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Voorwoord

Voorwoord
2013 was een beslissend jaar voor stichting Masters that Matter. De
unieke werkwijze, het combineren van wijze uilen, jonge honden en
vreemde eenden, heeft zich in dit jaar bewezen in meerdere afgeronde
en geplande projecten. Na het aanpakken van Duurzame Persoonlijke
Mobiliteit en Sociale Kwetsbaarheid (beide in 2012) heeft Masters that
Matter in 2013 zijn tanden gezet in enkele nieuwe wicked problems:
Overgewicht bij Kinderen, Financiële Zelfredzaamheid bij Jongeren en
In-house Recycling. Sociale Kwetsbaarheid bleek zich te lenen voor een
vervolgproject. In deze projecten zijn ook weer nieuwe contacten gelegd
met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. In
2014 gaan we als organisatie naar een volgend niveau. Naast het verder
uitbouwen van de projecten en aanscherpen van de werkwijze zijn we
vastbesloten Masters that Matter een passende huisvesting te geven
in het centrum van Rotterdam én nemen we de communicatiestrategie
onder de loep. We danken de betrokken organisaties en Masters voor
de samenwerking in 2013 en zetten deze graag met veel ambitie voort.
Het bestuur
Rotterdam, april 2013

2

Masters that Matter
Oprichting
Visie & Missie
Werkwijze
Samenstelling
Netwerk

4
5
6
8
11

Projecten
Afgerond voor 2013			
Mobiliteit voor Rotterdam in 2021
Sociale kwetsbaarheid I		
Afgerond in 2013
Sociale kwetsbaarheid II
Overgewicht bij Kinderen
Lopend
Financiële zelfredzaamheid bij jongeren
In-Huis recycling - Den Haag
Gepland
Sociale kwetsbaarheid III
In-house Recycling - Rotterdam
Therapietrouw
Langdurige zorg

18
19
20
22
24
25
26
26
27
27

Intervention Day - Stockholm

28

Jaarverslag
Cijfers
Effecten
Media Impact
Contact
Colofon

29
34
39
43
44

3

Masters that Matter

Visie

*
20-04-2012

Het zijn spannende tijden waar we in leven. De fundamenten waar
onze maatschappij op gebouwd is, lijken stuk voor stuk aan enorme
veranderingen onderhevig. Niet alleen lijken de achterliggende redenen
divers, alles lijkt elkaar te beïnvloeden. We weten dat we moeten reageren.
Maar waar moet je beginnen? En bij wie? Want als je het probleem voor
de een oplost, dan maak je het erger voor de ander….
Dit soort complexe maatschappelijke problemen worden ook wel “taaie
vraagstukken” of “wicked problems” genoemd en kenmerken zich door
een gebrek aan kennis, tijd en geld en een grote verscheidenheid aan
betrokkenen (maar geen probleemeigenaar).
De oude aanpak waarin een probleem werd vereenvoudigd en geïsoleerd
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. Een
ontwerper moet tijdens een ontwikkelproces rekening houden met de
eisen van een marketeer, de distributie, een eindgebruiker, etcetera en
uiteindelijk moet er toch een poplossing komen waar iedereen in zich
kan vinden. Het is deze specifieke ontwerp-kennis, Design Thinking
genaamd, die Masters that Matter er toe brachten om zich te storten op
het oplossen van de Wicked Problems van onze wereld.

Missie
Masters that Matter wil met design thinking breedgedragen, duurzame
oplossingen creëren èn toepassen voor de wicked problems van onze
maatschappij.
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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.

sociologen. Vreemde eenden zijn binnen het project belangrijk om het
team te behoeden voor vooroordelen en het vizier open te houden voor
nieuwe perspectieven.

Wijze Uil

“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
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.
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
6

Probleem

Vreemde Eend

Jonge Hond

Projectteam opbouw en verhoudingen:
Wijze Uilen, Jonge Honden en Vreemde Eenden

Proces
Masters that Matter werkt met diverse onderzoeks- en ontwerpmethoden,
onder andere de ontwerpbenadering ‘ViP - Vision in Design’, Cocreatie, Business Model Canvas en methodieken van IDEO (één van
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de belangrijkste ontwerp bureaus voor maatschappelijke vraagstukken).
Allen hebben ze als eigenschap 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.
Dit toepassen van ontwerp methoden voor “niet-ontwerp processen”
wordt ‘design thinking’ genoemd. Het is echter de 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 complexe benadering de enige
benadering is die werkelijk oplossingen kan generen voor de complexe
problemen waar we voor werken.
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Samenstelling
Om haar doelstelling te behalen zijn meerdere mensen
betrokken en actief voor Masters that Matter. Ieder vanuit
een eigen discipline en met een eigen betrokkenheid. In
deze dynamische structuur brengt Masters that Matter
haar eigen filosofie over project- en teaminrichting in de
praktijk; “practice what you preach”.
Bestuur

