Masters that Matter
Stageplek:
Doorontwikkelen van een oplossing tegen sociale
kwetsbaarheid
Bedrijf! !
!
Onderwerp !
!
Locatie!!
!
Opleiding!
!
Start datum!
!
Duur! !
!
uren per week! !
Stagevergoeding!

: Stichting Masters that Matter i.s.m. Woonbron
: product-testing en ontwikkeling
: Rotterdam / Delft
: Industrieel Ontwerpen
: wanneer mogelijk vanaf Augustus
: 4-5 maanden
: 36
: € 450

Over Masters that Matter
Masters that Matter is een stichting die zich al doel heeft gesteld de ‘wicked problems’ van onze wereld op te
lossen, de problemen die schijnbaar onoplosbaar lijken. Door een multidisciplinair team op te stellen van
wijze uilen (kennishebbers), jonge honden (energie en frisse ideeën) en vreemde eenden (wild card uit
“vreemde” disciplines) wordt een balans tussen realiteit en vernieuwing gevonden.

De Opdracht
Afgelopen jaar heeft een student Industrieel Ontwerpen (Xeï Hulshoff) tijdens haar afstudeerproject
onderzoek gedaan naar methodes om sociale kwetsbaarheid tegen te gaan. Sociale kwetsbaarheid betekent
dat een persoon is afgesloten geraakt van sociale contacten én zelf niet in staat is hier verandering in te
brengen. Mensen die sociaal kwetsbaar zijn, voelen zich vaak eenzaam. Vrijwel altijd leidt sociale
kwetsbaarheid uiteindelijk tot geestelijke en/of fysieke kwetsbaarheid.
Door het onderzoek is duidelijk geworden dat er mogelijkheden bestaan om sociale kwetsbaarheid aan te
pakken in sociale woningbouw. Stichting Masters that Matter heeft voor de verdere ontwikkeling
samenwerking gezocht met Woonbron Delft, één van de grotere woningcorporaties in Nederland.
Het project van Xeï Hulshoff heeft geleid tot een veelbelovend concept. De oplossingsrichting is een
systeem om gelezen tijdschriften uit te wisselen met medebewoners. Op deze wijze wordt een
laagdrempelige vorm van betrokkenheid gestimuleerd met de hoop op verdere ontwikkeling van sociale
verbanden.
Het ontwerp moet nu verder worden ontwikkeld en worden getest. Hiervoor zijn we op zoek naar een
student, die interesse heeft in sociale ontwerp-projecten, waarin het sociaal welzijn van mensen een
belangrijke component is.
De stage zal bestaan uit:
- Testen van de bestaande oplossingsrichting
- Maken van prototypes (low-tech / no-tech)
- Uitvoeren van onderzoek op locatie (flats en sociale woningbouw van Woonbron).
- Verder ontwikkelen van ontwerp

Op basis van de vergaarde informatie worden ontwerp aanpassingen gemaakt en doorgevoerd. Het doel is
een volledig getest en uitgedacht ontwerp.

Vereisten
- praktisch ingesteld
- sociaal vaardig (en geïnteresseerd)
- ervaring met gebruikerstests
- Nederlands talig (ivm het onderzoek/doelgroep)

Ons aanbod
- je bouwt voort op een bestaand project en kunt het zodoende mee-ontwikkelen tot een product dat klaar is
om geïmplementeerd te worden.
- Een werkplek in Rotterdam bij Masters that Matter en Delft bij Woonbron.

Contact
Frans Taminiau, +31 6 11355710, email: frans@taikospace.com, www.mastersthatmatter.com,
Burgemeester Hofmannplein 51, 3071 XD, Rotterdam

