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Voorwoord

Met trots presenteren wij het eerste jaarverslag van Masters that Matter, 
de stichting die als doel heeft op vernieuwende wijze de ‘wicked problems’ 
in onze samenleving aan te pakken. Wij denken dat dit het beste mogelijk 
is door het samenbrengen van probleemeigenaren, kennisinstituten en in-
spirerende begeleiding. Niet alleen is het van belang, dat er aan de grote 
problemen van deze tijd wordt gewerkt – ook al is er niet één hoofdver-
antwoordelijke voor aan te wijzen. Tegenwoordig zijn master-studenten en 
universiteiten vaak op zoek naar uitdagende en maatschappelijk relevante 
opgaven, waaraan ze kunnen bijdragen. De focus ligt bij onze projecten 
altijd op gedragsverandering bij de gebruiker, niet op het grote systeem. Op 
die manier bereiken we veel met weinig. Over de werkwijze van Masters 
that Matter vindt u meer op pagina 6.

In april 2012 werd Masters that Matter opgericht en sindsdien is er al veel 
bereikt. Zo zijn er master-studenten afgestudeerd op Duurzame Mobiliteit 
en Sociale Kwetsbaarheid en zijn projecten gestart voor het tegengaan 
van Overgewicht bij Kinderen of in voorbereiding zoals het verbeteren 
van Financiële Zelfredzaamheid. Voor deze projecten zijn samenwerkings-
verbanden aangegaan met o.a. Ahold, Deelgemeente Rotterdam Noord, 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (gemeente Rotterdam), Stichting Doen! 
en Woonbron Delft. Om met partners, masters en geïnteresseerden te 
kunnen communiceren is in 2012 een website gelanceerd: mastersthatmat-
ter.com

De activiteiten van Masters that Matter worden gecoördineerd en ontwik-
keld door de inspirerende industrieel ontwerpers Geert van den Boog-
aard en Frans Taminiau. Met hun brede ervaring op het vlak van ontwerp, 
educatie en projectorganisatie zijn zij bij uitstek geknipt voor deze taak. In 
aanvulling hierop werd al snel werd duidelijk dat Masters that Matter gebaat 
is bij een actief en multidisciplinair bestuur, dat maandelijks mee discussieert 
over nieuwe onderzoeksprojecten, haalbaarheid van voorstellen en regel-
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matig de doelstellingen van de stichting scherpstelt. Het bestuur bestaat uit 
Anneke van der Linden (werkzaam in de culturele sector, voorzitter MtM), 
Arjan Minnigh (financiële sector, penningmeester MtM) en Merten Nefs 
(creatieve sector, secretaris MtM).

In dit jaarverslag vindt u een uitleg van de werkwijze van Masters that 
Matter, enkele voorbeelden van afgeronde en lopende projecten en het 
financieel jaaroverzicht 2012. Na de veelbelovende resultaten van het af-
gelopen jaar, zijn onze ambities voor 2013 helder. Masters that Matter gaat 
het aantal projecten en samenwerkingsverbanden uitbreiden. Bestaande re-
laties met kennisinstituten en probleemeigenaars worden verder versterkt. 
Tevens worden nieuwe thema’s aangeboord, waaronder voorlichting Ho-
mosexualiteit op Basisscholen, In-house Recycling, Therapietrouw, Minder 
Eten Weggooien, Balkon Akkers en Sociale Ontwrichting Krimpgebieden. 
Bent u geïnteresseerd om te investeren in oplossingen voor bovenstaande 
problemen, heeft u een idee voor een nieuw master-project, wilt u afstude-
ren bij Masters that Matter of op een andere manier meewerken met onze 
activiteiten, neem dan contact op!

Rotterdam, april 2013
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Doelstelling

• Het stimuleren dat oplossingen ontwikkeld worden voor (maatschappe-
lijke) vraagstukken, die nu niet bevredigend worden opgelost vanwege de 
werkwijze en/of gebrek aan tijd, geld en expertise. 
• Het bevorderen dat wetenschappelijke kennis en denkkracht toegankelijk 
is voor het oplossen van (maatschappelijke) vraagstukken.
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
• projecten te initiëren, waarin oplossingen ontwikkeld worden voor (maat-
schappelijke) vraagstukken
• samenwerking te stimuleren tussen:
1. kennisinstellingen, o.a. universiteiten en hogescholen. Om denkpatronen 
te doorbreken wordt samengewerkt met o.a. studenten en onderzoekers 
uit vakgebieden, die tot nu toe minimaal betrokken worden bij (maatschap-
pelijke) vraagstukken.
2. specialisten uit diverse vakgebieden, ondermeer, maar niet beperkt tot, 
industrieel ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen, psychologen en 
sociologen. 
3. probleemeigenaren en/of organisaties, welke een (maatschappelijk) 
vraagstuk willen of moeten oplossen. Ondermeer, maar niet beperkt tot, 
overheden, gemeentelijke instellingen, zorginstellingen, (maatschappelijk 
verantwoorde) ondernemingen. 
• een centrum van kennis en expertise te zijn voor het oplossen van (maat-
schappelijke) vraagstukken. 