Anneke van der Linden - Voorzitter
Met haar huidige rol als lid van de Raad voor Cultuur (commissie
Podiumkunsten) en haar betrokkenheid bij Worm en De Doelen (Mr.
Clash) in Rotterdam en haar eerdere functies bij respectivelijk De Balie
(Amsterdam), WATT (Rotterdam), De NWE Vorst (Tilburg) en TAC
(Eindhoven) 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 projectmanagment 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 DOK
Library Concept Center en vele maatschappelijke organisaties. Geert
heeft via meerdere projecten ervaring opgebouwd met begeleiding van
studenten. Tegenwoordig is Geert werkzaam vanuit Stockholm, Zweden.
Frans Taminiau, M. Sc. - Creative director
Frans is eveneens Industrieel Ontwerper (Technische Universiteit
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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 4,5 jaar ervaring met begeleiding van studenten
door zijn coaching activiteiten aan de faculteit Industrial Design van de
Technische Universiteit Eindhoven en sinds kort ook als coach aan de
faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft.
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Netwerk
Een belangrijk element van de werkwijze van Masters that
Matter is het multi-disciplinaire kernteam van wijze uilen
(ervaren kenners), jonge honden (energieke nieuwkomers)
en vreemde eenden (verrassende buitenstaander). Voor
elk project wordt dit team opnieuw opgebouwd. hiervoor is
een groot netwerk nodig en ervaring met het vinden van de
juiste mensen.

Wijze uilen: Universiteiten
Vanuit de opleiding van de bestuursleden en de uitvoerende partijen is
er een sterke relatie met de Technische Universiteit Delft. Deze relatie
is later via projecten actief gehouden. Via coaching aan de faculteit
Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven zijn ook daar
goede contacten aangeboord.
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. 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 universiteiten. Concreet werken
we nu aan projecten met de Universiteit van Wageningen, de Erasmus
Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.
Wijze uilen: “de markt”
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Om een project realistisch te krijgen is het belangrijk om de markt erbij te
betrekken. Met de markt wordt de sector bedoelt 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.
Als deze buiten beschouwing gelaten worden is een oplossing zo goed
als onmogelijk. Masters that Matter zoekt daarom 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: studenten
Bij ieder project worden studenten betrokken. Zij worden onderdeel van
het project team als stagiair of afstudeerder.. Bij het scouten naar goede
en betrokken studenten zijn de eerder genoemde professoren belangrijk,
zij hebben immers zicht op veelbelovende studenten. Deze route blijkt
goed te werken, al moeten we beseffen dat professoren niet in alle
gevallen zullen kiezen voor Masters that Matter.
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. Uiteraard is het ook belangrijk om bekend
te worden binnen de academische wereld als een interessante partij om
bij af te studeren.
Vreemde eenden
Een belangrijke 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 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. Via deze vreemde eenden ontstaat er tevens
een nieuw kanaal om te werken aan de bekendheid van Masters that
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Matter. Deze rol is, vanwege zijn korte tijdsspanne en onbepaald karakter,
veel ongedwongener dan wanneer men vol in het project meedraait en
direct belang heeft bij goed resultaat.

Projecten
Afgerond voor 2013

Duurzame, persoonlijke mobiliteit voor Rotterdam in 2021
Sociale kwetsbaarheid I
Afgerond in 2013

Sociale kwetsbaarheid II
Overgewicht bij Kinderen
Lopend
Financiële zelfredzaamheid bij jongeren
In-Huis recycling - Den Haag
Gepland

Sociale kwetsbaarheid III
In-house Recycling - Rotterdam
Therapietrouw
Langdurige zorg
Intervention Day - Stockholm
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projecten

- afgerond - duurzame. persoonlijke mobiliteit voor rotterdam in 2021

projecten

Duurzame, persoonlijke mobiliteit voor
Rotterdam in 2021

- afgerond - sociale kwetsbaarheid i

Sociale kwetsbaarheid I

In dit project is onderzoek gaan naar mobiliteit in Rotterdam in het jaar
2021. Belangrijke conclusie is dat er verschillende soorten passagiers
zijn, met uiteenlopende vervoersbehoeftes. Er zijn twee concepten ontwikkeld: “AC“ bied de mogelijkheid je te distantiëren van de drukte op haltes en trams en “Oasis” is een app die vraag en aanbod te matcht tussen
OV-reizigers en/of mensen die weldra het OV instappen.

