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Visiestuk(Critical(Mass(2016(3(2017(
4!maart!2016!

Inleiding(
Onze! samenleving! lijkt! onder!druk! te! staan.!Van!buitenaf,!maar!ook! van!binnenuit.!Meer!dan!ooit!
woeden! er! hevige! maatschappelijke! discussies,! waarbij! de! kampen! recht! tegenover! elkaar! staan.!
Vluchtelingen,! Europa,! terrorisme,! integratie! en! Zwarte! Piet;! met! iedere! kwestie! lijken! bestaande!
tegenstellingen!verder!te!worden!aangescherpt.!

Mensen!die!voorheen!hun!mond!hielden,!trekken!nu!hun!mond!open.!Mensen!die!zich!niet!gehoord!
voelen,! gaan! harder! schreeuwen.! Anderen! duiken! liever!weg.! Zij! vinden! het! te! heftig,! te! hard.! Zij!
hebben!wel!een!mening,!maar!delen!deze!niet!graag.!Of!ze!twijfelen!over!wat!ze!vinden!en!hebben!
tijd!nodig!om!tot!een!standpunt!te!komen.!Iets!waar!soms!geen!tijd!voor!lijkt!te!zijn.!

Deze!maatschappelijke!discussies!zijn!spannend,!maar!ook!waardevol.!Zij!bepalen!hoe!wij!met!elkaar!
samenleven! en! hoe! we! met! elkaar! omgaan.! Daar! wil! Critical! Mass! op! een! positieve! en! kritische!
manier!aan!bijdragen.!Wij!zetten!mensen!aan!het!denken,!laten!de!positie!van!de!ander!zien!en!het!
geluid! van! anderen! horen.!We! brengen!mensen!met! elkaar! in! gesprek! en! gaan! daarbij! moeilijke,!
gevoelige!thema’s!niet!uit!de!weg.!Samenleven!is!namelijk!niet!alleen!spannend!en!ingewikkeld,!maar!
vooral!ook!interessant,!uitdagend!en!vaak!eigenlijk!ook!gewoon!leuk.!!

Critical!Mass!streeft!naar!een!samenleving!met!lucht.!Met!een!prikkelende!toon!zet!Critical!Mass!de!
komende! jaren! aan! tot! (zelf)reflectie! en!bewustwording.!We!houden!een! spiegel! voor,! en! creëren!
een!veilige!plek!om!vragen!te!stellen!en!op!zoek!te!gaan!naar!antwoorden.!We!bieden!ruimte!om!te!
‘spelen’!met!deze!onderwerpen,!om!wat!meer!lucht!te!krijgen.!Juist!als!een!samenleving!onder!druk!
komt!te!staan,! is!het!zo!noodzakelijk!dat!mensen!een!stap!achteruit!kunnen!zetten!en!stil!staan!bij!
wat!er!nu!eigenlijk!gebeurt.!!Critical!Mass!wil!dat!gesprek!en!die!reflectie!mogelijk!maken.!!

Wie(zijn(wij?(
Critical!Mass!maakt!interactieve!tentoonstellingen,!films!en!games!die!mensen!laten!nadenken!over!
hoe!we!met!elkaar!samenleven!en!omgaan!met!conflicten.!Critical!Mass!speelt!met!moeilijke!thema’s!
die! iedereen! in!de! samenleving! raken.! In!onze!projecten!vertellen!wij!mensen!niet!hoe! ze!moeten!
denken!en!wat!ze!moeten!vinden.!Wel!confronteren!we!mensen!met!hun!eigen!denkbeelden,!bieden!
hen!een!ander!perspectief,!of!laten!ze!onder!tijdsdruk!keuzes!maken.!We!laten!hen!voelen!hoe!het!is!
om!buitengesloten!te!worden!of!confronteren!ze!met!hun!eigen!vooroordelen.!Dit!doen!we!om!het!
gesprek!op!gang!te!brengen.!

