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Wat is de formule van Motiv? Is dat een slimme 
samenstelling van leuke werkvormen? Of hebben ze bij 

Motiv speciale gesprekstechnieken ontwikkeld die voor studenten 
in deze tijd doeltreffend zijn? Hebben ze een nieuw soort trainingen of 

studiebijeenkomsten ontwikkeld? Wat maakt dat MoTiv zo lekker draait?

Het antwoord is duidelijk. Onze manieren van werken zijn niet bepalend. Er gaat iets 
aan vooraf. En dát zou je de formule van MoTiv kunnen noemen. Wat is die formule dan? 

Deze is niets anders dan de vraag: Wat is er vandaag met mensen (gelovig en niet-gelovig) 
aan de hand? Dat is voor mij een helder startpunt waaruit het dagelijkse werk voortvloeit. Deze 

formule stelt de mens/student/professional van vandaag centraal en stelt ons als MoTiv in staat om 
(onbevooroordeeld) in te spelen op hun (spirituele) vragen en behoeften. Werken in dienst van deze 
vraag houdt ons scherp en maakt ons gevoelig      or nieuwe mogelijkheden en nieuwe werkvormen. 

Net als bij Kuifje verschijnt er bij elke observatie een vraagteken boven ons hoofd, een signaal dat zegt: 
Wat heeft dit allemaal te betekenen? Van daaruit reageren wij en proberen we tot een oplossing van een 
vraagstuk te komen. Het vraagteken is alles wat Kuifje in eerste instantie in handen heeft. Daarmee stapt 
hij op de mensen af. Deze houding maakt Kuifje tot deelnemer (en niet beschouwer) van het avontuur 
waarin hij betrokken is. Zijn inzet wordt deel van de vraag en het antwoord. Geen distantie maar, met een 
eigentijds begrip: participatie. En dan niet in de zin van: u lost uw eigen problemen maar op, maar meer 

in de zin van: samen komen we verder. We zijn betrokken bij wat studenten ervaren en doen.  

Voor het komende jaar 2014 – 2015 komen onze plannen voort uit deze houding. De formule 
van Motiv werkt door. Zichtbaarheid en samenwerking staan hoog op de agenda. We willen 

ook de komende tijd herkenbaar zijn als een organisatie die als aanbod een vraag heeft: 
Hoe gaat het met jullie? Wij nemen deze vraag en de vragen die wij als reactie daarop 

tegenkomen serieus. 

Wij maken werk van vragen.

 

Hans van Drongelen
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Introductie



Toekomst &
Plannen

Werken aan zichtbaarheid

Om een gezonde organisatie te zijn en te 
blijven, moet MoTiv niet alleen zichtbaar 
zijn voor haar doelgroep, maar ook voor het 
bredere TUveld. Het komend jaar zal hierin 
extra worden geïnvesteerd. Op de planning 
staan gesprekken met medewerkers, het 
bestuur, docenten en studentenfracties en 
het organiseren van TU-brede activiteiten 
over het thema ‘professionaliteit in 2020’, 
samenwerking met TU organisaties.
Daarnaast wordt de website verbeterd en 
krijgt de facebookpagina meer prioriteit. 
Studie- en studentenverenigingen worden 
bezocht.Er zal meer tijd besteed worden aan 
publicaties (Engelstalig en Nederlandstalig) 
over het werk en de betekenis ervan.

Toekomstgericht financieel beleid

De handschoen van het verwerven van 
inkomsten wordt opgepakt door de stichting 
Delfts Studentenpastoraat en de –voor 
het beleid verantwoordelijke- MoTivraad. 
Verschillende mogelijkheden worden 
onderzocht: een verhuurplan, subsidiëring 
door fondsen en een nieuwe relatie met de 
TU en de Hogescholen in Delft. Hiervoor 
zetten niet alleen de teamleden zich in, 
maar ook bestuurders en sympathisanten 
van MoTiv.

Europese conferentie ‘space for spirit’

Elk jaar wordt de Conference of European 
University Chaplains, CEUC, door een 
ander land georganiseerd. Nederland heeft 
dit op zich genomen voor 2015 en het 
Delftse team is hierbij actief betrokken. 
Günther Sturms is voorzitter van het 
organisatiecomité.

Trainingen en activiteiten, de Nacht van 
de Filosofie

De uitnodigingen aan alle besturen en 
commissies om hun werk te versterken met 
een gezamenlijke training wordt in augustus 
verstuurd. We verwachten dit jaar weer 
enkele tientallen besturen te trainen. Dit blijft 
het hart van ons werk, het ondersteunen 
van de samenwerking van studenten, zodat 

zij hun talenten kunnen ontwikkelen en 
hun diversiteit kunnen inzetten in teams. 
Een bijzondere en belangrijke leerschool 
voor de latere werksituatie. Studenten die 
bij MoTiv een training hebben gevolgd 
zijn beter voorbereid op samenwerking in 
internationale situaties. Ze zijn flexibeler, 
weten meer van teamprocessen en kunnen 
elkaar feedback geven met het oog op 
optimale prestaties. Ze hebben ook meer 
succes in hun bestuursjaar. MoTiv zet dit jaar 
in op het oogsten van reviews en evaluaties, 
zodat we dit ook kunnen aantonen. De 
Nacht van de filosofie is een formule die 
inmiddels internationaal wordt toegepast, 
o.a. in Adelaide en Londen en waarin MoTiv 
met architectuur studenten samenwerkt. 
Deze formule wordt in Delft door studenten 
geheel zelfstandig opgenomen en op eigen 
wijze ingevuld. MoTiv heeft daarbij een 
coachende rol.

Spoorzoneproject

Dit is een samenwerkingsproject van 
Delftse kerken, waarbij de spiritualiteit 
van de stad, die voortdurend verandert en 
nieuwe gezichten krijgt, centraal staat. 
Studenten, burgers, kerken, betrokkenen 
bij de spoorzone, een breed project waarin 
geïnteresseerde studenten hun inspiratie 
tonen bij voor de stad Delft.

Samenwerking

In november is na een intensieve 
voorbereidingstijd de samenwerking met 
Haastu, het Haags studentenpastoraat 
gestart. Collega Joline van Poppel 
draait mee in het MoTiv team en leert de 
kneepjes van het vak. Het leren is uiteraard 
wederzijds. Daarnaast heeft MoTiv in het 
seizoen 2014-2015 een stagiair van de 
universiteit voor humanistiek, Bart de Klerk. 
De samenwerking in de regio Rotterdam, 
Delft, Den Haag, Leiden is belangrijk voor 
het goed en efficiënt functioneren van het 
werk in de regio. Kennis wordt gemakkelijk 
overgedragen en flyers gemeenschappelijk 
verspreid. Ook wordt er samengewerkt op 
het gebied van het trainingsaanbod, wat ons 
flexibeler en veelzijdiger maakt.
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MoTiv is succesvol in haar bijdrage aan de 
persoonlijke ontwikkeling en spirituele en 
maatschappelijke vorming van studenten 
in Delft. Er worden veel studenten 
van verschillende studierichtingen en 
achtergronden bereikt en zij stellen de 
trainingen, coaching en advisering van het 
MoTivteam zeer op prijs. De aantallen zijn 
groeiend, de evaluaties positief en er is veel 
‘buzz marketing’.

