat het erom studenten en professionals 
bewust te maken van de kracht en 
betekenis van hun denken en doen 
– ‘mind’ – in de technische omgeving 
waarin ze studeren en werken. Zonder de 
menselijke schakel wordt techniek een 
autonoom product dat een werkelijkheid 
schept, waar de mens buiten staat.
 
Weet je eigenlijk wel wat je wilt met de 
techniek, die jij je eigen maakt? Waar 
doe je het voor? Voor wie? En met wie? 
Ben je in staat om met je ‘mindset’ 
leiding te geven aan wetenschappelijke 
en innovatieve processen, waar de 
samenleving profijt van zal hebben? 
Welke idealen streef je na?
 

Wij weten wat we willen bereiken, we 
weten wat we doen. Daarbij zullen we 
altijd open blijven staan voor de vragen 
die we tegenkomen. We hebben geleerd 
om scherp om ons heen te kijken, 
goed te luisteren naar wat er gezegd 
wordt, om vervolgens creatief met onze 
waarnemingen aan de slag te gaan.
 
Werken is voor ons samenwerken. 
Een uitgangspunt dat aansluit bij de 
leefwereld van de techniek, waar 
samenwerking voorop staat. Zo delen we 
kennis en inzicht die uit de samenwerking 
naar voren komen. “Wij zijn er niet voor 
onszelf maar voor de studenten en de 
professionals, bij wiens leefwereld wij met 
onze aanpak willen aansluiten.”

- Hans van Drongelen

Techniek wordt succesvol als je je als mens daaraan verbindt. 
Dit is waar MoTiv op inzet. 



02. Toekomstplannen

Profilering

Voor MoTiv/Miles staat profilering hoog 
genoteerd. We willen gezien worden met 
wat we doen. We kunnen niet alles, en 
zeker niet alles tegelijk, daarom hebben 
we voor het komende studiejaar 2017–
2018 drie aandachtsvelden gedefinieerd.
 
Bezoeken

Ons doel is om in het nieuwe 
academische jaar 2017–2018 de 
contacten met de besturen van 
studentenverenigingen en studie- en 
sportverenigingen te intensiveren. 
Daar nemen we de tijd voor door bij de 
besturen op bezoek te gaan. Het gaat 
ons erom dat de besturen ons makkelijk 
weten te vinden en dat ze weten welke 
‘diensten’ ze van ons kunnen afnemen. 
We willen de afstand klein en de drempel 
laag houden. Ook moet de relatie van 
persoonlijke aard zijn. Het gaat hierbij 
niet alleen om bekendheid van de 
organisatie MoTiv, maar ook om te laten 
zien wie wij als personen zijn als basis 
voor samenwerking.
 

Breed werken

Het gaat ons niet om het werken met 
studenten alleen. We zijn inzetbaar voor 
andere geledingen binnen de Technische 
Universiteit en de Haagse Hogeschool en 
voor andere instellingen en organisaties 
binnen en buiten het onderwijs. Wij 
zijn inzetbaar bij de ondersteuning van 
communicatie, bewustwording, teamwerk 
en diversiteit.
 
Met diversiteit werken

Hieronder verstaan we dat we streven 
naar een verbreding – grotere diversiteit 
– van de eigen workforce. Het hoger 
onderwijs is een zeer gemêleerd geheel 
van studenten en werkenden met 
uiteenlopende culturele en religieuze 
achtergronden. We nodigen werkers uit 
de Humanistiek en de Islam uit om zich 
met ons te verbinden om met gevoel 
en kennis van zaken met en voor de 
studenten aan het werk te kunnen.

The
whole
person

Intelligence
IQ

Emotions
EQ

Socially
restricted

Emotionally
restricted

Intellectually
restricted

Social
skills
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Bij Technische Ingenieurs  (studenten) 
staan helpen, problemen oplossen en 
de wereld verbeteren vaak hoog, maar 
onuitgesproken, in het vaandel, evenals 
loyaliteit, betrouwbaarheid en teamwerk. 
Vaak zijn zij zich nauwelijks bewust van 
deze beroepsethiek en beroepsidentiteit.
 
Integriteit, sociale vaardigheden en 
beroeps-verstaan zijn voor toekomstige 
ingenieurs van groot belang om 
te kunnen werken onder grote 
druk, in internationale organisaties 
en projecten en in interculturele 
samenwerkingsverbanden.