De!thema’s!waar!wij!mee!werken!zijn!soms!heftig!en!zwaar,!maar!wij!maken!altijd!een!vertaling!naar!
toegankelijke!vormen!die!prikkelen,!confronteren!en!aan!het!denken!zetten.!Door!de! interactiviteit!
van! onze! games,! films,! installaties! en! werkvormen,! spreken! wij! met! onze! projecten! een! brede!
doelgroep!aan:!van!kinderen,!jongeren!en!(jong)!volwassenen!tot!professionals!die!met!voornoemde!
doelgroepen!werken.!In!ons!werk!zit!een!duidelijke! rode!draad:!het!gaat!over!wat!er! speelt! tussen!
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mensen,!hoe!mensen!met!elkaar!samenleven!en!hoe!soms!ook!conflicten!ontstaan.!We!spelen!met!
waar!het!schuurt!in!de!samenleving,!en!laten!mensen!door!middel!van!onze!creatieve!vormen!daar!
op!een!andere!manier!over!nadenken.!!

Critical!Mass!voert!zowel!projecten!uit!op!eigen!initiatief!als!in!opdracht!van!andere!organisaties.!Wij!
werken! daarin! het! liefst! voor! organisaties! die! maatschappelijk! betrokken! of! in! het! culturele! veld!
werkzaam! zijn.! We! werken! enkel! samen! met! organisaties! wiens! idealen! we! delen,! vanuit! de!
overtuiging!dat!onze!aanpak!van!toegevoegde!waarde!is!voor!organisaties!die!werken!aan!een!mooie!
wereld.! Tegelijkertijd! hebben! we! ook! een! eigen! drive! waar! we! aan! vast! houden,! en! zetten! we!
projecten!op!waar!we!zelf!in!geloven.!!Hieronder!geven!we!een!overzicht!van!onze!projecten.!

Eigen(projecten(
In!onze!eigen!projecten!staat!onze! relatie!met!de#ander! centraal.!Belangrijke!vragen!die!wij!hierbij!
opwerpen! is!of!wij! in! staat! zijn!om!onbevooroordeeld!naar!de!ander! te!kijken!en!waar!onze!angst!
voor! het! onbekende! vandaan! komt.! In! onze! projecten! houden! we! steeds! een! spiegel! voor,! en!
creëren!we!een!veilige!ruimte!om!naar!onszelf!te!kijken.!Een!belangrijke!focus!van!ons!werk!ligt!op!
scholen,! en! doelgroepen! daarbinnen! zoals! leerlingen,! docenten! en! schoolmanagement.! Daar! ligt!
onze!expertise,! kracht!én!onze!grootste!motivatie.!We!zijn!ervan!overtuigd!dat! juist! jonge!mensen!
kritisch!naar!zichzelf!en!de!wereld!moeten!leren!kijken,!én!moeten!kunnen!opgroeien!in!een!veilige!
omgeving!waar!ruimte!is!om!jezelf!te!zijn.!Met!onze!projecten!dragen!we!daaraan!bij.!!

VRIEND&VIJAND(
Sinds! 2014! reist! Critical! Mass! met! Expeditie! VRIEND&VIJAND! door! het! land.! VRIEND&VIJAND!
vergroot! de! sociale! veiligheid! op! scholen! door! de! actiebereidheid! van! leerlingen,! docenten! en!
schoolleiding!te!stimuleren.!Vijf!zeecontainers!zijn!omgebouwd!tot! ‘confrontatiecontainers’,!waarin!
op! speelse! wijze! moeilijke! onderwerpen! als! vooroordelen,! discriminatie,! pesten,! buitensluiting,!
sociale! invloed! en! conflictescalatie! bespreekbaar! worden! gemaakt.! Door! games,! confrontaties! en!
gesprekken!met! onze! trainers,!worden! scholieren! en! docenten! zich! bewust! van! hun! denkbeelden,!
houding!en!gedrag,!en!de!consequenties!hiervan.!

Voorafgaand! en! tijdens! het! bezoek! aan! de! confrontatiecontainers! voeren! we! op! school! een!
onderzoek! uit! naar! de! sociale! veiligheid.! Deze! ‘schoolscan’! is! gebaseerd! op! de! vooraf! ingevulde!
vragenlijsten! door! leerlingen! en! docenten! (kwantitatieve! gegevens)! en! de! terugkoppeling! van! de!
trainers!die!zij!per!rondleiding!doorgeven!(kwalitatieve!gegevens).!Onze!bevindingen!presenteren!we!
aan! de! schoolleiding! en! docenten! tijdens! een! studiemiddag.! We! vergelijken! de! uitkomsten! met!
andere!scholen!en!stellen!gezamenlijk!vast!welke!thema’s!extra!aandacht!behoeven.!Directies,!teams!
en! individuele! docenten! krijgen! op! deze!manier! handvatten! om! zelf! actie! te! ondernemen! om! de!
sociale! veiligheid! te! vergroten! en! te! zorgen! voor! een! goede! borging! binnen! bestaande!
onderwijsprogramma’s!en!het!schoolbeleid.!Een!tijdens!het!project!gevormd!kernteam!draagt!samen!
met!de!schoolleiding!zorg!voor!de!verdere!uitvoering!van!de!vervolgacties.!!