De stichting heeft geen winstoogmerk.
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Werkwijze
Om doorbraken te bereiken én tot oplossingen te komen is het 

noodzakelijk om de problemen op een  wezenlijk andere werkwij-
ze aan te pakken. Deze wezenlijk andere aanpak uit zich vooral 
in de samenstelling van een projectteam en de manier waarop het 

proces is vormgegeven.

“No problem caN be solved from the same level of coNsciousNess 
that created it.” - albert eiNsteiN.

Projectteam
Voor ieder vraagstuk wordt een multidisciplinair team samengesteld, dat 
bestaat uit ‘Wijze Uilen, Jonge Honden en Vreemde Eenden’. Door hun 
verschillen in achtergrond, expertise en ervaring zijn deze teams perfect 

Wijze Uil

Probleem

Jonge HondVreemde Eend

Projectteam opbouw en verhoudingen:Wijze Uilen, Jonge Honden en Vreemde Eenden
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in staat de complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In een 
tijdsbestek van zes tot acht maanden worden in een intensief traject oplos-
singen ontwikkeld, die voorheen onbereikbaar leken.

Wijze Uilen:
De ervaren kenner. Wijze Uilen zijn bijvoorbeeld professoren van een uni-
versiteit en vakspecialisten uit het ‘veld’. Hun kennis en ervaring is onmisbaar. 

Jonge Honden:
De energieke nieuwkomer, met nog weinig werkervaring, maar wel met 
frisse/vernieuwende ideeën. Bijvoorbeeld studenten, die net of bijna zijn 
afgestudeerd. Ze komen uit de experimentele wereld van de universiteit, 
zijn onbevooroordeeld en gedreven door de wil zich te bewijzen. 

Vreemde Eenden:
De verrassende buitenstaander, die vanwege hun kennis en expertise in een 
ander vakgebied een doorbraak bij het oplossen van het probleem kunnen 
bereiken. Bijvoorbeeld ontwerpers, architecten, psychologen of sociologen.

Proces
Naast dit multi-disciplinaire projectteam werkt Masters that Matter veelal 
met de ontwerpbenadering ‘ViP - Vision in Design’ ontwikkeld aan de Tech-
nische Universiteit Delft door prof. P. Hekkert en prof. M. van Dijk. Voor 
ieder project wordt samengewerkt met universiteiten en vakgebieden, die 
tot nu toe minimaal betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken.
De kracht van ViP is de bewustwording van wat de huidige situatie heeft 
gemaakt tot wat deze is. Men leert welke elementen verouderd zijn, welke 
terecht de tand des tijd hebben doorstaan en men kan elementen toevoe-
gen die belangrijk zijn of dat in de nabije toekomst zullen worden. Hiermee 
ontstaat een krachtige visie op hoe de oplossing eruit ziet, een visie die 
authentiek is en dus niet doorbouwt op eerdere fouten maar juist  een 
werkelijk antwoord geeft op de hedendaagse situatie en klaar is voor de 
toekomst.
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Samenstelling
Om haar doelstelling te behalen zijn meerdere mensen betrokken 
en actief  voor Masters that Matter. Ieder vanuit een eigen disci-

pline en met een eigen betrokkenheid. 

Bestuur
Het stichtingsbestuur van Masters that Matter bestaat uit drie personen:
Anneke van der Linden (Voorzitter) - Met haar huidige rol als algemeen coör-
dinator bij TAC Eindhoven en haar betrokkenheid bij Worm en De Doelen 
(Mr. Clash) in Rotterdam en haar eerder functies bij De Balie (Amsterdam), 
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ViP-model P. Hekkert & M. van Dijk.
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WATT (Rotterdam), De NWE Vorst (Tilburg) is zij sterk vertegenwoordigd 
in het culturele circuit. 
Merten Nefs - (Secretaris) - Architect, stedenbouwkundige en vooral stede-
lijk onderzoeker. Hij heeft ervaring opgedaan via vele bureau’s heeft 4 jaar 
doorgebracht in Sao Paulo, waar hij een eigen onderzoeksbureau runde. 
Tegenwoordig is hij project manager bij Vereniging DeltaMetropool, waar 
hij zich bezig houdt met verstedelijkingsvraagstukken in Nederland en in de 
Europese context.
Arjan Minnigh (Penningmeester) - Via zijn afstudeerproject in contact geko-
men met ABN-AMRO en is sinds dien bezig met een respectabele carrière 
welke hem inmiddels tot uitvoerend directeur Fusies en Overnames heeft 
gemaakt. Naast zijn rol als bewaker van de portemonnaie voegt Arjan een 
belangrijke schakel naar het (inter)nationale bedrijfsleven.