Door studenten de gelegenheid te bieden 
juist deze kwaliteiten  -die verbonden 
zijn met hun persoonlijke integriteit- te 
ontwikkelen, willen wij bijdragen aan de 
spirituele en verbindende kwaliteit van de 
(toekomstige) ingenieur.
Veel studenten willen zich op deze 
gebieden ontwikkelen en organiseren 
met elkaar een training bij MoTiv/
Miles. MoTiv/Miles draagt bij door haar 
kennis van en ervaring met ethische en 
samenwerkingsvraagstukken en door 
het begeleiden van gesprekken over de 
zin van het vak van ingenieurs en hun 
bijdragen aan de maatschappij.
 

Integriteit als heelheid van de mens.

03. Trainingen



Werkvorm: training & coaching

Dit programma bestond uit training en 
coaching ineen.
De trainingen waren gebaseerd op input 
van de studenten en een maatwerk-
voorbereiding door de teamleden van 
MoTiv/Miles. Er wordt afgetast wat de 
leerdoelen zijn, welk leerproces gewenst 
is en hoe er wordt samengewerkt.
 
Elke training kende onderstaande 
opbouw met interactieve werkvormen:
· welkom en kennismaking
· onderzoek naar diversiteit en talenten, 
de ontwikkelingsruimte (spel, test, 
gesprek)
· introductie van begrippen: team, 
leiderschap, integriteit, samenwerking, 
motivatie, spirituele ‘Laag’ in het bestaan.
· oefening van situatie (dilemma, 
vergadering, gesprek, onderhandeling, 
pitch, feedback geven/ontvangen etc. 
met nabespreking
· borging van het geleerde door de 
studenten zelf
· evaluatie en feedback 

De voertaal was zowel Engels als 
Nederlands

Studenten zien elkaars talenten, zien 
wat men gemeenschappelijk heeft en 
waarin men verschilt en beloven elkaar te 
ondersteunen, zowel in de team-doelen 
als in de persoonlijke doelen.
 
In het kader van ons integer 
leiderschapsprogramma werden 36 
trainingen gegeven aan circa 300 
studenten. De studenten toonden zich 
in het evaluatiegesprek na de training 
altijd zeer tevreden en kwamen met een 
afrondend cijfer van gemiddeld 7,5.

Zicht krijgen op de binnenkant

- Renske Oldenboom

04. Trainingen



MoTiv overzicht

Datum Organisatie Onderwerp

01-09-‘16 Virgiel - Lancet Integriteit in samenwerking

06-09-‘16 Bouwkunde Integriteit in selectie

06-09-‘16 Samenwerking met Minor TBM Omgaan met culturele verschillen

15-09-‘16 Technologisch Gezelschap Omgaan met lastige vragen rond inzet en 
betrokkenheid

20-09-‘16 SoSalsa Kunnen we op elkaar rekenen?

26-09-‘16 OLC Bouwkunde Hoe invloed uitoefenen en omgaan met macht

07-10-‘16 VSSD Trainingsdag Feedback geven zonder te kwetsen

30-11-‘16 Students4sustainability Samen richting bepalen in je goede doelen

07-12-‘16 Curius Wat is onze taak aan de faculteit?

22-03-‘17 Faculteit EWI Sollicitatietraining

03-04-‘17 Sportvereniging Yeti Training

04-04-‘17 Studievereniging ETV Diner bij MoTiv ‘verkennen van de identiteit en 
toekomstplannen van de vereniging’

04-04-‘17 ETV diner Middelen en doelen

14-04-‘17 Studievereniging ETV Workshop persoonsvorming

24-04-‘17 Lijst Bèta Integriteit en authenticiteit in het raadswerk

25-04-‘17 WijWonen Bestuurstraining

11-05-‘17 3 Christelijke studentenverenigingen Hoe komen de echte kwesties echt op tafel?

14-06-‘17 Faculteit EWI Workshops ‘zakelijk flirten’ en ‘personal 
leadership & communicatie’
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Haagse Hogeschool trainingen

Datum Organisatie

11-10-’16 Bedrijfskundig genootschap BG HHS

07-11-’16 OC Technische Natuurkunde

09-11-’16 Voorzitterstraining HHS

18-11-’16 Natuurkunde SV Ångström

19-11-’16 Voorzitterstraining

10-01-’17 Fibonacci

12-01-’17 HSBR (hogeschoolbestuursraad)

22-01-’17 OC Werktuigbouwkunde

03-02-’17 ProXcess

10-02-’17 Rheon

04-04-’17 Bedrijfskundig Genootschap

09-05-’17 Werktuigbouwkunde

31-07-’17 Voorzitterstraining

19-06-’17 Fibonacci

21-06-’17 Bedrijfskundig Genootschap
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EWI & ETV

