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1. Het ontstaan van Over Rood 
Over Rood is in 2011 opgericht door Peter van Bergen en Gijs van Arken. Vanuit hun vrijwilligerswerk bij het 
Nederlandse Rode Kruis waren zij geïntrigeerd door het proces dat mensen met schulden doormaken. De 
negatieve spiraal waarin zij terechtkomen en de enorme impact die dat uiteindelijk heeft op de capaciteiten 
van mensen. Hoe kan het dat in een rijk land als Nederland zoveel mensen getraumatiseerd thuis op de bank 
komen te zitten? Niet meer in staat zijn te werken? Geen toekomst meer zien voor zichzelf? Dat waren vragen 
die hen bezig hielden.  
 
Ze gingen op onderzoek uit en kwamen tot de ontdekking dat mensen met schulden volgens een vast patroon 
steeds verder in de problemen komen. Ze raken verstrikt in een systeem dat ze niet begrijpen en waarop ze 
geen invloed lijken uit te kunnen oefenen. Het gebrek aan begrip van de gebeurtenissen en het gebrek aan 
controle op de situatie zorgt ervoor dat mensen die met schulden te maken krijgen een enorme mentale 
dreun oplopen. Het gehele systeem is gericht op geld en het uitvoeren van wet- en regelgeving. Voor de mens 
achter de schulden, de oorzaken daarvan en de consequenties voor iemands welzijn, is vaak (te) weinig 
aandacht. 
 
De initiatiefnemers van Over Rood zijn daarom op zoek gegaan naar manieren waarop mensen met schulden 
ondersteund zouden kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat iemand pas echt geholpen is als hij zelf zijn 
problemen onder controle heeft gekregen. Het verlies van eigenwaarde en vertrouwen in eigen kunnen en het 
niet kunnen accepteren van opgelegde oplossingen zijn de belangrijkste katalysatoren van depressie, burn-
out, trauma en langdurige psychische problemen. Alleen wanneer iemand zelf bewust voor een oplossing 
heeft gekozen waarvan hij min of meer de consequenties kan overzien, is de oplossing duurzaam en zijn de 
consequenties van de oplossing voor hem en voor de naaste omgeving aanvaardbaar.  
 
Peter van Bergen: “Tijdens mijn werk bij het Rode Kruis kwam ik erachter hoe ongelooflijk veel impact een 
schuldhulptraject heeft. Duizenden mensen zitten met de gordijnen dicht thuis. Zien geen toekomst voor 
zichzelf. Zijn getraumatiseerd. Niet eens meer in staat hun eigen post open te maken. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat mensen als ze in de schuldhulp terecht komen 13 IQ punten verliezen. Dat is bizar. Veel is te 
voorkomen als op tijd wordt ingegrepen. Door zelf in een vroegtijdig stadium je problemen op te lossen kun je 
veel sneller en makkelijker de draad van je leven weer oppakken. Daarom vind ik het belangrijk om er alles 
aan te doen dat zo veel mogelijk mensen de regie in eigen hand kunnen houden en met goede begeleiding 
hun eigen probleem kunnen oplossen.” 
 
Van alle ondernemers stopt de helft om financiële redenen. Een heel groot deel heeft dan al schulden. Meer 
dan een kwart van de ondernemers krijgt vroeg of laat te maken met een schuldsanering of faillissement. 
Duizenden (ex-)ondernemers zitten daardoor overspannen en getraumatiseerd thuis. Zonder werk. Zonder 
hoop. Zonder toekomst. Dat is een enorm persoonlijk drama. En ook zonde van het potentieel, het talent, de 
productiviteit en de (hoge) maatschappelijke kosten. 
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2. Inleiding  
2016 was het jaar van de waarheid voor Over Rood. Lukt het onze ambitieuze doelen te realiseren? Alle 
gemeenten mee te krijgen? Genoeg goede mensen te vinden die voor Over Rood aan de slag willen? Het 
groeitempo waar te maken zonder concessies te doen aan de kwaliteit? Het antwoord op al deze vragen blijkt 
volmondig ja. Of het komt door de zorgvuldige voorbereiding, de enorme kwaliteit van het team van Over 
Rood, de schat aan kennis en ervaring van de medewerkers of het degelijk fundament onder de organisatie 
dat in de voorgaande jaren is gelegd? Waarschijnlijk speelt dit allemaal een rol bij het gemak waarmee de 
organisatie is gegroeid van 1 naar 10 vestigingen.  
 
Het subsidie project heeft eigenlijk continue een aantal maanden voorgelopen op schema. De begroting loopt 
precies in de pas. Binnen het budget is zelfs nog ruimte gevonden om niet zeven maar negen nieuwe 
vestigingen op te zetten. Eind 2016 heeft Over Rood 8 vestigingen en zijn nog eens twee vestigingen in de 
opstartfase. Een schitterend resultaat. 
 
Het vraagt veel geduld en toewijding om gemeenten te overtuigen dat Over Rood een heel waardevolle 
aanvulling is op bureau zelfstandigen en maatschappelijk werk. In de meeste gemeenten is dit inmiddels 
gelukt. Bij sommige gemeenten zijn we nog in gesprek maar wordt ons geduld nog op de proef gesteld. 
Ondanks de zeer lage kosten, het hoge kwaliteitsniveau en de enorme besparing die Over Rood voor de 
gemeenten kan realiseren is het steeds weer een langdurig proces. Maar Over Rood is geduldig en 
vasthoudend. En dat werpt gelukkig uiteindelijk zijn vruchten af. 
 
Peter van Bergen: Ik ben trots en dankbaar voor het geweldige team van Over Rood. Alle vrijwilligers en 
vestigingsmanagers: Jullie doen je werk zonder daar iets voor terug te verwachten, zonder in de spotlights te 
staan met ongelooflijk veel passie en toewijding. De meeste cliënten realiseren zich niet hoe bijzonder dat is. 
Super veel dank voor jullie waardevolle bijdrage! 
 
Wat ik mooi vind om te zien is dat in gemeenten waar we al langer actief zijn de zwaarte van de cases 
afneemt. Door de laagdrempeligheid en goede naamsbekendheid zien we na verloop van tijd dat 
ondernemers eerder aan de bel trekken. En niet zoals daarvoor soms het geval maanden of zelfs al jaren 
opzoek zijn naar de juiste hulp, waardoor het probleem groter en groter is geworden.  
 
Helaas zijn er nog steeds gemeenten waar een ondernemer die zijn administratie niet op orde heeft 
weggestuurd wordt. ZPP-ers die niet in aanmerking komt voor een lening of uitkering via de BBZ regeling 
(slechts 10% van de ondernemers in zwaar weer blijkt uiteindelijk via deze regeling geholpen te kunnen 
worden), worden eenvoudigweg niet geholpen. Terwijl particulieren in precies de zelfde situatie, alleen 
zonder een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in die gevallen wél geholpen worden! De politiek zegt 
ZZP begint met zelfstandig. Maar de impact van schulden op iemands welzijn is voor een ZZP-er echt niet 
anders dan voor iemand in loondienst. Als maatschappij hebben we besloten mensen met schulden, ongeacht 
het inkomen van het gezin, te helpen deze schulden op te lossen. Heb je een bedrijf dan wordt de hulp in heel 
veel gevallen echter niet geboden. 
 
Met vestigingen door het land kan Over Rood veel gemeenten inmiddels bedienen. De uitdaging voor 2017 
wordt om ook voor de omliggende kleinere gemeenten de onkosten die we nu eenmaal moeten maken om 
een dienst van hoge kwaliteit te kunnen bieden vergoed te krijgen. Op dit moment betaald Over Rood de 
kosten van trajecten voor veel kleine gemeenten nog uit eigen zak. Dat is niet lang meer houdbaar. 
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Dit verslag beschrijft de ontwikkelingen van Over Rood in het jaar 2016. Het geeft gelijk een kijkje in de 
keuken van Over Rood door interviews met de mensen achter de organisatie, met initiatiefnemer Peter van 
Bergen, met cliënten en vrijwilligers in het Over Rood team. 
 
Het bestuur van de Coöperatie legt met dit verslag verantwoording af aan haar leden, financiers en andere 
belanghebbenden over het gevoerde beleid, de activiteiten en de behaalde resultaten. 
 
Overal waar in dit verslag sprake is van de ondernemer en hij, kan ook zij gelezen worden. 
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3. Waarom is Over Rood zo succesvol en hard nodig? 
 
Als maatschappij hebben we besloten mensen met schulden te helpen. Omdat het hebben van schulden 
bijzonder impactvol is. Schulden veroorzaken veel stress, en andere gezondheidsproblemen en zijn een 
belangrijke oorzaak van Armoede. Schulden kosten bovendien heel veel geld voor de maatschappij.  
 
Het helpen van mensen met schulden is dus niet alleen moreel de enige mogelijke keuze, het is ook een 
fantastische businesscase. Hoe eerder en hoe beter mensen met schulden geholpen worden hoe lager de 
kosten (materieel en immaterieel) voor de persoon zelf en voor de maatschappij zijn. Steeds meer gemeenten 
proberen dan ook de nadruk te leggen op preventie van schulden en bieden ook ondersteuning en 
begeleiding in een vroeg stadium van schulden.  
 
We weten inmiddels dat schulden zoveel impact hebben omdat ze zorgen voor een gebrek aan bandbreedte. 
De focus komt om de ultra korte termijn te liggen waardoor mensen bij hun beslissingen geen rekening meer 
houden met de consequenties op de langere termijn. In het boek Schaarste, hoe gebrek aan tijd en geld ons 
gedrag beïnvloed, wordt aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek op een fantastische manier 
verwoord wat Over Rood in haar dagelijkse praktijk steeds weer ziet gebeuren. Geldgebrek maakt mensen 
doelgericht en vindingrijk maar zorgt ook voor enorme blinde vlekken en zelfs een flinke beperking van het 
denkvermogen. Op den duur gaat dit zover dat mensen zelfs niet meer in staat zijn hun eigen post open te 
maken en ‘eenvoudige’ formulieren in te vullen. 
 
Mensen die schulden hebben, hebben daarom veel baat bij een heel intensieve begeleiding door iemand 
waarmee ze een vertrouwensrelatie op kunnen bouwen. Een maatje en sparringpartner die hen helpt de 
negatieve spiraal te doorbreken en hen helpt orde te krijgen in de chaos, de post te verwerken, de waarheid 
onder ogen te zien en weet wat er moet gebeuren. Maatschappelijk werk / de wijkteams spelen hierbij een 
heel grote en belangrijke rol. Zij begeleiden cliënten met schulden en bereiden hen voor op ene eventuele 
schuldsanering. Vaak samen met een maatje van schuldhulpmaatje, Humanitas of ene andere lokale 
organisatie.  
 
Het bijzondere is dat ZZP-ers die met schulden te maken krijgen in veel gevallen NIET geholpen worden. Heb 
je een KvK inschrijving dan moet je opeens aan allerlei extra voorwaarden voldoen, en wordt van je verwacht 
dat je het zelf wel op kunt lossen. Je bent immers niet voor niets een Zelfstandige. Alsof de impact van 
schaarste verandert als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel.  Zo kan het gebeuren dat tweeverdieners  
waarvan de ene partner 2000 euro verdiend en de andere partner 1200 euro (een inkomen net boven de 36000 
euro per jaar waardoor je niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en door de hoge 
woonlasten al snel in de problemen kunt komen) wél geholpen wordt als het inkomen van 1200 euro uit een 
loondienstverband komt maar niét geholpen wordt als datzelfde inkomen als ZZP-er wordt verdiend.  
 
Over Rood komt veel gefrustreerde (ex-)ondernemers tegen die hier helemaal niets van begrijpen. En eerlijk 
gezegd begrijpen wij het ook niet.  
 
De gemeente Amersfoort heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar zogenaamde nieuwe armoede. Mensen die 
werken en toch in armoede leven. Het volledige onderzoek is te downloaden via deze link:  
http://www.geldloketamersfoort.nl/media/zichtopnieuwearmoede.pdf 
 

http://www.geldloketamersfoort.nl/media/zichtopnieuwearmoede.pdf
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Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 31% van deze ‘nieuwe armen’ een bedrijf heeft of heeft 
gehad  (paragraaf 4.1). De crisis heeft veel slachtoffers gemaakt. Veel mensen zijn noodgedwongen gaan 
ondernemen, omdat de uitzichten op een baan klein zijn. Velen van hen leven op de rand van een 
bestaansminimum. (P7 paragraaf 1.1, alinea 4). Uit onderzoek van SCP blijkt dat bijna 1 op de 6 ZZP’ers in 
2014 onder de armoede grens leefden (P 13, paragraaf 2.4, alinea 4).  
 
Veel gemeenten geven aan ZZP-ers met schulden moeilijk te kunnen bereiken. Dat komt omdat er geen 
laagdrempelige en toegankelijke hulp beschikbaar is. In Amersfoort is wel een plek waar laagdrempelig 
advies ingewonnen kan worden. Hier bleek dat slechts bij 11% van de mensen die advies inwint (bij deze 
studie) bij aanmelding reeds sprake was van problematische schulden. Bij de andere 89% nog niet. Wel 
maakte deze laatste groep zich ernstig zorgen over de financiële situatie. (3.1.3). Het hoeft geen betoog dat 
voor deze 89% met een zeer betaalbare interventie enorm veel leed en kosten voorkomen had kunnen 
worden.  
 
