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Voorwoord

Masters that Matter doen er toe.
Alweer een jaar waarbij, onder auspiciën van Masters that Matter, een 
aantal getalenteerde studenten de Master titel behaalden. Zowel de cre-
atieve draai die Stina Verhoof aan ons voedseloverschot wist te geven 
met haar genomineerde Trap & Hap oplossing als de app ‘Mijn gezon-
de minigewoontes’ die Rosanne Poelman ontwikkelde in de strijd tegen 
overgewicht bij kinderen (overigens een succesvol vervolg op een eerder 
MtM traject) laten zien dat de Stichting met concrete design-oplossingen 
haar steentje bijdraagt aan de complexe – wicked - problemen van sa-
menleving.
Deze resultaten zouden niet mogelijk zijn zonder de drijvende krachten 
achter Masters that Matter, de vreemde eenden Frans Taminiau en Geert 
van den Boogaard die dit jaar de stichting op verschillende wijzen verder 
hebben geprofessionaliseerd. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met 
nieuwe partners zoals de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rot-
terdam, heeft de stichting de ANBI status aangevraagd (en begin 2015 
ook toegewezen gekregen) en zijn de werkzaamheden verhuisd naar het 
Gele Gebouw op de Zomerhofstraat te Rotterdam. Dit laatste biedt zowel 
de stichting als studenten een inspirerende omgeving om tot vernieu-
wende projecten te komen.
Wij als  bestuur kunnen niet anders dan trots zijn op waar Masters that 
Matter vandaag de dag staat: Een financieel gezonde organisatie die op 
een vernieuwende en concrete manier oplossingen voor ingewikkelde 
problemen dichterbij brengt. 
Kortom: Masters the Matter doen er toe

Bestuur MtM

Rotterdam, mei 2015
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Visie

We bevinden ons in een transitie naar een nieuw tijdperk. De fundamenten 
waar onze maatschappij op gebouwd is, zijn stuk voor stuk aan enorme 
veranderingen onderhevig. Niet alleen zijn de drijvende krachten divers, 
álles beïnvloedt elkaar. We weten dat we moeten reageren. Het huidige 
systeem loopt op vele fronten vast, maar waar moet je beginnen? En bij 
wie? Los je het probleem voor de één op, dan maak je het erger voor de 
ander….
Dit soort complexe maatschappelijke uitdagingen worden ook wel 
“taaie vraagstukken” of “wicked problems” genoemd en zijn overal: 
overgewicht, vervuiling, energietransitie(s), materiaalschaarste, et cetera. 
Ze kenmerken zich door een open structuur, complexiteit, dynamiek van 
samenstelling (factoren en actoren) en een sterke verbondenheid (maar 
een duidelijke probleemeigenaar ontbreekt).

De oude aanpak waarin een probleem werd geïsoleerd en vereenvoudigd 
werkt niet meer, de oplossing dient nu juist gezocht te worden in de 
complexiteit en de verbondenheid met alle factoren en betrokkenen. 
Bovendien blijkt steeds vaker dat de benodigde innovatie niet technisch 
maar juist sociaal van aard is. Dit betekent een fundamenteel andere 
aanpak die nodig is om de problemen van de nieuwe tijd te lijf te gaan.
Een ontwerper is bekend met de benodigde procestechnieken om in de 
complexiteit en het netwerk te innoveren en consensus te bereiken. Het 
is deze specifieke ontwerp-kennis, ook wel “Design Thinking” genoemd, 
die Masters that Matter er toe brachten om zich te storten op het oplossen 
van de wicked problems van onze wereld.
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Missie

Masters that Matter wil door Middel van design thinking breed 
gedragen, toegankelijke en duurzaMe oplossingen ontwikkelen voor de 

wicked probleMs van onze Maatschappij.

SOCIAL DESIGN
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Masters that Matter gelooft erin dat innovatie niet slechts een combinatie is van 
technologie en een businesscase, maar dat sociale kenis cruciaal is voor een 

succesvolle ontwikkeleing en implementatie.
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Werkwijze

Om doorbraken te bereiken én tot oplossingen te komen is 
het noodzakelijk om de problemen op een  wezenlijk andere 
werkwijze aan te pakken. Deze wezenlijk andere aanpak uit 
zich vooral in de samenstelling van een projectteam en de 
manier waarop het proces is vormgegeven.

proces
Masters that Matter werkt met diverse onderzoeks- en ontwerpmethoden, 
onder andere de ontwerpbenadering ‘ViP - Vision in Design’, Co-
creatie, Business Model Canvas en methodieken van IDEO (één van de 
toonaangevende ontwerpbureaus voor maatschappelijke vraagstukken). 
Allen hebben ze gemeen dat ze complexe maar noodzakelijke stappen 
inzichtelijk maken zonder de essentie te vereenvoudigen. Ze maken de 
stappen hierdoor begrijpelijk voor de vele betrokkenen bij een proces en 
kunnen op die manier zorgen dat deze betrokkenen ook daadwerkelijk op 
niveau mee kunnen werken aan het project.

WICKED PROBLEM
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Het probleem bestaat uit 
meerdere factoren die op 
verschillende manieren 
samenhangen

Het probleem is moeilijk
 af te bakenen

Er is geen ’probleemeigenaar’. 
Er moet hoe dan ook 
samengewerkt worden want 
er zijn vele belanghebbenden 

bij het vraagstuk

Het probleem heeft constant 
te maken met nieuwe 

factoren, belanghebbenden 
en contexten die in het spel 

komen
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Dit toepassen van ontwerpmethoden voor “niet-ontwerp-projecten” 
wordt ‘design thinking’ genoemd. Het is echter schaal en omvang van de 
onderwerpen waar Masters that Matter mee werkt dat ons uniek maakt. 
Het vergt een zeer goed doordachte benadering en organisatie om de 
diverse methodes in de complexe projecten goed te laten renderen en 
daadwerkelijk tot goed gefundeerde doorbraken te komen. Masters that 
Matter geloven meteen ook dat juist deze benadering de enige is die 
werkelijk oplossingen kan generen voor de complexe problemen waar 
we voor werken.
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De basiscyclus voor het ontwerpen is opvallend goed toe te passen op andere 
complexe processen.

“no probleM can be solved froM the saMe level of consciousness 
that created it.” - albert einstein
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project developMent
In de loop van 2014 is het inzicht ontstaan dat projecten door verschillende 
fases gaan tijdens de ontwikkeling. Het was al bekend dat projecten bij 
de start nog geen heldere uitkomst hadden. Dit is binnen de wereld van 
research heel normaal, maar we merkten dat voor veel praktijk gerichte 
instellingen, waaronder veel financierders, dit een onzekerheid was die 
zij niet wilden aanvaarden. 
Dit zette ons aan het denken. Wat waren de drijfveren van onze 
samenwerkingspartners? Hoe zagen zij ons en wat zouden ze kunnen 
leveren? Als partners zagen we investeerders, bedrijven, overheden en 
fondsen. Uit deze reflectie bleek dat ze allemaal op andere momenten 
in de projectontwikkeling geïnteresseerd in de aanpak van Masters 
that Matter waren en dat er soms zelfs sprake kan zijn van botsing van 
belangen of waardes. Een fonds wil vernieuwing stimuleren en is daarom 
vaak bereid om het risico van falen te accepteren. Maar als een idee 
marktrijp is, vindt datzelfde fonds vaak dat er niks meer te halen is en dat 
diezelfde markt vervolgstappen moet financieren. Het andere uiterste, 
een investeerder, denk hier precies andersom over. De risico’s zitten dan 
juist aan het onbestemde begin en het wordt pas interessant als zaken 
concreet gaan worden. Met andere woorden, de veranderende schaal 
van concreetheid en de daarmee samenhangende risico’s bepalen de 
gespreks- en projectpartners. Op basis van dit inzicht hebben we onze 
projectontwikkeling ingedeeld in 4 stadia: 
stadium 0: Probleemdefinitie. Dit is een voorbereidende fase die vanuit 
Masters that Matter wordt geïnitieerd en waarbij er nog geen, afspraken, 
budget of projectteam is. In deze fase wordt gezocht naar een concreet 
probleem waarbij meerdere partijen betrokken zijn en er op korte termijn 
geen oplossing te verwachten valt.