22 maart 2017
Sollicitatietraining voor 100 studenten op de faculteit EWI

4 april 2017
ETV – Diner bij MoTiv. 25 studenten van ETV verkennen de 

identiteit en toekomstplannen van de vereniging

14 juni 2017
Workshops ‘zakelijk flirten’ en ‘personal leadership & 

communicatie’ op de faculteit EWI, georganiseerd door EWI
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Een zonnige ochtend in Delft. De 
telefoon gaat. Het bestuur van de 
Elektrotechnische aan de lijn. Of we een 
middag willen verzorgen over solliciteren 
voor 100 studenten. Uiteraard in het 
Engels. Inmiddels is al het onderwijs aan 
de TU Delft en dus ook vele activiteiten 
bij studieverenigingen standaard in het 
Engels. Solliciteren heeft natuurlijk vele 
kanten: je oriënteren, netwerken op 
conferenties bij bedrijven,  zoeken naar 
vacatures, een sollicitatiebrief schrijven 
en op gesprek gaan bij een bedrijf of 
er wederzijdse mogelijkheden zijn (het 
sollicitatiegesprek). 

Voor deze middag steken we vanuit 
MoTiv in op authentiek communiceren. 
Zowel bij het schrijven van een brief 
als bij het sollicitatiegesprek is het 
belangrijk om jezelf te zijn. Hoe vertel 
je helder wie je bent en wat je talenten 
zijn, wat jij kunt bijdragen aan het bedrijf 
of de organisatie? Eerst maar eens 
wat filmpjes bekijken en begrijpen 
wat je beter niet kunt doen. Maar het 
allerbelangrijkste bij communiceren 
is oefenen. Deze middag gaan we 
na de inleiding in kleine groepjes uit 
elkaar. We maken casussen en gaan 
sollicitatiegesprekken oefenen. Telkens 
is een student interviewer vanuit een 
bedrijf en een ander is de sollicitant. We 
bespreken met elkaar tips & tops. Na een 
uurtje komen we er aardig in.

08. Trainingen



Op zoek naar persoonlijk 
leiderschap in diversiteit

SUMMERSCHOOL 
CHINA

Elk jaar gaat prof. Said Hamdioui 
met een groep PhD studenten van 

de 3 TU’s naar China voor een 
‘high talent’ Summerschool op het 

gebied van nanotechnologie.

20 promovendi van deze drie 
Nederlandse universiteiten studeren, 
krijgen lezingen en werken samen met 
30 Chinese promovendi (vaak uit heel 
China)  aan een project, een mini-
conferentie. Vanuit Nederland reist een 
team van professoren mee, dat de helft 
van de lezingen verzorgt. De andere 
helft van de lezingen wordt verzorgd 
door Chinese professoren. Daarnaast 
coacht MoTiv de voorbereidingen van 
de deelnemers voor de mini-conferentie 
in divers samengestelde teams en 
verzorgt MoTiv een ‘21century skills’ 
leiderschapsprogramma.

Deze Dutch-Sino samenwerking is uniek 
in drie opzichten.

- Het niveau van de deelnemers en de 
lezingen. De Summerschool kan zich 
meten met de beste universiteiten in de 
wereld. De deelnemende professoren 
spreken van uitdagingen en high end 
ontwikkelingen. Internet of things, 
Robotisering..

- De mini-conferentie. Een -door ervaring 
geperfectioneerde- formule, waarbij 
de internationale deelnemers van de 
Summerschool elkaar stimuleren en 
uitdagen om een technische en een 
maatschappelijke vraag gezamenlijk te 
beantwoorden. Om deze gezamenlijkheid 
te creëren binnen het kader van de 
Summerschool en dus in hele korte tijd, 
wordt de team-samenwerking begeleid 
en gecoacht door MoTiv. Dagelijks zijn 
er werksessies en oefeningen gepland, 
waarbij de deelnemers met elkaar leren 
omgaan, elkaars waarden en normen 
leren kennen en bevragen en leren 
samenwerken met en leiding geven aan 
een (qua nationaliteiten) enorm divers 
team.
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SUMMERSCHOOL 
CHINA

10. Projecten 

- Het opnemen van een 
leiderschapsprogramma in een 
technische Summerschool.
In de begindagen van de summerschool 
liepen de twee initiatiefnemers, de 
professoren Cees Beenakker en 
Jacob Fokkema, beide pioniers in de 
universitaire
 samenwerking van de TUDelft met 
Chinese universiteiten aan tegen 2 
problemen:
    a. het gebrek aan integratie van de 
deelnemers (men bleef in de eigen 
groep en er was geen interculturele 
samenwerking) 
    b. de eenzijdige nadruk op techniek, 
waarbij hun visie was dat techniek 
alleen op hoog niveau ontwikkeld kan 
worden, wanneer de technoloog de 
sociale vaardigheden ontwikkelt om op 
internationaal niveau samen te werken.