Coördinatie
De uitvoerende taken van de stichting (project opzet, vinden van finan-
ciering, betrokken partijen, en het begeleiden van de projecten) worden 
gedaan door ondernemers die met beide benen in de praktijk staan.

Geert van den Boogaard Msc (Boog Cultural Funding & Innovation) - Geert is 
Industrieel Ontwerper (TU Delft, 2005) en heeft zich in de loop der jaren 
gespecialiseerd in projectmanagment en fondsenwerving met een sterke 
focus op culturele en maatschappelijke innovatie. Vanaf 2006 heeft hij met 
Boog Cultural Funding & Innovation projecten gedaan voor onder ande-
re DOK Library Concept Center en vele maatschappelijke organisaties.  
Geert heeft via meerdere projecten ervaring opgebouwd met begeleiding 
van studenten. Geert werkt tegenwoordig vanuit Stockholm, Zweden.
Frans Taminiau Msc (Taiko) - Frans is Industrieel Ontwerper (TU Delft, 2003). 
Vanaf 2005 heeft hij Taiko; een breed georiënteerd, innovatief ontwerpbu-
reau. Opdrachtgevers zijn onder andere Capgemini, Nederlands Fotomu-
seum, DOK Libraby Concept Center en La Red. Naast Taiko is Frans be-
trokken bij de Ruimteregisseurs waar hij tijdelijke invulling/herontwikkeling 
van leegstand organiseert. Frans heeft inmiddels ruim 4 jaar ervaring met 
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begeleiding van studenten door zijn coaching-activiteiten aan de faculteit 
Industrial Design van TU Eindhoven.

Ambassadeurs
Er zijn mensen die Masters that Matter door hun werk of door wie ze zijn 
veel partijen tegen komen voor Masters that Matter relevant zijn. Voor Mas-
ters that Matter is het zaak deze ambassadeurs aan ons te binden, zij zijn 
immers onze ogen en oren waar we ze zelf te kort komen.
Dennis Luijer (JAM Visueel Denken) - Dennis, opgeleid als Industrieel Ont-
werper, heeft zich ontwikkeld als visueel denker. Met zijn bureau JAM is hij 
betrokken bij vele innovatieve projecten waar hij middens visualisaties het 
proces registreert, organiseert, coördineert en inspireert. Dennis heeft een 
geweldig netwerk op allerlei terreinen en ziet ontwikkelingen vroegtijdig 
ontstaan.
Pieter van Prooijen (Kennisalliantie; ‘Blue Tech Delta’) - Pieter is tevens opge-
leid als Industrieel Ontwerper. Hij heeft zich gespecialiseerd in innovatie, 
business development en strategisch advies. Momenteel is hij werkzaam 
bij de Kennisalliantie, waar hij zich richt op allianties tussen verschillende 
bedrijven. Pieter heeft een sterk netwerk en werkt regelmatig samen met 
lokale, provinciale en nationale overheden.

Netwerk
Een belangrijk element van de werkwijze van Masters that 

Matter is het multi-disciplinaire kernteam van wijze uilen, jonge 
honden en vreemde eenden. Voor elk project dient dit team op-

nieuw opgebouwd te worden. hiervoor is een groot netwerk nodig 
en ervaring met het vinden van de juiste mensen.

Wijze uilen: universiteiten
Vanuit studie van het bestuur en de uitvoerende partijen is er een sterke 
relatie met de Technische Universiteit Delft. Deze relatie is later via projec-
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ten actief gehouden. Via coaching aan de faculteit Industrial Design aan de 
Technische Universiteit Eindhoven zijn ook daar goede contacten aange-
boord. 
Voor Masters that Matter is het belangrijk dat professoren ons kennen, 
zodat zij op een gegeven moment ook studenten en onderwerpen kunnen 
aandragen, feitelijk worden de professoren dan ambassadeurs. Met enkele 
professoren begint een dergelijke relatie nu te ontstaan. Uiteraard zal dit 
verder uitgebouwd worden. Net zo goed als dat er ook gewerk gaat wor-
den aan relaties met andere universiteiten, een eerste stap zal richting de 
Universiteit van Wageningen zijn, ook de Universiteit van Amsterdam en 
de Erasmus Universiteit zijn logische partners op basis van lokatie, profiel 
en de ontwikkeling van de projecten en eigen netwerk van Masters that 
Matter.