Fondsen

Project / Organisatie Project Project Organisatie / Project

Drijfveren:
• Maatschappelijk rendement —> geld is 

middel
• Zoeken stabiliteit voor hulpbehoevenden
• Ontwikkeling van de zwakkeren in de 

samenleving. Mensen, natuur, …
• Geloven in maatschappelijke samenhang 

en stabiliteit
• Relevantie voor maatschappij
• Onderwerp afhankelijk

Hoe willen ze MtM zien:
• Vraaggericht werken —> willen 

antwoorden en impact op (latente) vragen 
in de samenleving

• Onderbouwing van het probleem is 
belangrijk

• Altruïstisch —> streven naar 
gelijkwaardigheid, aansluiting, nivellering, 
…

• Helder en inhoudelijk verbonden met 
maatschappij en ‘doelgroep’

• Werken met studenten en co-creatie

Wat zouden ze kunnen financieren?
• Project 

—> MtM is interessant als we een 
maatschappelijke vraag weten om te 
zetten in een antwoord / oplossing. 
—> en met oplossing impact kan hebben 

• Organisatie (bijv. Stichting De Verre 
Bergen)

Drijfveren:
• Maximale symbiose van de stad / 

stedelingen (rendement van het stedelijk 
metabolisme)

• Vooroplopen in de vaart der volkeren
• Resultaten tonen (daadkrachtig zijn)
• Geloven in management van bebouwde 

omgeving en organisatie systemen
• Parameters zijn: belasting inkomsten, 

geluksindex, atlas van gemeentes, etc.
• Stad afhankelijk

Hoe willen ze MtM zien:
• Betrokken bij de stad en haar inwoners
• Inzicht en begrip van de stedelijke 

(politieke) complexiteit
• Betrouwbaar en capabel 

—> ‘gevestigd kennisinstituut’
• Heldere en concrete resultaten opleveren 

—> waar de wethouder de blits mee kan 
maken

• Bruggenbouwer
• MtM is interessant als de stad zich niet 

meer laat managen. 

Wat zouden ze kunnen financieren?
• Project 

—> afhankelijk van wicked problems, die 
spelen in de stad

• Workshop om specifiek probleem snel te 
doorgronden

Drijfveren:
• Laten renderen van merk en merkwaarden
• Op zoek naar aansluiting met 

maatschappij (doelgroep, (afzet)markt, 
lifestyle…) 

• Parameters: verkoopaantallen, winst, 
merktrouw

• Geloven in marketing en design
• Competatief blijven 

—> MtM kan een bedrijf helpen met het 
ontwikkelen van een unieke oplossing, 
waarmee bedrijf zich kan onderscheiden 
op de markt.

• Merk afhankelijk 

Hoe willen ze MtM zien:
• Onderschrijven van hun merkwaarden 

(MtM is lid van dezelfde fanclub (merk))
• Slagvaardig
• Bedrijfsproces- en/of merkgerelateerde 

problematiek
• Aanpassingsvermogen (meedenken vanuit 

merkwaarden) 
• Innovatief

Wat zouden ze kunnen financieren?
• Project
• Merk afhankelijk
• MtM is interessant als: 

• we een wicked problem relevant weten 
te maken voor een merk/bedrijf —> 
marktkans

• we een aanpak hebben voor een bedrijf 
dat een wicked problem heeft (of er 
stakeholder van is).

• Workshop om specifiek probleem snel te 
doorgronden

Drijfveren:
• Financieel rendement
• Bedrijfsmatige heritage —> overdracht 

kennis & ervaring
• Aanzien
• Betrokkenheid
• Geloven in business models & 

persoonlijke capaciteiten

Hoe willen ze MtM zien:
• Jong
• Leergierig
• Doelgericht / gedreven
• Groei als middel voor stabiliteit  

—> meer jaren businessplan 
• MtM is interessant als we financieel en 

bedrijfsmatig duurzaam worden.

Wat zouden ze kunnen financieren?
• Organisatie
• Project

Overheid Bedrijven Investeerders
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Stadium 1: Research&Development (R&D). In een compact projectteam, 
meestal rondom een afstudeerder, wordt het probleem onderzocht en 
ontstaat een concept oplossing. Deze fase wordt vrijwel altijd gefinancierd 
door fondsen en subsidies, in onze ogen de werkelijke “durf-kapitalisten“.
Stadium 2: Test&Development. Wanneer de concept oplossing voldoende 
vertrouwen geeft, wordt deze doorontwikkeld via verschillende iteratieve 
stappen. De oplossing wordt zo gefine-tuned tot een werkende oplossing. 
In deze fase is het voor bedrijven ook logisch om te investeren, zij zouden 
immers degenen kunnen zijn die de oplossing uiteindelijk in de markt 
gaan zetten.
Stadium 3: Implementatie. Een goede oplossing dient op zijn eigen 
benen te kunnen staan, bovendien kan en wil Masters that Matter niet alle 
oplossingen in eigen beheer houden, dit wordt op termijn onhoudbaar. 
De oplossing zal dus verkocht moeten worden aan een bestaand bedrijf 
of organisatie of ondergebracht worden in een eigen/nieuwe organisatie. 
Een dergelijke spin-off is interessant voor een investeerder. 
Fases 0 t/m 2 doorlopen de stappen why - how - what zoals Simon Sinek1 
ze onderscheid in zijn invloedrijke onderzoek. Ze vormen een ontwikkeling 
van open en associatief naar gericht en concreet, precies wat we nodig 
hadden voor de aansluiting met de mogelijke projectpartners.

Stadium 0 
Probleemdefinitie

Projecten nu:
- Therapietrouw
- Vilans

Stadium 1 
R&D
conceptontw. / businessmodel

Projecten:
- Sociale Kwetsbaarheid (Xeï)
- Duurzame Mobiliteit (Robert)
- In-Huis Recycling - Den Haag (Stina)
- Financiële Zelfredzaamheid (Roos)
- Overgewicht Kinderen (Johan + Rosanne)

Stadium 2 
Test + Validatie

projecten:
- Sociale Kwetsbaarheid (John + Matthijs)
- In-Huis Recycling - Den Haag (Stina)

Stadium 3 
Implementatie + Afsplitsing

Projecten:
- …

Doel:
• Project definiëren

Resultaat:
• Financiers (fondsen, subsidie, misschien 

commercieel geld)
• Proces / methode
• Probleemdefinitie > gestoeld op concrete 

behoefte (aantoonbaar) 

Customer need / added value:
• Behoefte aan nieuwe benadering voor een 

complex vraagstuk (wicked problem) waar 
klant zelf niet meer uitkomt. 

• —> MtM biedt aanpak en vertrouwen om 
vastgelopen processen weer op gang te 
krijgen.