Desalniettemin heeft de TUDelft in haar 
laatste bezuinigingsronde aangekondigd de 
subsidie,  per 1 januari 2016 stop te zetten. 
Dit heeft consequenties voor de plannen van 
MoTiv, voor het komend jaar. 



Maak kennis met motiv.

Renske 
Oldenboom

Wat doe je bij motiv?

Ik train en coach studenten op het gebied van 
motivatie en talentontwikkeling. Techniek-
studenten aan de TU Delft zijn bijzonder 
slim en ondernemend. Hebben zij training 
nodig? Wel en niet. Misschien ‘redden’ 
ze het zonder training ook wel. Maar met 
training wordt het leuker, geïnspireerder, 
bewuster en meer voorbereid op het 
latere beroepsleven. Het gaat om Bildung, 
vorming en persoonlijke ontwikkeling. Geen 
luxe, want het gaat altijd om de hele mens.

Wat inspireert je?

Je kunt beter vragen: wie inspireert je. 
De studenten inspireren mij door hun 
levenslust en onbevangenheid. Maar ook 
hedendaagse denkers als Richard Sennett 
en Charles Taylor. 
De oermenselijke verhalen in de bijbel zijn 
archetypisch en laten, net als andere oude 
verhalen zien, hoe en wie de mens is. Wat 
samenleven kost en betekent.

Wat betekent motiv voor de studenten?

Dat moeten ze natuurlijk zelf zeggen. Maar 
in mijn ogen: MoTiv betekent voor veel 
studenten even uit het dagelijkse geklus 
stappen en met elkaar bezinnen op wie je 

bent, wat je wilt leren en hoe je verder gaat. 
Zij realiseren zich dat de samenwerking na 
een training bij MoTiv beter is geworden. 
Ze zijn nieuwsgieriger naar elkaar en willen 
meer leren omgaan met diversiteit.

Voor welke uitdaging staat MoTiv het 
komende jaar?

Motiv moet zichzelf vernieuwen in een aantal 
opzichten, bestuurlijk en financieel. Het zou 
erg jammer zijn als dat ten koste gaat van 
het studentenwerk, dus dat is mijn uitdaging 
dit jaar, de winkel openhouden, kwaliteit 
blijven leveren, tijdens de verbouwing.
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Op mijn linked-in pagina staat: 
trainer, coach,  adviseur predikant. 
Ik ben vooral trainer van studenten. 
Een trainer maakt je bewust van 
dingen die je al wist, maar nog niet 
onder woorden had gebracht en 
stimuleert zo persoonlijke groei en 
talentontwikkeling. Ik ben opgeleid 
als theoloog, dat betekent dat ik snap 
wat verhalen met mensen doen en 
dat inspiratie belangrijk is in je leven. 
Je kunt niet zonder. Hoe en wat dat 
is voor iedereen weer anders. Wel 
is het ook belangrijk om kritisch en 
vanuit een groot, maatschappelijk 
perspectief naar jezelf te kijken en je 
bijdrage in dit leven serieus te nemen. 
De vragen van studenten doen er toe!



Hans
van
Drongelen
Wat doe je bij MoTiv?

Ik werk mee aan de trainingen die we 
ontwikkelen voor studentenbesturen. 
Bij deze trainingen gaat het mij om de 
deelnemers hun eigen kwaliteiten te laten 
ontdekken. In de uiteenzettingen met de 
andere deelnemers ontdekken ze wat voor 
hen van belang is of waar ze nog aan moeten 
werken. De training geeft de ontwikkeling 
van de deelnemers een push die hen verder 
helpt. Met een aantal studenten werken 
aan een studiedag of seminar is weer 
wat anders. Hier gaat het om de groep te 
ondersteunen bij het denkproces en de 
organisatie. Wat is het doel? Welke vorm 
past hierbij? Wie gaan ze uitnodigen? Voor 
mij staat voorop dat ze er zelf veel van leren. 
Als het even kan moeten ze op bezoek bij 
hun sprekers en hun thematiek met hen 
doorspreken. Dit soort gesprekken zijn 
inspirerend en indringend. Die vergeten ze 
de rest van hun leven niet.

Wat inspireert je?

Wetenschappers die met heldere 
beschouwingen of theorieën komen, 
kunstenaars die nieuwe beelden weten neer 
te zetten, daar houd ik van. Ik ben geboeid 
door een denker als Peter Sloterdijk die 
prachtige verhalen weet te vertellen over 
wat beslissend is in de ontwikkeling van 
onze cultuur. Hij weet woorden te vinden 
die mij helpen mijn wereld te verstaan. Zeer 
behulpzaam is ook  iemand als Richard 

Florida die mij met zijn studie naar de 
creatieve klasse kenmerken in handen heeft 
gegeven om de moderne ingenieur beter 
te verstaan. Zo zijn er meerdere bronnen 
waaruit ik werk. Collega’s inspireren me, de 
studenten en docenten met wie ik werk. 

Wat is het extra van de theologie voor 
jou?

Dit is voor mij een manier van kijken en 
begrijpen die te maken heeft met hoe wij 
mensen het leven zien. Mijn achtergrond en 
opleiding, de verhalen van bijbel en traditie 
hebben mij een kritische blik gegeven op 
alles waar mensen in opgaan. Waarin zijn wij 
vrij? Wanneer zijn wij slachtoffer? Wanneer 
zijn wij ‘in control’? Hoe ver reiken onze 
ambities? En wat zijn de gevolgen daarvan? 

Hoe ziet de toekomst van MoTiv eruit?

Dit is een lastige vraag. Ik heb in de tijd 
dat ik bij Motiv werk niets anders dan 
verandering meegemaakt. Allerlei factoren 
werken op de organisatie in, geleidelijk 
verandert er iets dat tot een doorbraak 
leidt, een nieuw inzicht, een nieuwe aanpak. 
Dit maakt het werken in dit type werk zo 
boeiend. Ik zie mij als onderdeel van een 
groot avontuur waar ik aan bijdraag. Er zijn 
opnieuw veranderingen gaande. Die gaan 
ongetwijfeld tot een nieuwe stap leiden. Dat 
maakt het werken bij MoTiv nu zo mooi.   
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Ik ben Hans van Drongelen en 
werk sinds 1991 bij Motiv. Ik ben 
afgestudeerd als theoloog aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. In 
de eindfase van mijn studie heb ik 
mij geconcentreerd op de vraag naar 
hoe mensen in onze tijd en onze 
cultuur zoeken naar zin en betekenis 
en omgaan met de grenzen van hun 
kennis en kunde. Boeiender zijn 
de uitdagingen die mensen zien, 
hun ambities en doelen die ze zich 
stellen. Ik vind de veranderingen die 
mensen in hun denken en doen tot 
stand brengen interessant. De wereld 
zit vol beweging. Te begrijpen wat 
er wezenlijk gebeurt is iets wat mij 
bezighoudt en stimuleert.
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Ik ben Günther Sturms (1979) en ik 
werk vanaf december 2009 bij MoTiv. 
Ik heb theologie gestudeerd aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen 
en musicologie aan de Universiteit 
Utrecht.  In mijn afstudeerfase heb 
ik me gespecialiseerd in de werking 
van muziek bij rituelen. Ik werk met 
veel plezier als rooms-katholiek 
studentenpastor vanuit het bisdom 
Rotterdam. Ook zet ik me in voor de 
interreligieuze dialoog in Nederland. 
Ik doe dit bij de KRI Katholieke Raad 
voor Kerk en Jodendom. 