Wijze uilen: “de markt“
Om je project realistisch te krijgen is het belangrijk om ook de markt erbij 
te betrekken. Niet alleen zit daar veel praktische kennis, een project kan 
alleen gerealiseerd worden als ook marktpartijen er heil in zien. Deze par-
tijen betrekken betekend automatisch draagvlak, maar nog belangrijker is 
de kennis van distributie, marketing, verkoopkanalen, productie, etcetera. 
Als deze buiten beschouwing gelaten worden is een oplossing zo goed als 
onmogelijk.
Masters that Matter zoek daarom voor al haar projecten naar toonaange-
vende marktpartijen die willen participeren in het project met kennis, tijd of 
financiële midden, het liefst natuurlijk met een combinatie daarvan.

Jonge honden: studenten
Het moge duidelijk zijn dat de voortgang van de projecten val en staat bij 
goede en betrokken studenten. Bij het scouten naar deze studenten zijn de 
eerder genoemde professoren belangrijk, zij hebben immers door welke 
goede studenten rondlopen op een faculteit en die het aankunnen om een 
intensief project te doen. Deze route blijkt goed te werken, al moeten we 
beseffen dat professoren niet in alle gevallen zullen kiezen voor Masters 
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that Matter. 
Daarnaast blijkt dat studenten zelf steeds makkelijke op eigen kracht ons 
weten te vinden. We blijken redelijk goed te vinden te zijn via de site. Het 
is een jonge site (google heeft even nodig om je site op te nemen) dus 
dit zal nog beter worden, bovendien blijkt het belangrijk om hier bewust 
op te sturen bij het beheer van de site. Uiteraard is het ook belangrijk om 
bekend te worden binnen de academische wereld als een belangrijke partij 
om bij af te studeren. Hiervoor zullen de kersverse Masters hun netwerk 
kunnen inlichten en zal Masters that Matter actief kunnen zijn met lezingen 
en dergelijke.

Vreemde eenden
Een aparte rol in het proces hebben de zogenaamde “vreemde eenden”, 
oftewel de verrassende buitenstaander. Welke vreemde eend passend is bij 
het proces, de situatie waar het zich in bevind en de betrokken partijen is 
iets dat telkens wijzigt. Het is de taak van de projectcoördinatoren om de 
inschatting te maken en te zoeken naar geschikte personen, partijen of situ-
aties die het proces verder zullen helpen. Deze kunne gevonden worden in 
of met het eigen netwerk, maar hiervoor kan natuurlijk ook daarbuiten. Via 
deze vreemde eenden ontstaat er een nieuw kanaal om te werken aan de 
bekendheid van Masters that Matter. Deze rol is, vanwege zijn korte tijds-
spanne en onbepaalde karakter, veel ongedwongener dan wanneer men 
vol in het project meedraait en direct belang heeft bij goed resultaat. Hier-
mee ontstaat er ook een luchtige interpretatie van het werk tussen verder 
vooral technische, praktische of zakelijke geluiden.



13

Projecten
Afgerond
 Sustainable Transport
 Social Vulnerability
Lopend
 Social Vulnerability
 Overgewicht bij Kinderen
Gepland
 Financiële zelfredzaamheid
 Therapietrouw
 In-house Recycling



14

projecten - afgerond - sustainable transport
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15

projecten - afgerond - sustainable transport

Sustainable personal mobility for Rotterdam 
in 2021

Met de wederopbouw van Rotterdam kwamen ook nieuwe ge-
dachtes over mobiliteit, de auto heeft een sterke rol en het centrum 
is dunbevolkt. Door nieuwe vervoerssytemen is Amsterdam sneller 

te bereiken dan sommige van de voorsteden van Rotterdam. Het 
centrum zal verdicht moeten worden, maar wat betekent dat voor 

mobiliteit in Rotterdam in, laten we zeggen, 2021?

Beleving vs Comfort
In een verdichtte stad zullen meer mensen zich met minder auto’s moe-
ten verplaatsen. Een logisch gevolg daarvan is dat openbaar vervoer veel 
van deze mobiliteit over zal moeten nemen. Voor mensen die van de stad 
en de mensen genieten is dit geen probleem (zelfs een verbetering) maar 
voor de vele die waarde hechten aan hun auto en de rust en bescherm-
ing die het biedt, levert dit problemen. 

AC vs Oasis
Voor beide mindsets is een antwoord verzonnen. AC biedt binnen het 
OV de mogelijkheid om je te distantiëren van de drukte door rust en 
stilte verdiepingen op haltes en trams. 
Oasis is een app die faciliteert juist de oneindige mogelijkheden van de 
stad door vraag en aanbod te matchen tussen OV-reizigers en/of mensen 
die weldra het OV instappen (“ik ben brood vergeten, kan iemand voor 
mij een halfje bruin meenemen?“). 