De!afgelopen!twee!jaar!heeft!VRIEND&VIJAND!met!veel!succes!door!het!land!gereisd,!op!ongeveer!40!
schoolpleinen!gestaan!en! rond!de!17.000! leerlingen!bereikt.!We!weten! inmiddels!wat!werkt,!maar!
ook! waar! kansen! voor! verbetering! liggen.! VRIEND&VIJAND! opent! ogen! en! enthousiasmeert!
leerlingen,! docenten! en! schoolleiders! om!werk! te!maken! van! sociale! veiligheid.!Door! ons!werk!op!
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Nederlandse! scholen! zien!wij!hoe!belangrijk!het! is!dat! leerlingen,!docenten!en! schoolmanagement!
gezamenlijk!optrekken!om!de!sociale!veiligheid!te!verbeteren.!Dit! is!niet!een!verandering!die! in!de!
week! dat! wij! op! een! school! zijn! bewerkstelligd! kan! worden,!maar! vereist! een! langere! adem.! Het!
vereist!blijvende!bewustzijn! van! scholieren,! stevige!vaardigheden!van!docenten!en!visie! vanuit!het!
management.! In!de!nieuwe!opzet,!die!wij!vanaf! januari!2016!uitvoeren,!staat!daarom!de!activering!
van!leerlingen,!docenten!en!schoolleiding!meer!centraal.!!

De!komende!jaren!willen!we!met!VRIEND&VIJAND!verder!werken!aan!veilige!scholen!in!Nederland.!
Meer! dan! nu!willen!we! op! eigen! benen! staan,! en! dus! een! groter! deel! van! de! financiering! van! dit!
project! vanuit! de! scholen! halen! in! plaats! van! uit! fondsen.! Tegelijkertijd! is! een! bijdrage! van!
(particuliere)! fondsen! nog! steeds! noodzakelijk! om! dit! kostbare! project! te! kunnen! draaien.! In! de!
eerste!maanden!van!2016! staat!daarom! fondsenwerving! centraal,! zodat!we!de! financiering!vinden!
om!de!komende!drie! jaar!VRIEND&VIJAND!voort! te!zetten.!Daarnaast!onderzoeken!we!hoe!we!het!
bereik!en!de!impact!van!het!project!nog!verder!kunnen!vergroten.!De!schoolscan,!en!in!het!bijzonder!
de! daaropvolgende! activering! van! scholen! en! hun! personeel! om! werk! te! maken! van! sociale!
veiligheid,!is!breder!en!duurzamer!inzetbaar,!en!voor!veel!scholen!van!belang.!Weten!hoe!leerlingen!
het!sociale!klimaat!ervaren!is!essentieel!om!te!werken!aan!een!veilig!klimaat,!maar!nóg!belangrijker!
is! dat! schoolleiding,! docenten! en! leerlingen! hier! zelf! aan! willen! bijdragen.! We! onderzoeken! met!
organisaties! als! Respect! Education! en! Nieuw!Wij! of! ook! zij! de! schoolscan! kunnen! inzetten! in! hun!
projecten! op! scholen.! Op! deze!manier! kunnen!we! ons! bereik! vergroten! en! tevens! de! impact! van!
verwante!organisaties!versterken.!!

(
UIT(DE(KLAS(
Moeilijke!thema’s!als!vooroordelen,!racisme!en!discriminatie!spelen!een!rol!in!onze!samenleving,!en!
dus!ook!in!de!klas.!Gesprekken!over!deze!thema’s!zijn!voor!iedere!leerling,!klas,!docent!én!school!van!
belang.! Tegelijkertijd! is! het! bespreekbaar! maken! van! thema’s! als! vooroordelen,! racisme! of!
discriminatie!vaak!lastig.!Het!raakt!aan!identiteit!en!is!daarmee!kwetsbaar.!Voor!leerlingen,!maar!ook!
voor!docenten.!Veel!docenten!geven!aan!handelingsverlegen!te!zijn!over!hoe!ze!deze!onderwerpen!
goed!moeten!bespreken.!Twee!op!de!vijf!docenten!geeft!aan!behoefte!te!hebben!aan!extra!scholing!
om!discriminerende!uitingen!van!leerlingen!bespreekbaar!te!maken.!