Wie?
• Fondsen: ‘customer’ is doelgroep
• Overheden, kenniscentra (Vilans/Movisie/

Nefarma/…) 

Bereik doelgroep: 1

Doel:
• Oplossing vinden 

Resultaat:
• Concept oplossing > op principe en 

marktwerking gevalideerd.
• We snappen het probleem en weten wat eraan 

te doen.
• Blauwdruk productontwikkeling
• Bewustwording bij stakeholders; we creëren 

ambassadeurs
• goed communiceerbaar verhaal
• Kersverse professional
• Marktrelevantie

Customer need / added value:
• Behoefte aan kennis én oplossingen voor 

wicked problem van de klant
• Oplossing en doorbraak voor wicked problem 

—> toepasbaar door klant/stakeholder, MtM of 
nieuwe organisatie. 

Wie?
• Fondsen: hoe lost MtM het probleem op voor 

de doelgroep?
• Subsidie (overheden): hoe lost MtM het 

probleem op voor de overheden en de 
doelgroep?

• Bedrijven: hoe lost MtM het probleem op voor 
de commerciële klant?

Bereik doelgroep: 10

Doel:
• Fine-Tuning

Resultaat:
• Commitment van de markt
• Volledig gevalideerd product
• Blauwdruk voor bedrijfsorganisatie
• Eerste fans (“impact”)
• Marktwaarde

Customer need / added value:
• Impact op de doelgroep (fondsen)
• Bewezen oplossing voor wicked problem van 

klant/doelgroep. (bijv. tijdschriftenbibliotheek 
voor woningbouw, bejaardenhuis, …)  

Wie?
• Fondsen —> impact op doelgroep (nadruk op 

snel resultaat)
• Overheden —> impact (nadruk op blijvende/

toekomstige impact)
• Bedrijven —> te implementeren oplossing voor 

wicked problem van klant

Bereik doelgroep: 100

Doel:
• Oplossing uitvoeren

Resultaat:
• Maatschappelijke impact
• Spin-Off bedrijf
• samenwerking
• Productielijn
• Branding
• Revenue voor Masters that Matter 

Customer need / added value:
• Grotere schaal van stadium 2
• Impact op doelgroep
• Winst voor investeerders
• Bewezen te implementeren oplossing

Wie?
• Fondsen
• Bedrijven
• Investeerders

Bereik doelgroep: > 1000

WHY HOW WHAT ACTION
1%

99%

Kennis Impact

15%

85%

Kennis Impact

50% 50%

Kennis Impact

85%

15%

Kennis Impact
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projectteaM & netwerk
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 
in staat de complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Wijze Uilen:
De ervaren kenner. Wijze Uilen zijn bijvoorbeeld professoren van een 
universiteit en vakspecialisten uit het bedrijfsleven. Hun kennis en 
ervaring is onmisbaar. 

>> Universiteiten
Vanuit de opleiding van de bestuursleden en de coördinerende 
ondernemers is er een sterke relatie met de Technische Universiteit Delft 
(TU Delft). Deze relatie wordt via projecten en coaching actief gehouden. 
Via coaching aan de faculteit Industrial Design aan de Technische 

Wijze Uil

Probleem

Jonge HondVreemde Eend

Projectteam opbouw en verhoudingen: 
Wijze Uilen, Jonge Honden en Vreemde Eenden
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Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn ook daar goede contacten aangeboord. 
Binnen universiteiten zijn de professoren en docenten belangrijk, zij 
kunnen een belangrijke schakel zijn tussen Masters that Matter en de 
studenten. Met enkele professoren begint een dergelijke relatie nu te 
ontstaan. Dit is ook terug te zien in het gemak waarmee wij studenten 
weten te vinden. Uiteraard zal dit verder uitgebouwd worden. Net zo goed 
als dat er ook gewerkt wordt aan relaties met andere opleidingen.

>> “de markt”
Om een project realistisch te krijgen is het belangrijk om de markt 
erbij te betrekken. Met de markt wordt de sector bedoeld waar een 
maatschappelijk probleem zich afspeelt en/of de partijen die te maken 
hebben met deze markt. Niet alleen zit daar veel praktische kennis, een 
project kan alleen gerealiseerd worden als ook marktpartijen er heil in 
zien. Deze partijen betrekken betekent natuurlijk draagvlak, maar ook 
kennis van zaken als distributie, marketing, verkoopkanalen en productie. 
Masters that Matter zoekt voor al haar projecten naar toonaangevende 
marktpartijen of brancheverenigingen die willen participeren in het project 
met kennis, tijd of (financiële) middelen, het liefst met een combinatie 
daarvan. 

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. 

>> studenten
Bij ieder project worden studenten opgenomen in het projectteam 
als stagiair of afstudeerder. Bij het scouten naar goede en betrokken 
studenten zijn de eerder genoemde professoren belangrijk, zij hebben 
immers zicht op talenten. Daarnaast blijkt dat studenten zelf steeds 
makkelijker op eigen kracht ons weten te vinden. We blijken redelijk goed 
te vinden te zijn via de site en de tamtam op de faculteiten. We werken 
daarom haar aan verbetering van onze vindbaarheid via de (sociale) 
media en ons netwerk.
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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. Vreemde eenden zijn binnen het project belangrijk om het 
team te behoeden voor vooroordelen en het vizier open te houden voor 
nieuwe perspectieven.

>>  Welke Vreemde Eend passend is bij het proces, de situatie waar het 
zich in bevindt 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 situaties die het proces verder zullen 
helpen. Deze kunnen gevonden worden in het eigen netwerk, maar 
natuurlijk ook daarbuiten. De rol van Vreemde Eend is, vanwege de korte 
tijdsspanne en onbepaald karakter, veel ongedwongener dan wanneer 
men vol in het project meedraait en direct belang heeft bij goed resultaat.

Een vraag die we vaak krijgen is waar Masters that Matter zelf staat in 
dit model? Wij staan in het neutrale midden. Dit antwoord komt vaak 
als een teleurstelling. Echter, wil je het beste uit een team halen, dan is 
onze ervaring dat neutraliteit ten opzichte van het onderwerp cruciaal 
is. Het herkennen van de behoefte van informatie van buitenaf, het in 
goede banen leiden van een oplaaiende discussie tussen betrokkenen, 
de voortgang van een project bewaken, het zijn allemaal zaken die 
moeilijker gaan naarmate men dieper in het project zit. De neutraliteit is 
dus cruciaal om (de partijen in) een project maximaal te laten renderen.
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Samenstelling

Om haar doelstelling te behalen zijn meerdere mensen 
betrokken bij en actief voor Masters that Matter. Ieder 

vanuit een eigen discipline en met een eigen rol. In deze 
dynamische structuur brengt Masters that Matter haar 

eigen filosofie over project- en team inrichting in de praktijk; 
“practice what you preach”. 

bestuur

Anneke van der Linden - Voorzitter
Met haar huidige rol als theaterprogrammeur bij de Verkadefabriek, 
lid van de Raad voor Cultuur  (commissie Podiumkunsten) en haar 
betrokkenheid bij Worm en De Doelen (Mr. Clash) in Rotterdam is zij 
sterk vertegenwoordigd in het culturele circuit. 