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.

Financiers:
Coördinatie:
Wijze Uil:
		
Jonge Hond:
Vreemde Eend:
status: 		

Financiers:
Coördinatie:
Wijze Uil:
		
Jonge Hond:
Vreemde Eend:
status: 		

Stichting DOEN!
G.A. van den Boogaard M.Sc.
prof. ir. M.B. van Dijk (TU Delft)
S.K. Beella M.Des. (TU Delft)
R. Korteland, TU Delft, fac. Industrieel Ontwerpen
Yu-Lan van Alphen (Stichting DOEN!)
concept oplossing, opgeleverd 2012
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Stichting DOEN!
G.A. van den Boogaard M.Sc.
dr. I.J. Mulder (TU Delft)
Dr. Ir. G.J. Pasman (TU Delft)
Xeï Hulshoff, TU Delft, fac. Industrieel Ontwerpen
Yu-Lan van Alphen (Stichting DOEN)
concept oplossing, opgeleverd 2012
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projecten

- afgerond - sociale kwetsbaarheid ii

projecten

- afgerond - sociale kwetsbaarheid ii

Sociale kwetsbaarheid II
In de eerste fase van Sociale Kwetsbaarheid is het concept
van de Tijdschriftenbibliotheek ontworpen. Dit concept heeft
een sterke theoretische onderbouwing die veelbelovend is.
Maar zeker in de sociale context kan een concept niet ongewenst uitgevoerd worden. Hierom is een test uitgevoerd,
in eerste instantie met de focus op het sociale werkingsprincipe.
opzet

Via een eenvoudige opstelling in een flat van Woonbron aan het Dirk
Costerplein te Delft is het werkingsprincipe van de Tijdschriftenbibliotheek getest. Hiermee zijn vele kinderziekte opgespoord en weg genomen. Het doel is uiteindelijk een eenvoudige kast te maken die gemakkelijk en goedkoop verspreid kan worden over de verschillende flats van
Woonbron en verder ‘t land in.
resultaat

Het enthousiasme waarmee de kast in gebruik genomen werd door de
bewoners was boven verwachting. De stagiair van de TU Eindhoven was
veel aanwezig en heeft nauwkeurig de doorstroming van tijdschriften in
kaart gebracht. Ook dit liep zeer goed. Een mooi bijkomend effect was
aanleiding die mensen hadden om te praten over wat hun dwars zat in en
om het Dirk Costerplein.
Financiers:
Coördinatie:
Wijze Uil:
		
		
Jonge Hond:
Vreemde Eend:
		
status: 		
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Woonbron Delft
F.P.A.M. Taminiau M.Sc.
Peter van Hemmen, Manager Stad Woonbron
Linda Meulblok, Wijkregisseur Woonbron
Bewoners en gebouwbeheer Dirk Costerplein, Delft
John van der Slik, TU Eindhoven, fac. Industrial Design
coach prof. Dr. GWM Rautenberg (TU/e), symposium Open
Data, symposium System Design
resultaten onderzoek opgeleverd begin 2013.
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projecten

- afgerond - overgewicht bij kinderen

projecten

- afgerond - overgewicht bij kinderen

Overgewicht bij kinderen
In Nederland is bijna een kwart van de kinderen te dik (bron:
VUmc). De redenen van overgewicht zijn bekend, net als
wat er aan te doen. Maar deze kennis blijkt niet te landen in
de belevingswereld van kinderen. In dit project zijn verschillende oplossingen ontwikkeld en getest, die er op gericht zijn
kinderen actiever te laten bewegen en bewuster met voedsel
om te laten gaan.
afbakening

Kinderen hebben andere drijfveren dan volwassenen; ook al doe je niks,
je wordt toch wel groter en voor lange termijn planning leven ze nog te
kort. Al snel in het project werd duidelijk dat het onbewaakte moment zit
tussen de schooltijd en het moment dat de ouders thuis komen.
concept