Projectcoördinator: M.Sc. G.A. van den Boogaard
Wijze Uil:  prof. ir. M.B. van Dijk (TU Delft)
  M.Des. S.K. Beella (TU Delft)
Jonge Hond: R. Korteland
Vreemde Eend: Yu-Lan van Alphen (Stichting DOEN)
status:   concept oplossing, opgeleverd 2012
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projecten - afgerond - social vulnerability (deel i) 
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projecten - afgerond - social vulnerability (deel i)

Social Vulnerability
Eenzaamheid is een groot verborgen probleem. Deze “sociaal 

kwetsbare“ kunnen mogelijk psychische klachten ontwikkelen of  
zelfs lichamelijke hinder ervan gaan vinden.  

Naast dit persoonlijke leed, lijdt ook een buurt er (in direct) onder 
doordat de  waardering voor de omgeving minder wordt, dit 

verslechtert de sociale contacten weer en deze vicieuze cirkel lijkt 
zelfs de waarde van het vastgoed aan te tasten. In dit project zijn 

we opzoek gegaan naar oplossingen voor sociale kwetsbaarheid.

niet stigmatiseren, maar activeer de buurt
De belangrijkste valkuil blijkt dat je je direct richt op de sociaal kwetsbare 
(mocht deze al makkelijk te vinden zijn). Doordat je, onbedoeld, een label 
opplakt maak je de situatie eigenlijk erger. Beter probeer je via kleine stap-
pen iemand te mobiliseren en bij de buurt te betrekken. 

Mag-ge-zien
Door iedereen in de flat te vragen tijdschriften te delen die men uit-
gelezen heeft ontstaat een “tijdschriften bibliotheek.”. De kracht is dat dit 
een voordeel is voor alle bewoners. Het vormt echter ook een subtiele 
handrijking naar de kwetsbare bewoners; het is immers heel makkelijk om 
zelf ook eens een tijdschrift mee te nemen en indirect leer je zo over je 
buren. Via korte reacties is het mogelijk om gedachtes over artikelen uit te 
wisselen. Misschien sreken ze eens af voor een kopje koffie?....

Projectcoördinator: M.Sc. G.A. van den Boogaard
Wijze Uil:  dr. I.J. Mulder (TU Delft)
  dr. ir. G.R. Pasman (TU Delft)
Jonge Hond: X. Hulshof
Vreemde Eend: Yu-Lan van Alphen (Stichting DOEN)
status:   concept oplossing, opgeleverd 2012, vervolg ism Woonbron 2012
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projecten - lopend - social vulnerability (deel ii) 

Social Vulnerability, deel II; implementatie

Via een eenvoudige opstelling in de Dirk Costerflat van Woonbron is 
het werkingsprincipe getest en zijn vele kinderziekte opgespoord en weg 
genomen. Het doel is uiteindelijk een eenvoudige kast te maken die gem-
akkelijk en goedkoop verspreid kan worden over de verschillende flat van 
Woonbron en verder ‘t land in.

Projectcoördinator: M.Sc. F.P.A.M. Taminiau
Wijze Uil:  Peter van Hemmen, Manager Stad Woonbron
  Linda Meulblok, Wijkregisseur Woonbron
  Bewoners en gebouwbeheer Dirk Costerplein, Delft
Jonge Hond: John van der Slik, student TU Eindhoven, fac. Industrial Design
Vreemde Eend: symposium Open Data, symposium System Design, ...
status:   opgelevering 4 februari.
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projecten - lopend - Kinderen met overgewicht

Overgewicht bij kinderen

In Nederland is bijna een kwart van de kinderen te dik (bron: VUmc). In 
dit project ontwikkelen en testen we verschillende oplossingen, die er op 
gericht zijn kinderen actiever te laten bewegen en bewuster met voedsel 
om te laten gaan.

Projectcoördinator: M.Sc. G.A. van den Boogaard
Wijze Uil:  Dr. Ir. G.J. Pasman, M.Sc. Juan Jimenez (beide TU Delft), Onno Franse  
  (Ahold), Deelgemeente Rotterdam Noord  
Jonge Hond: Dennis Willemsen 
Vreemde Eend: In de loop van het project te bepalen
status:   verwachte oplevering, zomer 2013
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projecten - gepland 

Financiële zelfredzaamheid

‘Jongeren hebben meer te besteden, werken er harder voor en... hebben veel 
meer schulden.’ (bron: NIBUD).
De afgelopen jaren hebben Nederlandse jongeren steeds meer geld te 
besteden. Tegelijk hebben ze ook steeds meer schulden. Hoe ouder jon-
geren worden, hoe meer financiële verantwoordelijkheid ze krijgen. 
In samenwerking met jongeren gaan we ideeën en oplossingen ontwikke-
len, die de financiële zelfredzaamheid kunnen verbeteren.