Het team van MoTiv is niet bang om 
nieuwe ervaringen op te doen en de 
eigen geleefde waarheid te bevragen. 
Het ondergaan in een andere cultuur 
blijkt voor de deelnemers onveranderlijk 
intensief en heilzaam. Zij krijgen meer 
oog voor de diversiteit van mensen, 
meer oog voor andere ‘waarheden’ en 
uiteindelijk ook meer zicht op hun eigen 
waarheid. Dat is belangrijk, als je in deze 
eeuw van robotisering technologie  wilt 
bedrijven en wilt bijdragen aan deze 
wereld



YOGA

Every Wednesday the building of 
MoTiv is packed with students. 

Two yoga courses are offered by 
Carmen Lai

1. A hatha yoga class, that starts with the 
physical body, and uses this as a tool to 
help relax physical, mental and emotional  
tensions. Furthermore it helps to balance 
the mind.

2. A meditation class, where we focus 
more on the mind and work directly 
with it to improve self awareness and 
concentration. 

11. Projecten



Carmen is a former TUDelft researcher.  
She started to practice meditation on a 
regular basis twenty years ago. Teaching 
has been a natural way of sharing. Her 
yoga practice has strengthened her 
ability to find answers for some of the 
following questions : Are there patterns 
of behavior that lead to disease or 
wellbeing? How can people be best 
supported in their growth, and be 
empowered to be responsible for their 
own wellbeing? Now, she does this  
together with her students.

Every course has a topic that is 
highlighted  building up class after class, 
ensuring a structured and meaningful 
course. The classes are 1.5 hours long. 

How do these classes benefit our 
students?
An international student faces many 
challenges: a new environment, a 
demanding and new university. The 
classes aim at supporting the student 
to manage these new challenges on 
one hand, and at providing a space and 
time to develop not only as a young 
professional but as a more balanced and 
conscious human being  on the other 
hand. The students learn and practice 
tools for improving his/her own quality of 
life through yoga. Yoga enables us to find 
our balanced inner center, and decrease 
the intensity of our emotional ups and 
downs.   

“I really enjoy the meditation courses 
and have been attending for three years 
now. I feel that the evenings help me 
centre myself and find relaxation and 
balance in my hectic life. They have also 
given me a new perspective on leading 
my life in a good way and becoming the 
person who I would like to be.” 

- Kasia

“For me this course was not only a 
weekly retreat from the stress and 
tensions of the routine, but also a great 
encouragement to reconsider my way of 
life. However, most importantly, it gave 
me an impulse to act upon this change, 
which has brought much more harmony 
and strength than I had ever before.” 

- Vytas

12. Projecten 



VERLIES 
VERWERKEN

11 mei 2017
Pilot ‘verliesverwerking voor 

internationale studenten’

13. Projecten

“I would recommend it to 
everyone. The session was 
long but the content was 
valuable.”

- Participant



Verlies komt overal ter wereld voor, 
de manier waarop je het verwerkt 
is voor elk persoon anders. In onze 
jarenlange ervaring met studenten 
en rouwverwerking zagen wij grote 
verschillen in de manier waarop 
nationale en internationale studenten 
verlies verwerken. Culturele of 
religieuze verschillen en gevoeligheden 
kunnen hierbij een rol spelen, maar 
tevens factoren zoals afstand en zich 
begeven in een onbekende omgeving 
beïnvloeden het verwerkingsproces. 
Om deze gevoeligheden recht te doen 
besloot MoTiv om in samenwerking 
met TUDelft een eendaagse pilot op te 
zetten: rouwverwerking speciaal voor 
internationale studenten.

Wat opviel was dat de aanwezige 
studenten veel aansluiting bij elkaar 
vonden. Zien dat iemand met dezelfde 
zaken worstelt, ook in een vreemd land is 
en overleggen hoe zij/hij hiermee omgaat 
geeft rust. Na afloop van de pilot gaf een 
van de studentes mee dat ze ontzettend 
veel aan deze bijeenkomst heeft gehad, 
en het heel mooi en belangrijk vindt 
dat een organisatie als MoTiv bestaat. 
“We leren van alles op de universiteit, 
maar hoe we met deze aspecten van 
het leven om moeten gaan moeten wij 
zelf uitvogelen.” Het was een intensieve 
dag. Om recht te doen aan alle facetten 
van een training verliesverweking zou de 
training eigenlijk over meerdere dagen 
verspreid moeten worden. 