Günther
Sturms

Wat doe je bij MoTiv? 

Op de Voorstraat in ons fraaie grachtenpand 
werk ik samen met enthousiaste collega’s 
aan het trainen en coachen van studenten 
en studentenbesturen. Elk jaar komen zo’n 
60 studentenverenigingen bij ons voor een 
bestuurstraining. Wij gaan met studenten 
in gesprek om het beste uit zichzelf en hun 
bestuur te halen. Waar doe je het voor? Wat 
is je passie en motivatie? Wat wil je leren? 
Studenten waarderen het zeer om een 
heidag of heimiddag bij ons te volgen, even 
weg uit de hectiek van het campusleven. 
Hierdoor kunnen studenten bewuster 
keuzes maken voor zichzelf en hun bestuur. 
Ik vind het ook belangrijk om te reflecteren 
op onze werksoort met collega’s in binnen- 
en buitenland via bestuursfuncties in de 
CEUC (Conference of European University 
Chaplains) en IACHE (International 
Association of Chaplains in Higher 
Education).

Wat inspireert je? 

Delft is een geboorteplaats van inspiratie 
en creativiteit. De bijzondere prestaties van 
studenten en medewerkers zijn aanstekelijk. 
Op dit moment hebben wij binnen het MoTiv-

huis het studentenbestuur van Happietaria 
Delft zitten. Deze studenten zetten zich 
een half jaar full-time in om een pop-up 
restaurant te realiseren en hiermee geld in 
te zamelen om watervoorzieningen in Yemen 
te realiseren. Wat een passie. Ook laat ik me 
graag inspireren door schrijvers als Martha 
Nussbaum en Anthony Kronman. Dit zijn 
auteurs die concluderen dat de universiteit 
naast de wetenschappelijke studie ook een 
vormingscentrum voor jongvolwassenen is. 
De geesteswetenschappen en het lezen van 
de grote verhalen uit onze geschiedenis zijn 
belangrijk voor onze persoonlijke vorming 
en voor onze maatschappij.

Hoe ziet de toekomst van MoTiv eruit? 

Het werk bij MoTiv verandert steeds. Op 
dit moment zijn we druk bezig met een 
herstructurering op bestuurlijk niveau. Ook 
financiële zorgen voor onze werksoort 
spelen mee. Maar de passie van  een 
‘nieuwe lichting  studenten’ elk jaar zorgen 
bij ons voor creativiteit en energie. Motiv 
verandert mee met elke lichting studenten. 
Ik ben zelf heel benieuwd hoe ons werk 
eruit ziet in 2025.



6Overzicht
van activiteiten

Activiteitenoverzicht 2013

Hieronder vindt u een globaal overzicht van de activiteiten die het MoTiv-team tussen 2013 en 2014 heeft ondernomen. De meeste 
trainingen worden voorafgegaan door een (lunch) bespreking, waarbij de wensen van de groep worden geinventariseerd. Zo werd aan 
alle STIP-kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen een Pitch-training gegeven. Bij de trainingen gaat het vaak om de 
redenen en motieven die een rol spelen om zich in te zetten voor een vereniging, een partij of voor een activiteit. Door het delen van 
motivaties worden studenten betrouwbaar voor elkaar en leren zij beter samenwerken. Zo komen zij tot grote (team)prestaties en werken 
ze creatief samen. In de lijst rechts valt op dat zowel TU-brede studentenorganisaties als besturen en commissies van studieverenigingen 
om een training vragen. Ook valt op dat de Haagse Hogeschool MoTiv inzet om haar studieverenigingen te versterken met het oog op 
de excellentie van de HBO studenten en de doorstroommogelijkheden naar de TUDelft. De studenten reageren zonder uitzondering zeer 
positief en bevelen de trainingen aan hun collega’s en opvolgers aan. De lengte van een training varieert van een dagdeel tot een dag. 
Soms komen verenigingen aan het begin en aan het einde van hun bestuursperiode.