Therapietrouw

In dit project worden oplossingen ontwikkeld om therapietrouw bij een 
chronische aandoening te verbeteren.
We richten ons op een niet direct levensbedreigende aandoening, zoals 
hart- en vaatziekten, osteoporose of COPD. De therapietrouw bij deze 
aandoeningen is laag, bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk neemt 30-50% van 
de patiënten de medicatie niet of op het verkeerde moment. Waarom is 
het toch zo lastig voor mensen om zich te houden aan de behandeling, 
die ze zijn overeengekomen met hun behandelaar (bijv. arts of apothek-
er)? Dit heeft er mee te maken dat therapietrouw vooral een menselijk 
probleem is én niet alleen een medisch vraagstuk.

In-huis recycling

Het thema van dit project is de toenemende hoeveelheid afval die hu-
ishoudens produceren én de energie, die verbruikt wordt om de afval te 
verwerken. Er worden oplossingen gezocht, waarbij afval (deels) in-huis 
wordt gerecycled, hergebruikt of anderszins verwerkt. In het project zal 
aandacht besteed worden aan de technische aspecten, maar vooral ook 
aan de ‘acceptatie bij de gebruiker’ van de toekomstige oplossing. Dit is 
namelijk waar veel oplossingen niet succesvol in zijn.’



21

De Cijfers

Inleiding
Masters that Matter is in april 2012 opgericht. Weliswaar is dit gebeurd 
op basis van twee bestaande projecten, een vliegende start zou je kunnen 
zeggen, toch kunnen we dit jaar niet als volledig beschouwen. De begroting 
is gekoppeld aan de statutaire oprichting en daarmee dus maar drie kwar-
talen lang. Om toch een kader te creëren voor het aanstaande jaar is een 
overzicht gemaakt van de resultaten over 2012, daarnaast is de begroting 
voor 2013 gezet. 
Ondanks de verkorte periode en de bij een opstart gebruikelijke leerpe-
riode, zien we dit financiele overzicht toch als een belangerijk referentie. 
Het geeft ons houvast bij het plannen van de komende jaren en zal ons 
terugkoppeling kunnne verschaffen van het behaalde resultaat. Uiteraard 
zullen we hierbij telkens onszelf bewust moeten zijn van de beperkte ver-
gelijkbaarheid.

Opgeleverde projecten 2012
Uit “Masters in Design“, de werktitel van de aanloop naar de oprichting van 
Masters that Matter, zijn in het begin van 2012 twee projecten opgericht. 
Beide zijn in samenwerking met Stichting DOEN tot stand gekomen en in 
samenwerking met de Technische Universiteit Delft uitgevoerd (zie ook de 
omschrijving op pagina 14-17). 

Masters in Design (voorloper Masters that Matter)
Totaal inkomsten € 24.978 Stichting DOEN

Uitgaven Sociale Kwetsbaarheid € 12.539
Uitgaven Sustainable Transport € 11.109
Onkosten oprichting Masters that Matter € 1.330

Resteert € 0
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De concept oplossing van Sociale Kwetsbaarheid heeft in 2012 al een ver-
volg gevonden in de uitontwikkeling in samenwerking met de corpora-
tie Woonbron Delft (zie pagina 18). Naast deze door-ontwikkeling is een 
nieuw project Overgewicht bij Kinderen gestart. Dit project is mogelijk ge-
maakt door samenwerking met Gemeente Rotterdam - deelgemeente 
Noord en Ahold (zie pagina 19). 

Sociale Kwetsbaarheid
Inkomsten € 7.996,80 Woonbron Delft
Uitgaven € 4.107,74

Resteert (2013) € 3.889,06
Overgewicht kinderen
Inkomsten € 8.000,00 Gem. Rotterdam
Uitgaven € 2.193,00

Resteert (2013) € 5.807,00
Overige uitgaven
Inkomsten € 400,00 BOOG & Taiko
Uitgaven
- Bankkosten € 13,50
- Automatiseringskosten € 40,90
- Kleine aanschaffingen € 19,90

Resteert (2013) € 325,70
Totaal Masters that Matter 2012
Totaal inkomsten € 16.396,80
Totaal uitgaven € 6.375,04

