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MASTER works....
In de afgelopen 20 jaar ontwikkelde Master Totaalinrichting zich tot een
professionele specialist. Voor vrijwel alle bestaande branches zijn bijzondere projecten uitgevoerd op basis van de ruim aanwezige branchekennis
en know-how. Zo is Master Totaalinrichting nauw betrokken bij kleine en
grote projecten in onder andere de financiële- , sportieve-, hotel- en zorgbranche. Een klein kijkje achter de schermen..

brandvertragende en gifvrije materialen in vrolijke kleuren

ONTZORGEN IN DE ZORGBRANCHE
Veilige stof tot nadenken
De kennis van de Hoofddorpse projectinrichter in de zorgsector is breed. Afgelopen jaren zijn door Master veel inrichtingsprojecten
gerealiseerd ten behoeve van de opvang van gehandicapten. Daarbij is bij de stoffenkeuze en de inrichting, altijd rekening gehouden
met de leeftijd en/of de gradatie van de handicap, maar ook met de wettelijke normen en bepalingen.

Grote kennis zorgbranche
‘DROGE’ HISWA
Meedenkers en meedoeners
De internationale botententoonstelling HISWA kent grote
bekendheid in Nederland en daarbuiten. Kenmerkend is de
grote hoeveelheid aanbieders, die zich (anders dan met hun
product), in presentatie nauwelijks van elkaar onderscheiden.
In nauwe samenwerking met Jan van Gent-sloepen, ontwikkelde Master op verzoek van eigenaar Bart Heemskerk
een 200 m2 grote beursstand, waarin sfeer, beleving en
lifestyle centraal stond. Met sfeervolle achterwanden, steen/
waterkleurige Interface tapijten en creatief toegepaste
decoratie, werd de stand met Master’s kennis van lifestyle
afgelopen maart omgetoverd tot de meest aantrekkelijke
stand van de HISWA. Dit alles in nauwe samenwerking met
lokale ondernemers, waaronder een toonaangevend tuinbedrijf, een gerenommeerd restaurant en een deskundig
narrowcasting-bedrijf.

In de zorg is het gebruik van hygiënische en slijtvaste vloeren een must.
Marmoleum en PVC zijn gifvrij en worden toegepast in vrolijke kleuren, zodat
be-woners zich er ook thuis bij voelen. Alle verwerkte materialen en stoffen zijn
brandvertragend, daarom worden FR- of Trevira stoffen veel toegepast. Met zorginstellingen is door de volop aanwezige kennis van de branche en door de grote
flexibiliteit in levering en inrichting door Master, een uitstekende samenwerking met
de branche ontstaan. Veel vloerbedekking en stoffen worden door Master voor de
instellingen op voorraad gehouden.

Slimme en veilige oplossingen
Bij de inrichting worden slimme oplossingen voor bewoners en verzorgenden
toegepast. Stoelleuningen zijn zo degelijk in het frame verwerkt, dat ze de krachten
bij het opstaan, eenvoudig doorstaan. Om de verzorgende te ontlasten, zijn stoelen eenvoudig naar achteren te trekken en soms zelfs voorzien van wieltjes in het
achterste deel van het onderstel om de stoel eenvoudig te verplaatsen. Een zitbank
hoort in de visie van Master uit meer elementen te bestaan, zodat bij beschadiging
of niet-verwijderbare vlekken, de stof eenvoudig kan worden vervangen.
Door bij het offreren van zorgprojecten veel kennis aan haar opdrachtgever ter beschikking te stellen, wordt vaak voor Master Totaalinrichting gekozen, die door de
grootschalige inkoop voor al haar cliënten, qua prijs niet onderdoet voor overige
aanbieders.
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Een veilige thuisbasis

MASTER-PROJECT: COLIMBRA
Creatieve kwaliteit in supersnelle dienstverlening.
Het Hoofddorpse ICT-bedrijf Colimbra (thans Solera), kende een serieus
huisvestingsprobleem. Het moest op korte termijn verhuizen naar een
nieuw locatie, die al snel in een drie keer zo grote kantoorruimte werd
gevonden. Maar hoe richt je het binnen drie maanden in op basis van een
aantal stevige wensen? Master Totaalinrichting bood uitkomst.