In de toekomst zal deze training, speciaal 
gericht op internationale studenten, 
voortgezet worden onder een aantal 
aanpassingen waardoor de tijdsdruk en 
intensiviteit van de cursus verlaagd wordt.  

Na afloop van de cursus vroegen wij 
welke lessen de deelnemers zeker 
zouden toepassen tijdens studeren, 
werken of in het dagelijks leven. De 
volgende antwoorden werden genoemd:

“Allow others into your heart”
“Allow emotions to be present”
“Sharing feelings and emotions”
“(Knowledge of) process of 
grieving”
“Communication”
“Dealing with emotions and 
understanding them better”
“To open up to fellow students”
“The theory was very helpful”
“How to act towards people close 
to you”
“Meer stil staan bij verdriet”
“Relations to others”
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KLOOSTER 
WEEKENDS

17-19 maart 2017
Maarssen

29 april - 1 mei 2017
Wierden

Bewust omgaan 
met tijd

15. Projecten



 In samenwerking met onze 
vakgenoten in Leiden hebben we twee 
kloosterweekends georganiseerd: een 
weekend in Maarssen en een weekend in 
Hierden.

Het is een prachtige zomerse vrijdag. 
Weg van alle drukte verlaten wij de A2 bij 
Maarssen. Samen met enkele studenten 
uit Leiden en Den Haag zijn wij op weg 
naar het klooster in Maarssen om bij de 
zusters het weekend door te brengen.

In overleg met de deelnemende 
studenten hebben we gekozen voor het 
thema timemanagement.

Vragen als ‘Hoe gaan we om met tijd? 
Haasten we ons? Waar willen we tijd aan 
besteden? Hoe schakelen we tussen 
urgent en niet-urgent? Hoe schakelen 
we tussen belangrijk en niet-belangrijk?’ 
stellen we vaak, maar even zo vaak gaan 
we ook weer snel aan ze voorbij.

Kennismaken met het kloosterleven biedt 
een bijzondere gelegenheid om stil te 
staan bij onze omgang met het fenomeen 
‘tijd’.

We vieren de getijden mee met de 
zusters en we eten in het klooster. De 
zusters hebben een mooie kloosterkapel. 
Er zijn nog slechts vier zusters. Dit 
weekend is het druk in het klooster. Er 
zijn nog zeker 20 andere gasten.

We bekijken de film ‘Into great silence’, 
de film over het leven in de Grand 
Chartreuse. In dit klooster verloopt 
alles volgens regelmaat. Er is tijd voor 
gebed, tijd voor studie en tijd voor eten 
en ontspanning. Ik vraag me af hoe 
regelmaat in mijn leven een plek krijgt? 
Er moet zoveel?!

Naast alle vieringen en gesprekken met 
elkaar is er veel tijd voor rust.

Het klooster staat op een mooi landgoed 
met een prachtige tuin. Achter in de 
tuin loopt de Vecht. Het zonnetje breekt 
door en het is heerlijk toeven onder de 
prachtige bomen. De tuin staat in volle 
bloei.

Echt een weekend waar we tijd nemen 
voor elkaar. Tijd voor elkaars trage 
vragen.
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CONFERENTIES 
EN SEMINARS

6-8 februari 2017
Daytona Beach, Florida

NACUC/National Association of 
College and University Chaplains
Thema: Cosmology, Wonder, and 

Response

17. Projecten

MoTiv/Miles Seminar
Maandag 6 februari 2017
Locatie: Dep. Civil Engineerring, 
Embry Riddle University, Kennedy 
Space Centre
Partner: dr. Jeff Brown
Thema: The vocation of the 
Engineer
Aanwezig: 12 docenten van 
uiteenlopende technische 
faculteiten van Embry Riddle
Duur: 2 uur



“Zoals we nu met elkaar gesproken hebben, hebben 
we nooit eerder gedaan. En waarom eigenlijk niet?”

- Deelnemer lunchmeeting Embry Riddle University, Florida

MoTiv/Miles Seminar: Vrijdag 10 Februari 2017
Locatie: President’s Room, Fordham University, Lincoln Center, New York City

Partner: Prof.dr. Thomas Beaudoin, Dep Practical Theology
Thema: Ministry in a (post)secular world.