Datum Activiteit Met Faculteit, vereniging, verband

8-jan training Equinox HHS

9-jan training Impuls HHS

11-jan training Angstrom HHS

15-jan training Lustrum commissie st Virgilius

16-jan lunch Argus BK

16-jan diner Bolk, Zwervers Voorbereiding nacht van de filosofie

18-jan coaching Lancet st Virgillius

29-jan coaching Argus BK

30-jan lunch Spoorzoekers spoorzoneproject

31-jan trainingsdag team teambuilding

6-feb coaching PS problemen

12-feb overleg Plasa samenwerking

12-feb training OC en FSR TBM medezeggenschap

14-feb borrel spoorzone betrok-
kenen

film spoorzone

20-feb Nacht van 
het water

CiTG, Maritiem, BK

27-feb Lunch Argus BK, nacht van de filosofie

13-mrt training Bootweek TBM sustainability

14-mrt lunch Argus BK, nacht van de filosofie

16-mrt diner 
pensant

studenten, stad spoorzone project

19-mrt overleg Plasa scan je talent

21-mrt training bestuur Argus BK

22-mrt training Angstrom HHS

mrt-april cursus 5x Verlies verwerken 6 studenten met verlies TUDelft

28-mrt lunch en training bestuur CSR

2-apr lunch Argus Tradition & individual
Talent Architecture

3-apr training Kybernetes HHS

4-apr leadership Graduate school Promovendi

10-apr lunch S4S TUDelft

11-apr leadership graduate school Promovendi

16-apr training NOVA HHS

22-apr training ontvangscie st Jansbrug

23-apr lunch Argus Tradition & individual
Talent Architecture

Datum Activiteit Met Faculteit, vereniging, verband

24-apr trainingen Career day BOSS BK, vastgoed

8-mei training nieuw Argus bestuur BK, architectuur

15-mei training S4S Tubreed

21-mei training BG HHS

28-mei training bestuur Virgiel TUDelft

30-mei-4-
juni

bezoek Geoff Boyce Australie, Flinders University 
Adelaide

10-13 juni 2 workshops Stockholm europese conferentie vakgenoten 
CEUC

25-jun training Fibonacci HHS

28-jun lunch/training Lancet st Virgillius

23-jul training ontvangstcie st Jansbrug

17-aug-
29-aug

China summerschool DIMES div bedrijfstrainingen, diner 
ambassade

25-sep lunch VSSD Tubreed

25-sep training Intelleccie st Virgillius

27-sep workshops VSSD trainingsdag studenten besturen TUDelft

3-okt training Fibonacci HHS

8-okt dagcursus leadership4succes TNW-Marie Curie programma 
promovendi

9-okt training OCFSR TBM

10-okt training de bolk Studentenvereniging

31-okt-1-
nov

conferentie ILA Leadership

4-8 nov coaching chaplaincy Univ of Manchester

4-8 nov coaching Night of philosophy Civil Engineering Imperial College 
London

12-nov training bestuur Curius TBM

13-nov lunch S4S Tubreed

20-nov training OCFSR TBM

21-nov lunch Lancet st Virgillius

28-nov training theatercommissie st Virgillius

9-dec training ID IO

11-dec lunch Lijst Beta Tubreed

13-dec training Froude 3 ME
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Activiteitenoverzicht 2014
Datum Activiteit Met Faculteit, vereniging, verband

7-jan Lunch STIP Tubreed

14-jan FSR Curius TBM

21-jan training Gezelschap 
Practische Studie

CiTG

27-jan training Jansbrug Tubreed

30-jan training Vvtp TNW

11-feb training STIP Tubreed

12-feb training angstrom HHS

21-feb training energy club Tubreed

23-feb career event Master vastgoed BK; 3 TU’s

5-mrt training Equinox HHS

7-mrt training Fibonacci HHS

19-21 mrt conferentie history of university 
chaplaincy

Leuven, op uitnodiging faculteit 
geschiedenis

Datum Activiteit Met Faculteit, vereniging, verband

26-mrt training Angstrom HHS

8-apr training Lijst Beta Tubreed

11-apr symposium voorbij de onteigening Wondesheim, Zwolle

17-apr-30-apr verlies 
verwerken

div. studenten Randstadbreed

7-mei training intern DISS internationale studenten

14-mei training S4S Tubreed

14-mei vzdiner HHS HHS

21-mei training CSR Tubreed

22-mei nacht Argus BK

26-mei training TG Life Science and Technology

3-jun training Equinox HHS

4-jun training Impuls HHS

25-jun training Fibonacci HHS

2-jul training TG Life Science and Technology
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MoTiv heeft op 21 Januari een trainingsdag 
georganiseerd voor het bestuur van het 
Gezelschap “Practische Studie”. In de 
training begonnen met een ronde om goed 
kennis met elkaar te maken. Iedereen 
moest zijn eigen normen en waarden 
vertellen en van anderen vertellen wat zijn 
of haar normen en waarden zijn. Het was 
heel fijn om te horen dat we elkaar eigenlijk 
al vrij goed kennen en na een half jaar 
besturen goed op elkaar zijn ingespeeld. 
Het gaf ons erg veel vertrouwen in elkaar en 
zorgde ervoor dat wij onze eigen sterke en 
zwakke punten beter in konden gaan zien. 
Hier kunnen wij de rest van het jaar nog 
heel veel profijt van gaan hebben. Hierna 
hebben wij een rollenspel gespeeld waarbij 
een vergadering over een lastig onderwerp 
werd geschetst. Meteen kwamen bepaalde 
problemen aan het licht. En de oplossing 
vinden leek in het begin lastig. Dankzij 
de hulp van de professionals van moTiv 
leerden we een nieuwe vergadertechniek 
en kwamen we al snel tot een oplossing 
voor het probleem. We zijn hiermee erg 
blij. Aangezien we het afgelopen half jaar 
vaak lange en niet efficiënte vergaderingen 
hadden gaan wij zeker proberen de nieuwe 
technieken te gebruiken. Dit kan ons veel 
efficiënter laten vergaderen en komen 
we tot betere oplossingen.  Ik wil moTiv 
heel graag bedanken voor alle hulp die 
we hebben gekregen. Wij kijken met veel 
plezier terug aan de trainingsdag en kijken 
vooruit met veel enthousiasme naar de 2e 
bestuurshelft. Het was een hele nuttige 
middag!

Delft, 10 maart ’14

20 Februari had het voltallige 50e VSSD 
bestuur een trainingsmiddag bij Motiv. Er 
werd, naar behoefte van de studenten, 
afgesproken een motivatietraining te volgen. 
In slechts drie uur tijd werd er gegraven 
naar de drijfveren van de vijf studenten en 
met succes! Aan de hand van observaties 
van de studenten van de reguliere gang van 
zaken werd er gekeken naar achterliggende 
motivatie. Wat was al aanwezig en wat 
miste? De ervaren begeleiding legde 
verbanden bloot waar het bestuur nog niet 
aan gedacht had. Uiteindelijk werden in 
een beperkte tijdspanne irritaties onderling 
weggenomen en zijn visies met elkaar 
gedeeld. Aan het eind van de middag werd 
er als groep afgesloten en werden ieders 
persoonlijke drijfveren voor het komende 
halfjaar werden benoemd zodat het bestuur 
weer met frisse zin het jaar positief gaat 
afsluiten.

Hello Renske,

I would like to thank you again for the 
training. I felt it was very useful and fun at 
the same time. I had the chance to learn 
many new things about my teammates and 
about the group dynamics.On the 21st of February 2014 we have 

had a workshop day at motiv. We have 
experienced this as highly valuable to the 
development of our board as a team. In a 
relax atmosphere we did a workshop about 
our personalities and a role play. Renske and 
Günter guided us perfectly. They left enough 
room for us to go through the experience in 
our own way, and increased our insights by 
asking questions or providing feedback at 
moments where it was really relevant.

Thanks a lot!

Wellicht was het tijdens de sessie afgelopen 
maandag wel duidelijk, maar iedereen hier 
was goed enthousiast over de evaluatie. 
Een aantal mensen hebben al wat van hun 
feedback kunnen verwerken tot concrete 
dingen.

Ervaringen bij

Recensies
van motiv

Jeroen van Wessem
Voorzitter
Het Gezelschap Practische Studie

Rufus Velhorst
Voorzitter
VSSD

Tomas Horstink
President 
D.S.V. Sint Jansbrug

Frits Dankers
Secretary
Energy Club Board 2014

Jad Masri
VZ DISS

For more than 20 years MoTiv, a consultancy 
working at Delft Technical University in 
the Netherlands, has been contributing 
successfully as professionals in the public 
sphere. As their name suggests, the 
heart of their enterprise is the fostering 
of conditions conducive to motivation, the 
imagination and the creative process.Yet 
they defy neat categorisation. They are 
trainers and coaches – in the university 
and in the business world. They are film 
producers – creating documentaries as 
resources for developing understanding in 
the places where they are engaged. They 
are theologians – exploring the expression 
of spirituality in the secular workplace. And 
they are chaplains – offering a listening 
hospitality, empowering professional people 
seeking to explore the wider values and 
meanings of their work.