Familie! Waar denkt u aan bij het woord familie? Een veilige thuisbasis,
onvoorwaardelijke liefde, geborgenheid, een groep mensen die je steunt,
vertrouwt en waar u lief en leed mee deelt? Dat geldt in ieder geval voor
mij. De kracht van familie. Daar geloof ik in. Ik ben daarom ontzettend blij
met de ruimte die HMore mij biedt om u via dit magazine bekend te maken
met het werk van WereldOuders. In deze column laat ik u graag kennis
maken met deze organisatie en het prachtige werk dat we doen.
Onder het motto ‘We Are Family’ maakt WereldOuders zich er hard voor
dat elk kind in Latijns-Amerika de kans krijgt om tot een familie te behoren. Elk kind heeft recht op verzorging en een knuffel, elk kind verdient
liefde en elk kind mag voelen dat hij ergens thuishoort. Wij zijn deze familie. De eerste wereldwijde familie.
We helpen kwetsbare en thuisloze kinderen in Latijns-Amerika zich te
onttrekken aan een situatie van verwaarlozing, analfabetisme, misbruik,
drugs, geweld en armoede. We bieden hen een stabiele en liefdevolle omgeving, bestaande uit andere kinderen, vrijwilligers en professionals. Naast
liefde, aandacht en verzorging krijgen ‘onze’ kinderen scholing en een vakopleiding. Zo groeien zij op tot zelfbewuste mensen voor wie de toekomst
open ligt. Loslaten is moeilijk, zoals in elke familie, maar gelukkig keren de
kinderen als jongvolwassenen niet zelden met een diploma op zak terug
naar de gemeenschap om deze te helpen en verder te versterken. Want
familiebanden zijn onvoorwaardelijk.
Hoe wij over families denken, dat drijft ons. Onze organisatie en onze
aanpak. We weten dat wie opgroeit in veiligheid en met liefde, zelfbewust
en met vertrouwen de toekomst tegemoet treedt. Dat is wat je wilt voor
je familie. En dat willen we ook voor onze familie in Latijns-Amerika. Zo
denken we bij WereldOuders en bij Nuestros Pequeños Hermanos (NPH),
de internationale organisatie waarvan we deel uit maken. En dat maakt
ons mandaat duidelijk en dwingend.

Al snel waren de wensen van opdrachtgever bekend. Het zou geen standaardkantoor mogen worden. Het moest open, stoer en manlijk zijn, maar
wel huislijk. Visgraat in de vloer en eenheid in kantoormeubilair was gewenst, maar ook grappige interieurelementen waren welkom. Rekening
houdend met twintig werkstations, tien flexplekken, twee spreekkamers,
een boardroom voor twaalf personen, een gezamenlijke lunchruimte en
een vast budget, ging de ontwerpafdeling van Master direct aan de slag met
een schetsontwerp voor interieurinrichting en meubilair.
De oplossingen werden gevonden in de toepassing van glazen wanden
met zwart staal. Als vloerafwerking werd een visgraat-vloer gelegd, met
daarin karpetten ingesneden onder de bureaus. Deze vloertoepassingen
realiseerden samen de huislijke sfeer. De logokleuren van Colimbra kwamen in accenten terug. De stoere en grappige accessoires als bijvoorbeeld
een pistoollamp zorgden voor de glimlach in het interieurontwerp. Master
realiseerde het Colimbra-project vanaf de eerste briefing tot oplevering in
slechts drie maanden.
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Wilt u ook de wereld een beetje mooier maken? Ik neem u heel graag mee
in de dagelijkse praktijk van WereldOuders, de kinderen voor wie we ons
inzetten en de impact van ons werk. Wij willen graag groeien en zoeken
hiervoor bedrijven en enthousiaste mensen die hier op maat en hun eigen
manier en een bijdrage aan willen leveren. Wilt u nu al meer weten?
Kijk dan op www.wereldouders.nl voor meer informatie
We are family
Pauline Lemberger,
Directeur WereldOuders

