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‘Jongeren hebben meer te besteden, werken er harder voor en... hebben veel meer schulden.’ (bron: NIBUD).
De Opdracht
Nederlandse jongeren hebben steeds meer geld te besteden. Tegelijk hebben ze ook steeds meer schulden.
Hoe ouder ze worden, hoe meer financiële verantwoordelijkheid ze krijgen. De afgelopen jaren is door
diverse partijen uitgebreid onderzoek verricht, waardoor een goed inzicht bestaat in het financiële gedrag
van jongeren. Oplossingen, met een blijvend effect zijn echter schaars. Masters that Matter is ervan
overtuigd dat met een goede ontwerpbenadering het mogelijk is succesvolle oplossingen te ontwikkelen.
In een breed opgezet team ga je in een intensief ontwikkelingstraject oplossingen ontwikkelen die
jongeren meer financieel zelfredzaam kunnen maken. Bij alle fasen van het traject worden jongeren
met of gevoelig voor financiële problemen betrokken.
Masters that Matter
Masters that Matter is een stichting die zich ten 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.

Wat verwachten we van je:
- Praktisch ingesteld
- Sociaal vaardig (en geïnteresseerd)
- Ervaring met gebruikerstests
- Nederlandstalig (i.v.m. het onderzoek/doelgroep)
- In het geval van een marktwaardige oplossing zal Masters that Matter dit naar de markt willen brengen.
Interesse om na je afstuderen het project voort te zetten is een pré.
Ons aanbod
- Je krijgt de kans een oplossing te ontwikkelen voor een belangrijk probleem, waar veel behoefte aan is.
- Een werkplek in Rotterdam bij Masters that Matter.
- Een afstudeervergoeding.
Contact
Geert van den Boogaard, +31 6 45634096, email: geert@mastersthatmatter.com,
www.mastersthatmatter.com, Burgemeester Hofmannplein 51, 3071 XD, Rotterdam