Veel gemeenten zien de BBZ regeling als dé oplossing voor ondernemers met financiële problemen. Maar in 
onze dagelijkse praktijk zien we dat het overgrote deel van de ondernemers niet voor BBZ in aanmerking 
komt of de aanvraag niet voor elkaar blijkt. Uit het onderzoek in Amersfoort blijkt dat minder dan 10% van de 
ondernemers die hulp zocht door team zelfstandigen worden geholpen! (bijlage P 57). Voor maar liefst 90% 
bood deze regeling dus geen oplossing!  
 
Een van de oorzaken is dat de BBZ regeling uit gaat van een hoge eigen verantwoordelijkheid. In de praktijk 
staat de ondernemer er vaak allen voor. Hierdoor komen veel ondernemers niet of nauwelijks uit de 
problemen. (artikel 4.1.1). Er is dan ook een zeer hoge uitval bij BBZ aanvragen. De regeling is complex. Er 
moeten veel gegevens worden aangeleverd. Veel ondernemers lopen hierbij vast. Ook omdat de zorgen hen 
vaak boven het hoofd zijn gegroeid (P29, 2e alinea). 
 
Ook bleek in Amersfoort dat de dienstverlening van de gemeente en de schuldhulpverlening aan (ex-) 
ondernemers onvoldoende aansluit bij de behoefte. Er is geen warme overdrachten tussen verschillende 
instanties, kennis over BBZ ontbreekt bij andere afdelingen. Ook verwachtingsmanagement ontbreekt. 
Teleurstellingen zijn dan onvermijdelijk ( paragraaf 4.1.3). De gemeente Amersfoort heeft 420 ondernemers 
bijgestaan. Van hen ontvingen uiteindelijk slechts 30(!) een saneringskrediet. 
 
De wet en regelgeving voor ondernemers met een laag inkomen en/of schulden is niet allen erg ingewikkeld 
maar ook relatief onbekend bij de doelgroep. Dit geldt al helemaal voor ZZP-ers. Zo bleek ongeveer de helft 
van de cliënten uit de dossierstudie niet op de hoogte te zijn van belastingtoeslagen en/of gemeentelijke 
regelingen. (5.1.2. punt 1), blijken veel ex-ondernemers niet in aanmerking te kunnen komen voor een 
schuldsanering (5.1.2 – punt 16.) en worden zelfs regelmatig slechte/verkeerde adviezen gegeven over de 
ingewikkelde faillissementswetgeving waardoor de schulden zelfs verergeren! (5.1.2 – punt 18.).  Een 
veelgehoorde misvatting is dat een bedrijf is beëindigd zodra het is uitgeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Om als ex-ondernemer toegang te krijgen tot een schuldregeling moet er inzicht zijn in schulden 
en openstaande vorderingen. Anders kunnen er geen betalingsvoorstellen worden gedaan aan de schuldeisers 
(5.1.2 punt 16). Tot slot bleek dat schuldhulpverleners vooral bekend zijn met de traditionele risicogroepen. 
Dat verklaart waarom ze in de contacten met nieuwe armen niet altijd ‘de juiste taal spreken’ (5.1.2. punt 3). 
 
Kortom het begeleiden van (ex-)ondernemers is ingewikkeld specialistenwerk. Over Rood biedt als enige 
organisatie een totaalaanpak voor (ex)-ondernemers. De ervaren vrijwilligers van Over Rood spreken de taal 
van de ondernemer. Zij worden geselecteerd op hun versaagdheid snel een gelijkwaardige relatie aan te gaan 
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met de cliënt zodat de cliënt optimaal ondersteund wordt zonder hem in de slachtofferrol of andere 
afhankelijke positie te zetten. Zo kan de vrijwilliger echt een maatje en sparring partner zijn en ontstaat al 
snel een vertrouwensrelatie waarin geen informatie wordt achtergehouden. De degelijke opleiding die Over 
Rood haar vrijwilligers biedt alsmede de intensieve ondersteuning en begeleiding door de vestigingsmanager 
en het team van specialisten op alle relevante vakgebieden zorgen voor een zeer degelijke begeleiding en 
voorkomt dat met de beste bedoelingen onjuiste adviezen worden gegeven. De administratief vrijwilligers en 
hoge automatiseringsgraad zorgen dat achterstanden in de administratie snel en efficiënt weggewerkt kunnen 
worden. De goed op de doelgroep afgestemde workshops en trainingen zorgen ervoor dat ondernemers die 
een doorstart maken niet snel in hun oude fouten vervallen.  
 
De laagdrempelige aanpak van Over Rood zorgt er voor dat niet 10% van de ondernemers maar álle 
ondernemers die zich melden voor hulp ook daadwerkelijk laagdrempelig geholpen kunnen worden. Over 
Rood ziet in de gemeenten waarin zij actief is in eerste instantie vaak ondernemers die al jaren bezig zijn te 
proberen hun probleem op te lossen, terwijl de gemeente zelf aangeeft dat het bij hen niet zo speelt. Pas als 
we met een aantal dossiers laten zien hoe vast sommige mensen in het systeem zitten zonder ook maar 
ergens gehoord te worden ontstaat er ruimte voor samenwerking. Deze ondernemers zijn dan al vele jaren 
bezig te proberen hun probleem op te lossen en leven al zo lang in armoede en frustratie dat ernstige 
gezondheidsklachten zijn ontstaan.  
 
Door voor de 90% ondernemers die niet via BBZ geholpen kan worden een laagdrempelige en bij de 
doelgroep aansluitende ondersteuning te bieden wordt niet alleen voorkomen dat ondernemers jaren lang 
nodig hebben om hun problemen op te lossen, ook gaat geen arbeidsparticipatie onnodig verloren. Bovendien 
levert het op de langere termijn een enorme besparing op maatschappelijke kosten. 
 
De totale gemiddelde kosten van een traject dat door Over Rood wordt uitgevoerd bedraagt slechts ca. 400 
euro. Voor dit bedrag krijgt de cliënt van Over Rood  

 een goed opgeleide vrijwilliger die zowel als maatje of als sparringpartner fungeert;  
 hulp bij het efficiënt opzetten van zijn administratie en het wegwerken van achterstanden daarin;  
 training in de basiskennis die je als ondernemer nodig hebt om een bedrijf te runnen om herhaling te 

voorkomen;  
 advies van specialisten op verschillende vakgebieden;  
 ondersteuning bij het aanvragen van regelingen, contracten, complexe wet & regelgeving etc.  

Kortom Over Rood bekijkt en levert steeds weer precies wat de ondernemer nodig heeft om zijn problemen op 
te kunnen lossen. 
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4. Ontwikkelingen & resultaten in 2016 
In 2016 heeft Over Rood 229 cliënten begeleid; dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015. Bij 64% van de 
trajecten heeft de begeleiding van Over Rood een hoge tot zeer hoge impact gehad. In 85% van alle casussen 
wordt een positief resultaat geboekt. Dit is gezien de doelgroep en problematiek een zeer hoog aantal.  Bij 
129 cliënten, waarvan 39 in 2016, zijn hoge maatschappelijke kosten voorkomen.  
 
Bij 66 cliënten was de toegang tot essentiële vangnetten, zoals bijstand (13) en gemeentelijke schuldsanering 
(53), geblokkeerd vanwege het ontbreken van jaarrekeningen of problemen met een ex-zakenpartner 
waardoor het bedrijf niet beëindigd kon worden. 
 
Met de ondersteuning van Over Rood en dankzij hun eigen inzet zijn zij er weer uitgekomen. “De meest 
heftige gevallen herinnerden ons er steeds aan waarom we hebben gekozen om dit avontuur aan te gaan.”, 
aldus Peter van Bergen. ”De strijd, moed, wanhoop, trots, schaamte, het schuldgevoel en de volstrekte 
machteloosheid waar sommige van onze cliënten mee te maken hebben. De bijzonder indrukwekkende 
gesprekken, het vertrouwen en de moed die nodig zijn om de situatie aan te pakken en al je persoonlijke 
informatie daarvoor op tafel te durven leggen. Het heeft veel indruk op me gemaakt.”  
 
Voor inspirerende verhalen van een aantal van onze cliënten, zie Hoofdstuk 14.. 

5. Doelstellingen 2016 
Het hoofddoel van Over Rood voor 2016 was het volgens planning uitvoeren van het subsidieproject “Naar 
een landelijke dekking van Over Rood”. De twee spannendste elementen in dit ambitieuze maar goed 
doordachte en voorbereide plan waren het vinden van de juiste mensen en het aangaan van samenwerkingen 
met gemeentes, die daarbij een deel van de onkosten voor de benodigde bedrijfsruimte, infrastructuur 
(internet / telefoon), de onkosten van de vrijwilligers e.d. zouden moeten dragen. Aan het eind van 2016 
kunnen we constateren dat dit uitstekend is gelukt. We zijn trots op de behaalde resultaten en kijken terug op 
een succesvol groeijaar.  
 

5.1. Nieuwe vestigingen en vestigingsmanagers 
De doelstelling was om eind 2016 zes vestigingen operationeel te hebben. Dat zijn er inmiddels acht, te weten 
Utrecht, Zwolle, Breda, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven en Apeldoorn. Twee vestigingen, Den Bosch 
en Haarlem,  zijn in de opstartfase. Voor deze vestigingen zijn de eerste contacten gelegd en zij kunnen 
binnenkort beginnen met het begeleiden van cliënten. Voor de operationele vestigingen zijn de 
vestigingsmanagers en een team van vrijwilligers inmiddels opgeleid. Er is een locatie en er worden cliënten 
begeleid. Voor zes vestigingen wordt Over Rood inmiddels ondersteund door één of meerdere gemeenten. 
Voor de vestigingen Zwolle en Eindhoven lopen de gesprekken hiervoor nog met de gemeente.  In 2016 zijn 70 
vrijwilligers en vestigingsmanagers opgeleid. In totaal heeft Over Rood eind 2016 80 medewerkers. Hiermee 
zijn deze doelstellingen voor 2016 ruimschoots gehaald. 
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5.2. Hoofdkantoorfunctie 
Naast het opzetten van de vestigingen is het opzetten van de hoofdkantoorfunctie een belangrijk onderdeel 
van het subsidieplan. Doelstelling was de werkzaamheden hiervoor in 2016 grotendeels af te ronden. Alle 
belangrijke management rapportages zoals het financieel resultaat, het aantal cliënten en medewerkers, 
groeicijfers ed. moesten om de organisatie goed te kunnen faciliteren in plaats van op bedrijfsniveau  
voortaan op vestigingsniveau worden gemaakt. Dit betekende dat in alle systemen en rapportages een extra 
laag moest worden ingebouwd. Dankzij de inzet, kennis en kunde van onze specialisten en het feit dat bij de 
eerdere keuze van systemen reeds rekening was gehouden met een bedrijfsopzet met meerdere vestigingen is 
dit proces soepel verlopen en kunnen we alle gewenste informatie en rapportages relatief gemakkelijk uit 
onze systemen halen.  
 
Het grootste deel van het beleid, de processen en procedures zijn inmiddels vastgelegd in handboeken. Het 
Handboek Trajectmanager en het Handboek Vestigingsmanager zijn klaar. Het Handboek Hoofdkantoor is 
bijna gereed en we verwachten begin tweede kwartaal 2017 ook af te kunnen ronden. Hiermee zijn de 
gestelde doelen voor 2016 gerealiseerd. 
 

5.3. Communicatie met cliënten ondersteunt meerdere vestigingen 
De website en overige infrastructuur moet worden gericht op meerdere vestigingen. Het is belangrijk dat een 
cliënt snel bij de juiste vestiging uit komt en de informatie over de dichtstbijzijnde vestiging zoals data van 
workshops en trainingen, locatie, contactgegevens e.d. snel kan vinden. De website is hiervoor ingrijpend 
aangepast en opnieuw gebouwd. Ook is een nieuwe folder ontwikkeld en is het bestaande foldermateriaal 
aangepast zodat alle folders op de verschillende vestigingen gebruikt kunnen worden. Een flinke klus die in 
2016 in zijn geheel is afgerond. 
 

5.4. Uitbreiden bestuur 
Het bestuur van Over Rood bestond eind 2015 uit Diny Wijnmaalen en Peter van Bergen. Diny wil zich meer 
concentreren op het besturen van de Coöperatie Nederland Werkzaam en heeft daarom aangegeven in 2017 
uit het bestuur van Over Rood te willen stappen. Thom van Rooij is bij de ledenvergadering in juni 2016 
toegetreden tot het bestuur van Over Rood. De exacte rollen van het bestuur en de manier waarop Over Rood 
in de toekomst bestuurd zal worden is echter nog niet uitgekristalliseerd. Thom en Peter zullen hier in 2017 
mee verder gaan. Verdere uitbreiding van het bestuur wordt overwogen.  
 

5.5. Ontwikkelen nieuwe diensten: Administratie Service & Startersbegeleiding  
Ondernemers besteden hun administratie graag uit aan een boekhouder. Zij willen meestal zo weinig 
mogelijk met hun administratie te maken hebben. Bij Over Rood komen we regelmatig ondernemers tegen die 
daardoor in problemen zijn gekomen. De ondernemer verwacht van de boekhouder dat hij helpt de financiën 
van het bedrijf op orde te houden, maar de meeste boekhouders zijn vooral gericht op de Belastingdienst. Zij 
helpen de ondernemer niet zijn cijfers te begrijpen en zijn resultaten te verbeteren en de kansen van het 
bedrijf optimaal te benutten. Daarom heeft Over Rood de Cijferbrigade in het leven geroepen. 
 
