




- Wij zijn een maatschappelijke organisatie

- Geld is voor ons geen doel, maar een middel

- Om onze droom dichterbij te brengen en onze missie te realiseren



- Definitie van een droom

- Iets wat je graag wilt, maar nooit zult bereiken 

Maar ondertussen wel richting geeft



- De missie is haalbaar

- Al ons doen en laten is erop gericht de missie dichterbij te brengen

- Als onze missie is gerealiseerd, is het tijd Over Rood op te heffen

(Want onze organisatie is ook maar een middel)



- Wij dromen van een wereld waarin mensen vrij zijn 

- Onafhankelijk en zelfredzaam zijn

Hun eigen levensloop bepalen

Goed met tegenslagen kunnen omgaan



- Mensen financieel weerbaar maken. Niet bij de pakken neer

te zitten. Het heft in eigen handen te nemen 

- Inzicht en overzicht te krijgen in hun financiële situatie. Financiële 

discipline aan te leren en gedrag aan te passen

- Leren om te gaan en in te spelen op veranderende omstandigheden. 

Zich niet door het lot te laten overvallen. Zelf hun toekomst te bepalen



- Merkbekendheid Over Rood stijgt. Reputatie neemt toe

- Boekje over Piet doet zijn werk en vindt gretig aftrek

- Uitnodigingen voor spreekbeurten en congressen

- Media-aandacht groeit

- Over Rood wordt benaderd door overheid en particuliere initiatieven

- Actief in samenwerkingsverbanden en overlegorganen



- Financiële Analyse ontwikkeld en voor onze klanten beschikbaar

- Regionale uitbreiding in gang gezet

- Samenwerking met NFF (New Financial Forum) 

- Verhalenverteller Eric van Berkel gaat aan de slag

- Steeds betere samenwerking gemeenten



Klanten in traject: 294

Geholpen klanten: 422

(Totaal geholpen: 1458)

Rapportcijfer: 8,3

Huisuitzettingen

voorkomen: 17

Doorstart: 64%

Vrijwilligers: 98

NPS: 61

Vestigingen: 11

Gemeenten 00

Omzet: € 164.806

Resultaat: € 12.020

Eigen vermogen: € -65.602

Lening: € 42.823

(Rest stopt) (Zonder starters en eenmalig advies)



- Grote inzet en empathie vrijwilligers

- Intensieve lobby vestigingsmanagers bij gemeenten

- Innige samenwerking 3 zuidelijke vestigingen

- Tijdgeest is aan het veranderen. Steeds meer (media)aandacht voor
Zzp’ers met financiële problemen



- Nauwere samenwerking vestigingen

- Vestigingen realiseren groei vanuit hun regio’s

- Naar buiten treden. Vertellen wat wij doen

- Eerste samenwerkingen aangaan met derden

- Delen van onze kennis, kunde en ervaring 



- Bekendheid en reputatie vergroten

- Over Rood positioneren als hulp- én kennisorganisatie.  Als authoriteit op

gebied van schuldhulpverlening aan zzp’ers en kleinere ondernemers

- Kennis, kunde en ervaring vermarkten

- Ontwikkelen toolkits, workshops en trainingen

- Inkomsten aanwenden om organisatie robuuster te maken