Gastspreker: Rabbi Irwin Kula, Director of CLAL, National Jewish Center for Learning  
Leadership

Aanwezig: 18 docenten en PhD’s Fordham Unviersity
Duur: 2 uur
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5 – 9 juni 2017
Aberdeen Schotland

CEUC-Conference of European 
University Chaplains

Thema: Rock & Oil: the Hard and 
the Smooth of Chaplaincy Work 

Today.

MoTiv/Miles Seminar: The New 
Connection (MoTiv/Miles docu-film 
over de bouw van de spoorzone in Delft; 
portret van drie betrokkenen)
Locatie: auditorium King’s College 
Conference Center, Aberdeen
Vorm: vertoning met inleiding en 
discussie
aanwezig; 14 deelnemers
Duur: 2 uur
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Morele dilemma’s
7 maart 2017

Faculteit Techniek, Bestuur en 
Management

Op uitnodiging van Bauke Steenhuisen, 
Shannon Spruit en Birgit de Bruin.

Op 7 maart was er de avond van de 
15 minutes-dates van studenten met 
experts over de korte films die ze 
moesten maken over morele dilemma’s. 
Dit gebeurt in het kader van een ethiek-
programma dat studenten aanzet om 
zelf aan de slag te gaan met ethiek. Een 
tiental studenten legden hun ethische 
filmplannen voor aan experts om hun 
thematiek en de voorgenomen opzet te 
testen. MoTiv was een van de experts.

Op 5 april was er de vertoning van de 
films voor een groter publiek en was er 
het nagesprek in de gebouwen aan het 
Agathaplein in Delft.
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15 juni 2017

Thema: About Us

Het Nieuwe Instituut, 
Rotterdam

Gastsprekers:

Richard Sennett,
Charlie Koolhaas
Elma van Boxel

NACHT VAN DE 
FILOSOFIE
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Elk jaar ondersteunt MoTiv de 
organisatie van de architectuurvereniging 
ARGUS van de Faculteit Bouwkunde 
bij het organiseren van de Nacht van de 
Filosofie. We bespreken de plannen met 
de organisatiegroep en ondersteunen de 
verdere voortgang.

Richard Sennett is hoogleraar Sociologie 
in Londen en werkt voor de Verenigde 
Naties in New York. Zijn grote visioen 
is dat groepen binnen een samenleving 
(waar ook ter wereld) zich niet van 
elkaar afkeren, maar zoveel vertrouwen 
ontwikkelen dat zij samen verder kunnen 
gaan, ten gunste van de stad waarin 
zij leven. Sennett zette de studenten 
Bouwkunde aan om zo te ontwerpen 
dat er ruimten in de stad met elkaar 
gedeeld kunnen worden. Daar waar 
grenzen tussen bevolkingsgroepen 
worden doorbroken ontstaan wat hij 
noemt ‘provocatieve ruimten’. Het gaat 
hem niet om het bouwen van een ‘mooie’ 
stad maar van een stad die problemen 
kan oplossen. Het Nieuwe instituut was 
uitverkocht voor deze bijzondere avond.
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Global Meeting Point
19 mei 2017
Voorstraat 60

BORDERS & 
BRIDGES
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Borders and Bridges is an international 
initiative that focuses on sharing stories 
about individuals who, by crossing 
borders, contributed to peace building 
and bridging cultural differences. MoTiv 
has contributed to this initiative by 
organising a local meeting of borders and 
bridges. This project enables chaplaincies 
that used to work independently to 
collaborate on both a national and 
regional level. This promotes sharing 
good practices and professionalization of 
the chaplains.
 
The borders and bridges concept was 
handed over to the region of The Hague/
Delft, Rotterdam and Leiden (LSE). On 
Friday the 19th of May MoTiv, together 
with the International Student Chaplaincy 
(ISC) to, organised and facilitated a 
Borders and Bridges activity. This would 
be the Global Meeting Point.
 
The global meeting point

In total 33 students and young 
professionals - ranging from master 
students and PhD candidates of 
TUDELFT to IHE Institute for water 
education - participated. Five guests 
(‘books’) were invited to share their 
personal life stories, worldviews and 
emerging insights or perspectives. 