De Cijferbrigade heeft een heel eigen aanpak ontwikkeld. Dankzij deze aanpak beschikt de ondernemer altijd 
over de actuele cijfers en weet hij steeds precies hoe hij ervoor staat. Ook kan hij niet alleen terugkijken maar 
ook vooruit plannen. En hij kan zijn (business)plan of begroting steeds vergelijken met zijn resultaten.  
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De Cijferbrigade helpt ZZP-ers de administratie zo efficiënt mogelijk in te richten. Met de slimme software van 
Budgetview en Wezp heeft de Cijferbrigade een administratiefabriek ontwikkeld, zodat het handwerk 
geminimaliseerd wordt en de gegevens tegen zo laag mogelijke kosten verwerkt kunnen worden. 
 
Abonnementen van de Cijferbrigade 
De Cijferbrigade heeft in 2016 een unieke abonnement structuur ontwikkeld. Ondernemers met veel werk 
kunnen tijd en energie besparen door alle werkzaamheden zoveel mogelijk uit te besteden. Heeft de 
ondernemer het even minder druk dan kan hij kosten besparen door zoveel mogelijk zelf te doen. De 
ondernemer kan maandelijks van abonnement wisselen. 
 
Cijfer Helpdesk 
De Cijfer Helpdesk ondersteunt ZPP-ers telefonisch of via e-mail met alle vragen over de administratie en 
financiën. Dit abonnement is bedoeld voor cliënten die zelf hun administratie hebben leren bijhouden, maar 
af en toe nog een vraag hebben of zich nog onzeker voelen en graag willen dat Over Rood nog met hen 
meekijkt. In het abonnement zit het gebruik van Budgetview. De Cijfer Helpdesk kost slechts €20 per maand 
exclusief BTW. 
 
Persoonlijke Cijferbrigade 
De Persoonlijke Cijferbrigade neemt regelmatig de begroting, realisatie en administratie met de ondernemer 
door, bespreekt hoe hij zo efficiënt mogelijk kan werken, controleert de gegevens, helpt eventueel bij het 
verwerken hiervan, beantwoordt alle vragen op het gebied van administratie en financiën via de telefoon, e-
mail of in een persoonlijk gesprek. De ondernemer verwerkt zelf de gegevens vanuit de bankrekening en 
vanuit Wezp. Door gebruik te maken van de techniek is typewerk niet meer nodig: alle gegevens worden 
geautomatiseerd ingelezen en verwerkt.  Elk kwartaal vindt een gesprek plaats waarin de resultaten worden 
besproken. Samen met de ondernemer wordt een financiële planning voor de komende maanden gemaakt. De 
Persoonlijke Cijferbrigade kost slechts €49 per maand exclusief BTW. 
 
Financieel Directeur 
De Financieel Directeur zorgt dat alle cijfers altijd op orde zijn. Hij houdt in de gaten of alle facturen en 
bonnetjes zijn aangeleverd, leest de bankgegevens in in Budgetview en verwerkt deze. De ondernemer hoeft 
alleen de bankgegevens, facturen en bonnetjes per e-mail, post of upload aan te leveren. De Cijferbrigade 
doet de rest. De Financieel Directeur helpt de ondernemer met zijn financiële bedrijfsvoering.  Hij bespreekt 
elk kwartaal de resultaten, plannen en persoonlijke doelen met de ondernemer, en vergelijkt die met de 
resultaten. Zo krijgt de ondernemer steeds meer inzicht in het bedrijf. Welke klussen leveren het meeste geld 
op? Welke kosten kun je eigenlijk het beste schrappen zodat je meer winst maakt? Hoeveel omzet moet je 
elke maand halen om al je kosten – zakelijk én privé – te dekken? Op deze manier helpen we de ondernemer 
niet alleen zijn administratie op orde te houden, maar heeft hij eigenlijk een parttime financieel directeur. 
Deze dienst kost slechts €75 per maand exclusief BTW. 
 
Starters 
Voorkomen is beter dan genezen. Vanuit die gedachte is Over Rood in 2016 begonnen met het begeleiden van 
starters. Over Rood helpt starters op weg door als maatje / sparringpartner een tijdje mee te lopen en de 
ondernemer te helpen bij het opzetten en efficiënt inrichten van zijn administratie. Ook helpt Over Rood de 
starter gebruik te maken van regelingen, een boekhouder in te kopen en aan te sturen, een goede financiële 
planning te maken en alle andere praktische zaken waar je als starter tegenaan loopt. Het combineren van 
begeleiding van ondernemers in zwaar weer met het begeleiden van starters geeft een leuke en interessante 
dynamiek waarbij de ervaren ondernemer de starter kan behouden voor fouten, terwijl de energie en 
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dynamiek van de starter de ervaren ondernemer weer inspireert om door te gaan. Er zijn natuurlijk al heel 
veel initiatieven om starters te begeleiden. Het overgrote deel richt zich op het ondersteunen van 
hoogopgeleide starters bij het realiseren van hun ambitieuze en innovatieve plannen. Voor een schilder, 
rijschoolhouder, vertaler of startende kapsalon is deze begeleiding niet beschikbaar, tenzij ze gebruik kunnen 
maken van de BBZ regeling voor starters. ZZP-ers die hier niet voor in aanmerking komen vinden bij Over 
Rood een betaalbare en intensieve begeleiding.  Over Rood vindt het dan ook zeer de moeite waard deze 
begeleiding breder aan te bieden. 
 
Software 
Over Rood heeft eigen software ontwikkeld waarmee een begroting kan worden gemaakt én gevolgd door de 
administratie bij te houden. Ook kan in het systeem een overzicht van de privé uitgaven worden gemaakt en 
bijgehouden door de banktransacties van de privérekening in te lezen.   
 
De software is ontwikkeld omdat Over Rood er steeds weer tegenaan liep hoe lastig het is voor een 
zelfstandige om zijn financiën te beheren. De grote afhankelijkheid van de boekhouder en het gebrek aan 
overzicht en inzicht in belastingen en financiën leidt tot grote problemen. Veel boekhouders richten zich met 
name op de belastingaangiften. Zij helpen de ondernemer niet om meer inzicht te krijgen in zijn cijfers. 
Slechts weinig accountants en boekhouders ondersteunen de ondernemer bij het winstgevender maken van 
hun bedrijf door samen met hem de cijfers te analyseren. Veel ondernemers hebben geen idee hoeveel omzet 
ze moeten maken om al hun kosten (zakelijk en privé) te kunnen betalen.  
 
Het is niet eenvoudig voor een ondernemer te bepalen hoeveel geld hij probleemloos uit zijn bedrijf kan 
halen. Er zijn veel softwarepakketten die mensen helpen te analyseren waar ze hun privé-geld aan uitgegeven 
hebben. Er zijn ook veel boekhoudpakketten waarmee je een bedrijfsadministratie bij kunt houden zodat je 
aan je administratieve verplichtingen kunt voldoen. Er is echter geen enkel programma dat je helpt je 
zakelijke én je privé financiën tegelijk te beheren, een goed financieel plan te maken en op een begrijpelijke 
manier je bezittingen en schulden, je kosten en opbrengsten en je inkomsten en uitgaven te presenteren. 
 
Om zelfstandigen goed te kunnen begeleiden en te kunnen confronteren met hun situatie maar ook om te 
zorgen dat een ondernemer ergens op terug kan vallen als zijn boekhouder onverhoopt zijn werk niet (goed) 
blijkt te doen of niet meer betaald kan worden is zo’n tool van onschatbare waarde. Bovendien geeft een 
dergelijk softwarepakket, ontwikkeld voor en met de doelgroep, de mogelijkheid om een businessmodel te 
ontwikkelen waardoor Over Rood op de lange termijn financieel onafhankelijk kan worden. 
 
Inmiddels is Budgetview gekoppeld aan Wezp en is een module gemaakt om vanuit Excel factuurinformatie te 
importeren en geautomatiseerd te verwerken. Het boeken van facturen in Budgetview is daarmee vrijwel 
volledig geautomatiseerd. Gecombineerd met de krachtige batch-gewijze bankverwerkingsmodule is een zeer 
efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing ontstaan waarmee een ZZP-er snel en eenvoudig inzicht krijgt in 
zijn totale financiën. 
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6. Toekomstplannen 
Het jaar 2017 staat in het teken van consolidatie en continuering van de kwaliteit.  
 
Afronden subsidieproject 
Het project “Naar een landelijke dekking van Over Rood” loopt voor op schema. De laatste maanden zullen 
worden gebruikt om de puntjes op de i te zetten, de opleidingen van de vestigingsmanagers af te ronden en de 
vestigingen Haarlem en Den Bosch op te starten. Verder zal het handboek hoofdkantoor worden afgemaakt 
en de laatste hand worden gelegd aan de andere deliverables die in het projectplan zijn beschreven. Er van 
uitgaande dat zich geen grote incidenten voor zullen doen kan Over Rood dan terugzien op een zeer 
succesvol verlopen project en de resultaten met trots presenteren aan het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 
 
Uitbreiden Cijferbrigade – optimaal gebruik maken van Automatisering. 
Door nog slimmer gebruik te maken van techniek en automatisering verwacht Over Rood nog meer waarde 
toe te kunnen voegen voor haar cliënten en achterstanden in de administratie nog sneller en efficiënter weg 
te kunnen werken. Met de huidige stand van de techniek is het niet langer zinvol facturen en bonnetjes 
handmatig over te typen. Alleen bij minder dan 10 facturen paar maand is dat nog efficiënt. Is het aantal 
facturen hoger of is er een achterstand dan kan het typewerk moeiteloos worden overgenomen door 
gebruikte maken van OCR software.  
 
Bijvoorbeeld Wezp heeft een mooie en gebruiksvriendelijke applicatie waarmee een ondernemer moeiteloos 
zijn administratie bij kan houden. Door de gegevens uit Wezp te importeren in Budgetview kan vervolgens 
gemakkelijk een jaarrekening worden gemaakt én kunnen de resultaten worden vergeleken met het 
businessplan of de prognose. 
 
De doelstelling van Over Rood is de cliënten die een doorstart maken te leren hoe ze optimaal gebruik 
kunnen maken van deze techniek en deze techniek te gebruiken om op de kosten van de boekhouder te 
besparen zonder afscheid van hem te hoeven nemen. In 2017 zal de nadruk liggen op het verspreiden en 
implementeren van deze kennis op de verschillende vestigingen. 
 
Kwaliteit & Uniformiteit 
Na de enorme groeispurt van het afgelopen jaar wil Over Rood zich in 2017 richten op het borgen van de 
continuïteit en de kwaliteit van de vestigingen om zich zo klaar te maken voor verdere organische groei. Het 
risico bestaat dat met het verstrijken van de tijd elke vestiging zich op zijn eigen manier verder ontwikkelt 
waardoor op den duur het niveau van dienstverlening, het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening op 
de verschillende vestigingen uit elkaar kan gaan lopen.  
 
In het subsidieproject is een zeer stevig fundament onder de organisatie gelegd in de vorm van duidelijk 
vastgelegde processen, procedures en werkwijze. Door vanuit dit fundament een duidelijke visie te 
ontwikkelen op de verschillende elementen van de dienstverlening en de eisen die we daar als organisatie 
aan stellen kan de kwaliteit en de uniformiteit van de dienstverlening op langere termijn worden 
gegarandeerd. Verder is het van belang goede feedback te verzamelen door het intensiveren van de 
klanttevredenheidsonderzoeken, het uitbreiden van de Intervisie voor vrijwilligers, het bewaken van de 
compleetheid en actualiteit van de dossiers in het klantsysteem en het opdoen van ervaring met 
impactmetingen.  
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Zoeken van extra financiering voor doorgroei en in de randgemeenten 
Over Rood wil elke ondernemer die hulp nodig heeft en niet door een andere partij geholpen kan worden hoe 
dan ook helpen. Zeker als hij een inkomen onder bijstandsniveau heeft. Echter het begeleiden van een cliënt 
brengt kosten met zich mee. In de grote gemeenten heeft Over Rood meestal een vaste locatie van waaruit 
wordt gewerkt. Voor de kosten van de locatie, de vergoedingen voor de vrijwilligers, de inzet van specialisten, 
de kantoorkosten, de kosten van opleidingen en de door Over Rood verzorgde trainingen vraagt Over Rood 
een vergoeding van de gemeente. Alleen dankzij deze vergoeding kan Over Rood een zeer professionele 
dienst aanbieden tegen een voor de doelgroep betaalbare prijs (variërend van 0 tot 20 euro per maand 
afhankelijk van het inkomen van de cliënt en de afspraken met de betreffende gemeente). De totale kosten 
van een standaard traject van Over Rood zijn ca. 400 euro. Dit is een gemiddelde. Het ene traject duurt slechts 
een maand en is met een paar gesprekken afgerond terwijl in andere trajecten soms meer dan honderd uur 
werk zit en meerdere vrijwilligers en specialisten betrokken zijn.  
 
Over Rood heeft inmiddels een samenwerking met de meeste grote gemeenten in en om de Randstad. Voor de 
kleinere gemeenten is de inspanning om een samenwerking aan te gaan (zoeken juiste contactpersonen, 
presentaties geven, afspraken met diverse afdelingen, offertes maken, contracten opstellen) niet in 
verhouding met het benodigde bedrag. Het gaat in sommige gevallen maar om enkele trajecten per gemeente 
per jaar. Op dit moment draagt Over Rood de kosten van deze trajecten zelf. Omdat het aantal trajecten uit 
randgemeenten steeds verder toeneemt is dit niet lang meer haalbaar en moet Over Rood voor deze cliënten 
haar tarief verhogen waardoor het traject juist voor hen die het het hardste nodig hebben onbetaalbaar wordt 
of  cliënten uit deze gemeenten gaan weigeren. Beiden is zeer ongewenst. 
 