Critical! Mass! heeft! in! 2015! daarom! Uitdeklas.nl! ontwikkeld.! Uitdeklas.nl! is! een! webportal! voor!
docenten!met!games,!films!en!interactieve!werkvormen!over!vooroordelen,!discriminatie!en!racisme.!
Het!gratis!materiaal!is!deels!door!Critical!Mass!ontwikkeld,!maar!we!bieden!ook!materiaal!van!andere!
maatschappelijke! organisaties! aan.! Hiermee! ondersteunen! we! docenten! om! deze! soms! moeilijke!
gesprekken!met!leerlingen!aan!te!gaan.!!

Alle!werkvormen!kunnen!worden!gesorteerd!op! thema! (vooroordelen,! racisme!of!discriminatie)!en!
eenvoudig!worden!doorzocht!op!niveau,!duur,!kosten!en!of!het!een!werkvorm!is!voor! in!de!klas!of!
bijvoorbeeld! een! excursie.! We! vragen! docenten! om! eenmalig! in! te! loggen,! zodat! docenten! zelf!
kunnen!bijhouden!welke!werkvormen!ze!gebruikt!hebben,!en!wij!kunnen!bijhouden!hoe!en!door!wie!
de!website!gebruikt!wordt.!Naast!ons!eigen!materiaal,!bevat!de!website!reeds!materiaal!van!NiNsee,!
Anne!Frank!Stichting!en!Nederland!Wordt!Beter.!Ook!wordt!in!2016!het!aanvullende!lesmateriaal!van!
VRIEND&VIJAND!verwerkt!binnen!dit!portal,!zodat!er!1!heldere!plaats!is!waar!docenten!lesmateriaal!
kunnen!vinden.! In!de!komende! jaren!blijven!we!nieuwe!werkvormen! toevoegen.!Hierdoor!blijft!de!



!

!
4!

website!in!ontwikkeling,!verankeren!we!de!docentenportal!binnen!ons!eigen!werk!én!verwachten!we!
dat!docenten!naar!de!website!toe!blijven!komen.!Tot!slot!gaan!we!onderzoeken!of!het!materiaal!van!
Uitdeklas.nl! via! uitgevers! een! plaats! kan! krijgen! binnen! studieboeken,! om! zo!meer! bekendheid! te!
geven!aan!het!materiaal.!

Met! Uitdeklas.nl! willen! we! de! komende! jaren! docenten! duurzaam! aan! ons! binden,! en! docenten!
stimuleren!om!thema’s!als!vooroordelen,! racisme!en!discriminatie!daadwerkelijk! te!bespreken.!We!
evalueren!onze!werkvormen!in!de!klas,!en!krijgen!daarmee!steeds!meer!zicht!op!waar!de!uitdagingen!
liggen! bij! docenten! om! deze! thema’s! bespreekbaar! te!maken.!We! bouwen! hierdoor! steeds!meer!
expertise! op.! Gekoppeld! aan! de!website! ontwikkelen!we! een! docententraining! aan! docenten,! om!
hen! te!ondersteunen! in!het!bespreekbaar!maken!van!moeilijke!onderwerpen.!Dit!kan!plaatsvinden!
binnen!de!context!van!het!project!VRIEND&VIJAND,!maar!ook!daarbuiten.!!

DE(ANGSTFABRIEK(
“Het#is#goed#om#minder#vooroordelen#te#hebben,#maar#het#is#ook#goed#voor#onze#eigen#veiligheid#om#
ze#wel#te#hebben”,!zeiden!leerlingen!uit!Noordwijkerhout!laatst.!Deze!leerlingen!komen!op!school!en!
in!hun!dorp!nauwelijks!mensen!van!een!andere!culturele!achtergrond!tegen.!Deze!uitspraak!laat!zien!
hoe!onbekendheid!met!de!ander!vaak!samen!gaat!met!angst!voor!de!ander.!Onze!samenleving!lijkt!
soms!in!de!greep!te!zijn!van!angst,!en!het!is!moeilijk!om!niet!door!deze!angst!aangestoken!te!worden.!
In!een!nieuw!project!onderzoeken!we!onze!angst!voor!de!ander.!!