Merten Nefs - Secretaris
Architect, stedenbouwkundige en stedelijk onderzoeker. Hij heeft 
ervaring opgedaan via vele bureau’s en heeft 4 jaar doorgebracht in 
Sao Paulo, waar hij een eigen onderzoeksbureau had. Tegenwoordig 
is hij als projectmanager bij Vereniging DeltaMetropool bezig met 
verstedelijkingsvraagstukken in Nederland en in de Europese context.
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Arjan Minnigh - Penningmeester
Via zijn afstudeerproject in contact gekomen met ABN-AMRO (uitvoerend 
directeur Fusies en Overnames) en inmiddels overgestapt naar ING 
als directeur Corporate Finance. Naast zijn rol als bewaker van de 
portemonnee is Arjan een belangrijke schakel naar het (inter)nationale 
bedrijfsleven, zowel in netwerk als in marktinzicht. 

coördinatie
De uitvoering van de taken om de doelstelling van de stichting te halen 
(projecten opzetten en uitvoeren; vinden van financiering en betrokken 
partijen), wordt gedaan door ondernemers die met beide benen in de 
praktijk staan. Dit zijn:

Geert van den Boogaard, M. Sc. - Strategic director
Geert is Industrieel Ontwerper (Technische Universiteit Delft, 2005) en 
heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in projectmanagement en 
fondsenwerving met een sterke focus op culturele en maatschappelijke 
innovatie. In 2006 heeft hij BOOG Cultural Funding & Innovation opgericht. 
Onder de vlag van dit bedrijf zijn projecten gedaan voor onder andere 
Stichting DOEN, DOK Library Concept Center en vele maatschappelijke 
organisaties. Geert heeft via meerdere projecten ervaring opgebouwd met 
begeleiding van studenten. Hij is werkzaam vanuit Stockholm, Zweden, 
maar is vrijwel maandelijks in Nederland te vinden.
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Frans Taminiau, M. Sc. - Creative director
Frans is eveneens Industrieel Ontwerper (Technische Universiteit 
Delft, 2003). In 2006 heeft hij Taiko opgericht, een breed georiënteerd, 
innovatief ontwerpbureau. In de loop der jaren zijn er projecten gedaan 
voor onder andere Capgemini, Nederlands Fotomuseum, DOK Library 
Concept Center en La Red.
Frans heeft inmiddels ruim 7 jaar ervaring met begeleiding van studenten 
door zijn coaching activiteiten aan de faculteit Industrial Design van de 
TU/e en de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TUDelft.

Rosanne Poelman, B. - Communicatie
Rosanne is in 2014 afgestudeerd bij Masters that Matter op het onderwerp 
Overgewicht bij Kinderen. Ze is afgestudeerd bij ‘Communicatie and 
Multimedia Design’ van de Hogeschool Rotterdam. Rosanne kent onze 
organisatie daarom door en door en is bovendien sterk in (grafisch) 
ontwerpen en media. Vanuit deze kwaliteiten is zij bezig de informatie 
stroom van Masters that Matter verder te structureren, vormgeven en 
klaar te maken voor de komende jaren.
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Jaaroverzicht 

Danny
In-house recycling

Rosanne
Kinderobesitas

Matthijs
Sociale kwetsbaarheid

Stina
In-house recycling

Roos
Financiële zelfredzaamheid
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Kinderobesitas
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NIEUWE PARTNERS PREVIEW 2015
Ontwikkeling nieuwe website

App ontwikkeling:  Mijn mini gewoontes, Trap & Hap,

         Commmunity plastics Center,

         Your life, your money

Afstuderen Danny met  ‘Community plastics’

Masters
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Projectenoverzicht

afgerond voor 2014
Duurzame, persoonlijke mobiliteit voor Rotterdam in 2021
Sociale kwetsbaarheid I
Sociale kwetsbaarheid II
Overgewicht bij Kinderen I

afgerond in 2014
Financiële zelfredzaamheid bij jongeren 
In-Huis recycling - Voedsel
Sociale kwetsbaarheid III
Overgewicht bij Kinderen II

Lopend
In-house Recycling - Plastic

gepland 
Therapietrouw
Langdurige zorg
Voedselverspilling

events 
Delft Design Challenge 2014
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projecten - afgerond

Duurzame mobiliteit voor Rotterdam in 2021

Onderzoek naar de mogelijkheden meer mensen tot het OV te verleiden.

Sociale Kwetsbaarheid I

Onderzoek naar de mogelijkheden tot verlaging sociale kwetsbaarheid.
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projecten - afgerond

Sociale Kwetsbaarheid II

Onderzoek naar de werking van de Tijdschriftenbibliotheek.

Overgewicht bij Kinderen I

Hoe maken we gezonde voeding aantrekkelijk voor kinderen?
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projecten - afgerond - financieLe zeLfredzaamheid bij jongeren 
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projecten - afgerond - financieLe zeLfredzaamheid bij jongeren

Financiele Zelfredzaamheid bij Jongeren

‘‘Jongeren hebben meer te besteden, werken er harder voor 
en... hebben veel meer schulden.’ (bron: NIBUD). Hoe ouder 
jongeren worden, hoe meer financiële verantwoordelijkheid 

ze krijgen. Dit gaat echter niet altijd zonder problemen. 

In samenwerking met jongeren is onderzoek gedaan en hebben we ‘Your 
Life, Your Money’ (YLYM) ontwikkeld. YLYM maakt jongeren wegwijs in 
sparen, financiële en materiële zaken en helpen daarmee zelfs met de 
bouw aan eigenwaarde.

altijd aanwezig…wanneer gewenst
Omdat een aankoop altijd gemaakt kan worden, zal ook YLYM altijd aan-
wezig moeten zijn. Daarom is gekozen om een app te ontwikkelen aan-
gezien zo goed als alle jongeren een smartphone bij zich hebben. 

help Met doelen stellen
Met YLYM worden jongeren uitgedaagd om doelen te stellen. Dit is cru-
ciaal: niet impulsief, maar met ruimte voor een plan. We hebben bewust 
het aantal openstaande doelen tot 5 gereduceerd zodat het overzichtelijk 
en haalbaar blijft. Maar ook omdat dit motiveert om een bewuste keuze 
tussen de belangrijkste doelen te maken.

vertrouwensgroep
Met YLYM delen jongeren hun doelen met vrienden en familie. Dat voelt 
veilig en zij kunnen tips krijgen hoe het doel te halen.

Financiers: Gemeente Rotterdam - afdeling Sociale Zaken & 
  Werkgelegenheid, SNS Reaal fonds, SKAN-fonds
Coördinatie: G.A. van den Boogaard M.Sc.
Wijze Uil:  Dr. I. Mulder (TU Delft)
  A. van Boeijen M.Sc. (TU Delft)  
Jonge Hond: Roos van der Schoor 
status:   afgerond, voorjaar 2014
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projecten - afgerond - in-huis recycLing - voedseL 
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projecten - afgerond - in-huis recycLing - voedseL

In-Huis Recycling - Voedsel

De hoeveelheid afval is sinds 1960 verviervoudigd per huis-
houden en de groei lijkt niet af te nemen. Willen we doeltref-
fend afval tot grondstof omzetten dan dient de waarde(ring) 

weer terug gebracht te worden. Afval dient (weer!) onderdeel 
te worden van een lokale recycling.

In dit project is vooral gezocht naar een manier om te zorgen dat er minder 
voedselafval zou ontstaan via methoden om de devaluatie van ons voedsel 
tegen te gaan. De afstand tot de productie van voedsel brengen we terug 
door de introductie van een nieuw toeristisch uitje: Trap&Hap.

fietsroutes
Via Trap&Hap kiezen mensen een afstand, een vertrekpunt en een gerecht. 
Ze krijgen een persoonlijke fietsroute, een pizzaroute of een appeltaart-
route bijvoorbeeld, oftewel een gezellig uitje door eigen omgeving.