Over Rood heeft als doel  in 2017 een manier te vinden om deze trajecten op een andere manier te 
financieren of de kleinere gemeenten op een laagdrempelig te contracteren. Daarnaast zoekt Over Rood in 
2017 verdere financiering voor het uitbreiden van haar activiteiten. Met name voor het opleiden van extra 
vrijwilligers en het opzetten van extra vestigingen. 
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7. De vestigingsmanagers van Over Rood 
Op 1 juli 2015 kreeg Over Rood groen licht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de 
uitvoering van het subsidieproject “Naar een landelijke dekking van Over Rood”. Het geld uit de subsidie 
maakte het mogelijk om op nieuwe plekken in Nederland een vestiging van Over Rood op te zetten. 
 
Inmiddels heeft Over Rood vestigingen in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, 
Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht, Zwolle. Vanuit deze vestigingen worden tevens een groot aantal 
omliggende gemeenten waaronder Woerden, Stichtse Vecht, Barneveld, Veenendaal, De Liemers, de oostelijke 
Betuwe bediend.  
 
Elke vestiging heeft een enthousiaste en kundige vestigingsmanager die met passie en toewijding het team 
van vrijwilligers en de cliënten terzijde staat. Wat drijft hen? Hoe ervaren zij de soms toch heftige 
problematiek? Wat is er mooi of leuk aan het werk? En waar lopen ze tegen aan? Wat is er in 2016 bereikt en 
wat zijn de doelen voor 2017? De vestigingsmanagers aan het woord!  

 
7.1. Amsterdam – Marcel Rekers 

2016 was een succesvol jaar voor Over Rood Amsterdam waarin de fundamenten zijn gelegd voor continuïteit 
en groei.  Met inmiddels een hecht en enthousiast team van 15 vrijwilligers uit alle disciplines van het 
bedrijfsleven en de overheid zijn er meer dan 20 intakegesprekken geweest en even zoveel cliënten in 
begeleiding gekomen of structureel geholpen. 
 
Het was ook het jaar van bouwen aan een samenwerking met de maatschappelijke dienstverleners in 
Amsterdam en met de Delta Lloyd Foundation. Het resultaat hiervan is dat Over Rood Amsterdam zijn plek op 
de sociale kaart heeft gekregen. Op 17 oktober is in Pakhuis De Zwijger het Omarmevenement gehouden. Hier 
wordt de Omarmprijs 2016 uitgereikt en laten grote en kleine initiatieven uit de stad zien op welke wijze zij 
minima meer mogelijkheden bieden om ook mee te kunnen doen aan alles wat Amsterdam biedt.  
 
Over Rood Amsterdam was hier niet alleen aanwezig maar ook genomineerd door onze 
samenwerkingspartner Delta Lloyd. Hierdoor kregen wij een fantastisch mooi podium om uit te leggen waar 
Over Rood voor staat en dat wij samenwerking cruciaal vinden. De Omarmprijs is een blijk van waardering en 
een aanmoediging voor initiatieven die Amsterdammers in staat stellen om mee te doen ongeacht de dikte 
van hun portemonnee. Tijdens het Omarm-evenement worden de initiatiefnemers in de spotlights gezet. 
 
Tot slot is er eind 2016 een samenwerking in de vorm van een pilot met de gemeente Amsterdam tot stand 
gekomen waarin ondernemers die aan bepaalde criteria voldoen een jaar lang gratis op hulp en steun van 
Over Rood kunnen rekenen.  

 
7.2. Arnhem – Corian Hugenholtz 

Na de positieve geluiden in de verkenningsronde eind 2015 kon ik in 2016 echt starten met de vestiging 
Arnhem van Over Rood. En dat ging voor de wind! Begin februari hoorde ik dat de gemeente Arnhem op basis 
van het verkennende gesprek een pilot van een jaar wilde financieren. Dat maakte het mogelijk om meteen 
‘ja’ te zeggen toen er later die maand een ruimte beschikbaar werd gesteld in Inloophuis St. Marten. Een 
mooie locatie te midden van onze doelgroep en onder één dak met verschillende partnerorganisaties.  
 



 
 

16 
 

Ook de werving van trajectmanagers ging veel sneller dan ik verwachtte, zodat wij vanaf april officieel 
openden met drie al opgeleide trajectmanagers, twee ondersteunende vrijwilligers en drie cliënten.  
En met een mooie foto van de ‘prijsuitreiking’ van het Stimuleringsfonds Rabobank Arnhem en omstreken, dat 
Over Rood Arnhem steunde met een bijdrage van 2000 euro. En de Dullertstichting verhoogde die 
feestvreugde nog met een bedrag van 3300 euro voor de inrichting van ons kantoor.  
 
Over de zomer verdubbelde zowel het team als het aantal cliënten. En na de zomer nam het aantal aanvragen 
voor een adviesgesprek of begeleidingstraject snel toe tot een gestage 1 à 2 per week. Enerzijds kwam dat 
door de nieuwe website van Over Rood, waarop cliënten rechtstreeks contact konden maken met de vestiging 
die voor hen het meest praktisch was. Maar minstens zo belangrijk was de uitnodiging om Over Rood te 
presenteren op een netwerkbijeenkomst van het Armoedepact Arnhem. Daar werden speeddates 
georganiseerd tussen wijkcoaches en ondersteuningsorganisaties.  
 
Voor mijzelf was het een jaar met veel veranderingen. Als ‘ervaringsdeskundige’ – ik zit zelf in een WSNP 
traject – weet ik maar al te goed wat veel van onze cliënten moeten doormaken op weg naar een 
schuldenvrije toekomst. En hoewel ik mijzelf als een bijzonder gelukkig geval (en mens) beschouw ontkwam 
ook ik niet helemaal aan de consequenties van mijn situatie. Wat voor mijn Over Rood werk de meeste 
gevolgen heeft is het feit dat ik vanwege het WSNP traject zelf ook een sollicitatieplicht had. En enigszins tot 
mijn schrik had ik  per 1 november 2016 zelf ineens ook een volledige baan. Gelukkig bij een werkgever die 
veel oog heeft voor maatschappelijke doelen, waardoor ik de gelegenheid heb om via flexwerken mijn baan 
te combineren met mijn werk als vestigingsmanager Over Rood. En wie weet welke nieuwe contacten en 
mogelijkheden dit weer gaat bieden. 
 
Voor 2017 liggen er dan ook weer voldoende kansen en uitdagingen voor de vestiging Arnhem. Een hele 
belangrijke is dat Delta Lloyd Foundation ons dit jaar fors wil steunen door 30 tot 50 trajecten te financieren. 
Dat betekent dus wel dat we die cliënten ook echt moeten werven, in de wijken waar de Delta Lloyd 
Foundation zich op richt. Om te zorgen dat er voldoende aandacht is voor de verdere opbouw van de vestiging 
Arnhem heb ik gelukkig de hulp van twee van mijn ervaren trajectmanagers. Samen pakken wij nu als 
‘managementteam’ het draaien en verder opbouwen van de vestiging op. Heel veel dank, Peter en Evelien! 
Al met al kijk ik met vertrouwen uit naar een mooi, vol en succesvol nieuw jaar voor Over Rood Arnhem. 

 
7.3. Apeldoorn & Zwolle – Wiebe Bakker 

 
Zwolle 
In Zwolle zijn afgelopen jaar de eerste trajecten afgerond. Van de 13 aanmeldingen zijn 4 trajecten positief 
uitgestroomd. 3 trajecten zijn nog actief en de overige aanmeldingen hadden voldoende aan een éénmalig 
advies. Er zijn 4 trajectmanagers opgeleid voor de vestiging Zwolle en 1 administratief vrijwilliger.  
 
In november 2015 zijn de eerste contacten gelegd met de gemeente en Maatschappelijk werk. Gedurende het 
jaar 2016 is er meerdere malen gesproken met de gemeente, met als resultaat dat de gemeente voorkomende 
gevallen zal doorverwijzen naar Over Rood. Op die manier willen ze eerst ervaring op doen met Over Rood, 
alvorens over te gaan tot een financiering. In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat de cliënten die 
zich aanmelden of wel via de website van de gemeente, via maatschappelijk werk of Google bij Over Rood 
terecht zijn gekomen. Daarbij is het opvallend dat zich met name cliënten aanmelden die al gestopt zijn of 
van plan zijn te gaan stoppen met hen bedrijf.  
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In 2016 zijn er ook gesprekken geweest met Delta Lloyd. Zij gaan in 2017 max. 30 trajecten financieren voor 
cliënten uit de wijken Holtenbroek, Assendorp en Diezerpoort. In 2017 zal er opnieuw contact gezocht worden 
met de gemeente om de eerste trajecten te evalueren.  
 
Apeldoorn 
In oktober 2016 is Over Rood officieel geopend. De opening werd ingeluid door de wethouder van Sociale 
Zaken Johan Kruithof. Diezelfde week verscheen er een groot artikel in de krant en was er een radio interview 
op RTV Apeldoorn. Inmiddels waren er 2 trajectmanagers opgeleid en waren er nog 3 begonnen aan de 
opleiding. Inmiddels heeft Apeldoorn 6 trajectmanagers en 2 administratief vrijwilligers. De Pilot fase loopt af 
op 1 april 2017, maar de vooruitzichten zijn dat  Over Rood zich definitief zal gaan vestigen in de gemeente 
Apeldoorn. Naast de gemeente Apeldoorn is ook de gemeente Barneveld aangehaakt. Zij leveren 20% van de 
trajecten aan.  
 
Er zijn in Apeldoorn inmiddels 22 cliënten aangemeld, waarvan 13 trajecten en 9 cliënten een éénmalig advies 
hebben ontvangen. 1 cliënt is inmiddels positief uitgestroomd, de overige trajecten zijn nog actief. Van de 13 
trajecten zijn 4 cliënten van plan om te hun bedrijf te beëindigen. De meeste cliënten worden doorgestuurd 
door de gemeente en Maatschappelijk werk. Inmiddels is er contact gelegd met belangrijke 
samenwerkingspartners in Apeldoorn, waaronder de woning coöperaties, wijkraden, KVK en de Rabobank. 
Deze laatste heeft toegezegd om in 2017 een cofinanciering te geven van 20 trajecten. Ondertussen zijn we op 
zoek naar meer cofinanciering voor het jaar 2017. 2016 is in ieder geval een vliegende start geweest voor Over 
Rood Apeldoorn. Waarbij het vooral is opgevallen dat (potentiele) samenwerkingspartners erg blij zijn met 
onze komst naar Apeldoorn.  

 
7.4. Breda – Menno Oomkens  

Mijn werk bij Over Rood heb ik in het afgelopen jaar als inspirerend ervaren. Dat geldt in het bijzonder voor de 
casussen waarbij het gelukt is om voor cliënten echt het verschil te maken. Door iemand zo te helpen dat hij 
of zij weer verder kan en zowel zakelijk als privé weer een toekomst heeft. Verder voelt het prettig dat ik 
binnen Over Rood Breda nu kan sparren met meerdere collega vrijwilligers. Kortom, in Breda zijn we klaar 
voor meer cliënten! 

 
Over Rood heeft de gelegenheid gehad zich in 2016 in Breda goed op de kaart te zetten. Na een periode van 
terughoudendheid op ambtelijk niveau en met de politiek, is begin april het startsein gegeven voor een pilot. 
In de periode april hebben zowel de kredietbank als maatschappelijk werk ons casussen doorgespeeld waar 
wij mee aan de slag zijn gegaan. De verscheidenheid aan casussen was groot en we hebben grote en kleine 
financiële problemen voorbij zien komen. Ondernemers Daarnaast hebben ook een 5-tal ondernemers via 
internet de weg naar Over Rood Breda gevonden. 
 
Om deze ondernemers ook goed van dienst te kunnen zijn, beschikken we nu over een 4 tal vrijwillige 
medewerkers die in staat zijn een of meerdere dagen aan hun cliënten te besteden. De volgende medewerker 
start met de training en is daarna ook inzetbaar. 
 
Op 14 november hebben we met hetzelfde gezelschap als bij de start de pilot geëvalueerd.  De resultaten van 
dit onderzoekje waren zeer positief.  

 Op de vraag wat is er veranderd in uw situatie zijn de volgende reacties binnen gekomen: rust, 
licht aan het eind van de tunnel, kan hierna wel weer ergens terecht,  
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 Op de vraag om concrete punten te noemen die u heeft ervaren in de aanpak van Over Rood, 
antwoordde men o.a. kordate aanpak, zoeken naar positieve, kennis van administratie en 
structuur. 

 Vervolgens werd gevraagd naar verbeterpunten van OR. Daar springt uit dat OR een oplossing 
moet zoeken voor cliënten die de eigen bijdrage echt niet kunnen betalen. Aangezien elke 
organisatie kosten met zich meebrengt is Over Rood daarvoor afhankelijk van haar 
samenwerkingspartners.  

 De volgende vraag of men OR bij andere zou aanbevelen, antwoord alle respondenten volmondig 
met ja, met als toelichting dat OR hulp geeft, waar anderen het laten afweten. 