Waar je kinderen echter wel mee kunt “triggeren“ is competitie, het verzamelen en samen dingen doen. Dit zijn dan ook de basis ingredienten
voor de concept oplossing tegen overgewicht bij kinderen. In plaats van
de bekende voetbalplaatjes sparen kinderen spelletjes met groente en
fruit, denk aan een snor maken met een kiwi-schil of kersenpit schieten.
Meerder spellen bij elkaar vormen de sleutel tot een grotere uitdaging
waardoor er een competitie ontstaat. Uiteraard is het helemaal hilarisch
wanneer iedereen op de foto gaat met met de zelf gemaakte kiwi-snor!
Financiers:
Coördinatie:
Wijze Uil:
		
Jonge Hond:
Vreemde Eend:
		
status: 		
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Ahold, Deelgemeente Rotterdam Noord
G.A. van den Boogaard M.Sc.
Dr. Ir. G.J. Pasman (TU Delft)
J. Jimenez Garcia M.Sc. (TU Delft)		
Johan Langendoen, TU Delft, fac. Industrieel Ontwerpen
Onno Franse (Ahold), verschillende sociaal opbouwerkers
Rotterdam Noord
opgeleverd eind 2013

23

projecten

- lopend - financiele zelfredzaamheid bij jongeren

projecten

Financiele zelfredzaamheid bij jongeren
‘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 jongeren worden, hoe meer financiële verantwoordelijkheid ze krijgen.
In samenwerking met jongeren ontwikkelen we ideeën en oplossingen,
die de financiële zelfredzaamheid kunnen verbeteren.
Financiers:
		
Coördinatie:
Wijze Uil:
		
Jonge Hond:
Vreemde Eend:
status: 		

Gemeente Rotterdam - afdeling Sociale Zaken &
Werkgelegenheid, SNS Reaal fonds, SKAN-fonds
G.A. van den Boogaard M.Sc.
Dr. I. Mulder (TU Delft)
A. van Boeijen M.Sc. (TU Delft)		
Roos van der Schoor
……
verwachte oplevering, voorjaar 2014
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- lopend -

in-huis recycling

(den haag)

In-huis recycling - Den Haag
De hoeveelheid afval is sinds 1960 verviervoudigd per huishouden en de
groei lijkt niet af te nemen. Er is een enorme hoeveelheid energie nodig
om van ons afval af te komen en dat terwijl ditzelfde afval heel veel waardevolle grondstoffen bevat die nu vooral verbrand worden. De afstand
tot ons afval is letterlijk en figuurlijk te groot geworden. Willen we afval
tot grondstof omzetten dan dient de waarde(ring) weer terug gebracht te
worden. Afval dient (weer) onderdeel te worden van een lokale recycling.
Financiers:
Coördinatie:
Wijze Uil:
		
Jonge Hond:
Vreemde Eend:
		
status: 		

Stichting Doen!, Fonds1818
F.P.A.M. Taminiau M.Sc.
Prof. Dr. P. Hekkert (TU Delft)
Dr. Ir. C. Bakker (TU Delft)		
Stina Vanhoof, TU Delft, fac. Industrieel Ontwerpen
Gemeente Den Haag, Bewoners Erasmusveld (Den Haag),
verschillende “afval experts”
verwachte oplevering, tweede kwartaal 2014
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projecten

- gepland

projecten

Sociale Kwetsbaarheid III
Onderzoek naar de sociale impact van de kast

Therapietrouw
Waarom is therapietrouw zo laag en hoe verhogen we deze?

In-huis recycling - Rotterdam
Hoe zorgen we dat afval de oplossing wordt voor wijkverbetering?
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- gepland

Langdurige zorg
Hoe maken we de langdurige zorg humaan en duurzaam?
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projecten

- Intervention Day

De Cijfers
Inleiding
2013 is het eerste volledige jaar voor Masters that Matter geweest. Daarmee kan er nu voor het eerst een representatief overzicht van de werkzaamheden, de kosten en de baten gemaakt worden.
In 2013 is er 1 project opgeleverd en zijn er 3 opgestart (hierbij zit 1
doorstart van het project Overgewicht bij Kinderen omdat daar, vanwege
persoonlijke omstandigheden een student heeft moeten stoppen en we
dus opzoek moesten naar een nieuwe kandidaat). Vergeleken met 2012
is het aantal projecten niet sterk gegroeid. De ontwikkeling zit ‘m dan
ook meer in de project organisatie, de (financiële) middelen en de uiteindelijke behaalde kwaliteit. In het hierna volgende overzicht zullen we dit
nader toe lichten. Daarnaast is dit eerste “ijk-jaar” een goed moment om
toekomstplannen op te baseren.