LokaLe producenten
Je haalt je ingrediënten bij de lokale producten, zoals tomatentelers, boom-
gaarden of molens. Je ziet de productie en kan vaak een rondleiding krijgen. 
Je krijgt er een beeld van de moeite die nodig is voor je eten.
Thuis aangekomen bereid je je eigen eten en heb je een mooi verhaal 
tijdens het diner. Uit de test is gebleken dat men erg enthousiast was. Nie-
mand had wat over was weggegooid, maar de volgende dag gegeten.

Financiers: Stichting Doen!, Fonds1818
Coördinatie: F.P.A.M. Taminiau M.Sc.
Wijze Uil:  Prof. Dr. P. Hekkert (TU Delft)
  Dr. Ir. C. Bakker (TU Delft)  
Jonge Hond: Stina Vanhoof, TU Delft, fac. Industrieel Ontwerpen 
Vreemde Eend: Gemeente Den Haag, Bewoners Erasmusveld (Den Haag),  
  verschillende “afval experts”
status:   afgerond, mei 2014
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projecten - afgerond - sociaLe kwetsbaarheid iii 
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projecten - afgerond - sociaLe kwetsbaarheid iii

Sociale kwetsbaarheid III

Via een eenvoudige opstelling in een flat aan het Dirk Cos-
terplein te Delft is het werkingsprincipe van de Tijdschriften-
bibliotheek in fase II getest. Hiermee zijn vele kinderziektes 
weggenomen. De invloed van de kast op de aanname dat 

sociale cohesie noodzakelijk is om de sociale kwetsbaarheid 
te verminderen was nog niet onderzocht.

Locaties
Drie verschillende Delftse flats; wederom het Dirk Costerplein, een multi-
culturele flat (De Merel, Poptahof) en een seniorenflat De Gaeghflat. Op 
basis van een verder vereenvoudigd ontwerp zijn drie tijdschriftenkasten 
gebouwd en verspreid over de locaties. Het verloop is in de gaten gehou-
den en waar nodig of gewenst zijn kleine interventies gepleegd.

Theorie
Er is veel geschreven over sociale cohesie en het beïnvloeden ervan, maar 
hoe dit ingezet kan worden voor de Tijdschriftenbibliotheek is nu uitge-
zocht. De drie typen flats brachten bovendien een aardige correlatie aan 
het licht: de mate waarin een flat al onderlinge verbanden tussen bewoners 
heeft, bepaalt het succes van de kast. Andersom kan de kast de samenhang 
versterken, maar niet een te grote sociale achterstand rechttrekken.

Financiers: Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) 
Coördinatie: F.P.A.M. Taminiau M.Sc.
Wijze Uil:  René Remeeus, GGD ZHW
  Dick-Jan Zijda, Gemeente Delft
  Jaap van Zwet, Wijkregisseur Woonbron
  Bewoners en gebouwbeheer Dirk Costerplein, Mozartflat en  
  De Merel in Delft
Jonge Hond: Matthijs Roelfzema, Erasmus Universiteit, fac. Sociologie
Vreemde Eend: Ypse de Bruggen, bouwlokatie van de kasten.
status:   opgeleverd, oktober 2014.
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projecten - afgerond - overgewicht bij kinderen ii 

iPad iPad

Mijn profiel

Zelf bedachte naam

Wachtwoord

Naam van school

WELK CHARACTER KIES JE?

mijn character versieren Ga door
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projecten - afgerond - overgewicht bij kinderen ii

Overgewicht bij Kinderen II

In Nederland heeft 1 op de 8 kinderen overgewicht. Behalve 
door onvoldoende beweging wordt overgewicht vaak veroor-

zaakt door een ongezond voedingspatroon. Voor kinderen 
van 9 tot en met 12 jaar is de app ‘Mijn Gezonde Mini-ge-

woontes’ ontwikkeld. 
Uit de eerdere fase is een theoretisch kader neergezet, maar 

miste het ontwerp een krachtige aansluiting bij de kinderen. 

mijn gezonde mini-gewoontes
Met deze app ontwikkelen kinderen in kleine, makkelijke stappen een ge-
zond voedingspatroon. Per thema (water, suiker, vitamines en vet) kiest 
de gebruiker een mini-gewoonte die zeven dagen duurt. Bijvoorbeeld het 
dagelijks drinken van een glas water. Bij het succesvol volbrengen van 
de zeven dagen, krijgt het kind als beloning een spelletje om te spelen 
in de app. Stapsgewijs worden de mini-gewoontes uitdagender, met als 
uiteindelijk doel een gezond voedingspatroon.

In 2015 wil Masters that Matter het lange termijn effect van ‘Mijn Gezonde 
Mini-gewoontes’ testen in samenwerking met de Radboud Universiteit 
Nijmegen.

Financiers: Masters that Matter
Coördinatie: G.A. van den Boogaard M.Sc.
Wijze Uil:  I. Ploum, M.Sc. & J. Philippen, M.Sc.(Hogeschool Rotterdam)
Jonge Hond: Rosanne Poelman, Hogeschool Rotterdam, Instituut voor  
  Communicatie, Media & Informatietechnologie 
Vreemde Eend: Dr B.J. Fogg (Stanford Persuasive Technology Lab)
  Dr S.M. de Droog (Radboud Universiteit)
status:   opgeleverd, november 2014
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projecten - Lopend - in-huis recycLing - rotterdam 

In-Huis Recycling - Plastic

Samen met de Rotterdamse corporatie Havensteder en Gebiedscommis-
sie Rotterdam Noord richten we ons met het In-House Recycling project 
op de vraag hoe we plastic huishoudelijk afval kunnen hergebruiken bin-
nen de wijk de Agniesebuurt tot producten die de wijk verbeteren. De 
doelstelling is dat er geen plastic afval de wijk meer uitgaat.

Financiers: Deelgemeente Rotterdam Noord
  Havensteder
Coördinatie: F.P.A.M. Taminiau M.Sc.
Wijze Uil:  Prof. B. Ninaber van Eyben (TU Delft)
  Ir. A. van Boeijen M.Sc. (TU Delft)
  Jacco Bakker, Deelgemeente Rotterdam Noord  
  Paul Elliswijk, Havensteder
Jonge Hond: Danny Houwing, TU Delft, fac. Industieel Ontwerpen 
Vreemde Eend: De Nieuwe Banier, Repair Café, bewoners/bedrijven Agniese- 
  buurt, BFF, Lex-Lab
status:   verwachte oplevering, voorjaar 2015
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projecten - gepLand 

Therapietrouw

Hoe verbeteren van therapietrouw bij langdurig medicijnengebruik?