In!dit!project!bouwen!we!de!de!kermisattractie!LunaPark!om!tot!een!‘angstfabriek’,!met!daaraan!een!
virtuele! tentoonstelling! gekoppeld.! In! de! angstfabriek! kunnen! bezoekers! onderzoeken! waar! hun!
angst!voor!de!ander!vandaan!komt.!We!bekijken!angst!vanuit!allerlei!disciplines,!zoals!de!psychiatrie,!
geschiedenis,! mediastudies,! culturele! antropologie,! sociale! psychologie,! etc.! Met! installaties!
ontregelen!we! de! bezoekers,! werpen!we! nieuwe! vragen! op,!maar! laten!we! hen! ook! zoeken! naar!
antwoorden.!Want! is! onze! angst! voor! de! ander! terecht?!Waarom! zijn! sommige!mensen! angstiger!
dan!anderen?!En!helpt!kennis!bij!het!tegengaan!van!angst?!

Een!bezoek!aan!de!Angstfabriek!helpt!mensen!in!het!relativeren,!accepteren!en!soms!zelfs!omarmen!
van!onze!angst.!Deze! relativering!van!angst! is!noodzakelijk! in!een!samenleving!waar! relaties!onder!
spanning!staan.!Door!gebruik!te!maken!van!de!symboliek!van!een!kermis,!verwachten!we!een!nieuwe!
doelgroep!met!dit!project!te!kunnen!bereiken,!en!meer!lucht!in!een!beladen!debat!te!brengen.!!

In!de!eerste!helft!van!2016!gaan!we!aan!de!slag!met!het!projectvoorstel,!zodat!we!eind!2016,!begin!
2017!kunnen!starten!met!de!ontwikkeling!van!de!fabriek.!Het!streven!is!om!vanaf!de!zomer!van!2017!
te!gaan!toeren!langs!festivals,!!scholen,!hbo’s!en!universiteiten.!!

IMPLICIETE(BIAS(
In!2015!heeft!Critical!Mass!een!project!naar!(onderhuids)!racisme!uitgevoerd,!in!samenwerking!met!
De! Familie! Film! &! TV,! IJsfontein! en! DDvL.! In! december! 2014! lanceerden!we! op! Onderhuids.nl! de!
Implicit!Association!Test!(IAT).!Deze!test!is!oorspronkelijk!ontwikkeld!door!Harvard!University!om!te!
onderzoeken! welke! automatische! voorkeuren! mensen! hebben.! De! IAT! op! Onderhuids.nl! is!
ondertussen! door! bijna! 60.000! mensen! gespeeld,! en! bestaat! uit! twee! varianten:! een! gericht! op!
huidskleur! en! een! op! afkomst.! Hoewel! de! meeste! mensen! aangeven! voorstander! van! een!
multiculturele! Nederlandse! samenleving! te! zijn,! vertoont! de! overgrote! meerderheid! van! de!
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testdeelnemers!met!een! lichte!huidskleur!en!een!Nederlandse!afkomst!een!voorkeur!voor!mensen!
met!een! lichte!huidskleur!of!Nederlandse!afkomst.!Wij!merken!dat!dit!botst!met!het! zelfbeeld!dat!
veel!mensen!in!Nederland!van!zichzelf!hebben.!!

Ook! onder! docenten! komt! Critical! Mass! veel! weerstand! tegen! om! vooroordelen! en! een! eigen!
mogelijke!bias!te!bespreken.!Als!we!docenten!vragen!naar!hun!vooroordelen,!horen!wij!vaak!dat!ze!
deze!niet!hebben.!Zij!geven!aan!kleurenblind!te!zijn!en!geen!onderscheid!te!maken.!Toch!horen!wij!in!
onze! projecten! van! veel! leerlingen! dat! zij! de! indruk! hebben! dat! sommige! docenten! onderscheid!
maken! of! discrimineren.! Zij! vertellen! over! opmerkingen! van! docenten! die! hen! hebben! geraakt,! of!
docenten! die! een! te! lage! verwachting! van! ze! hadden.! Onder! docenten! is! het! vaak! lastig! om! dit!
onderwerp!aan! te! kaarten.!Aangezien!veel!docenten!geloven!dat! ze!geen!vooroordelen!hebben,! is!
het! soms! moeilijk! om! impliciete! patronen,! associaties! en! discriminerend! gedrag! onder! ogen! te!
komen.!!!!