Intervention Day - Stockholm
Kun je in een of twee dagen een idee verzinnen, ontwikkelen, bouwen
en implementeren? Met andere woorden, is onze projectaanpak ook
“quick&dirty“ uit te voeren en wat is dan de waarde van het resultaat?
De setting is de typisch Zweedse ‘tvättstuga‘ oftewel de gemeenschappelijke wasruimte onder in de flat. Zweden staan bekend als in zichzelf
gekeerd maar delen wel deze wasruimte (eigen bezit van wasmachine
en/of droger komt niet veel voor). Hiermee wordt deze wasruimte automatisch een plek van ontmoeting die in Zweden voor veel onbedoelde
spanningen kan zorgen.
Met een paar euro aan bouwmaterialen, schoolbordverf en oude schilderijlijsten is een berichtenbord gemaakt voor kleine opmerkingen. Kinderen die vaak meekomen met hun ouders kunnen erop tekenen tijdens
het wachten op de wasmachine. Deze tekeningen geven het bord automatisch een onschuldig karakter waardor de (mogelijke) felheid van
berichten gedempt wordt.
Het bord heeft enkele maanden autonoom kunnen werken!
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Opgeleverde projecten 2013
In het projectenoverzicht was al te lezen dat in 2013 1 project is opgeleverd, de test van de conceptoplossing voor Sociale Kwetsbaarheid in
samenwerking met Woonbron.
In de loop van 2013 zijn drie nieuwe projecten gestart; Overgewicht bij
Kinderen (ism. Deel gemeente Rotterdam Noord en Ahold), In-Huis Recycling (Den Haag) (ism. Stichting DOEN en Fonds1818) en Financiële
Zelfredzaamheid bij Jongeren (ism. SoZaWe gemeente Rotterdam, SNS
Reaal Fonds en Skan fonds). Al deze in 2013 gestarte projecten liepen
echter door in 2014 waardoor ze inhoudelijk en budgettair slechts gedeeltelijk binnen 2013 geplaatst kunnen worden.
omzet

beknopt financieel jaarverslag 2012
totale inkomsten 2012
totale uitgaven 2012

resteerd 2013
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€ 16.396,80
€ 6.375,04

€ 10.021,76

Financieel jaarverslag 2013
In het jaarverslag van 2012 hebben we op basis van een half jaar een
prognose opgesteld voor 2013, uitgegaan van enkele aannames:
- 2012 was slechts een half jaar, daarmee zal 2013 qua omzet verdubbelen,
- 2013 zal soepeler verlopen omdat we onszelf verder ontwikkeld hebben
- Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat we een hogere kwaliteit en
omvangrijkere oplevering durven aan te bieden. Dit vertaalt zich in een
strategisch opdeling in grote en kleine projecten.
Verwachte begroting 2013 zoals opgesteld in jaarverslag 2012
grote projecten (á € 33.047,-)

3x

kleine projecten (á € 15.000,-)

2x

totale begroting 2013

€ 99.141,€ 30.000,-

€ 129.141,-

Startsaldo

Inkomsten
Uitgaven

Uitgaven

€ 0,00

€ 23.262,00
Resteert (2014)

€ 10.759,25

Budget (2014)

€ 13.009,25

Toegezegd/te ontvangen

€ 0,00

Resteert (2014)

€ 2.250,00

Startsaldo

Inkomsten
Uitgaven

Resteert (2014)

Toegezegd/te ontvangen

Budget (2014)

€ 5.888,26

€ 3.596,85

€ 17.496,85
€ 0,00

Resteert (2014)

€ 141,63

€ 325,70

€ 2.182,46

Uitgaven
€ 12.502,75

€ 0,00

Overige uitgaven
Inkomsten

€ 4.003,15

€ 13.900,00

€ 141,63

Startsaldo

€ 6018,50

€ 0,00

€ 7.600,00

- Bankkosten

€ 70,07

- Automatiseringskosten

€ 460,47

- Automatiseringskosten

€ 40,90

- Naslagwerken + leteratuur

€ 114,40

- Materiaalkosten
- Bestuurskosten

Resteert (2014)
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- € 211,50

In-Huis Recycling Den Haag

Uitgaven

€ 0,00

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

€ 3889.06

Financiële Zelfredzaamheid bij Jongeren
Startsaldo

Inkomsten

€ 5.807,00

Startsaldo

€ 1.999,20
Resteert (2014)

Startsaldo

Intervention Day - Stockholm

Financieel is 2013 als volgt verlopen:
Sociale Kwetsbaarheid (afgerond)

Overgewicht Kinderen

€ 148,53
€ 1.326,17
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€ 347,62

Overzicht 2013
Startsaldo 2013

Inkomsten 2013

Totaal budget 2013

Totaal uitgaven 2013

Totaal eindsaldo 2013

Toegezegd/te ontvangen

zal (hopelijk) gedurende 2014 ook te gelde gemaakt kunnen worden.
Daarnaast zijn er een tweetal projecten die in ontwikkeling zijn, te weten
Therapietrouw en Langdurige zorg, die beduidend groter zijn en sterk de
begroting voor 2014 sturen.