24. Projecten 

During two group sessions of 45 minutes 
we interacted intensively on topics such 
as digital social activism in Uganda, 
corruption, dialogue (Moses Atocon), 
Love without borders (Norbert Abachi), 
Crossing borders, coming home in India 
(Annette van der Hoek) and a story 
about a bike pilgrimage to Mecca (Rudy 
van der Aar, Mohammed Kechouh). In 
between these two sessions we enjoyed 
a lovely Indonesian (vegetarian) dish in 
communion.
At the end of the two sessions we made 
a ‘human bridge’, promoting intercultural 
learning, making new connections and 
sharing insights and good will. Reactions 
from the public were quite positive and 
ended up in a range of topics learned to 
take home and to reflect upon such as: 
‘trust’, ‘energy’, ‘inspiration’, ‘empathy’, 
‘the more you know someone, the more 
you feel empathy’, ‘peace’, ‘community’, 
‘transcending fear’, ‘freedom’, ‘courage’ 
and ‘Enrichment’, ‘Faith’, ‘hope’, 
‘adventure’ and ‘connection’.
The success of the event lies in the way 
it touched the hearts and minds of the 
participants and encouraged them to 
cross borders by overcoming fear and 
building trust in themselves and people 
they meet on their way. This will lead to 
strong bridges of new connections.



DEBATAVOND 
SANCTUS 
VIRGILIUS
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In het kader van het plan Student 
& Leven werd er in maart 2017 
een debatavond georganiseerd. De 
debatten werden volgens een Lagerhuis 
constructie opgezet en begeleid. 
Voorafgaand aan de debatavond 
verzorgde MoTiv een training over inhoud, 
vorm, ‘spirit’ en techniek van debatteren. 
Centraal in de training staat de 
persoonlijke en existentiële positionering 
ten opzichte van de maatschappelijke 
onderwerpen zoals de Virgil introductie-
periode (‘de ontgroening’), de 
vluchtelingenproblematiek en het beleid 
rond (sof)drugs. MoTiv zoekt daarbij 
actief naar de levensbeschouwelijke 
verdieping en de ethische kant van de 
zaak.

Naast de kwaliteit van inhoudelijke 
argumenten komen ook non verbale 
houding in de training aan bod. Tot 
aan haast een spirituele dimensie van 
debatteren: het aandachtig in ‘het Nu’ 
aanwezig zijn en een bewuste inzet van 
‘ademen’ en de morele dispositie. In de 
praktijkronde van de training bleek er 
een initiële focus op de logische inhoud 

van de argumentering, terwijl ook winst 
valt te behalen met een verbeelding, 
metafoorgebruik en het betrekken van 
het publiek bij de debatstijl.  

Na de debatavond werd er met het 
publiek o.l.v. de moderator doorgepraat 
over de gewenste inhoud en vorm van 
de introductietijd. Over dat onderdeel 
is een film gemaakt die als input dient 
voor de eerstejaarscommissie. Het gaat 
over de (morele) grenzen van de KMT. 
Dat is relevant omdat de introductietijd 
van studentenverenigingen regelmatig in 
het nieuws is gekomen door incidenten. 
Inhoudelijk was de avond (zeer) geslaagd. 
De debatavond werd met boven de 
100 deelnemers goed bezocht. Samen 
met het verkiezingsdebat door de 
Inteleccie commissie en Ligula wordt de 
debatavond getypeerd als een van de 
hoogtepunten van het commissiejaar. 

We hopen dat dit een begin is van een 
herontdekte retorische traditie!
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Renske Oldenboom

Renske Oldenboom (1957) 
studeerde theologie, ethiek en 
sociologie aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Zij is geïnspireerd door 
de contextuele benadering in de 
gezinstherapie en is gecertificeerd 
trainer en coach bij MoTiv. Renske 
verzorgt en ontwerpt trainingen voor 
studie- en studentenverenigingen.

‘als student moet je de vrijheid 
(leren) nemen om je eigen leven 
te leiden op jouw manier. Daar 
hoort bij dat je respect krijgt en 
zelf respect geeft aan mensen 
die anders zijn dan jij. Dan kun 
je met hen samenwerken met 
enthousiasme aan die belangrijke 
projecten die zo hard nodig zijn.
Integer-heid oefenen behoedt je 
daarbij voor valkuilen.’

Hans van Drongelen‘Geloven gaat niet over dogma’s 
maar om ‘werken van de vrede’. 
En waar bestaan die werken 
uit? Volgens Erasmus uit: “Het 
schoonmaken van steden, het 
bouwen van bruggen, hallen, 
straten, het droogmalen van poelen, 
het verleggen van stroombeddingen, 
het bedijken, het ontginnen.’