De! komende! jaren! wil! Critical! Mass! de! impliciete! bias! in! het! onderwijs! aankaarten.! We! nodigen!
docenten!uit!om!stil!te!staan!bij!de!vraag!of!zij!onbevooroordeeld!naar!hun!leerlingen!kunnen!kijken,!
en! of! leerlingen! van! diverse! afkomst! gelijke! kansen! hebben! in! het! Nederlandse! onderwijs.! Deels!
zullen!we!dit!doen!met!de!scholen!waar!wij!mee!werken!binnen!het!project!VRIEND&VIJAND,!maar!
daarnaast!willen!we!dit!onderwerp!breder!agenderen.!!

Als! start! van!dit! traject! organiseren!we!op!21!maart! 2016! in! samenwerking!met! IZI! Solutions,! een!
evenement!waarin!we!op!speelse!en! ludieke!wijze!onderzoeken!hoe!het!staat!met!de!(on)bewuste!
(voor)oordelen! en! opvattingen! op! het! gebied! van! racisme! en! discriminatie! in! het! Amsterdamse!
onderwijs.!Zijn!docenten!kleurenblind!of!hebben!ze!een! (on)bewuste!voorkeur!voor! leerlingen!met!
hun! ‘eigen’! achtergrond?! Hebben! deze! mogelijke! voorkeuren! gevolgen! voor! de! adviezen! en!
beoordelingen! in! het! primair,! voortgezet,! beroepsg,! hoger! of! wetenschappelijk! onderwijs?! Tijdens!
het!evenement!doen!we!met!de!zaal!de!Implicit!Association!Test!om!te!kijken!of!er!een!onbewuste!
voorkeur! is! voor! mensen! met! een! Nederlandse! achtergrond! of! Marokkaanse! achtergrond.!
Vervolgens! simuleren! we! een! rechtbankzitting,! waarbij! docenten,! (ervarings)deskundigen! en!
betrokkenen! uit! het! onderwijs! worden! gehoord.! Met! alle! betrokken! partijen! zoeken! we! naar!
antwoorden!en!oplossingen.!

Daarnaast!willen!we!in!2016!en!2017!andere!initiatieven!ontwikkelen!om!docenten!aan!te!moedigen!
om!een!mogelijke!bias#en!vooroordelen!onder!ogen!te!zien,!en!stil!te!staan!bij!hoe!ze!omgaan!met!
leerlingen! met! bigculturele! achtergrond! of! een! donkere! huidskleur.! Met! de! Familie! Film! &! TV!
onderzoeken!we!een!samenwerking!rondom!de!nog!te!verschijnen!documentaire!Welkom!van!Karin!
Junger.! Deze! documentaire! volgt! de! levens! van! een! groep! gekleurde! jonggvolwassenen,! die!
geconfronteerd! worden! met! racistische! uitingen,! waaronder! uitspraken! van! docenten.! Door! deze!
film! in! te! zetten! in!pabo’s,! lerarenopleidingen!en!op!scholen,!kunnen!we!het!gesprek!openen!over!
bias!en!(onderhuids)!racisme!onder!docenten.!!

Projecten(in(opdracht(
Critical! Mass! zet! graag! haar! expertise! in! voor! andere! organisaties.! Hiermee! werken! we! aan! onze!
idealen!en!vergroten!we!ons!bereik!en! impact.!Met!deze!projecten!verbreden!we!bovendien!onze!
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financiële!basis,!en!zorgen!we!dat!Critical!Mass!ook!onafhankelijk!van!fondsen!kan!(blijven)!opereren.!
Eventuele!winst!van!projecten!investeren!we!in!eigen!projecten.!!

De!komende!jaren!wil!Critical!Mass!zich!ontwikkelen!tot!een!bureau!dat!bekend!is!bij!musea,!goede!
doelen,! theatergezelschappen! en! productiehuizen.! In! 2015! heeft! Critical! Mass! met! verschillende!
opdrachten! voor! externe! opdrachtgevers! laten! zien! wat! ze! in! huis! heeft.! We! ontwikkelden! de!
rondreizende! kindertentoonstelling! “Kind! onder! Vuur”! voor! het! Rode! Kruis! en! Humanity! House,!
maakten! een! museale! installatie! voor! de! tentoonstelling! “De! Aanval”! en! ontwikkelden! een!
lesprogramma! over! hulpbereidheid! voor! het! Rode! Kruis.!Met! dit! portfolio! hebben! we! een!mooie!
basis!om!nieuwe!opdrachten!te!acquireren.!We!richten!ons!hierbij!specifiek!op!een!aantal!velden.!

