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      Je bent wat je diepe, bezielende wens is  
Zoals je wens is. zal je wil zijn  

Zoals je wil is, zullen je daden zijn  
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn 

 
Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5 

Samenwijs 
Vertrouwen, Verbinden, Realiseren 

 

Samenwijs is samen creëren uitgaande van 
gelijkwaardigheid en wederzijds belang van alle 
betrokkenen. 
Samenwijs ondersteunt de zelfbewuste authentieke 
ontwikkeling van individuen, organisaties en 
maatschappij. 
Samenwijs creëert belevenissen. 
 

 
Inleiding 
 
Samenwijs is een resultaat van 

reflectie op ruim 10 jaar ervaring in 

het samen leren en samen groeien bij 

de Hogeschool Rotterdam. 
 

Samenwijs geeft vorm aan de 

zelfbewuste creatie en ontwikkeling 

van individuen, organisaties en de 

maatschappij.  

 

Samenwijs bestaat uit drie elementen: 

Vertrouwen, Verbinden en Realiseren. 

 

Vertrouwen is verbonden met weten 

wie we zijn en wat ons aan talenten 

gegeven is.  
Verbinden heeft te maken met het 

delen en samenvoegen.  

Realiseren is het volgende namelijk 

het formuleren van de ambitie en 

daarmee doelstellingen. Er ontstaan 

plannen en vervolgens weer de 

resultaten.  

Resultaten versterken in een cyclisch 

proces het vertrouwen en de 

verbinding. 

 

Inspiratie >> Vertrouwen 
 

In het ESCBO project (Electric Sports Car 

Build Off, een co creatie competitie powered 

by Siemens) is dit zeer bewust toegepast en 

met succes! Het succes is terug te voeren op 

de individuele motivatie, de organisatie en 

de gezamenlijke doelstellingen waarbij de 

student centraal geplaatst is. Zo’n 50 
studenten hebben in een zelfsturende 

organisatie de doelstellingen bepaald en 

gerealiseerd binnen de kernwaarden van de 

opleiding Autotechniek: het compleet 

voertuig denken en het engineering proces. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van een 

Community of Practice om alle kennis te 

delen en is kennis uit het 

onderzoeksprogramma eMobility-lab van 

het kenniscentrum actief ingezet.  

De ontwikkelde kennis en producten worden 
nu toegepast in het onderwijs en andere 

product ontwikkelingsprojecten.  

 

Ambitie 

 

Vanuit ''the creating 

elements: technology, 

design, management 

and coaching''  geef ik 

met Samenwijs vorm 

aan mijn ambities 

bruggen te bouwen 

tussen mensen, 

disciplines en droom 

en realiteit. 

Het concept 

Samenwijs is een dank 

je wel voor de het 

vertrouwen dat ik heb 

mogen genieten en een 

belofte voor de 

volgende fase in mijn 

professionele 

ontwikkeling. 
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Samenwijs in 7 stappen 
 

Vertrouwen 

1. Vind en ben in je kern. 
2. Laat vanuit deze kern je 

zelfbewustzijn opstaan. 

 

Verbinden 
3. Kijk om je heen en definieer met 

welke elementen je je wilt 

verbinden. 

4. Met de reactie van de omgeving 

ontstaat de wederzijdse 

verbinding: samen is daar. 

 

Realiseren 
5. Ieder omgevingselement heeft 

middelen/materie beschikbaar 

waarmee het zelfbewustzijn kan 

worden geconcretiseerd. 

6. Van hieruit ontstaat het 

bouwwerk dat de ambitie 

ondersteunt. 

7. Op het resultaat wordt 

gereflecteerd en de kennis wordt 

gedeeld. 

 

Uitwerking >> Verbinden 
 

Voor het onderwijs betekent dit: 

• Beginnen met de waaromvraag 
(waarom deze keuze), daarna wat 

(waar wil je trots op zijn) en hoe 

(hoe ga je dit aanpakken) 

• De drie-eenheid individu-
organisatie-maatschappij  

• Aansturen op plusmotivatie 
(vertrouwen, zelfregulering, 

resultaat, reflectie, verbetering) 

en daarmee het ontwikkelen van 

een positief zelfbewustzijn 

 
Samenwijs sluit aan op principes uit 

literatuur: 

 Projectmanagement 

 Ontwerpprocessen 

 Esoterische literatuur 

 Educatieve literatuur 

 Maatschappelijke/economi-sche 

literatuur 

Het boek Samenwijs is in 

ontwikkeling.  

 

 

 
Toepassing >> 

Realiseren 
 

Toepassing van Samenwijs 

vindt plaats in 

projectbegeleiding, 

begeleiding van 
afstudeerders en diverse 

andere gelegenheden 

waarbij kennisdeling een 

belangrijke rol speelt. 

 

Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen: 

• Conditionering 
(ontwikkelen 

zelfbewustzijn) 

• Processtappen 

• Procesmanagement 

• Procestools 

• Kennisdeling 
 

De principes worden ook 

toegepast bij de 

Community of Practice 

Future Mobility van het 

CoE RDM. 

 
Contact  

 

Roeland Hogt (Hogeschooldocent 

opleiding Autotechniek… en 

meer) 

 

R.M.M.Hogt@hr.nl  

Roeland.Hogt@hetnet.nl  

 

010 794 4897 

06 235 64467 

 

www.fabulo.nl 
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