€ 10.021,76
€ 35.185,29
€ 45.207,05
€ 15.470,77

€ 29.736,28

€ 16.150,00

In werkelijkheid hebben we in 2013 een budget gehad van € 45.207,05, dit
is beduidend lager dan de begroting van € 129.141,-. De verdubbeling van
2012 is natuurlijk wel gehaald. De belangrijkste reden voor dit verschil is
een ruime overschatting van de benodigde tijd om van probleem, via projectfinanciering naar uitvoering te gaan. 2012 had een vliegende start met
twee lopende projecten en een voortzetting van Sociale Kwetsbaarheid
waarvoor Woonbron relatief gemakkelijk geënthousiasmeerd kon worden.
Dit heeft het acquisitietraject rooskleuriger neergezet dan realistisch was.
Het acquireren in 2013 heeft veel (onbetaalde) tijd gekost. Dit jaar kenmerkte zich ook door een intensief leertraject rondom het opzetten van
projecten.
De opdeling in grote en kleine projecten lijkt wel realistisch, voortzetting
van een project zoals dat bijvoorbeeld bij Sociale Kwetsbaarheid is gebeurd
kunnen kleiner gehouden worden dan een geheel nieuw project zoals Financiële Zelfredzaamheid bij jongeren of In-House Recycling. Voor 2013
bleek het echter nog tijdrovend om deze grote projecten op te stellen en
voldoende begroting te organiseren. Beide grote projecten zijn in 2013
gestart terwijl er nog gesprekken liepen voor verdere invulling van de projectbegroting.

Verwachte Begroting 2014
grote projecten (á € 33.047,-)
kleine projecten (á € 15.000,-)
Totaal exploitatiebegroting 2014

Begroting 2014

Op basis van de ervaringen uit 2013 is een begroting voor 2014 opgesteld.
2013 heeft ons veel kennis gebracht over hoe projecten op te zetten en te
financieren. Deze kennis is pas aan het eind van 2013 geconcretiseerd en
32
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3x € 99.141,2x € 30.000,€ 129.141,-

maar door de aanloop tijd die projecten meestal nodig hebben tot realisatie is dit op dit moment nog niet aan de orde.

Effecten

20

Masters that Matter heeft als doelstelling oplossingen te
ontwikkelen voor (maatschappelijke) vraagstukken en het
bevorderen dat wetenschappelijke kennis en denkkracht
toegankelijk is voor het oplossen van (maatschappelijke)
vraagstukken. Naast de feitelijke ontwikkeling van projecten, zoals eerder in dit jaarverslag is besproken, zijn er ook
effecten te meten zoals in financiële, kennis-, maatschappelijke en menselijke ontwikkeling. Naast deze ontwikkelingen
kan ook gekeken worden naar de impact via de verschillende media.
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De ontwikkeling van kennis laat zich op meerdere manieren meten. Allereerst zijn daar natuurlijk de projecten die ontwikkeld, doorlopen en opgeleverd worden. Later zal hier ook implementatie aan toegevoegd worden,
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Human Capital

gezien worden als het oprichten van een bedrijf en dat vraagt simpel weg
te veel van de organisatie. Een oplossing zou zijn dat studenten betrokken blijven bij het project om het werk voort te zetten en het marktklaar
te maken.
Wanneer we naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar kijken, dan
valt op dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Studenten geven aan
dat ze betrokken willen blijven of zelfs door willen, maar een half jaar lang
met een project bezig zijn maakt ze niet bepaald hongerig naar meer.
Zonder uitzondering zien we dan ook de studenten na het afstuderen
(dus het eind van een project bij Masters that Matter) vertrekken naar
andere organisaties.
Of dit erg is, valt echter te betwijfelen. De vertrekkende studenten zijn
ambassadeurs gebleken voor Masters that Matter, vele studenten die ons
weten te vinden doen dit via een van onze afstudeerders en stagiaires.
Daarnaast moeten we constateren dat er vaak nog een hoop ontwikkelwerk ligt tot een concept marktklaar is. Dit kan door diezelfde student
gedaan worden, maar hiervoor hebben we tot op heden nog niet de (financiële) middelen kunnen vinden. Dit zou immers een dienstbetrekking
betekenen met een marktconform salaris. Dit ontwikkelwerk wordt nu ingevuld door nieuwe projecten te schrijven, zoals bijvoorbeeld bij Sociale
Kwetsbaarheid deel II. Op deze manier is een project gemakkelijker te
financieren en levert een nieuwe student de mogelijkheid om nieuw licht
op het project te laten schijnen. Dit laatste blijkt zeer waardevol.