Voor! de! museale! wereld! wil! Critical! Mass! installaties! ontwikkelen.! We! richten! ons! hierbij!
bijvoorbeeld! op! oorlogsg! en! verzetsmusea,!wetenschapsmusea! (Nemo,!Universiteitsmusea,! Teylers!
Museum,! Communicatie!Museum)! en! geschiedenismusea.!Wij! zetten! hierbij! in! op! de! ontwikkeling!
van!(educatieve)!installaties!en!de!ontwikkeling!van!onderwijsprogramma’s!voor!jonge!bezoekers.!In!
het! eerste! kwartaal! van! 2016! richten! we! voor! het! Museum! Rotterdam! ’40g’45! NU! een!
tentoonstellingsruimte! in!over!dilemma’s! tijdens!de!Tweede!Wereldoorlog!en!vergelijken!deze!met!
dilemma’s! van! nu.!Met! deze! permanente! tentoonstelling! als! uitvalsbasis!willen!we!de! bekendheid!
van!Critical!Mass!onder!oorlogsg!en!verzetsmusea!vergroten.!!

Voor!goede!doelen!en!andere!ngo’s!richt!Critical!Mass!zich!op!projecten!waarmee!bewustwording!en!
handelingsbereidheid!wordt! vergroot.!Dit! kan! variëren! van! een! tentoonstelling,! een! serious! game,!
een!lesprogramma!of!een!spel!op!internet.!We!richten!ons!op!ngo’s!die!werken!aan!een!samenleving!
waarin!mensen! positief!met! elkaar! omgaan.! Dat! zijn! bijvoorbeeld! organisaties! als! het! Rode! Kruis,!
Amnesty!International!of!organisaties!die!zich!net!als!Critical!Mass!inzetten!voor!sociale!veiligheid!op!
scholen.! Ook! voor! bedrijven! die! een! sociale! missie! hebben! zetten! we! ons! graag! in.! Zo! zijn! we!
bijvoorbeeld! in! gesprek! met! het! ijsmerk! Ben&Jerry’s! over! een! campagne! rondom! een! inclusieve!
samenleving.!!

Hoe(werken(we?(
Of!het!nu!projecten!in!eigen!beheer!zijn!of!in!opdracht!van!externen,!de!kwaliteit!van!onze!projecten!
staat! altijd! voorop.! We! werken! vanuit! een! passie! voor! de! thematiek! en! de! vorm,! en! leveren!
producten!waar!we!zelf! in!geloven.!Dit!betekent!dat!het! team!van!Critical!Mass!scherp!blijft!op!de!
inhoud,!maar!ook!op!de!hoogte!moet!zijn!van!wat!er! (technisch)!mogelijk! is.!We!zijn!daarom!altijd!
actief! op! zoek! naar! nieuwe! inspirerende! vormen! en! houden! onze! ogen! open! in! het! onderwijs,! in!
musea,!op!festivals,!in!het!theater!en!op!social#media.!Daar!vinden!wij!de!inspiratie!om!zelf!nieuwe!
dingen! te! ontwikkelen,! onze! eigen! projecten! te! verbeteren! en! ontdekken! we! nieuwe!
samenwerkingspartners.!!

Critical! Mass! heeft! in! de! afgelopen! tien! jaar! een! uitgebreid! netwerk! van! creatieve! mensen! en!
bedrijven! opgebouwd,! bestaande! uit! onder! andere! grafisch! vormgevers,! websitebouwers,! game!
ontwikkelaars,! filmers! en! tentoonstellingsbouwers.! Voor! iedere! opdracht! zorgen! we! met! deze!
partners! voor! een!passende! vorm!en! stijl! en! technische! knowghow.!Door! deze! samenwerking!met!
creatievelingen!aan!te!gaan,!kan!het!team!van!Critical!Mass!altijd!de!inhoud!vooropstellen.!!!
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Hoe(zijn(we(georganiseerd?(
Critical! Mass! is! een! stichting! (ANBIgstatus)! met! een! bestuur! en! een! tweekoppige! directie,! die!
gezamenlijk!eindverantwoordelijk!is!voor!de!aansturing!van!Critical!Mass.!Daarnaast!werken!we!met!
een!klein!team!van!projectleiders!en!projectmedewerkers.!In!de!komende!jaren!willen!we!onze!vaste!
formatie!uitbreiden!om!zo!meer!projecten!te!kunnen!doen!en!de!continuïteit!van!Critical!Mass!beter!
te!kunnen!garanderen.!Daarnaast!werken!we!met!een!flexibele!schil!van!freelancers!en!hebben!we!
voor! ons! project! VRIEND&VIJAND! een! pool! van! 70! trainers,! die! voor! een! kleine! vergoeding! met!
leerlingen!werken.!Critical!Mass!heeft!een!bestuur!op!afstand.!!!