Geoff Boyce



NACHT
VAN
HET

WATER

Uitgelicht

20 februari 2013
7.45 pm. – 11.30 pm.

Locatie: Waterlab
Pieter Calandweg 1 – Civil Engineering

TU Delft campus
Gastheer: prof. Dr. Wim Uijttewaal 

Gesponsord door de TUDelft en het van 
Mierlofonds
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SLIMME 
OPLOSSINGEN &
SUPERTRUCKS
MoTiv vierde haar 10 jarig jubileum met een 
spectaculair event: De Nacht van het Water. 
De vraag:  Wat is Jouw passie met water, stond 
centraal in een veelheid aan workshops.  
We verzamelden, in samenwerking met 
studentenverenigingen De Bolk, De 
Delftse Zwervers en studievereniging 
Argus (Architectuur) allemaal mensen die 
op een andere manier met water bezig 
zijn. Studenten van de TU, maar ook van 
het IHE, kwamen in grote getale opdagen 
om deel te nemen aan de workshops en 
de Deltacommissaris, Wim Kuijken, te 
horen over het Deltaprogramma. Oude 
en nieuwe watertechnieken werden door 
professionals en vrijwilligers gepresenteerd.
De avond werd geopend door prof. Dr. Peter 
Wieringa. Deltacommissaris Wim Kuijken 
vertelde daarna hoe het komt dat ons 
geliefde land niet overstroomt. Hierna kon 
men verschillende workshops volgen over 
slimme oplossingen en supertrucs om met 
water om te gaan. Zo kun je zien hoe we 
- massaal - op het water gaan wonen, wat 
het verschil is in de techniek van het vissen 
tussen vroeger en nu, hoe de bijlboeg 
ontwikkeld is en wat dat uitmaakt voor een 
vaartuig. Daarnaast kon men gesprekken 
voeren met experts uit de wereld van 
techniek en filosofie in de lounge. Ook werd 
de winnaar van de MoTiv-fotowedstrijd 
bekend gemaakt. Het event was een groot 
succes en MoTiv bedankt alle medewerkers 
van dit evenement.
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Op 11 april bood de Hogeschool 
Windesheim onderdak aan de conferentie 
‘Voorbij de onteigening’. Deze conferentie 
was een initiatief van MoTiv en werd 
gesteund door docenten van verschillende 
theologische opleidingen. Het thema was 
de verkenning van de nieuwe kansen die 
de secularisatie biedt aan categoriale 
pastores. Deze conferentie markeert 
een ingrijpende verandering in de 
Nederlandse theologen, een verandering 
die zich het eerst aankondigde onder 
collega’s die in instellingen werkzaam 
zijn zoals ziekenhuizen, hogescholen en 
universiteiten. Meer en meer verdwijnt 
de vanzelfsprekende aanwezigheid van 
theologen in onze samenleving. Van 
hen wordt verwacht dat zij zich kunnen 
legitimeren in termen van hun bijdrage aan 
het primaire proces van hun verzakelijkende 
organisatie. Onder deze theologen blijken 

er velen te zijn die zich juist in deze situatie 
als een vis in het water voelen. Met het 
grootste plezier weten ze vanuit hun 
spirituele en theologische competenties 
een gewaardeerde bijdrage aan de 
organisatie te leveren. Tom Beaudoin van 
Fordham University in New York verzorgde 
de key-note. Aan het einde werd de bundel 
‘In het oog, in het hart’ aangeboden, een 
verzameling van elf opstellen over hetzelfde 
onderwerp waarin ook MoTiv een hoofdstuk 
voor haar rekening nam. De conferentie 
was een groot succes. 140 deelnemers uit 
het hele veld, een voortreffelijke sfeer van 
blijdschap en opluchting dat de werkers uit 
hun isolement konden treden en dat er meer 
is dan nostalgisch of met wrok omzien. Het 
idee is zonder om meer door te gaan met dit 
initiatief. We zijn ons op dit moment aan het 
beraden op de beste manier. 

VOORBIJ 
DE
ONTEIGENING

Uitgelicht

11 april 2014
9.30 am. – 16.30 pm.
Locatie: Hogeschool Windesheim,
Zwolle
Gastvrouw: Jacobine Geel
Gastheer: Sijbolt Noorda, voormalig 
voorzitter VSNU.
Sprekers: prof. dr. Theo de Wit, Associate 
prof. Tom Beadoin (Fordham University 
New York), Prof. dr. Martin Walton, dr. Mark 
Robin Hoogland, Dr. Sjaak Körver, Dr. Mieke 
Moor, sr. adviser Twynstra en Gudde
Deze conferentie was een initiatief 
van MoTiv
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SPOOR
ZONE

KERKEN

Uitgelicht

Stilaan naar nieuw Delft Lichtjesavond

Workshop Spoorzone

Het team van de Spoorzonekerken heeft 
een verscheidenheid aan activiteiten laten 
zien. Er is een nieuw station aan het traject 
van de Spoorzonekerken toegevoegd in de 
vorm van het kerkgebouw aan het Bagijnhof 
van de Oud-katholieke kerk. Daar werd op 
17 november 2013 een spoorzonedienst 
gehouden in samenwerking met Robin 
Voorn, de priester van de Oud-katholieke 
gemeenschap. De ‘Preek van de leek’ 
werd gehouden door Berend Jan Berends, 
de oud-coördinator van de Werkplaats 
Spoorzone Delft (WeSD) onder de titel 
‘Stilaan naar Nieuw Delft’. Hij gaf aan hoe 
dit grootschalige en uitdagende poject in de 
stad hem inspireerde. Hij richt zich naast zijn 
werk als consultant volledig op het afscheid 
van ‘De laatste trein’ die over het viaduct 
zal tijden, medio 2015. In deze dienst werd 
het Convenant Spoorzonekerken getekend 
door bestuursleden van de Oud-katholieke 
kerk en van de Hofkerk in Delft.

Op 10 december 2013 is er vanuit ideeën 
van Spoorzonekerken een Kerst Sing-a-
long geweest op het station met Ars Vocalis 
uitgaande van WeSD en Jitske Spekman.  

Op 6 juli 2014, op de Ursualadag van de 
katholieke parochie in Delft, heeft een 
team van Spoorzonekerken een workshop 
geleid over de betekenis van de spoorzone 
in de spirituele geschiedenis van de stad 
Delft. Hier werd de spoorzonefilm ‘Spoor 
015’ getood waarna  aan de hand van 
gespreksvragen werd ingegaan op de film 
en de rol van de spoorzone. Al eerder was 
de film vertoond op Monumentendag 14 
september 2013 in de Lutherse kerk in 
Delft en op 22 juni 2013 in de Oude Kerk 
in Delft. 
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‘FILM 
SPOOR

015’

Spoor 015 is het documentairedebuut 
van Maarten Van Vliet en Stephan 
Vos. Van 2009 tot en met 2017 is 
de spoorzone van Delft onderhevig 
aan ingrijpende werkzaamheden. De 
veranderingen zorgen voor gemengde 
gevoelens bij stadsbewoners. Deze 
documentaire geeft een beeld van 
mensen die met elkaar verbonden zijn 
door het Delftse bouwproject. Motiv heeft 
deze film geproduceerd met financiële 
ondersteuning van het Van Mierlofonds, 
Kerk en Wereld, Skanfonds en de TU 
Delft. Lengte 20 minuten. De film wordt 
doot MoTiv ingezet als introductie bij 
workshops en presentaties.