Langdurige zorg

Hoe maken we de langdurige zorg humaan en duurzaam?
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projecten - gepLand

Voedselverspilling

Waarom verspillen we zoveel voedsel en hoe brengen we dit terug?
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Financiers:  Gemeente Delft
Projectcoördinator: F.P.A.M. Taminiau M.Sc.
Kernteam:   Gemeente Delft, Delft Design, TOP Delft
Jury:   Bart Ashmann (ClickNL/Valorisatie TUDelft en Vzt.),  
   Lieveke Schram (Buurtzorg Delft), Sandy van Mar- 
   rewijk (Vidomes), George Ginter (Ouderenproof) en  
   Martin van Ruit (Pieter van Foreest).
Winnende teams:  Helping Hand, Mantellink, Mokkop, Monica4.0 en  
   Uitbrander

Delft Design Challenge 2014

Al lange tijd bestond er in Delft de wens om het creatieve en innovatieve 
potentiaal in de stad te koppelen aan de typische stadse problemen. 
Masters that Matter is gevraagd haar kennis en ervaring in te zetten om 
deze koppeling via een challenge te maken.
Delft Design Challenge kende een zeer compacte en snelle organisatie die 
maximaal resultaat wist te behalen. Op dit moment is van de 5 winnaars 1 
“live” en zullen 2 patentaanvragen snel de markt zullen vinden. 

events - deLft design chaLLenge 2014 
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De Cijfers

inleiding
2014 is een jaar geweest waarin Masters that Matter zich gestabiliseerd 
heeft in termen van proces en gegroeid is in de projectomvang en impact. 
Het aantal projecten is wederom (net als in 2013) niet wezenlijk gegroeid. 
De projecten zijn wel groter geworden, dat wil zeggen grotere teams, 
sterkere partners en grotere budgetten. Maar de projecten zijn ook groter 
geworden in termen van impact. Uiteraard mede door de grotere teams 
en de krachtigere partners, maar ook omdat wij zelf beter de beschikbare 
middelen als pers en media wisten te vinden. 

Ten opzichte van 2013 zien we dan ook geen sterke groei, maar heeft 
de ontwikkeling zich vooral afgespeeld in de procesoptimalisatie. Daar-
van vermoeden wij vooral op de lange termijn profijt te gaan hebben. 
Als concrete uitkomsten hiervan is onderzocht hoe wij ons verhouden tot 
de verschillende opdrachtgevers/geldschieter en we zijn gestart met een 
project waarin wij de communicatiestromen van Masters that Matter door-
lichten en aanscherpen. Dit laatste zal uiteindelijk leiden tot een efficiën-
tere projectindeling, betere aansturing van, bijvoorbeeld, afstudeerders 
en een krachtigere website/media gebruik. De kosten hiervoor zijn echter 
out-of-pocket en zullen zich dus op termijn moeten gaan terug verdienen.

De hierna gepresenteerde cijfers tonen dus een ontwikkeling die slechts 
gedeeltelijk de realiteit laat zien. De ontwikkeling van het proces, de ef-
fectiviteit en de efficiëntie van onze organisatie, laat zich nog niet zien 
in deze cijfers. Deze lange termijninvestering moet zich in de komende 
jaren gaan uitbetalen in meer en grotere projecten en in een efficiëntere 
organisatie.
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oMzet

beknopt financieel jaarverslag 2013
startsaldo 2013 € 10.021,76
totale inkomsten 2013 € 35.185,29
totale uitgaven 2013 € 29.736,28

resteerd 2014 € 15.470,77

Financieel jaarverslag 2014
Voor dit jaar was een sterke groei in de omzet verwacht (zie tabel hieron-
der). Deze groei is uitgebleven. Hier zijn een aantal redenen voor aan te 
wijzen, maar de belangrijkste is dat dit een irreële schatting was. 2014, 
en voor een gedeelte ook 2013, was een belangrijke periode voor Master 
that Matter om zichzelf en vooral haar werkterrein te leren kennen. Het 
aantal projecten en het succes ervan (zie de het overzicht op pagina 17) 
is sterk toegenomen, zoals ook terug komt in het jaaroverzicht.
Verwachte Begroting 2014
grote projecten (á € 33.047,-) 3x € 99.141,-
kleine projecten (á € 15.000,-) 2x € 30.000,-

Totaal exploitatiebegroting 2014 € 129.141,-

Financieel is 2014 als volgt verlopen:
Financiële Zelfredzaamheid bij Jongeren 
Startsaldo € 10.759.25
Inkomsten € 2.250,00
Uitgaven €  13.138,24

saldo 31-12-2014 -€ 128,90
Overgewicht Kinderen II
Startsaldo -€ 211,50
Inkomsten € 0,00
Uitgaven € 726,89
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saldo 31-12-2014 -€ 938,38
Intervention Day
Startsaldo € 0,00
Inkomsten € 0,00
Uitgaven € 19,71

saldo 31-12-2014 - € 19,71
In-Huis Recycling Den Haag
Startsaldo € 3.596,85
Inkomsten € 12.000,00
Uitgaven € 17.550,25

saldo 31-12-2014 -€ 1.953,40
Toegezegd/te ontvangen 2015 € 1.900,00

Budget (2015) € 53,40
In-Huis Recycling Rotterdam
Startsaldo € 0,00
Inkomsten € 10.990,00
Uitgaven € 3.972,03

saldo 31-12-2014 -€ 7.017,97
Sociale Kwetsbaarheid III (AWPG)
Startsaldo € 0,00
Inkomsten € 9.375,00
Uitgaven € 8.187,25

saldo 31-12-2014 € 1.187,75
Therapietrouw
Startsaldo € 0,00
Inkomsten € 0,00
Uitgaven €456,20

saldo 31-12-2014 -€ 456,20
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Communicatie MtM
Startsaldo € 0,00
Inkomsten € 1.350,00
Uitgaven € 375,00

saldo 31-12-2014 € 975,00
Toegezegd/te ontvangen 2015 € 1.350,00

Budget (2015) € 2.395,00

Overige uitgaven
Startsaldo € 1.326,17
Inkomsten € 0,00
Uitgaven
- Bankkosten € 88,39
- Administratiekosten € 150,46
- Naslagwerken + leteratuur € 73,50
- Automatiseringskosten € 46,36
- Kleine aanschaffingen € 217,79
- Bijdrage Het Gele Gebouw € 200,00
- Bestuurskosten € 491,09

saldo 31-12-2014 € 58,58

Overzicht 2014
Startsaldo 2014 € 15.470,77
Inkomsten 2014 € 35.965,00

Totaal budget 2014 € 51.435,77
Totaal uitgaven 2014 € 45.693,16
Eindsaldo 2014 € 5.742,61
Toegezegd/te ontvangen 2015 € 3.250,00
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In werkelijkheid hebben we in 2014 een budget gehad van € 51.435,77, dit 
is beduidend lager dan de begroting van € 129.141,-. Het budget is boven-
dien nauwelijks gestegen ten opzichte van 2013. Gezien de ervaringen uit 
2013 mocht een hoger resultaat uit aanvragen verwacht worden. Hier staat 
echter tegenover dat 2014 wel tot veel projecten heeft geleid, projecten 
die stuk voor stuk potentie hebben om door ontwikkeld te worden of zich 
zelfs al in die doorontwikkeling bevinden. 
De opdeling in grote en kleine projecten bleek niet realistisch, hierop sturen 
was dan ook niet haalbaar. Het ene project was makkelijker te financieren 
dan het ander; “trendgevoeligheid” leek een belangrijkere factor in de be-
groting dan de werkelijke geplande onkosten. De onderwerpen kunnen 
beter aansluiten bij een maatschappelijke wil, een urgentiegevoel. Dit hoeft 
helemaal niet overeen te komen met een realistisch urgentie, noch bete-
kend het dat een maatschappelijke wil de juiste richting aangeeft. Bovendien 
dienen wij zo eerlijk te zijn dat de onderwerpen waar MtM zich op richt 
over het algemeen (nog) onderdeel uitmaken van debat en dus nog niet tot 
consensus gekomen zijn. Het is dus ook niet reëel om te denken dat er zo-
iets bestaat als “de beste richting” en we dus overgeleverd zijn aan, of beter : 
onderdeel uitmaken van deze debat. De impact van het debat maakt weer 
duidelijk hoe belangrijk het is om onze projecten goed door te denken en 
onze aanvragen goed op te stellen.
Deze “trendgevoeligheid” reflecteert zich trouwens ook in de terugge-
schroefde overheidsbudgetten en de daardoor vergrootte concurrentie 
tussen fondsaanvragers. Sociale vraagstukken bleken moeilijk gefinancierd 
te worden, een koppeling met bijvoorbeeld milieuvraagstukken bleek po-
sitief uit te pakken. Ook hier geldt dat een aanvraag goed doordacht en 
opgesteld moet worden.
In de loop van 2014 is het “4 fasen model” opgesteld (zie hoofdstuk werk-
wijze), dat projecten in verschillende fasen indeelt. Dit geeft een veel betere 
duiding van het project dan louter de (financiële) omvang ervan. Niet al-
leen leidt dit tot een andere verwachting voor 2015, het helpt ons ook om 
aanvragen scherper te schrijven, waardoor het behalen van de verwachting 
makkelijker zal worden.
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Een andere manier om naar dit budget te kijken is de effectiviteit ervan. We 
hebben feitelijk meer project geleverd met min of meer hetzelfde geld. (Op 
een gegeven moment werkten er zelfs meer mensen op kantoor dan er 
werkplekken beschikbaar waren!) De ervaringen uit 2013 hebben zich dus 
vooral “uitbetaald” in betere besteding van het budget in 2014. 
Om deze effectiviteit te borgen is in 2014 besloten om een investering te 
doen in de communicatie (zie hoofdstuk Media Impact) en projectstroom-
lijning van MtM (zie hoofdstuk werkwijze). Door de processen uniformer te 
maken, willen we ze inzichtelijker en daarmee aantrekkelijker maken voor 
projectpartners. Tevens moet onze vindbaarheid voor derden verbeterd 
worden zodat ook daar met minder moeite meer kan ontstaan. Onze over-
tuiging is dat deze helderheid ook zal leiden tot succesvollere aanvragen.