Resteert (2013) € 10.021,76



23

Begroting 2013
Op basis van de ervaringen uit 2012 is een begroting voor 2013 opgesteld. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine projecten. De kleine 
projecten zijn vergelijkbaar met de projecten waarmee Masters that Matter 
is gestart (Sustainable Mobility en Sociale Kwetsbaarheid). 
We zijn er echter achter gekomen dat dit budget onvoldoende is voor 
de meeste (zware) maatschappelijke problemen. De diepgang van de pro-
jecten, of beter het vermeende gebrek eraan, bleek vragen op te roepen 
bij presentatie van nieuwe projectideeën. Geregeld werden de projecten 
Masters that Matter vergeleken met een veredelde stage. Dit is gedeeltelijk 
te wijten aan een onvoldoende krachtige presentatie, maar we moeten 
erkennen dat we de projecten nog te weinig rigide opgesteld hadden voor 
de complexiteit van de problemen die we willen oplossen. Dit hiaat leverde 
geregeld scepsis op. Hierdoor werd het ons duidelijk dat de kwaliteit en de 
diepgang grondig versterkt moest worden. Om deze versterking waar te 
maken dient ook het budget omhoog te gaan. 
Projectinhoudelijk is er bijvoorbeeld tijd/budget nodig voor verschillende 
tests, dieper graven in bestaande kennis en via “meeloop stages” ervaren 
hoe de realiteit zich manifesteert. Dit soort zaken zijn cruciaal voor een 
sterke verworteling van kennis met de realiteit, maar ze vergen ook veel tijd 
en geregeld extra kosten voor het verzorgen van de activiteiten.

Masters that Matter, Begroting 2013
grote projecten (á € 33.047,-) 3x € 99.141,-
kleine projecten (á € 15.000,-) 2x € 30.000,-

Totaal exploitatiebegroting 2013 € 129.141,-
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Effecten
Masters that Matter heeft als doelstelling oplossingen te ontwik-
kelen voor (maatschappelijke) vraagstukken en het bevorderen dat 

wetenschappelijke kennis en denkkracht toegankelijk is voor het 
oplossen van (maatschappelijke) vraagstukken. Naast de feite-
lijke ontwikkeling van projecten, zoals eerder in dit jaarverslag 

is besproken, zijn er ook effecten te meten zoals in financiën, 
kennisontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling, menselijke 

ontwikkeling en persaandacht.  

Financieel
In dit start jaar is veel van de activiteiten er nog op gericht om de organi-
satie op te tuigen. Dit uit zich in eerste instantie in een lage project om-
vang. Achter de schermen is er echter gewerkt aan het benodigde netwerk, 
(communicatie)middelen en aanscherping van het werkproces. Hierover 
later meer. 

€16.396 

Project
omvang
2012
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Kennis
De ontwikkeling van kennis laat zich op meerdere manieren meten. Aller-
eerst zijn daar natuurlijk de projecten die ontwikkeld, doorlopen en opge-
leverd worden. Later zal hier ook implementatie aan toegevoegd worden, 
maar door de aanloop tijd die projecten meestal nodig hebben tot realisa-
tie (zo’n 1,5 jaar) is dit op dit moment nog niet aan de orde. 

€16.396 

Project
omvang
2012

€24.978 

Project
omvang
2011

€129.141 

Project
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2013
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Maatschappelijke Effecten
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De Doelgroepen
De eerste projecten die opgeleverd zijn, waren elk behoorlijk theoretisch 
van aard. Hierdoor valt er nog weinig te zeggen over ontwikkeling bij de 
doelgroepen van de projecten. Dit is duidelijk een aandachtspunt voor de 
toekomst. Theorie is belangrijk, essentieel misschien zelfs, maar we kunnen 
nu al stellen dat een voortdurende toetsing met de praktijk een project in 
kwaliteit en snelheid zal versterken. Dit is meegenomen in de organisatie 
van de volgende projecten, met start van “Overgewicht bij kinderen”. Hier-
bij is gezorgd dat een “testgroep“ is betrokken bij het project en in een 
zo vroeg mogelijk stadium (zo goed als vanaf het begin) meewerkt in het 
verzamelen van data en testen van concepten en prototypes.
Het vervolgproject van Sociale Kwetsbaarheid zit nog in de begin fase, maar 
toont nu al de waarde van de invloed en medewerking van de doelgroep.
De “test-kast” was na de eerste week al goed gevuld met tijdschriften en 
werd vervolgens enthousiast door de bewoners gebruikt. tot nu toe heeft 
onze stagiair John van der Slik veel positieve reacties gehoord en zijn er 
geen noemenswaardige problemen geweest (wat juist wel verwacht werd 
door de overige betrokkenen uit het team!).