Vervolg ‘Spoor 015’
Er zijn gesprekken begonnen met de 
makers van ‘Spoor 015’ om een vervolg 
van deze film te maken, om te zien hoe de 
stad zich in het bouwproces ontwikkelt en 
hoe mensen kijken naar de nieuwbouw 
en ontwikkelingen die bovengronds zich 
afspelen. Voor deze film moet in de eerste 
helft van 2015 een script geschreven en 
moeten er gesprekspartners gevonden zijn. 

De laatste trein
Twee leden van het team van 
Spoorzonekerken zijn aanwezig geweest 
bij een vergadering van WeSD en andere 
culturele groepen in Delft op maandag 
2 juni 2014 om te komen tot een grote 
manifestatie ter gelegenheid van het 
afscheid van het viaduct. Er wordt gewerkt 
aan een opera ‘De laatste ‘trein’ waarvan 
libretto en muziek geschreven worden. 
Spoorzonekerken wil betrokken zijn bij deze 
brede stedelijke manifestatie, mogelijk door 
het leveren van koren en het zingen van het 
eigen Spoorzonelied dat door Gregor Bak 
voor de spoorzonediensten is geschreven 
en bij elke dienst wordt gezongen.

De spoorzone is geen ding
Onder deze titel werd op dinsdag 24 juni 
2014 een  diner pensant georganiseerd. Er 
werden twee sprekers uitgenodigd om met 
de deelnemers aan tafel van gedachten te 
wisselen over dit thema: dr. Jaap Dawson, 
architect en dieptepsycholoog en dr. Ton 
van Prooijen, theoloog en lid van het Beraad 
Grote Steden van de PKN. We gaan uit van 
de gedachte dat de gebouwde omgeving 
ons kan verbinden met ons innerlijk leven. 
Kan de spoorzone ons bezielen? Is hier een 
bron van geestelijke oriëntatie en inspiratie 
in de maak? Dr.ir. Jaap Dawson is architect 
en voormalig docent architectonische 
compositie aan de Faculteit Bouwkunde 
van de Technische Universiteit Delft. 
Hij studeerde naast architectuur ook 
diepte-psychologie en theology aan 
Union Theological Seminary en Columbia 
University in New York. Hij promoveerde in 
de pedagogiek. 



Uitgelicht

SUMMER
SCHOOL
CHINA

INTERNATIONAL IC
TECHNOLOGY 
AND HIGH TALENT 
SUMMER SCHOOL

Het MoTiv-team is afgelopen jaar twee keer 
met een delegatie van docenten en PhD-
studenten van DIMES (onderzoeksschool 
voor micro- en nanoelectronica aan de 
Technische Universiteit Delft) naar China 
geweest. Daar was MoTiv onderdeel van 
de summer school voor PhD-studenten 
uit China en Nederland. De opdracht voor 
MoTiv was om binnen het technische 
programma te werken aan wederzijds begrip 
en teamvorming en ervoor te zorgen dat er 
een gezamenlijk resultaat van de werkweek 
werd geleverd door alle aanwezigen. Op het 
einde van de summer school presenteerden 
de deelnemers hun ervaringen tijdens 
een mini-conferentie. In augustus 2013 
vond deze summer school plaats aan de 
Jiaotong University in Xi’ an. In juli 2014 
vond de summer school plaats aan de The 
University of Science and Technology of 
China (USTC), Chengdu.

Xi’an (19 - 23 augustus 2013)
Chengdu (7-11 juli 2014)
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De IC-chip (integrated circuit) werd in 
1961 door Philips uitgevonden. Sinds dat 
moment heeft Nederland een behoorlijk 
semiconductor-industrie gekregen 
door Philips Research Laboratories 
in Eindhoven en de drie technische 
universiteiten. Inmiddels is de IC-wereld 
behoorlijk geinternationaliseerd. De Delftse 
universiteit heeft een Beijing Research 
Centre en vele samenwerkingsverbanden 
met Chinese instellingen. Deze Summer 
School is daar onderdeel van.

De Summer School was een erg mooie 
ervaring die me veel heeft geleerd over 
samenwerking in een internationaal team. 
Onder de deelnemers bevonden zich 
mensen uit allerlei verschillende landen en 
dus met verschillende culturele en sociale 
omgangsnormen. Tijdens het intensieve 
programma hebben we in teams gewerkt 
aan diverse opdrachten. Dit samenwerken 
heeft het duidelijk gemaakt dat er behoorlijke 
verschillen zijn tussen de werkmentaliteit 
van de Chinese studenten en de studenten 
uit Delft en dat maakte het niet altijd even 
makkelijk. In de loop van de week hebben 
we veel geleerd over het omgaan met 
elkaar op een prettige en productieve 
manier. De door Motiv georganiseerde soft 

skill-trainingen hebben hier aan bijgedragen 
door de samenwerking te structureren en 
maakten een deel van de vooroordelen die 
de deelnemers over elkaar hadden op een 
luchtige manier bespreekbaar.

Ik vond het ook erg interessant om een 
week lang te leven zoals de Chinese 
studenten; verblijven in een dormitory, lange 
collegedagen en eten in de enorme kantines 
hebben me een goed beeld gegeven van 
hoe Chinezen hun studententijd beleven 
en hoe dit verschilt van mijn eigen ervaring 
als student in Nederland. Het was een erg 
inspannende week, maar ik heb er een hoop 
van geleerd en zou het iedereen aanraden!

Deelnemer
Wouter Brevet

‘Veel geleerd over samenwerking in een internationaal team’

IC (Integrated Circuits)

15
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Er zijn  meerdere antwoorden om deze 
vraag te beantwoorden. Omdat we ervoor 
gevraagd zijn. Omdat het leerzaam is. 
Omdat we studenten uit uiteenlopende 
culturen (in een vroegtijdig stadium) 
leren wat teamwork is. Zelf zou ik willen 
antwoorden met: omdat deze opdracht 
mij direct in contact brengt met de 
ervaringen van (jonge) mensen in deze tijd 
vanuit uiteenlopende perspectieven en 
achtergronden. Het is voor mij een kans 
om de vraag naar de mens beter in zicht 
te krijgen en te leren beantwoorden. De 
Motiv-methode stelt de mens / student 
/ professional van vandaag centraal. Ik 
ga onbevooroordeeld met mensen om 
en speel in op hun vragen en behoeften. 
Werken vanuit dit perspectief maakt mij 
gevoelig voor nieuwe mogelijkheden en 

‘Wat doet 
motiv voor 

deze studenten 
aan de andere 
kant van de 

wereld?’Hans van Drongelen

‘STUDENTEN
UIT UITEENLOPENDE 

CULTUREN LEREN 
WAT TEAMWORK 

IS’



Uitgelicht

INTER
NATIONALE
SAMEN
WERKING
IN CHAPLAINCY

MANCHESTER
LONDEN

MELBOURNE
ADELAIDE
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Manchester

Londen

In Manchester warden we gevraagd om 
met een publiek bestaande uit staf van 
ondersteunende diensten een training te 
doen als voorbeeld van de MoTiv-methode. 
We hebben een kaartspel gebruikt dat 
mensen tot spreken bracht. Men was 
verbaasd open en direct met elkaar te 
kunnen praten over wat hen bindt en boeit. 
Met collega Biddington hebben we de 
mogelijkheden van de MoTiv-formule voor 
zijn werk in Manchester besproken.