Hans van Drongelen (1955) is 
afgestudeerd theoloog aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Hij houdt zich bij MoTiv bezig met 
programma’s ontwerpen over de 
beroepsspiritualiteit van ingenieurs.

Günther Sturms
‘Echt intercultureel samenwerken 
is het flexibel omgaan  met je eigen 
paradigma. Niet langer uitgaan van 
het anders-zijn van de ander. Leren 
denken vanuit de collega, misschien 
wel als jouw tweede taal. ‘Hoe 
doen we dit gezamenlijk’ wordt het 
uitgangspunt? Hoe overkomen we 
de verschillen?’ 

Günther Sturms (1979) studeerde 
theologie, religiestudies en 
muziekwetenschap aan de universiteiten 
van Nijmegen, Utrecht en Leuven. Sinds 
2009 werkt hij bij MoTiv en richt zich 
op intercultureel leiderschap. Naast de 
bestuurstrainingen en interculturele 
trainingen reflecteert hij op de betekenis 
van spiritualiteit  als chair van de 
International Association of Chaplains in 
Higher Education. 

Bart de Klerk
Bart de Klerk (1969) studeerde 
Humanistiek aan de Universiteit voor 
Humanstiek in Utrecht. Hij houdt zich 
bezig met onderzoek naar Bildung. 
Zijn kracht ligt in het stellen van 
filosofische vragen en de narratieve 
methode. Zo organiseert hij de ‘Nacht 
van de Filosofie’ bij MoTiv.

‘Het mooie aan de MoTiv trainingen 
is dat het de verdieping zoekt en 
vraaggericht/holistisch werkt aan 
een brede vorming van studenten. 
Het gaat dan om een persoonlijke 
en spirituele Bildung van ingenieurs 
van/voor de toekomst. We zijn als 
mens niet alleen ‘een brein op een 
stokje’, maar hebben ook een hart 
en een ziel. Die hebben ons/de 
ander en de wereld wat te zeggen.’
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Jeroen van Lawick
‘Ik heb ervaren dat ‘de 
binnenkant’ van werk en leven 
er toe doet. Zicht op dit innerlijke 
domein van creatieve processen 
en identiteit in relatie tot de 
functionele ‘buitenkant’ van het 
werkzame leven, maakt je tot een 
hele mens.’

Jeroen van Lawick (1964) is 
scheikundig ingenieur van de TU 
Delft. Hierna volgde een loopbaan in 
business development en innovatie 
bij ICI, Cosun en Unilever. Vanaf 
2010 richt Jeroen zich op persoonlijk 
leiderschap, team development en 
procesbegeleiding. In 2017 voltooit hij 
zijn opleiding tot geestelijk begeleider 
aan het Titus Brandsma Instituut.

Carla Lourens

Stagiaire winter 2017; 

Student aan de universiteit voor 
Humanistiek te Utrecht

Ton Meijknecht

Ton Meijknecht (1944) is 
afgestudeerd en gepromoveerd 
in geschiedenis en heeft daarna 
theologie gestudeerd, Oude 
Testament. Sinds 1975 maakt hij 
werk van zinvolle gesprekken met 
studenten en jonge ingenieurs, 
de laatste acht jaar als freelancer.

‘Het ontstaan en de ontwikkeling 
van techniek komt voort uit een 
geestelijke houding. Wie overtuigd 
is van het belang van techniek, is 
overtuigd  dat de mens door zijn 
creativiteit een wending kan geven 
aan zijn leven.’

Het afgelopen jaar heeft MoTiv ook samengewerkt met 
een islamitische stagiaire, verbonden aan het Centrum 
voor Islamitische Theologie (CIT) in Amsterdam. Ook 
komend jaar zal MoTiv de samenwerking met het CIT 
voortzetten, om zo bij te dragen aan inclusiviteit van alle 
studenten.
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29. Financiering

Motiv werd in 2016-17 gefinancierd door:

TUDelft
Bisdom Rotterdam
Protestantse Kerk Nederland
Van Mierlofonds
Diverse fondsen voor projecten

Samenwerkingsverbanden:

TUDelft, Haagse Hogeschool, Kerk aan het Noordeinde

Met medewerking van:

Bestuur voor kerk en campus – voorzitter:  ir. Anke Poelstra
Stichting Delfts Studentenpastoraat – voorzitter: drs. Renske Oldenboom
Penningmeester: ir. Ton van der Heijden
www.delftsstudentenpastoraat.nl
WKR Noordeinde – voorzitter: ir C. Kruijff
Beheer pand Voorstraat 60 – voorzitter: dr. ir. A. Straub
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