De!komende!jaren!willen!we!investeren!in!het!verbreden!van!ons!netwerk.!We!zetten!een!netwerk!
op! van!meedenkers,! van!mensen! die! ons! kritisch! kunnen! bevragen.! Zij! zorgen! dat! onze! blik! breed!
blijft.!Ze!houden!ons!scherp!en!geïnspireerd.!De!meedenkers!zijn!bovendien!de!brug!naar!potentieel!
nieuwe!opdrachtgevers!en!kunnen!helpen!met!het!vergroten!van!de!naamsbekendheid!van!Critical!
Mass.!!

Uitdagingen(
Om!effectief!te!kunnen!opereren,!is!het!belangrijk!om!een!(financieel)!gezonde!organisatie!te!zijn!en!
blijven.!Voor!Critical!Mass!zijn!er!op!deze!gebieden!nog!slagen!te!slaan.!Als!kleine!organisatie!die!veel!
projecten! uitvoert,! is! werkdruk! een! aandachtspunt.! De! komende! jaren! zetten! we! daarom! in! op!
projecten! met! een! realistisch! budget! en! tijdsspanne,! waar! voldoende! geld! op! overblijft! om! onze!
overhead! te!dekken.!Dit! vereist! ook!dat!we!binnen!de!organisatie!op!een!heldere!manier!werken,!
met!duidelijke!verantwoordelijkheden!en!afspraken.!Nadat! in!2014!Critical!Mass! is!gereorganiseerd!
en! een! nieuwe! organisatiestructuur! heeft! gekregen,! zullen! wij! vanuit! deze! structuur! de! komende!
jaren!gaan!werken.!!

De!komende! jaren!blijven!we! investeren! in!een!prettige!werkomgeving.!Het!werk!van!Critical!Mass!
heeft!een!creatief!en!multimediaal!karakter,!waarbij!het!noodzakelijk! is!om!samen!te!brainstormen!
en! nieuwe! concepten! te! ontwikkelen.! We! ontvangen! met! regelmaat! potentieel! nieuwe!
opdrachtgevers,! en! willen! dan! onze! creativiteit! uitstralen.! In! 2015! zijn! al! grote! stappen! gezet! in!
verbetering! van! ons! kantoor! en! dit! zal! in! 2016! voortgezet!worden.! Verder! zijn! onze!medewerkers!
veel!op!pad,!en!hebben!dan!toch!goede!ICTgfaciliteiten!nodig.!De!komende!jaren!staat!dit!hoog!op!de!
agenda.!

Belangrijk!aandachtspunt!is!tot!slot!de!diversiteit!binnen!onze!eigen!organisatie.!Gezien!de!thema’s!
waar!wij!mee!werken,! is! het! belangrijk! om!ook!binnen!onze!organisatie! diverse! achtergronden!en!
zienswijzen! binnen! te! halen.!We! zijn! tot! de! conclusie! gekomen! dat! Critical!Mass!met! een! te! ‘wit’!
team!werkt,!en!willen!daar!verandering!in!aanbrengen.!Dit!willen!we!verbeteren!in!alle!lagen!van!de!
organisatie:!van!ons!vaste!team!en!het!bestuur!tot!aan!onze!trainerspool.!Dit!doen!we!door!proactief!
te!werven!en!actief!op!zoek!te!gaan!naar!mensen!die!mede!door!hun!achtergrond!iets!toevoegen!aan!
Critical!Mass.!In!onze!trainerspool!hebben!we!al!grote!stappen!gezet,!en!heeft!inmiddels!1!op!de!vier!
trainers!een!bigculturele!achtergrond.!!
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