Aan het Imperial College waren we 
gevraagd om onze methode uit te leggen 
in een serie voor belangstellenden (staff), 
geheten: ‘ Perspectives on Education’. Het 
was een bijeenkomst van ruim 60 mensen 
die allen deel uitmaken van onderwijs en 
belangstelling hebben voor nieuwe vormen 
van aanpak. Wij hebben laten zien hoe we 
ons ontwikkeld hebben en welke bronnen 
we voor ons werk gebruiken, zoals ‘ Together’, 
de grote studie van Richard Sennett, die 
ingaat op teamwork en de betekenis van 
workshop en laboratorium in het kader 
van onze democratische samenleving. 
We hebben daarbij gewezen op de 
betekenis van Bildung in hoger onderwijs. 
Ingenieurs moeten samenwerken, ook met 
beroepsmensen van andere disciplines, om 
hun doel te bereiken. Daarvoor moeten zij 
breed en diep ontwikkeld zijn. Met studenten 
van Civil Engineering had collega Willson al 
een begin gemaakt met de opzet van de  
Night of Philosophy. Er waren docenten 
van Civil Engineering gevraagd om deel te 
nemen en projecten te bespreken aan de 
projecttafels om studenten te laten delen in 
hun enthousiasme daarvoor. Voorafgaand 
aan de avond hebben we deze opzet van 
gesprek en deelname doorgesproken met 
de organiserende studenten. In de dagen 
na ons gesprek ontving onze collega 
verzoeken van andere groepen om ook 
een dergelijke ‘ Night of Philosophy’ op een 
faculteit te organiseren. 

Van 4 tot 8 november 2013 was het 
MoTiv-team in Engeland, op bezoek bij de 
college Terry Biddington in Manchester 
(Metropolitan and Manchester University) 
en Andrew Willson van het Imperial College 
in London.

In Delft, the first night of philosophy 
took place when chaplains mediated 
between a group of students and their 
lecturers about the way the course 
was being taught. It gave students and 
staff a chance to share their deeper 
motivations for choosing engineering, 
for wanting to design, build and create.
The Night of Philosophy then became a 
regular event, a chance to talk outside 
the confines of the curriculum about the 
things that really matter for their work. 
Values, ethics, conflicts, context, politics, 
relationships at work, personal ambitions 
and passions for construction. All these 
things are implicit in the teaching and 
the learning. The challenge is to find 
good ways to have open and explicit 
ways to talk about them. We worked with 
Rachel and Mitesh from the students’ 
Civil Engineering Society, who prepared 
and hosted the event. The room was 
arranged with 6 tables, each with one 
member of staff and 6-8 students. 
Food and drink were provided. The first 
‘course’ of conversation was about ‘why 
did you decide to become an engineer?’  
The feed-back revealed a great range of 
motivations: shaping the world, building 
something tangible, creating something 
that lasts, making a difference. There 
were also practical reasons, like ‘what 
can you do with maths and physics (if 
you do not want to be a doctor)’? and 
personal ones, like ‘my art teacher was 
my inspiration for engineering’.

In the second part the staff members 
shared personal engineering issues 
and interests. These included; the 
political decision making process around 
engineering like, the UK’s High Speed 2 
Rail Project; the role of art and science 
in making iconic buildings; the need 
for new links between environmental 
and water engineers;  the different 
roles that scientists/engineers can 
play: pure scientist, science advocate, 
issues arbitrator, or honest broker. 
It seemed that everyone, staff and 
students, enjoyed the conversations. 
No one needed any encouragement to 
participate! Everyone talked about things 
that really matter for their work. It was 
a conversation across the usual roles of 
the teacher and learner.

What is the role of chaplaincy here? I 
think we have skills to facilitate these 
kinds of conversations. In our own work 
we need to listen carefully in order to help 
others find deeper meanings. To do this 
we can let a conversation move across 
different realms: personal experience, 
technical implications, values, ethics, key 
texts and their interpretation, ideas and 
beliefs, as well as the social, the political 
and cultural context. We are used 
to conversations that stretch across 
ideological boundaries and contain 
conflicting views. Big thanks to ‘MoTiv’, 
to Rachel and Mitesh from Civil Eng Soc, 
and to Alison Ahearn.

Andrew Wilson, about motiv & chaplains



Melbourne

Adelaide

MoTiv werd uitgenodigd om in Melbourne 
gesprekken en lezingen te geven over haar 
methode. We hebben de film ‘my mission’ 
vertoond en hierover een dialoog gehad. 
Ook hebben we tijdens een interreligieus 
netwerk-diner de uitdagingen van 
geestelijke zorg in Nederland en Australië 
verkend. De motiv methode bleek veel 
nieuwe elementen en uitdagingen voor 
de professionals te bevatten. Er werden 
enthousiast plannen gesmeed om te 
vernieuwen.

In Adelaide hebben we Oasis aan Flinders 
University bezocht op uitnodiging van collega 
Geoff Boyce. Hier hebben we een intensief 
programma gehad in drie dagen. Oasis is 
bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Hoe 
kunnen we een aantrekkelijk chaplaincy-
programma aanbieden voor alle studenten? 
Geoff Boyce hoopt van het MoTiv-model te 
leren en dit te implementeren in Adelaide. In 
juni 2013 heeft Boyce een bezoek gebracht 
aan MoTiv. Tijdens het bezoek aan Flinders 
heeft Motiv een lezing verzorgd over 
‘spirituality in the secular university’. Zo’n 
40 mensen hebben deze lezing bijgewoond. 
Ook heeft MoTiv een ‘Night of Philosophy’ 
georganiseerd voor studenten van de 
opleiding criminologie. Studenten waren 
zeer enthousiast over deze avond. Eindelijk 
konden ze over hun passies en motivatie 
met elkaar in gesprek gaan. Studenten en 
docenten hebben elkaar bevraagd over hun 
intrinsieke motivaties.