De Jonge Honden
2012

2013

De Wijze Uilen
2012

2013

Vreemde Eenden
2012

Masters that Matter is een organisatie die maatschappelijke problemen
wil oplossen. Hiervoor wordt onderzoek naar de best mogelijke oplossingsrichtingen en deze worden getest. Masters that Matter heeft echter
niet de capaciteit om alle goede ideeën ook echt uit te voeren, dit kan

De Doelgroepen
In ons vorige jaarverslag was te lezen dat we zochten naar meer contact
met de doelgroep tijdens de projecten, concreet betekende dit test- en
feedbackmomenten inplannen in het proces. Bij Overgewicht bij Kinderen
is dit gebeurd en heeft zijn waarde overduidelijk bewezen. De projectvalidatie in de praktijk neemt enorm veel twijfel weg wat belangrijk is voor de
verdere ontwikkeling. Maar nog belangrijker is dat je juist aan de praktijkkant, je werkelijke doelgroep, draagvlak en betrokkenheid creëert om op
verder te bouwen.
Bij de projecten Financiële Zelfredzaamheid en In-House Recycling is
deze focus op de doelgroep ingebouwd in het proces en begint, zelfs nu
projecten nog lopen al zijn vruchten af te werpen. De waarde zit ‘m vooral
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2013

in de snelheid van kennis ontwikkeling. Door geregeld te toetsen of zelfs
via co-creaties samen met je doelgroep over de (deel)problemen na te
denken en te ontwerpen kun je vele ontwerp iteraties maken en wordt
je concept vele malen beter en dieper doordacht dan in de “oude” projectopzet. Op dit moment zijn we deze focus aan het vast leggen in een
algemene planning voor toekomstige projecten:

Media Impact
off-line

In 2013 is uit verschillende gesprekken en presentaties gebleken 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 krachtig eenvoudig. Het gebrek aan operationele
ervaring van de verschillende oplossingen of oplossingsrichtingen staat
echter nog in de weg van brede aandacht in de (vak)pers. Niet alleen
wil de pers vaak concrete resultaten, zelf zien we ook het gevaar dat
een publicatie een oplossingsrichting kan bevriezen terwijl deze nog in
ontwikkeling is.
Concreet hebben we in 2013 met het project Sociale Kwetsbaarheid publiciteit gevonden in het interne Woonbron Magazine. Hiermee hebben
andere vestingen van Woonbron ook hoogte gekregen van het project.
Gezien de voortgang en de reacties die de projecten Financiële Zelfredzaamheid en In-House Recycling nu al krijgen is het waarschijnlijk dat
ook deze projecten op enige manier hun weg naar de pers zullen weten
te vinden. Het doel voor 2014 is natuurlijk deze mogelijkheden te benutten, maar misschien kunnen we ook als organisatie met onze aanpak
exposure creëren.
online