 Tenslotte de vraag naar een rapportcijfer. De scores komen gemiddeld uit op 8,4. Een  cliënt die 
het laagste cijfer gaf – een 6, gaf als toelichting dat hij nog niet weet wat het resultaat van de 
inzet van Over Rood is omdat dit nog moet blijken. Zonder deze score zou de gemiddelde score 
op 9 uitkomen. 

 
De evaluatie met de betrokken Gemeentelijke partijen op 14 november j.l. is positief verlopen met als 
eindconclusie dat er alle reden is nu om volop met Over Rood in zee te gaan.  
 
Er is vanuit Breda inmiddels ook contact gelegd met het maatschappelijk werk in de Gemeenten Oosterhout 
en Etten Leur. In dit gehele gebied is Surplus actief als organisatie van maatschappelijk werk. De leiding van 
Surplus staat positief tegenover samenwerking met Over Rood en de afspraak is dat zij begin 2017 met 
concrete voorstellen zullen komen om de samenwerking handen en voeten te geven. Zodra we buiten Breda 
ook bij (meer) casussen worden betrokken, gaan we ook de Gemeenten Oosterhout en Etten Leur benaderen 
voor een samenwerking. 
 
Al met al is in 2016 een mooie basis gelegd onder de vestiging Breda. Ik heb er veel zin in de vestiging in 2017 
verder uit te bouwen. 

 
7.5. Den Haag – Lily Salomon 

Voor mij persoonlijk en voor Over Rood Den Haag staat 2016 in het teken van transitie … een nieuwe start 
maken. Een pilot van 3 maanden gevolgd door samenwerking met het schuldenteam zelfstandigen bij de 
gemeente Den Haag, een locatie in het centrum, een enthousiast team van 8 vrijwilligers en tevreden cliënten 
zetten we neer. Toch valt het niet mee dat hele jaar. Het ondoorzichtige en letterlijk ziekmakende regelwoud, 
het enorme doe-het-zelf en doorverwijzingsgehalte! Radertjes in het overheidssyteem tasten mijn beperkte 
speelruimte aan zonder dat ze er bewust van zijn. Er over lezen is een, maar het aan de lijve ervaren is echt 
wat anders! 
 
Vanaf 2014 klop ik als zelfstandige in de problemen bij verschillende instanties aan voor informatie en 
mogelijke hulp. Maar die informatie moet ik, terwijl ik zelf in een heel moeilijke situatie zit, op Internet vinden. 
Bergen papierwerk door ploeteren, selecteren en dan inleveren. Wachten en wachten. Zonder resultaat. Keer 
op keer dan ook nog eens het hardnekkig beeld voorgeschoteld krijgen dat ik mezelf moedwillig in deze 
situatie hebt gebracht; telkens moeten merken dat regeltjes het enige is dat voor het merendeel die ik 
uiteindelijk aan de telefoon krijg, telt! Machteloos voel ik me …. en dat terwijl ik  breed universitair geschoold 
ben en ruim bijna 25 jaren als rijksambtenaar erop heb zitten. Verschillende rollen vervulde ik - met de nodige 
verantwoordelijkheden en zeggenschap - nu opeens een dossier op een bureau …een nummer. Te verbijsterd 
om iets uit te brengen ben ik wanneer een jongedame, zonder me aan te kijken en zonder het papier voor 
haar echt te lezen, koel vraagt of ik de taaltest heb gedaan en weer een ander me duidelijk als een ‘target’ ziet 
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en over mij heen praat. De houding van hen die service zouden kunnen leveren en informatie verstrekken … ik 
raak de kluts kwijt. Contact is toch het minste wat ik mag verwachten … Ineens dringt het tot me door dat ik tot 
“de onderkant van de samenleving” ben gaan horen en “op afstand sta van de arbeidsmarkt.” Ik besta niet, heb 
geen naam, geen gezicht en geen stem. Ik heb me te voegen.  
 
Een ander weet wat goed is voor mij … ’t Verdooft me zo dat ik niet eens pijn kan voelen. Een stempel …hoe 
daar van af te komen? Ik weet het echt niet. Wel weet ik dat er een enorm appel wordt gedaan op mijn 
zelfvertrouwen, mijn relativerings- en doorzettingsvermogen. Als ik mij zelf, met al mijn kennis en ervaring zo 
verdwaald voel in het moeras van belastingregels, van gemeentelijk gedoe en van andere instanties die voor 
hulp zijn ingericht. Als ik er niet uit kom, uit dat woud zonder wegwijzers en vriendelijke gidsen, hoe moet dat 
dan als je on- of laaggeletterd bent? Wanneer je alleen maar druk op je voelt, monden moet voeden, je huis en 
de auto die je nodig hebt bijna worden afgenomen? Wanneer je alleen maar blauwe en witte enveloppen in je 
brievenbus krijgt en niet meer kan slapen - bang voor wie er voor de deur staat? Wanneer je geen geld meer 
voor kleren en eten hebt? Niet meer kan telefoneren? Niet bij een voedselbank terecht kan? 
Geen geld hebben valt qua gevoel voor mij eigenlijk in ’t niet bij de bejegening die ik ervaar. Die ene grote 
schuld bij de belastingen ga ik zelf oplossen. Hoe dan ook. Hulp? Iemand bij de gemeente luistert en zorgt 
voor ‘n time-out. 
 
Over Rood. ‘k Vind het via ‘Den Haag Doet’, de Haage vrijwilligerssite. Coördinator worden en als chauffeur en 
galeriebeheerder bij de Haagse Kunstkring - in die combinatie ga ik mezelf terugvinden. Tijdens mijn opleiding 
bij Over Rood kom ik geleidelijkaan op adem. ‘Onwaardig’ - ineens overvalt ’t me en ik laat een traan. In het 
rollenspel vraag ik de acteur die cliënt speelt hoe het met hem gaat. Wat mij immers drijft is om samen met 
een cliënt echt te kijken hoe die er in staat en zelf uit de situatie kan en wil komen. Elkaar aankijken. Weten en 
aanvoelen wat die ander doormaakt. Dat contact moet er zijn – iemand moet zich gezien en gehoord voelen! 
Anders is er wat mij betreft geen basis om samen te werken.  
 
Peter van Bergen en ik komen – na een oriëntatie van maanden - tot een vruchtbare samenwerking met de 
coördinator van het schuldenteam zelfstandigen dat Den Haag sinds een paar jaar kent. Peter van de Krogt 
herkent onze prognose van zeker 100 mogelijke ondernemers die in Den Haag in de problemen moeten zijn 
gekomen (op termijn 200). In mei horen we dat we met een pilot met 10 cliënten kunnen beginnen. Veelal zal 
het gaan om aanvragen voor schuldsanering en/of BBZ te begeleiden met de focus op de zakelijke financiën 
en de bedrijfsvoering, op mogelijke doorstart of stoppen van een bedrijf.  
 
Zo maakt Over Rood Den Haag een vliegende start - zonder locatie en team. In het complex waar ik net ben 
komen wonen vinden we een tijdelijk zaaltje. Peter van Bergen en ik, plus een trajectmanager (i.o.) van 
Amsterdam doen de trajecten. In juni betrek ik 2 mooie kantoorruimtes (leegstandsbeheer) in een 
monumentaal pand op een toplocatie. In de zomer komt een nieuwe vestigingsmanager er tijdelijk bij. Een 
juridisch specialist meldt zich, een trajectmanager en we bouwen Over Rood Den Haag stukje bij beetje op 
nadat  de gemeente op basis van de september evaluatie besluit met ons verder te gaan.  
 
Waar willen we in 2017 naar toe? 
Over Rood Den Haag wil een groei naar 50 cliënten realiseren en samenwerking met de randgemeenten plus 
ook andere sponsoren en fondsen. Verder gaan we voor directe uitwisseling en samenwerking met 
maatschappelijk werk, sociale wijkteams, hulpverleningsinstanties, andere vrijwilligersorganisaties en 
hogescholen. Ons team zal verder groeien, we professionaliseren onder andere door ons financiële team neer 
te zetten.  
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7.6. Eindhoven – Thom van Rooij 
Na inspirerende gesprekken in Utrecht ben ik met Over Rood | Eindhoven van start gegaan in juni 2016. 
Daarbij richt ik me op de stad Eindhoven (ca. 225.000 inwoners), de direct aangrenzende gemeenten in de 
regio (ca. 175.000 inwoners) en de Kempen gemeenten westelijk van Eindhoven (ca. 85.000 inwoners). 
Het kwartier maken voor Over Rood is aangepakt langs vier lijnen: 

 Het verkennen van de sociale kaart en kennismaken met de belangrijkste spelers (gemeenten, 
maatschappelijk werk, KvK, Humanitas, Rode Kruis, collega’s bij OKB, IMK, MKB-Doorstart, enz.); 

 Het presenteren van Over Rood | Eindhoven bij mogelijke sponsoren zoals Rabobank, Start 
Foundation, goede doelen stichtingen; 

 Het werven van vrijwilligers (trajectmanagers en fin./adm. medewerkers); 
 Het zoeken naar (tijdelijke) huisvesting. 

De start van Over Rood | Eindhoven viel samen met een heroriëntatie van de stad op haar inspanningen m.b.t. 
de BBZ-regeling, IOAZ en andere ondersteuning van zelfstandigen en kleine ondernemingen. Deze 
heroriëntatie is uitgevoerd onder leiding van extern adviseur Jannie van den Berg. 
Dit heeft er toe geleid, dat de stad per januari 2017 zal starten met een geheel nieuw initiatief: het 
Zelfstandigen Loket Eindhoven (ZLE), met als bemanning ambtenaren van de gemeente (Werk & Inkomen) en 
ondersteuning van MKBDoorstart. Over Rood | Eindhoven is deelnemer aan het 3 maandelijkse 
voortgangsoverleg rondom dit ZLE, samen met het maatschappelijk werk, gemeente Eindhoven, UWV, KvK, 
enz. 
 
De eerste contacten met een aantal regio gemeenten (o.a. Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonk, 
Veldhoven) verlopen vlot en hebben aan het eind van 2016 al geleid tot een aantal doorverwijzingen naar 
Over Rood en ook al enkele trajecten in begin 2017. Over Rood | Eindhoven heeft zich goed kunnen 
presenteren bij een aantal zeer geïnteresseerde partners (Humanitas, Lumens, BSH Waalre, budgetcoaches, 
enz.) in het maatschappelijk veld en mogelijke sponsoren. Met enige regelmaat is er contact, telefonisch, per 
mail of persoonlijk. 
 
Dankzij een goede respons op de al in de zomer van 2016 geplaatste vacatures op de vrijwilligers website van 
Eindhoven is het team – bestaande uit 6 vrijwilligers – van start kunnen gaan medio oktober. Sindsdien zien we 
elkaar maandelijks in een team-overleg, om elkaar zo goed leren te kennen, om kennis & kunde te delen en 
om met elkaar te kunnen lachen. 
 
Dankzij de vele gesprekken en netwerk-contacten heeft Over Rood | Eindhoven een aanbod gekregen voor 
tijdelijke huisvesting bij SupportPunt vanaf medio september. Tegen een dagvergoeding kunnen we gebruik 
maken van een werkplek en een spreekkamer op een centrale plek in de stad: Deken van Somerenstraat 4, 
met goede parkeervoorzieningen, goed openbaar vervoer en op ca. 10 minuten lopen van het station. Deze 
werkplek is een enorme stimulans gebleken. 
 
Na de aanloop in de periode juni – september krijgen we vanaf oktober 2016 meer en meer verzoeken om een 
oriëntatie gesprek, naar aanleiding van onze nieuwe website (geweldig!) en naar aanleiding van verwijzingen 
door maatschappelijke partners of regiogemeenten. Opvallend is wel, dat we aanvankelijk langer durende en 
vaak in het slop zittende casussen tegenkomen. In het laatste kwartaal van 2016 hebben we zo 14 (soms 
uitgebreide) kennismakingsgesprekken gevoerd. Enkele leidden al tot een intake en trajectstart per eind 2016, 
terwijl anderen zullen starten na de jaarwisseling. 
 
De aanpak voor 2017 zal in grote lijnen zijn: 
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 Intensiveren van contacten in het maatschappelijke veld (o.a. woningcorporaties) en het geven van 
lezingen/presentaties; 

 Relaties leggen met de andere gemeenten in de regio, al dan niet via politieke partijen; 
 Opnieuw benaderen van mogelijke sponsoren, nadat we een aantal casussen afgerond hebben en we 

kunnen aantonen, dat een Over Rood traject tot succes kan leiden; 
 Verhogen van kennis & kunde van ons team; 

 
7.7. ‘s-Hertogenbosch – Theo Lauwers 

In het voorjaar van 2016 kwam ik in contact met Over Rood. Ik was op zoek naar wat meer diversiteit in mijn 
activiteiten en de dienstverlening van Over Rood sprak me hierbij aan. Het ligt in het verlengde van wat ik al 
doe; (kleine) ondernemers begeleiden, maar dan wel voor een speciale, meer hulpbehoevende categorie. Na 
de procedures te hebben doorlopen ging ik aan de slag als trajectmanager in Breda. Al snel had ik mijn eerste 
cliënt.  
 
Mijn voornaamste drijfveer om voor Over Rood aan de slag te gaan (met kleine middelen een zo groot 
mogelijke positieve invloed hebben op mensen) werd bij deze eerste cliënt al direct bewaarheid. Door te 
luisteren naar zijn verhaal en direct kleine acties in te zetten en prioriteiten te stellen, zag ik deze man op 
korte termijn veranderen van een apathische persoon, naar iemand die weer licht zag aan het einde van de 
tunnel en zelf weer zaken ging oppakken. Erg mooi om te zien hoe iemand op deze manier langzaam maar 
zeker weer in zijn kracht komt. We zijn na een half jaar zover dat hij weer allerlei plannen heeft om een 
bedrijf te starten om zo uit de schulden te komen. 
 