begroting 2015 
Op basis van de ervaringen uit 2014 is een begroting voor 2015 opgesteld. 
2014 heeft ons veel  nieuwe kennis gebracht over hoe projecten op te zet-
ten en te financieren. Deze kennis gedurende 2015 in de praktijk gebracht 
kunnen worden en mogelijk te gelde gemaakt kunnen worden. Dit geldt 
zeker ook voor de uitwerking van de communicatieplannen.

Verwachte Begroting 2015
nieuwe projecten (á € 15.000,-) 3x € 45.000,-
voortzetting projecten (á € 25.000,-) 2x € 50.000,-

Totaal exploitatiebegroting 2015 € 95.000,-
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Effecten

Masters that Matter heeft als doelstelling breed gedragen, 
toegankelijke en duurzame oplossingen te ontwikkelen 

voor (maatschappelijke) vraagstukken. Naast de feitelijke 
ontwikkeling van projecten, zoals eerder in dit jaarverslag 

is besproken, zijn er ook effecten te meten in financiële, 
kennis-, maatschappelijke en menselijke ontwikkeling. 

Naast deze ontwikkelingen kan ook gekeken worden naar 
de impact via de verschillende media, in 2014 is specifiek 

over communicatie een ontwikkeling gestart.

financieel

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 is dit op dit moment nog niet aan de orde. 

2011
€24.978

2013
€45.207

2012
€16.396

2014
€51.436

2015
€90.000

overzicht jaarlijkse omzet en de verwachting voor 2015



40

2014

2015

2013: Oplevering

Sociale Kwetsbaarheid II

maart: Oplevering

Overgewicht Kinderen

Oktober: prijs

Circular Econemy Challenge

November: prijs

Generalis AM Innovatie Scriptie Prijs

November: oplevering

Overgewicht Kinderen II

November: oplevering

Sociale Kwetsbaarheid III

Maart: Start

Sociale Kwetsbaarheid III

April: start

Delft Design Challenge

Mei: start

Overgewicht Kinderen II

April: oplevering

Financiele Zelfredzaamheid

Mei: oplevering

In-House Recycling: Voedsel

december: nominatie

In-House Recycling - Den Haag

GO

GO

GO

overzicht van de milestones van 2014
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huMan capital

De Jonge Honden 
2012        4x

2013        5x

2014        5x

De Wijze Uilen
2012        8x

2013        10x

2014        14x

Vreemde Eenden
2012        1x

2013        8x

2014        8x

totale omvang van de projectteams per jaar
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In eerdere jaren zagen we in de betrokken studenten mogelijke dragers 
van het project in de vervolgstadia. De praktijk blijkt daarin echter weer-
barstig. Het afstudeertraject is fysiek en mentaal zwaar en maakt dat stu-
denten vaak uitgekeken zijn op het onderwerp. Daarnaast heeft Masters 
that Matter te maken met een soms traag financieringstraject waardoor 
we niet meteen door kunnen met het project. Een pikant detail daarbij is 
dat we aan het eind van fase 1 te weinig middelen kunnen werven om de 
kersverse Master een redelijk marktconform inkomen te geven. Hiermee 
vervalt enige weerstand tegen aanbiedingen van uit de markt: men vindt 
dus snel een positie met een goed inkomen en dat is na jaren van finan-
ciële krapte natuurlijk erg aanlokkelijk. 
Sinds enige tijd gaan we er dus niet meer vanuit dat de student ook door-
gaat met het project na zijn of haar afstuderen. Andersom zullen we er 
alles aan doen om het voor elkaar te krijgen als hij of zij dat juist wel wil, 
maar ons verwachtingspatroon hebben we hierin dus moeten bijstellen.
 
De Doelgroepen
Zoals in het vorige jaarverslag te lezen valt hebben we de projecten zo 
ingestoken dat er duidelijke aandacht komt voor test- en feedbackmo-
menten. Dit heeft vorig jaar al tot verbeterde projecten geleid. In 2014 
zijn alle projecten met test- en feedback uitgevoerd. Dit heeft een enorme 
rijkdom aan informatie maar vooral geloofwaardigheid opgeleverd. Bo-
vendien merken we dat het een uitermate simpel en doeltreffend middel 
is om mensen aan je te binden. Bij In House Recycling - Plastic blijkt dat 
het al snel tot “fans” van het project leidt en dit geeft al veel snelheid en 
bekendheid nog voordat er concrete resultaten zijn.

PERIODE

MTM

KLANT

STUDENT

COMMUNICATIE

Aanloop 42 61 53 Uitloop

DESIGN STATEMENT GROENLICHT AFSTUDEREN

- Probleem
definieren

- Projectdefinitie
- Projectplanning
- Netwerken

BEGELEIDEN STUDENT

- Projectdefinitie
- Financiering

- Presentatie 1
leveranciers

- Workshop 
Design thinking

- Intervention day
1

- Intervention day
2

- Intervention day
3

- Workshop 
?