1 flat:
Dirk Costerplein

= 272 
appartementen

= ±700 
bewoners
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Media Impact
In dit start jaar is de meeste aandacht nog naar binnen gericht, 

naar de eigen organisatie. Uiteraard s het verstandig om eerst 
zichzelf  te ontwikkelen alvorens naar buiten te treden. Toch 

merken we nu al, ondanks de relatieve stilte vanuit Masters that 
Matter, een gezonde interesse vanuit de maatschappij. Het is 
daarom zaak om de plannen met betrekking tot impact via de 

media snel uit te rollen. In 2012 zijn daarvoor de eerste stappen 
ondernomen.

Website

Met de aankoop van een professioneel template heeft Masters that Matter 
relatief gemakkelijk en voordeling een goed georganiseerd en gemakkelijk 
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bij te houden website online gekregen. De site wordt bewust in het Neder-
lands en Engels aangeboden om ook te zijn voor buitenlandse studenten. 
Bovendien heeft Masters that Matter een belangrijke poot in Zweden. Deze 
internationale insteek zal op termijn versterkt worden door bijvoorbeeld 
internationale projecten en parallelle onderzoeken. De ambitie bestaat om 
de site ook te vertalen naar het Zweeds.
Opvallend was dat de site zelfs in zijn “proeftijd”, dus voordat Masters that 
Matter er zelf bekendheid aan hadden gegeven, al bezoekers trok en er 
zelfs studenten op basis van deze zogenaamde beta-versie al hun CV en 
portfolio naar ons mailden met de vraag of zijn konden meewerken in 
projecten.

Social Media
Uiteraard worden ook de social media ingezet. Het zijn snel-
le en laagdrempelige media om (potentieel) veel mensen te 
bereiken. Bovendien zijn het media die veel gebruikt worden 
onder studenten en steeds meer ondernemende partijen, 
belangrijke groepen voor Masters that Matter dus. Een goe-
de mix van onderhoudende diepgang kunnen ervoor zorgen 
dat je een grote schare fans creëert rond om je activiteiten. 
Deze fans zijn je ambassadeurs en zullen het nieuws over je 
sneller verspreiden dan je zelf ooit kunt doen.
Vanuit deze gedachte zijn er een Twitter-account, Facebook-
pagina en LinkedIn-profiel aangemaakt. Elk heeft een eigen 
verhouding in “vluchtigheid” en “professionaliteit”, en zullen 
om die reden anders ingezet gaan worden. Het belangrijkste 
is dat we deze media rustig laten groeien. Op dit moment 
heeft Masters that Matter nog relatief weinig content en 
dreigt het gevaar saai te worden als we “hoog van de toren 
blazen”.

Algemene en Vak Media
Ook hier geldt dat Masters that Matter eerst resultaten moet creëren voor 
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het de (vak)pers kan opzoeken. Dit moment komt echter snel dichtbij. Met 
Sociale Kwetsbaarheid werken we naar het eerste concrete, “marktrijpe” 
resultaat. Maar ook de nieuwe projecten zijn duidelijk ‘hot’ en zullen dus 
zonder twijfel op media aandacht kunnen rekenen. 
Voor de het testproject van Sociale Kwetsbaarheid dat in de tweede helft 
van 2012 is gestart is al door Woonbron aangegeven dat ze graag een 
interview willen opnemen in een bewonerskrantje (regio Delft) en in een 
intern magazine voor heel Woonbron.
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Contact

Frans Taminiau
Burgemeester Hoffmanplein 51 (HC)
3071 XD Rotterdam
+31 6 11355710
frans@mastersthatmatter.com

Geert van den Boogaard 
Riddargatan 17D (The Hub)
11457 Stockholm
+46 733 44 84 77
geert@mastersthatmatter.com

W www.mastersthatmatter.com
F www.facebook.com/MastersThatMatter
T www.twitter.com/mastersthatmatt
L nl.linkedin.com/company/masters-that-matter
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Colofon
Teksten: Masters that Matter
Ontwerp: Taiko
Beeldmateriaal: Masters that Matter, tenzij anders of hieronder vermeld,
p. 19 ‘overweight and diet’ – julosstock + background – genkaku©

p. 28 achtergrondfoto landingpage website: ‘Morning Paper’ by Cris Watk© 

p. 29 de logo’s zijn handelsmerken van respectievelijk Facebook©, Twitter© 
en LinkedIn©  
p. 31 kaartmateriaal van Google Maps©

Masters that Matter hebben bij het samenstellen van dit jaarverslag voor-
namelijk eigen beeldmateriaal gebruikt. Waar gebruik is gemaakt van beeld-
materiaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten 
liggen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek 
gebruik is vrijgegeven. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij uiteraard zo 
snel mogelijk het (beeld)materiaal verwijderen dan wel naar wens aanpas-
sen.

Rotterdam, 2013