Van 14 tot 23 julil 2014 heeft het MoTiv-
team op uitnodiging een bezoek gebracht 
aan Melbourne en Adelaide op uitnodiging 
van de Uniting Church. 
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NACHT VAN DE
FILOSOFIE

Uitgelicht

22 mei 2014 20.00 pm
Kadmium, Koornmarkt 48
Delft
Sprekers: 
Jacob Voorthuis (filosoof TU Eindhoven)
Tom Avermaete (professor TU Delft) 
John Habraken (emeritus professor MIT / 
TU Eindhoven)  
Mitesh Dixit(Professor TU Delft)

INTELLECTUAL 
CRISIS?

Dit was het thema van deze nieuwe 
aflevering van ‘De nacht van de Filosofie’, 
georganiseerd door studievereniging Argus 
van Bouwkunde i.s.m. Motiv.  Het thema 
kwam voort uit de vaststelling dat er in de 
studie nauwelijks discussies plaatsvinden 
over architectuur en de visie op bouwen 
die mensen hebben. Kritiek op bestaande 
en nieuwe stromingen in de bouwkunst is 
er niet. Waar is de intellectuele impuls van 
de architect?

Vier sprekers waren uitgenodigd om op 
deze kwestie in te gaan. De zaal in Kadmium 
zat vol om de pitches van deze sprekers aan 
te horen. Na de pitches zochten bezoekers 
aansluiting bij de sprekers die elk een 
gesprekstafel gekregen hadden, waar 
een meer persoonlijk gesprek of debat 
tussen sprekers en bezoekers kon worden 
gevoerd, een succesformule die ook dit 
keer uitstekend werkte. 

Harm Tilman, hoofdredacteur van De 
Architect, leidde de avond. 



Publicaties

Films
SPOOR 015

MOTIV ONTDEKT HET DELFTSE 
STUDENTEN
PASTORAAT

FÜR ELISE SEARCH
FOR 

SPACE

Arnold de Jong en Ton Meijknecht, MoTiv  
ontdekt (Categoriaal pastoraat als discourse 
of disclosure) (pp 85-97) in: Sjaak Körver 
(red.), In het oog in het hart (Geestelijke 
verzorging 2.1.) Valkhof Pers, 2014

Spoor 015 (20 min) , documentaire 
Spoorzone Delft, Viciefilms, 2013

Für Elise, (15 min), speelfilm, de constructie 
van de waarheid, Viciefilms, 2013

Search for Space (1 min), trailer CEUC 
Conferentie Nederland Juni 2015, 
Viciefilms 2014

Günther Sturms, Het Delftse 
studentenpastoraat: Gemeenschap in een 
universitaire context in: Vieren (tijdschrift 
voor liturgie en spiritualiteit, nr.1, 2013) 
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Pand
Voorstraat 60 is de thuisbasis van het 
MoTiv-werk. Er worden o.a. trainingen voor 
studentenbesturen, studiebijeenkomsten 
en meditatietrainingen georganiseerd. 
Ook biedt het pand ruimte aan 
studentenverenigingen, zoals CSFR, die 
haar maandelijkse bijeenkomst in het pand 
van MoTiv houdt. Verder is er incidentele 
verhuur van ruimtes aan studenten, maar ook 
aan organisaties als de TU, de wereldwinkel, 
een filosofiekring. ISC, the International 
Student Chaplaincy vindt onderdak in het 
pand en ook de Kerk aan het Noordeinde 
huurt jaarlijks tegen een vast bedrag ruimtes 
in. De keuken heeft een belangrijke functie 
in het aanbieden van maaltijden, waar 
veel van de MoTiv activiteiten rond diner 

of lunch plaatsvinden. Ook organiseren 
veel groepen studenten zelf maaltijden 
rond bepaalde gelegenheden in het pand. 
Het afgelopen jaar is geconstateerd dat 
de bezettingsgraad van het pand overdag 
eigenlijk niet hoog genoeg is, mede 
omdat faciliteiten ontbreken (er is veel 
zelfwerkzaamheid, er is geen professionele 
ontvangst). Het team en de motivraad zijn 
bezig te bedenken hoe de bezettingsgraad 
omhoog kan. De verhuur van de twee 
bovenste etages levert een substantiële 
bijdrage aan de exploitatie. Het pand wordt 
beheerd door een beheerscommissie, 
bestaande uit vrijwilligers en de Stichting 
Stalpaert van der Wiele verhuurt het pand 
aan MoTiv voor een hele schappelijke prijs. 

Coördinator Thecla Soethout zorgt dat 
alles soepel verloopt met zaal bezetting 
en sleuteluitgifte. Beheerder Anneke van 
Wijk zorgt voor het dagelijkse beheer en 
onderhoud van het pand. Afgelopen jaren 
is het onderhoud van de tuin in handen 
geweest van een enthousiaste groep 
vrijwilligers van de Kerk aan het Noordeinde. 
Zo kan het pand een duurzaam centrum 
zijn voor trainingsbijeenkomsten, studie en 
bezinning op professie en spiritualiteit.
Een plek waar mensen altijd weer 
binnenkomen met bewondering voor de 
mooie ruimtes en de stijlvolle vormgeving, 
en genieten van de warme ontvangst.

Financien
MoTiv wordt gefinancierd door de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en 
de Rooms-Katholieke kerk in Nederland. 
Daarnaast worden de activiteiten 
ondersteund door de TUDelft, heeft de 
Haagse Hogeschool een contract met 
de Vof voor trainingen en worden diverse 
fondsen geworven voor activiteiten. Het 
Van Mierlofonds levert jaarlijks een vaste 
bijdrage aan de projecten.
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Team studenten
drs. Hans van Drongelen
drs. Renske Oldenboom
drs. Günther Sturms

Ondersteuning team
Thecla Soethout
Anneke van Wijk
Giliam Dokter

Stichting Theofoor – locatieraad
parochie Catharina van Alexandrië
ir. Jo Berkhoff
ir. Ton van der Heijden
ir. Alexander de Ridder
dr.ir. Chris Verhoeven

OGD-raad
ir. Wouke Lam (voorzitter)
ir. Cobi Faber (penningmeester)
dr. Ido de Boer (secretaris)
ir. Dirk Daniels

MoTivraad
ir. Kees Kruijff (voorzitter)
ir. Ton van der Heijden (penningmeester)
ir. Wouke Lam
dr. ir. Fredrik Creemer
Erik de Groot
drs. Mathijs de Mooi
drs. Wilco Brinkman

ir. Alexander de Ridder
dr. ir. Chris Verhoeven
drs. Hans van Drongelen
drs. Renske Oldenboom
drs. Günther Sturms
ir. Hans van der Wiel

Beheer pand Voorstraat 60
dr. ir. Ad Straub (voorzitter)
mr. drs. Dami van Doornink
drs. Bart Veenendaal 
drs. Hans van Drongelen
ir. Ton van der Heijden

Medewerkers &
bestuur
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Colofon
Teksten
Hans van Drongelen
Renske Oldenboom
Günther Sturms

Opmaak
Gilliam Dokter

Druk
Sieca Repro Delft

Trainingen & coaching
www.motiv.tudelft.nl