- Presentatie 2
leveranciers

- Presentatie 3
leveranciers

- Evaluatie en
vervolg 
leveranciers 
bespreken

- Evaluatie project
- Vervolg 

leveranciers &
studenten
bespreken

- Projectdefinitie
- Kennismaking

- Doelgroep
samenstellen
voor co-design

- CO DESIGN 1
Enquete & 
interviews

- CO DESIGN 2
Co-creatie 1

- CO DESIGN 3
Co-creatie 2

- Voorbereiding 
groenlicht

- CO DESIGN 4
Evaluatie met
gebruikers

- voorbereiding 
afstuderen

- Evaluatie en
vervolg student 
bespreken

- Pitch studenten
- Introductie stu    

dent & opdracht
- communicatie

openstaande 
‘vacatures’

- BLOG - BLOG - BLOG - BLOG - BLOG - BLOG - Aflsuiting project
- Eventuele

Vervolgstappen
communiceren

- Media benaderen

that
Matter

Masters

SOCIAL MEDIA BIJHOUDEN (INHAKERS OP NIEUWS, GEBEURTENISSEN EN SPECIALE DAGEN)

algemene procesplanning 
voor afstudeerders 

(R&D fase)
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Media Impact

off-line
In het jaarverslag van 2013 is al te lezen dat de activiteiten van Masters 
that Matter niet onopgemerkt blijven. De onderwerpen van onze projecten 
zijn “hot”, de aanpak is fascinerend en de eerste resultaten blijken krach-
tig eenvoudig. Het gebrek aan operationele ervaring van de verschillende 
oplossingen of oplossingsrichtingen stond echter nog in de weg van bre-
de aandacht in de (vak)pers. Voor veel projecten is dit nog steeds zo, zij 
zijn simpelweg nog niet ver genoeg ontwikkeld. Bij de Delft Design Chal-
lenge hebben we echter gemerkt wat de impact van de pers kan zijn. Een 
interview in de Delft op Zondag leverde veel bekendheid. Op Facebook is 
dit een van onze meest gelezen post ooit (meer dan 1000x!). Dergelijke 
exposure kan dus een enorme boost geven aan je project, maar zoals 
eerder gezegd, dien je deze versnelling wel aan te kunnen.
Naast de Delft Design Challenge is Trap&Hap genoemd in het magazine 
van Fonds1818.

prijzen
Voor het eerst was dit een jaar waarin Masters that Matter het succes 
ook uitbetaald zag in prijzen. Roos van der Schoor heeft met het project 
Financiële Zelfredzaamheid / “Your Life, Your Money” de Generali AM In-
novatie Scriptieprijs gewonnen, Met Trap&Hap zijn we bij de eerste 5 ge-
komen van “De Haagse Vernieuwers” en Danny Houwing wist nog voor 
zijn afstuderen met het project Community Plastics de Circular Economy 
Challenge prijs binnen te halen tijdens een pitch ronde tijdens de Dutch 
Design Week. Deze drie prestaties tonen duidelijk aan dat Masters that 
Matter in het algemeen, en deze drie projecten in het bijzonder goed op 
weg zijn.

online 
Gedurende het jaar werd het ons duidelijk dat onze communicatie aan-
gescherpt kon worden. Niet dat deze nu zo slecht was, maar het koste 
ons wel veel tijd en bovendien was de content niet altijd even scherp en 
daardoor vaak onnodig lang. In samenwerking met Rosanne Poelman is 
alles tegen het licht gehouden. Hieruit is een nieuwe stijl ontwikkeld die 
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boven alles lichter is. Het algemene verhaal is beter toegespitst op de 
toehoorder, het legt beter uit wat we doen en wijdt minder uit over minder 
relevante zaken. Dit maakt dat ons verhaal scherper en sneller is. Er is 
meer tijd voor het gesprek en dat gesprek kan inhoudelijk gerichter zijn.

website
Deze hernieuwde inzichten gaven ook de wens om de website opnieuw 
in te richten. De zogenaamde “landing page” moest zo snel mogelijk een 
inzicht geven in het werk van Masters that Matter, iets waarvoor in de 
oude website nog aardig wat clicks nodig waren. Wederom is er voor 
het Wordpress platform gekozen, maar nu voor een template met een 
landingpage waar via kleine items een overzicht van Masters that Mat-
ter wordt gegeven. De resultaten hiervan zouden in 2015 online moeten 
gaan.

social Media

De nieuwe website
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In 2014 is de “online aandacht” geleidelijk verschoven van de website 
naar Facebook en, in mindere mate, Twitter. De gebruiksvriendelijkheid 
en daarmee de verversingssnelheid van de social media hebben hier on-
getwijfeld mee te maken. Maar het gemak waarmee je nu contact hebt 
met fans, partners en gebruikers is veel groter, deze mensen zijn bo-
vendien zichtbaarder. Deze media maken een zekere dialoog mogelijk 
waardoor feedback mogelijk wordt. 
Deze verschuiving is nog bescheiden, maar heeft ons wel enkele inzich-
ten gegeven. 

- een website heb je nodig, de informatie moet juist zijn en zoveel mo-
gelijk up-to-date. Maar het lijkt niet mogelijk om dit te combineren met 
een vrijwel “real-life” representatie van Masters that Matter.
- De social media bieden wel de snelheid om te delen, maar dit dient 
altijd in korte, hap-klare brokken gebracht te worden. 
- Niet onbelangrijk, maar het huidige publiek lijkt een duidelijke voor-
keur voor Facebook en, in mindere mate, Twitter te hebben. Dat bete-
kent dat Masters that Matter op een natuurlijke wijze zich kan mengen 
in het publiek.

Met de ontwikkeling van de communicatiestrategie aan het eind van 2014 
gaat rekening gehouden worden met de eenvoudige maar uiterst bruik-
bare inzichten.

zoho
Eind 2013 zijn Masters that Matter verhuisd naar ZoHo, een oude in-
dustriewijk tegen het stadscentrum van Rotterdam aan die geleidelijk 
omgetoverd gaat worden tot een bruisende stadswijk. In 2014 is deze 
verhuizing al een daverend succes gebleken. We hadden veel studenten 
bij ons werken en voor veel van hen was de reis naar kantoor nu veel 
eenvoudiger en korter. De andere organisaties in ZoHo bleken een bron 
van kennis en ervaring waarmee we goed konden sparren. Het project In-
House Recycling - Rotterdam is zelfs de eerste samenwerking met alleen 
maar partijen uit de Agniesebuurt (de Deelgemeente Rotterdam Noord en 
woningcorporatie Havensteder). Later dat jaar is ook de samenwerking 
met het buurthuis De Nieuwe Banier ontstaan. We hebben hier mensen 
uit de wijk gevonden voor brainstorms en tests.
In de toekomst lijkt het logisch dat de samenwerking met ZoHo-organisa-
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ties alleen maar sterker gaat worden, de aanwezige competenties sluiten 
zeer goed aan bij het werk van Masters that Matter en de verschillende 
partijen zijn erg geïnteresseerd in ons werk en staan, net als wij zelf trou-
wens, open voor een samenwerking.
Al is dit gebied nog jong (in zijn nieuwe hoedanigheid), de aandacht van 
uit de stad is duidelijk merkbaar. Op 24 maart bezocht minister Blok zelfs 
het gebied om zich te laten inlichten over de vernieuwingsaanpak die hier 
toegepast werd!

Minister Blok op werkbezoek in ZoHo
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Contact

Frans Taminiau
Het Gele Gebouw
Zomerhofstraat 84
3032 CM 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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Referenties

1 Simon Sinek: https://www.startwithwhy.com

Colofon

Teksten: Masters that Matter
Ontwerp: Taiko
Beeldmateriaal: Masters that Matter, tenzij anders of hieronder vermeld,
p. 4 Back to home - Alcove
p. 5 foto van mikehedge.com
p. 29 Therapietrouw, www.freeimages.com
p. 29 Langdurige zorg, www.freeimages.com
p. 46 Fred Ernst Fotografie, iov ZoHo
p. 47 kaartmateriaal: Google Maps©

Masters that Matter hebben bij het samenstellen van dit jaarverslag voor-
namelijk eigen beeldmateriaal gebruikt. Waar gebruik is gemaakt van 
beeldmateriaal 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 aanpassen.

Rotterdam, 2014