In dit start jaar is de meeste aandacht nog naar binnen gericht, naar de
eigen organisatie. Uiteraard is 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
De website van Masters that Matter is gebouw op het bekende wordpress
platform. Een bestaande template is naar onze eigen hand gezet en geeft
inzicht in onze werkwijze, de projecten en de mensen die verbonden zijn
(geweest) aan Masters that Matter.
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Social Media: Facebook, Twitter, LinkedIn
In het verlengde van de website is ook aanwezigheid op de sociale media
van belang. Zoals in het vorige jaarverslag al gemeld is hierbij content
van belang. dit jaar is in toenemende mate gebleken dat deze stelling
waar is. Naarmate er meer te vertellen was, groeide ook de activiteit op
de verschillende kanalen. Dit vormde een mooi praktijk experiment: hoe
reageert de omgeving op onze berichten. De conclusie is dat Twitter een
bredere respons heeft, vooral professionals (projectpartijen of geïnteresseerden) reageren berichten. Facebook is closer, hier zie je bijvoorbeeld
dat oud studenten die eerder een project gedaan hebben, via Facebook
op de hoogte blijven en geregeld reageren of zelf met tips of berichten
komen. Hiermee lijkt Facebook dus vooral sterk te zijn in het bij elkaar
houden van, laten we zeggen, een Masters that Matter community. Van
LinkedIn is het nog onduidelijk hoe dit zich gaat ontwikkelen. Het is duidelijk dat we daar aanwezig moeten zijn, je weet immers niet hoe mensen
je vinden. We vermoeden echter dat LinkedIn ook handig kan zijn bij het
vinden van mensen die ons kunnen helpen bij projecten. Tot op heden is
dit echter nog niet nodig geweest.
Nu de site een jaar online is zien we de eerste verbeterpunten al ontstaan en kleine aanpassingen zijn ook al doorgevoerd. Denk hierbij aan
volgorde en benamingen in de menustructuur. Zo is “wat we doen” naar
voren geschoven in het menu zodat het meer aandacht trekt en hebben
we “wie we zijn” veranderd in “team” omdat team beter weergeeft dat
samenwerking belangrijk is voor ons. Willen we echter dat de site sterker
communiceert en meer up-to-date is, dan zijn ingrijpendere veranderingen nodig. Denk hierbij aan een blog. echter, zoiets bijhouden kost tijd
en daarom dient dit goed overdacht te worden. Deze ontwikkeling staat
gepland voor 2014.
Ondanks dat er voldoende verbetering te vinden is in de site, is het ontegenzeggelijk van groot belang geweest. Veel partijen hebben ons via-via
weten te bereiken en telkens hebben zij de site gebruikt om ons beter te
leren kennen. Een heldere en goed gestructureerde site is dus van groot
belang.
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Verhuizing van de hoofdvestiging naar ZoHo
In 2013 is Masters that Matter verhuisd van het oude adres op het Noordereiland naar het nieuwe adres aan de Zomerhofstraat 84, beide in Rotterdam. Dit was een ingrijpende verandering die echter op alle fronten de
organisatie versterkt heeft.
Te beginnen met de lokatie. Het Noordereiland is een mooie lokatie, maar
is moeilijk bereikbaar en ligt in de luwte van de Willemsbrug en de Kop
van Zuid, niet wat je noemt het bruisende centrum van de metropool die
Rotterdam eigenlijk is. De Zomerhofstraat daarentegen ligt op nog geen
10 minuten wandelen van het Centraal Station wat zeker voor de studenten een enorme vooruitgang is. Daarnaast is de Zomerhofstraat in het
algemeen en het Gele Gebouw (waarin we huren) het middelpunt van
ZoHo. ZoHo is de naam van een klein wijkje dat altijd in een vergeten
gebied heeft gelegen, maar nu door ontwikkelingen als De Luchtsingel en
de Hofbogen plotseling in snelle ontwikkeling is geraakt. Deze ontwikkeling sluit sterk aan bij hoe Masters that Matter naar de stad kijkt: niet wat
is nú belangrijk, maar wat kan zijn.
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Het Gele Gebouw herbergt veel andere bedrijven, maar allemaal zijn ze
op hun eigen manier bezig met stedelijke ontwikkeling, en eigenlijk allemaal met de “zachte kant”, de sociale kant van stedelijke ontwikkeling. Dit
maakt dat Masters that Matter is omgeven door een netwerk van kennis,
ervaring en aansluiting welke zeer relevant is voor ons werkgebied.
Naast de lokatie en het netwerk is ook de dynamiek die in het gebied leeft
een belangrijke stimulans. Veel van de onderwerpen zijn te vinden in de
wijken om ons heen en we hebben daarom al enkele testen kunnen doen
in scholen in de Agniesebuurt (de wijk waar ZoHo en Het Gele Gebouw
in liggen). Deze combinatie levert de spannende situatie op dat we temidden van ons werkgebied, ons laboratorium ook ons kantoor hebben.

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
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www.mastersthatmatter.com
www.facebook.com/MastersThatMatter
www.twitter.com/mastersthatmatt
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. 26 In-huis recycling, www.freeimages.com
p. 27 Therapietrouw, www.freeimages.com
p. 27 Langdurige zorg, www.freeimages.com
p. 40 achtergrondfoto landingpage website: ‘Morning Paper’ by Cris
Watk©
p. 31 kaartmateriaal: Google Maps©
Masters that Matter hebben bij het samenstellen van dit jaarverslag voornamelijk 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
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