Na een aantal maanden als trajectmanager voor Breda gewerkt te hebben, is de vraag opgeworpen of een 
vestiging in de regio ’s-Hertogenbosch ook het onderzoeken waard is. Toen de reactie kwam dat dit nog één 
van de open plekken is, ben ik half oktober 2016 voortvarend van start gegaan. 
  
Al snel blijkt dat de gemeente ’s-Hertogenbosch armoedebestrijding tot één van haar speerpunten heeft 
benoemd (‘Het voortzetten van de aanpak van armoede, vooral waar het gaat om schuldhulpverlening en 
vroeg signalering’).  Daarnaast is er in 2014 het Platform tegen Armoede opgericht, dat zich vooral richt op 
armoede onder kinderen. Dit platform brengt allerlei instanties samen die zich bezig houden met het thema 
(in bredere zin) om het uiteindelijke doel (geen arme kinderen meer in 2018) te verwezenlijken. Over Rood 
heeft zich ondertussen ook aangesloten bij dit platform.  
 
Al met al lijkt dit een vruchtbare basis voor Over Rood om aan de slag te gaan! 
Nu nog lokale ondersteuning en erkenning, huisvesting, vrijwilligers en uiteraard cliënten.... 
 
Via verschillende wegen ben ik bezig om de gemeente binnen te komen om die ondersteuning en erkenning te 
krijgen. Deze inspanningen hebben, naast vele andere contacten binnen de gemeente, geresulteerd in een 
eerste contact met BBZ en een afspraak in januari 2017 met Wethouder van Sociale Zaken is. Een mooi begin! 
 
De eerste vrijwilliger is ook een feit. Via Over Rood Utrecht kwam ik in contact met een kandidaat 
trajectmanager, die in januari 2017 de opleiding gaat volgen. Er zijn gesprekken gaande met een 2e 
kandidaat. Daarnaast onderhoud ik contacten met de lokale vrijwilligersorganisaties voor de verder werving 
van vrijwilligers en kijk ik via andere organisatie (zoals bijvoorbeeld Humanitas Thuisadministratie) of we 
wellicht administratieve vrijwilligers kunnen delen. Tevens is de lokale Vrijwilligers Academie geïnteresseerd 
in het cursusaanbod van Over Rood. 
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Voor huisvesting lopen er inmiddels verschillende contacten. Door het snel aantrekkende economische 
klimaat lijkt dit wel een uitdaging te worden, met name wat betreft goedkope of ‘gratis’ huisvesting. Omdat er 
nog onvoldoende contacten zijn met lokale instanties, komen er nog geen doorverwijzingen van potentiële 
cliënten. Dit is één van de eerste punten die ik in 2017 op wil pakken.  
 
Via de nieuwe Google Adwords campagne, waarin ’s-Hertogenbosch als vestiging kan worden geselecteerd, 
komen er wel regelmatig cliëntverzoeken binnen. Dit heeft tot nu toe geleid tot een aantal contacten en 
adviesgesprekken. Het blijkt dat de campagne / onze website soms ook cliënten aantrekt die niet tot de 
doelgroep van Over Rood behoren (bijvoorbeeld een BV met 12 man personeel, een startende BV die in eerste 
instantie alleen opzoek is naar financiering en zelfs particulieren met financiële problemen). Op dit moment 
zijn er gesprekken gaande met de eerste potentiële cliënten. 
Voor 2017 zijn mijn doelstellingen: Draagvlak creëren bij lokale instanties en de gemeente, sponsoring / 
financiële ondersteuning op gang brengen (gemeente en daarna anderen), huisvesting regelen, cliënten 
stroom stimuleren en meer vrijwilligers werven. 
 
Tegen de zomer van 2017 zal het duidelijk moeten worden of de vestiging ’s-Hertogenbosch levensvatbaar is 
en een zinvolle plaats in de gemeente/ regio kan verwerven. 

 
7.8. Utrecht – Diny Wijnmaalen 

 
2016 – een hectisch jaar 
Diny Wijnmaalen, vestigingsmanager van Over Rood Utrecht, kijkt terug op een hectisch jaar 2016. Er is veel in 
beweging, vooral in de samenwerking met de gemeente, maatschappelijk werk en de woningcorporaties. 
Met name in het eerste en vierde kwartaal van 2016 hebben wij en enorme toeloop van nieuwe cliënten 
gezien. Dit betekent dat wij steeds beter te vinden zijn op internet (mede door een Google campagne), maar 
ook dat onze samenwerkingspartners BBZ, Schulddienstverlening en Buurtteam-medewerkers, vaker cliënten 
naar ons doorverwijzen. Een positieve ontwikkeling, want tenslotte gaat het maar om een ding: "Hoe kunnen 
wij onze cliënten zo snel en effectief mogelijk helpen om uit de problemen te komen?" Over Rood ontwikkelt 
zich steeds meer als de maatschappelijk werker voor ondernemers, spreekt de taal van de ondernemer en 
heeft kennis van de specifieke wet- en regelgeving. De samenwerking met de ketenpartners is daarin 
essentieel, aangezien we allemaal een deel van de problematiek kunnen aanpakken. 
 
Vanaf de zomer van 2016 zijn wij in gesprek met BBZ, Buurtteams en Menzing & Partners over het opzetten 
van een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor ondernemers. Inmiddels weten wij (april 2017) dat deze 
informatiebijeenkomst er is gekomen en iedere laatste maandag van de maand wordt gehouden. Wellicht is 
dit de aanzet voor een centraal "zzp-loket" (een idee van Over Rood) waarover wij met gemeenteraadsleden 
van GroenLinks en VVD hebben gesproken. 
 
Het is hartverwarmend om te zien hoe onze vrijwilligers zich keer op keer inzetten voor onze cliënten. Onze 
ploeg vrijwilligers (bestaande uit (ex-)ondernemers, ervaringsdeskundigen en specialisten) bestaat inmiddels 
uit 20 zeer betrokken en ervaren mensen. Ook vanuit Rabobank Utrecht hebben wij een tweetal vrijwilligers 
bereid gevonden zich incidenteel voor onze cliënten in te zetten. Aan allen een hartelijk dank voor hun inzet 
in het afgelopen jaar en ik kijk ernaar uit om ook in de komende periode weer met deze kanjers samen te 
werken. 
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Mijn werkzaamheden bij Over Rood geven mij elke dag weer nieuwe energie. Toen ik ruim drie jaar geleden in 
contact kwam met Peter van Bergen stond ik er zelf emotioneel niet al te best voor. Ik had een zware tijd 
achter de rug na het faillissement van mijn bedrijf begin 2009 en moeilijke tijden in privé. Het verhaal van 
Peter sprak mij erg aan, ik was en ben tenslotte zelf ervaringsdeskundige. Het vooruitzicht om anderen met 
mijn ervaring te kunnen helpen gaf mij meteen een enorme boost. Ik kreeg weer energie en nog steeds ga ik 
aan het eind van de dag met een tevreden gevoel naar huis. De grootste beloning voor mij is om onze cliënten 
na een gesprek op ons kantoor met een glimlach op het gezicht de deur uit te zien gaan. 
Ik kijk uit naar de toekomst, onze ploeg groeit en groeit met de landelijke uitrol en ik wens de nieuwe 
vestigingsmanagers succes en hoop dat zij, net als ik, hun plekje bij Over Rood hebben gevonden. Samen 
kunnen we bergen verzetten en het verschil maken voor veel (ex-)ondernemers die in moeilijke 
omstandigheden verkeren. 
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8. Samenwerkingspartners 
 
De cliënten van Over Rood lopen vaak tegen complexe situaties aan. Naast aan het bedrijf gerelateerde 
problematiek speelt er vaak ook van alles in het privé domein. Over Rood werkt in aanvulling op bestaande 
voorzieningen en richt zich uitsluitend op aan het bedrijf gerelateerde problemen.  Over Rood werkt in veel 
casussen nauw samen met maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk richt zich op het privé domein terwijl 
Over Rood het zakelijk domein aanpakt. Zo kunnen in samenwerking met elkaar cliënten optimaal worden 
ondersteund.  
 
Ongeveer 40% van de cliënten van Over Rood moet zijn schulden saneren.  De overige cliënten zoeken 
ondersteuning omdat ze een te laag inkomen hebben of zijn uiteindelijk in staat zelf betalingsregelingen te 
treffen. Indien een schuldsanering noodzakelijk is ondersteunt Over Rood de cliënt zowel administratief als 
mentaal zich op de schuldsanering voor te bereiden. Over Rood biedt een maatje/sparringpartner in het 
voortraject. De schuldsanering zelf wordt in alle gevallen door de gemeente en haar samenwerkingspartners 
uitgevoerd. In veel gevallen stopt de begeleiding van Over Rood zodra de schuldsanering in gang is gezet. Als 
de cliënt dat wil blijft Over Rood de cliënt ook tijdens het saneringstraject ondersteunen en begeleiden.  
 
Naast de gemeentelijke schulddienstverlening en maatschappelijk werk, werkt Over Rood ook graag samen 
met andere partijen. Denk hierbij aan gemeentelijke afdelingen zoals Team zelfstandigen maar ook aan 
kennispartners zoals fiscalisten, juristen, bankiers, accountants en boekhouders die de cliënten van Over Rood 
om niet of tegen een sterk gereduceerd tarief terzijde staan. Zo heeft Over Rood in samenwerking met PWC 
een inkomstenbelasting calculator ontwikkeld waarmee de trajectmanagers van Over Rood snel een 
inschatting van de door een cliënt te betalen inkomstenbelasting kunnen maken. De calculatie zal ook 
worden ingebouwd in de administratiesoftware zodat de software de netto resultaten kan laten zien in plaats 
van de bruto resultaten. 
 

8.1. Kwadraad 
Kwadraad biedt maatschappelijk werk in een groot aantal kleinere gemeenten, voornamelijk in de Randstad. 
Kwadraad is eind 2016 met Over Rood een alliantie aangegaan om gezamenlijk een aantal gemeenten te 
benaderen. Voor Over Rood is het erg veel werk om met alle gemeenten apart afspraken te maken. In 
sommige kleine gemeenten ondersteunt Over Rood slechts enkele cliënten per jaar. Het leggen en 
onderhouden van de contacten, de contracten etc. vergen dan relatief zoveel tijd dat dit totaal niet in 
verhouding is met de bijdrage die Over Rood van de gemeente vraagt.  
 
Over Rood is dan ook erg blij met de voorgenomen samenwerking met Kwadraad, waarbij Kwadraad het 
aanbod van Over Rood mee zal nemen in haar eigen dienstverlening. Zo kunnen eenvoudig afspraken worden 
gemaakt met de kleinere gemeenten én is een optimale samenwerking met de maatschappelijk werkers in 
deze gemeenten meteen geregeld. 
 
Voor Kwadraad is de samenwerking waardevol omdat ook zij zien dat Financiële problemen bij ZZP-ers  
meestal hand-in–hand gaan met problemen op andere leefdomeinen. Ze versterken elkaar. Het is dan zaak 
die vicieuze cirkel te doorbreken en - nog beter - om dit te voorkomen met een preventieve aanpak op alle 
relevante leefdomeinen. Niet in de laatste plaats om onnodige (zorg)kosten terug te brengen.  
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8.2. Delta Lloyd Foundation 
Het doel van de Delta Lloyd foundation is helder: Ze helpen mensen om financieel zelfredzaam te worden. Dit  
betekent dat ze met schulden en het risico hierop kunnen omgaan en (nieuwe) schulden voorkomen. Hiermee 
levert de stichting een bijdrage aan een structurele oplossing van schulden en armoedebestrijding in 
Nederland.  Met het programma Van schulden naar kansen werkt de stichting er aan armoede door 
probleemschulden in de 5 steden in Nederland waar Delta Lloyd actief is binnen 5 jaar met 15% terugdringen. 
We willen ervoor zorgen dat in Amsterdam, Arnhem, Helmond, Rotterdam en Zwolle in 2020 11.625 
huishoudens structureel financieel zelfredzaam zijn. 
 
In 2017 zal de Delta Lloyd foundation in het kader van dit programma samenwerken met Over Rood in 
Arnhem en Zwolle. 

 
 
 
 

8.3. Stichting 155-Help-een-bedrijf (onderdeel van IMK)   
Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal noodloket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Zij helpen jaarlijks duizenden ondernemers in goede en slechte tijden. 
Veel gemeenten investeren in ‘hun’ ondernemers door zich aan te sluiten bij 155. Daardoor kunnen 
ondernemers er kosteloos gebruik van maken. Het aantal aangesloten gemeenten groeit snel. Op dit moment 
zijn het er al bijna 150. Maar zij helpen altijd, ook al staat de gemeente nog niet in de lijst. 
In veel regio’s stuurt 155-help-een-bedrijf ondernemers die begeleiding nodig hebben inmiddels door naar 
Over Rood. Over Rood treedt hierbij op als tweedelijns dienstverlener achter het 155 loket. 
  

https://www.imk.nl/
https://www.imk.nl/
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9. Medewerkers 
“Ik ben ongelooflijk dankbaar en trots dat zoveel talentvolle mensen zich met zoveel toewijding inzetten voor 
Over Rood. Hun kennis, kunde, levenservaring en wijsheid is de sleutel tot het succes van Over Rood. We willen 
alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor Over Rood enorm bedanken. Jullie zijn top!” , 
aldus Peter van Bergen. 
 
De medewerkers van Over Rood werken bijna allemaal op vrijwillige basis. Je zou het als een uitdaging 
kunnen zien. Misschien is het lastig om mensen te committeren? Dat blijkt helemaal niet waar. Ook in 2016 
heeft Over Rood veel nieuwe vrijwilligers weten te vinden en behouden. Vrijwilligers van onvoorstelbaar hoge 
kwaliteit. Dit houden we vol door de structuur die we in de organisatie hanteren en door de manier van 
werken die voor veel mensen erg prettig is.  
 
Er werken op dit moment 80 talentvolle en ervaren vrijwilligers en medewerkers bij Over Rood, die bereid zijn 
om zich met veel plezier, toewijding en passie in te zetten voor onze missie. Dit zijn er meer dan twee keer 
zoveel dan vorig jaar rond hetzelfde tijdstip. Vijf medewerkers houden zich bezig met het subsidieproject, 
communicatie, innovatie en het bestuur van de organisatie. Voor een deel van deze werkzaamheden worden 
vergoedingen betaald die worden vastgesteld door de ledenvergadering. Het bestuur van de Coöperatie is 
onbezoldigd.  
 
Eind 2016 heeft Over Rood 80 vrijwilligers, 9 vestigingsmanagers en 6 specialisten die gezamenlijk zorgen dat 
de cliënten van Over Rood de best mogelijke ondersteuning krijgen. 
De vrijwilligers werken met veel enthousiasme en passie voor Over Rood. De vrijwilligers krijgen voor ze aan 
de slag gaan een uitgebreide opleiding van Over Rood, zodat ze goed beslagen ten ijs komen. Zij worden ook 
actief betrokken bij het besturen van de organisatie.  Ook de professionals krijgen bij OverRood slechts een 
beperkte vergoeding. En ook zij doen naast het betaalde werk voor Over Rood vrijwilligerswerk door zelf 
cliënten te begeleiden. Iedereen is hier gelijk. Iedereen wordt op dezelfde manier beloond. Dat gaat allemaal 
heel transparant. Over Rood vindt het belangrijk dat de vrijwilligers het gevoel hebben dat de organisatie 
achter ze staat. Dat je van alle faciliteiten gebruik kunt maken. Dit is een belangrijke factor in het succes van 
de organisatie. De vrijwilligers zorgen ervoor dat Over Rood de hoogst mogelijke kwaliteit aan service kan 
bieden aan haar cliënten.  
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10. Over Rood in de media 
 

10.1. De Kwestie: Moeten zzp’ers geholpen worden? - 30 september 2016 
Veel zzp’ers vinden dat ze hard werken en toch niet meer dan een bijstandsinkomen verdienen. Dat kan niet 
de bedoeling zijn. En dan legt de Belastingdienst ook nog allerlei administratieve verplichtingen op. Dat is 
hartstikke vervelend. Aan de andere kant: “een beetje de hele dag in bed blijven liggen zonder dat je baas je 
wakker belt, dat willen we allemaal wel”, volgens Jurg van Ginkel van RTV Utrecht. Hij heeft de mening op 
straat gepolst en die van Over Rood. 
 
De mening op straat 
Zzp’ers moeten er wel wat voor doen. Maar moeten waar nodig wel geholpen worden. Indien tijdelijk de 
omzet tegenvalt of bij het verkrijgen van betaalbare verzekeringen. 
 
Over Rood 
Peter en Diny van Over Rood geven aan waar zzp’ers zoal tegen aanlopen en waar ze op moeten letten. Over 

Rood vindt het jammer dat zzp’ers voor 
diverse overheidsregelingen buiten de 
boot vallen. Uiteraard betekent 
ondernemen niet alleen je vak goed 
uitoefenen, maar ook klantrelaties 
onderhouden, risico’s beheersen en je 
financiën op orde hebben. Weet je als 
zzp’er hoeveel omzet je moet maken 
om in al je privé en zakelijke uitgaven 
te voldoen? Hoeveel BTW moet je 
volgende maand afdragen? Welke 
klanten hebben nog niet betaald?  

 
 
 

10.2. Omarmprijs 17 oktober 2016 Amsterdam  
 

Op 17 oktober is in Pakhuis De Zwijger het Omarmevenement 
gehouden. Hier wordt de Omarmprijs 2016 uitgereikt en laten grote en 
kleine initiatieven uit de stad zien op welke wijze zij minima meer 
mogelijkheden bieden om ook mee te kunnen doen aan alles wat 
Amsterdam biedt.  

 
Over Rood Amsterdam was hier niet alleen aanwezig maar ook genomineerd door onze 
samenwerkingspartner Delta Lloyd. Hierdoor kregen wij een fantastisch mooi podium om uit te leggen waar 
Over Rood voor staat en dat wij samenwerking cruciaal vinden. 
De Omarmprijs is een blijk van waardering en een aanmoediging voor initiatieven die Amsterdammers in staat 
stellen om mee te doen ongeacht de dikte van hun portemonnee. Tijdens het Omarm-evenement worden 
de initiatiefnemers in de spotlights gezet. 
 

http://www.overrood.nl/locaties/utrecht/utrechtmedia/kwestie-zzpers-hulp-nodig/
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10.3. Nieuwsuur 12 juli 2016 - Werken is geen garantie meer om niet arm te zijn 
ZZP’ers werken keihard. Voor een inkomen en in veel gevallen voor het gezin. Helaas heeft een deel van de 
ZZP’ers een te laag inkomen om dagelijks rond te komen en/of schulden terug te betalen. ZZP’ers zijn trotse 
mensen. Ze zijn niet gewend om snel hulp te zoeken of het handje op te houden bij anderen. En als ze wel de 
moed hebben om de stap te zetten voor hulp, waar kunnen ze dan terecht? 
 
Geen beleid voor ZZP’ers in zwaar weer 
“Beleid voor deze groep is er nauwelijks. Voor gemeenten en hulpverlenende instanties zijn ZZP’ers in zwaar 
weer een onzichtbare groep”, stelt Nieuwsuur. Dankzij de moed en de medewerking van Over Rood 
cliënt Gerben en zijn dochter zal deze tv-uitzending bijdragen aan een beter begrip voor de situatie van 
werkende armen en hun gezinnen. 
Bekijk hier de uitzending van Nieuwsuur: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2114512-werk-is-geen-garantie-
meer-om-niet-arm-te-zijn.html?title=werk-is-geen-garantie-meer-om-niet-arm-te-zijn 
 
Wat doet Over Rood? 
Wij zullen verder gaan met de lobby voor betere vangnetten en gaan wij met veel energie door om ZZP’ers in 
Nederland zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Zowel preventief, als bij de weg naar herstel. 

 
10.4. ‘Mensen die het verdienen om met hulp en steun een uitweg te vinden’  

Op woensdag 7 september verscheen Over Rood Arnhem met een artikel in de Zutphense Koerier. Samen met  
vrijwilliger Robby van den 
Broek vertelt Corian 
Hugenholtz, 
vestigingsmanager Over 
Rood Arnhem, waarom en 
hoe zij gestrande 
ondernemers ‘uit de blubber 
wil halen’.  

Lees het artikel op de 
website van de Zutphense 
Koerier. 

 

  

  

 

 

 

http://www.overrood.nl/publicaties/media/nieuwsuur-werken-is-geen-garantie-meer-om-arm/
https://service.email-provider.nl/link/ox59r9prdc/rlm5e6jv5l/ttn6j58cbl/h8f16xle6x/ohwdxketnn
https://service.email-provider.nl/link/ox59r9prdc/rlm5e6jv5l/ttn6j58cbl/h8f16xle6x/ohwdxketnn
http://www.overrood.nl/locaties/arnhem/arnhemnieuws/mensen-verdienen-om-hulp-en-steun-uitweg-vinden/
http://zutphensekoerier.nl/nieuws/mensen-die-het-verdienen-om-met-hulp-en-steun-een-uitweg-te-vinden-1.6384073
http://zutphensekoerier.nl/nieuws/mensen-die-het-verdienen-om-met-hulp-en-steun-een-uitweg-te-vinden-1.6384073
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10.5. Ztalks Magazine 
In het ZTalks magazine van juni 2016 een inspirerend artikel over ondernemer en Mede 
oprichter van Over Rood Peter van bergen.  
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10.6. Tijdschrift Armoede en Schulden
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11.  Operationele resultaten van Over Rood 2016 
In 2016 heeft Over Rood 229 ondernemers geholpen. Een verdubbeling ten opzichte van 2015 (120). Het totaal 
aantal ondernemers dat Over Rood - sinds 2013 – heeft begeleid komt daarmee op 522. Over Rood verwacht 
ook in 2017 het aantal geholpen ondernemers weer te kunnen verdubbelen. 
De resultaten van de gesprekken en trajecten zijn in kaart gebracht. Per traject is het resultaat met de 
grootste maatschappelijke impact weergegeven. Als bijvoorbeeld een huisuitzetting is voorkomen is hier een 
heel traject aan voorafgegaan waarbij bijvoorbeeld de administratie op orde is gebracht en het 
uitgavepatroon is aangepast aan de inkomsten. Deze tussenresultaten worden niet weergegeven.  
 
Veel van de trajecten van cliënten die zich in 2016 hebben aangemeld liepen nog op 1 januari 2017. Van deze 
trajecten is het resultaat op 28 februari 2017 weergegeven. Een aantal trajecten hebben op dat moment nog 
geen duidelijk aantoonbaar resultaat. Deze zijn weergegeven met “Recent gestart”. 
 
In 62% van de trajecten heeft de begeleiding van Over Rood een hoge tot zeer hoge impact gehad. Dit is een 
lichte verbetering ten opzichte van 2015 (60%). Over alle trajecten sinds 2013 heeft Over Rood in 64% van de 
trajecten een hoge tot zeer hoge impact. In 85% van alle casussen wordt een positief resultaat geboekt. 
Gezien de doelgroep en problematiek een uitzonderlijk hoog percentage.  In 2016 zijn bij 39 cliënten hoge 
maatschappelijke kosten voorkomen. Een ruime verdubbeling ten opzichte van 2015 (19).  
 
17 cliënten hebben hun broodwinning kunnen behouden doordat het bedrijf een doorstart heeft kunnen 
maken of de cliënten zelf hun schulden onder controle hebben gekregen. In drie casussen is zelfs een 
huisuitzetting voorkomen. Deze cliënten waren zonder de begeleiding van Over Rood zeker in de bijstand 
terecht gekomen of zelfs dakloos geworden.   
 
Bij 22 cliënten was de toegang tot essentiële vangnetten, zoals bijstand (4) en gemeentelijke schuldsanering 
(18), geblokkeerd vanwege het ontbreken van jaarrekeningen of problemen met een ex-zakenpartner 
waardoor het bedrijf niet beëindigd kon worden.  

 
 

2016

Zeer hoge impact Hoge impact

Gemiddelde impact Geen impact

2015

Zeer hoge impact Hoge Impact

Gemiddelde Impact Geen Impact
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Resultaten Over Rood 2016 en Totaal 

     

  Zeer veel impact 2016 totaal   

  Huisuitzetting voorkomen 3 14   

  Bijstandsuitkering mogelijk gemaakt 4 13   

  Toegang tot schuldhulp mogelijk gemaakt 18 53   

  Bijstand voorkomen 0 7   

  Uit bijstand gehaald 1 2   

  Schuldhulptraject voorkomen 2 10   

  Bedrijfsbeëindigingen voorkomen 11 30   

  Subtotaal 39 129   

     

  Geen impact 2016 totaal   

  Contact verloren 12 42   

  Cliënt voelt zich gesteund maar er veranderd niets 7 10   

  Geen aantoonbare resultaten 3 22   

  Traject gestopt vanwege ziekte 0 4   

  Subtotaal 22 78   

     

  Gemiddelde impact 2016 totaal   

  Recent gestart 19 23   

  Eenmalig advies 42 81   

  Doorverwezen 3 8   

  Subtotaal 64 112   

     

  Hoge impact 2016 totaal   

  
Ziet in dat stoppen / part time ondernemen beter is en heeft een baan 
gevonden 6 13   

  Achterstanden in administratie en aangiften weggewerkt 12 22   
  Administratie op orde gebracht 8 18   

  Cliënt voelt zich gesteund - aan de slag gegaan om problemen op te lossen 46 64   

  Uitgave patroon aangepast aan inkomsten 4 9   

  Financiële inventarisatie gemaakt en advies deskundige 8 23   

  Marketing / bedrijfsvoering verbeterd 9 23   

  Ziet in dat stoppen beter is en gaat op zoek naar een baan 4 18   

  Ziet af van ondernemerschap (was nog niet gestart) 1 3   

  Financieel inzicht vergroot 5 8   

  Probleem opgelost door verkoop Activa 1 2   

  Subtotaal 104 203   

  Totaal 229 522   
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11.1 Overige cijfers 
 
40%van de aanmeldingen van Over rood komt voort uit eigen werving (ca 15% via mond-op-mond reclame en 
ca 25% via Google). Van de overige 60% komt ca. de helft via maatschappelijk werk bij Over Rood. De andere 
helft komt via de gemeente (bureau zelfstandigen, schulddienstverlening of een andere gemeentelijke 
instelling). 
Van de cliënten van Over Rood stopt 28% met het bedrijf. 10% van de cliënten klopt aan voor hulp bij het 
starten van een bedrijf. 55% maakt een doorstart. 7% zet de activiteiten voort via de Coöperatie Werksaam.  
Van de inmiddels afgesloten trajecten is de gemiddelde duur van de begeleiding ruim 8 maanden. 
 
Van de cliënten van Over Rood doet ca. een kwart een beroep op de BBZ regeling. Een kwart stopt met het 
bedrijf en vraagt een schuldsanering aan.  
 

11.2 De financiële uitgangspunten 
 
Over Rood is opgezet als Social Business. Dat betekent dat Over Rood als doel heeft een zo groot mogelijke 
maatschappelijke impact te hebben zonder op termijn afhankelijk te zijn van subsidies en donaties. Het 
financieel belang van aandeelhouders is uitgesloten (non dividend company). Zij kunnen geen rendement 
maken op hun investeringen. Een Social Business is geen stichting of zorginstelling. Ze zoekt 
businessmodellen en laat klanten daar waar dat kan een (zo laag mogelijk) bedrag betalen voor haar 
dienstverlening. Zo kan op een slagvaardige, onafhankelijke en kostenefficiënte manier worden gewerkt. In de 
opstartfase heeft een Social Business vaak financiers nodig. Vanwege de aard en doelstellingen van de 
onderneming duurt het in de meeste gevallen vijf tot tien jaar voor het bedrijf volledig financieel 
onafhankelijk is en van haar eigen inkomsten rond kan komen. 
 
Door aandeelhoudersbelang en rendement uit te sluiten gaat een Social Business veel verder dan Corporate 
Social Responsibility of Money and Meaning Companies. Wij geloven dat als er een commercieel belang gaat 
spelen boven het onvoorwaardelijk willen helpen van de doelgroep, je nooit in staat zult zijn de meest 
kwetsbare mensen te helpen en een kans te bieden. Zij kunnen je immers eenvoudigweg niet betalen. 
 
Coöperatie en stichting 
Om onze uitgangspunten en idealen gestalte te kunnen geven hebben we gekozen voor het opzetten van een 
coöperatie. Binnen de coöperatie kan het aandeelhoudersbelang worden uitgesloten (in een BV is dit niet 
mogelijk). Bovendien kunnen we in de coöperatie de leden en medewerkers een stem geven in het besturen 
ervan. De transparantie, medezeggenschap en manier waarop verantwoording wordt afgelegd aan de 
belanghebbenden past uitstekend bij een Social Business. De coöperatie is opgericht per 27 mei 2013. 
 
Naast de coöperatie is een stichting opgericht. De stichting is bedoeld voor het aantrekken en beheren van 
middelen. Alle licentierechten van de eigen ontwikkelde software zijn ondergebracht in de stichting. Alle 
inkomsten uit licenties van zowel de nationale als de internationale verkoop van de software komen in de 
stichting en worden gebruikt voor het aflossen van investeringen en leningen en het financieren van de 
activiteiten van Over Rood.  
 
Geen rendement op investeringen en leningen  
Over Rood hanteert strikt de principes van een Social Business zoals opgesteld door professor Dr. Yunus. Dat 
betekent dat de oprichters en medewerkers van Over Rood geen recht hebben op dividend, winstdeling of iets 
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vergelijkbaars, geen rente krijgen op geïnvesteerd geld over achtergestelde vergoedingen en geen geld 
kunnen verdienen aan de verkoop van (een deel van) activa. Maar de investeringen zijn ook geen giften. Het is 
de bedoeling dat de investeringen kunnen worden terugverdiend. Bijvoorbeeld door de ontwikkelde software 
en workshops niet alleen in te zetten voor de doelgroep maar ook op commerciële basis in de markt te zetten. 
Door het ontwikkelen van deze businessmodellen wil Over Rood op lange termijn geheel onafhankelijk zijn 
van subsidies, donaties en financiers. 
 
Licenties in Stichting Over Rood 
Alle ontwikkelde software, trainingsmateriaal en workshops worden beheerd door Stichting Over Rood. Deze 
stichting kan tegen een vergoeding nationale en internationale licenties uitgeven. De hoogte van de 
vergoeding is afhankelijk van het doel van de licentienemer. Voor organisaties die een bijdrage leveren aan de 
doelstellingen van de stichting en geen winstoogmerk hebben is de vergoeding zeer laag. Voor commerciële 
organisaties gelden commerciële tarieven. Alle inkomsten uit licenties worden gebruikt voor het terugbetalen 
van de investeringen en leningen zonder rente of rendement en vervolgens voor de doelstellingen van de 
stichting.  
 
Professionals krijgen een vergoeding 
Over Rood wil een organisatie opzetten die voldoende kwaliteit en professionaliteit heeft om de best 
mogelijke dienstverlening aan haar leden mogelijk te maken. Mensen met veel kennis en kunde die om niet 
willen werken zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Daarom betaalt Over Rood een vergoeding voor 
specialistisch werk en toptalent. Deze vergoeding bedraagt maximaal Euro 40,- per uur. Dit bedrag is hoog 
genoeg om voldoende specialisten aan te kunnen trekken maar niet zo hoog dat deze mensen dit werk voor 
het geld doen. We willen graag mensen aantrekken die dit werk doen omdat ze dat graag willen en niet voor 
het geld. Waar mogelijk zet Over Rood vrijwilligers in zodat we tegen zo laag mogelijke kosten zo veel 
mogelijk mensen kunnen helpen. 
 
Klanten betalen naar draagkracht 
Het principe van een Social Business is dat de klant betaalt voor haar activiteiten én dat als deze activiteiten 
niet kostendekkend zijn, er meer commerciële businessmodellen worden ontwikkeld. Een deel van de cliënten 
die Over Rood in 2016 heeft geholpen had een inkomen ver onder het bestaansminimum (bijstandsniveau) en 
was niet in staat de contributie van Euro 20,- per maand te betalen. Ongeveer 20% van de contributie is 
daardoor niet betaald. 
 
Kosten conceptontwikkeling gefinancierd door initiatiefnemers 
Alle ontwikkelkosten van het trainingsmateriaal, de tools, de workshops als ook de kosten van 
conceptontwikkeling, strategie en het ontwikkelen van het merk van zowel de software als Over Rood worden 
gedragen door La Montagne Beheer BV. Deze kosten kunnen pas worden terugbetaald aan La Montagne 
Beheer BV als de licenties in de stichting voldoende geld opleveren om terugbetaling mogelijk te maken. 
 
Uitsluitend de gemaakte kosten zoals vastgelegd in dit verslag kunnen worden terugbetaald aan La Montagne 
Beheer BV. Er kan geen rente worden vergoed of op een andere manier rendement worden gemaakt op deze 
investering. De in dit verslag genoemde bedragen zijn dus het maximaal uit te keren bedrag. Alle opbrengsten 
na terugbetaling van dit bedrag blijven in de Stichting Over Rood en worden gebruikt voor de doelstellingen 
van deze stichting. 
  
Met Stichting DOEN is afgesproken dat het terugbetalen van dit bedrag pas kan starten nadat de lening van 
Stichting DOEN volledig is terugbetaald. 



 
 

35 
 

12. Financiële resultaten Over Rood  2016 
In 2016 is een winst gemaakt van €11.209. Dit resultaat is ruim € 9.000 hoger dan begroot. Dit komt 
voornamelijk omdat Stichting DOEN uiteindelijk heeft afgezien van het vragen van een controleverklaring, 
waardoor € 3.000 op accountantskosten is bespaard en omdat de licentiekosten aan stichting Over Rood niet 
als kosten zijn betaald maar in de vorm van aflossing op de lening ad € 5.232.   
 
In de financiële resultaten is in verband met de vergelijkbaarheid het subsidieproject niet meegenomen. Voor 
het subsidieproject is in 2016 €123.888 door Over Rood ontvangen. In totaal is € 12.423 meer uitgegeven dan 
aan subsidie is ontvangen op 31 december 2016. Dit bedrag is op de balans opgenomen als nog te ontvangen 
subsidie. In 2017 zal het subsidieproject deels voorgefinancierd moeten worden omdat de slottermijn van de 
subsidie pas wordt ontvangen nadat de verantwoording is goedgekeurd.  
 

Financiële Resultaten Over Rood in 2016   

    

  Inkomsten 2016 €   

  Omzet opdracht gemeenten en sponsoring lokaal 
 
33821 

  

  Omzet cliënten 30105   

  Subtotaal  63926   

        

        

  Kosten 2016 €   

  Operationele kosten vestigingen 
      

4512 
  

  Vergoedingen medewerkers 36518   

  Kosten begeleiden cliënten, workshops, trainingen ed 4390   

  Communicatie & PR 69   

  Hostingkosten softwareservers 4723   

  Huurkosten -7666   

  Administratie & accountant 3352   

  Bankrente en –kosten 712   

  Rente lening 2073   

  Eten, drinken, cadeaus en boodschappen 3381   

  Contributies en abonnementen 343   

  Kantoorbenodigdheden 310   

  Subtotaal  52717   

    
  Totaal bedrijfsresultaat 2016 11209   
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Lening 
Door La Montagne Beheer BV is een lening verstrekt van € 30.000. Op de lening moet vanwege wet- en 
regelgeving rente worden betaald. Deze rente is vastgesteld op 6%. De rente van € 2.037 wordt verrekend met 
de achtergestelde managementvergoeding. 
 
Investeringen door Oprichters 
De Coöperatie draagt een licentievergoeding af aan Stichting Over Rood voor het gebruik van het materiaal, 
de software en ter dekking van de aanloopverliezen in de opstartfase. In totaal is in 2016 € 11.494 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van software en materiaal. De totale investering komt hiermee op € 212.768. 
Dit bedrag is exclusief de geïnvesteerde tijd door de oprichters Peter van Bergen en Gijs van Arken  (in totaal 
ca. 7000 uur). De investering wordt, voor zover dat mogelijk is,  zonder rente en rendement terugbetaald 
vanuit de licentie vergoedingen van de Coöperatie aan de stichting. . De licentievergoeding die Over Rood 
Coöperatie U.A. aan Stichting Over Rood betaalt bedraagt € 3,70 per cliënt per maand. In 2016 is op deze 
manier € 5.232 terugbetaald aan de stichting. 
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13.  Dit is waarvoor we het doen 
Werken bij Over Rood geeft veel voldoening. Het is ontzettend mooi om te zien hoe iemand weer opbloeit als 
hij zich gesteund voelt en langzaam maar zeker zijn leven weer op orde krijgt. De betrokkenheid van onze 
cliënten bij Over Rood, bij elkaar en het onvoorwaardelijke vertrouwen dat mensen in ons stellen geven het 
team van Over Rood elke dag weer veel energie. 
 
Toch hadden zelfs wij uiteindelijk niet voor mogelijk gehouden hoe heftig een ondernemer in Nederland in de 
problemen kan komen. Regelmatig krijgen wij te maken met cases waarbij zelfs de laatste vangnetten zoals 
een bijstandsuitkering en schuldhulpverlening niet toegankelijk zijn voor een (ex-)ondernemer.  
 
Onderstaand enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van Over Rood. Om privacy redenen hebben we de 
namen veranderd. 

14.  Interviews met cliënten 
Het verhaal van Jolanda 
Jolanda runt een opleidingsinstituut waar zij jonge meiden  en herintreders les geeft in het knippen van 
kapsels. Hoewel zij ruim 20 jaar ervaring had in het kappersvak kostte het haar toch moeite om na een 
periode van privé perikelen en schulden haar werk weer op te pakken. Met de juiste tips is zij in twee jaar tijd 
uitgegroeid tot een zelfverzekerde ondernemer. Dit is het verhaal van Jolanda. 
http://www.overrood.nl/verhalen/ervaringsdeskundigen/jolanda/     
 

Het verhaal van Luuk  
Luuk had het niet meer zo naar zin bij zijn werkgever. Niet vanwege zijn functie. De baan vond hij nog steeds 
fantastisch. Maar zijn thuissituatie was in korte tijd drastisch veranderd, waardoor hij meer en meer moest 
zoeken naar een goede balans tussen zijn rol als vader en die van werknemer. Luuk lag namelijk midden in 
een scheiding. En door de gedeelde voogdij over zijn kind kon hij niet langer op gezette tijden paraat te staan 
voor zijn baas. Hij moest zijn werktijden aanpassen, maar kreeg daar een hoop gezeur mee. Na een tijdje 
dacht hij: “Ik ga gewoon lekker voor mezelf werken, dan kan ik tenminste zelf bepalen op welke momenten ik 
werk!” Dit is het verhaal van Luuk. http://www.overrood.nl/verhalen/ervaringsdeskundigen/verhaal-van-luuk/   
 

Het verhaal van Marco 
Marco was een CNC operator. Een mooi vak. Maar helaas ging het niet goed met het bedrijf waar hij werkte. 
Hij werd ontslagen. Dit was hét moment om zijn eigen bedrijf te beginnen. Marco maakte al snel een redelijke 
winst. In 2012 begon de omzet terug te lopen. Hij kon zijn rekeningen niet meer betalen. Marco gaf zijn bedrijf 
op en ging op zoek naar een baan. Als uitzendkracht verdiende hij minder dan bijstandsniveau. De schulden 
liepen op. Over 6 weken staat hij op straat….Lees het verhaal van Marco. 
http://www.overrood.nl/verhalen/verhaal-marco/  
 

http://www.overrood.nl/verhalen/ervaringsdeskundigen/jolanda/
http://www.overrood.nl/verhalen/ervaringsdeskundigen/verhaal-van-luuk/
http://www.overrood.nl/verhalen/verhaal-marco/

