


Over schulden. En hoe je daar vanaf kunt komen.
Maar ook over hoe het zover heeft kunnen komen.
Waarom je schulden maakte. Wat de oorzaak was.
En hoe je schulden in de toekomst kunt voorkomen. 

Over je administratie op orde krijgen. Discipline 
aanleren. Inzicht krijgen. Overzicht houden. Kunnen
inspelen op veranderingen. Leren omgaan met een
simpel boekhoudprogramma. 

Over de confrontatie met jezelf aangaan. Door 
anderen gespiegeld worden. Zaken anders aan-
pakken. Het mobiliseren van je kracht en je talenten.
En een voorbeeld worden voor anderen.

Over je leven een nieuwe wending geven. Je eigen
toekomst bepalen. En gelukkig worden.

Over Rood



Over Rood is een franchiseorganisatie. Ondersteunt mensen met financiële beslommeringen.

Spreekt hen aan op hun gedrag. Spiegelt en coacht hen. Helpt hen financieel weerbaar te 

worden. Met het op orde brengen en houden van de administratie. En zo weer de baas over

hun leven te worden.

Over Rood is een social business. Paart maatschappelijke en sociale relevantie aan een 

commercieel business-model. Geld is voor haar niet leidend, maar de consequentie van dat

wat zij doet. Maar Over Rood wil wel winst maken. Want haar droom is kostbaar. Dat wat zij

wil bereiken kost veel geld. 

Over Rood heeft als rechtspersoon de coöperatie. De leden zijn de baas. Alle winst die 

gemaakt wordt blijft in de organisatie. Zo kan Over Rood expanderen. Maatschappelijk steeds

relevanter worden. Een fenomeen worden. En zo haar missie verwezenlijken.

Over Rood richt zich in eerste instantie op Zzp’ers en kleinere ondernemers, omdat zij denkt

dat ze hier sneller resultaat zal boeken. Veel ervaring kan opdoen. Maar later behoren ook 

particulieren tot haar doelgroep. Uiteindelijk streeft zij naar een landelijke dekking. 

Over Rood positioneert zich tussen bestaande vrijwilligersorganisaties als bijvoorbeeld Rode

Kruis Budgethulp, Humanitas en de Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Wat zij doet sluit aan

op bestaande dienstverlening. Waar nodig verwijst zij door of werkt met hen samen. 

Over Rood helpt haar leden inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Zich daar 

verantwoordelijk voor te voelen. Hun gedrag aan te passen. Bewust keuzes te gaan maken. 

Financiële discipline te betrachten. De administratie zelf ter hand te nemen, zodat zij voortaan

weten hoe ze er voor staan. Hoe lang hun polsstok is.

Over Rood spiegelt haar deelnemers. Confronteert hen met hun gedrag. Coacht hen. Moedigt

Wie wij zijn

Wat wij doen



hen aan elkaar te helpen om hun leven weer op orde te krijgen. Financieel weerbaar te worden.

Leren om te gaan met tegenslagen. Zelfredzaam te worden. De baas over hun leven te worden. 

Na te denken over wie ze zijn, waar ze voor staan, wat daar de (financiële) consequenties van

zijn en daar vervolgens naar te handelen.

Over Rood helpt haar leden om inzicht en overzicht te krijgen in hun financiële situatie.

Daarom heeft zij een makkelijk en begrijpelijk administratieprogramma ontwikkeld, dat 

intuïtief werkt. De gebruiker niet alleen iets vertelt over de afgelopen periode – wat elk boek-

houdprogramma doet – maar waar je ook mee vooruit kunt kijken. Je financiële mogelijkheden

in de nabije toekomst kunt voorspellen. 

En zo weer onafhankelijk te zijn. Vrij te zijn. De eigen levensloop te bepalen.

Over Rood droomt van een wereld waarin mensen vrij zijn. Onafhankelijk zijn. Hun eigen 

levensloop kunnen bepalen. Niet geremd worden door financiële zorgen. 

Droomt van een wereld waar mensen zelfredzaam zijn. Financieel weerbaar zijn. Goed met te-

genslagen kunnen omgaan. Ook dan in staat zijn om de juiste financiële beslissingen nemen. 

Steeds meer mensen komen in financiële problemen. Soms buiten hun schuld en door 

onvoorziene omstandigheden zoals scheiding, werkloosheid, ziekte, economische neergang,

stijgende kosten, dalende inkomsten en dalende huizenprijzen. Maar soms ook door eigen

schuld. Omdat men niet genoeg financiële discipline heeft. Te impulsief met geld omgaat. Te

makkelijk schulden maakt. Met alle gevolgen van dien. 

Onze droom*

Het waarom van onze droom



Geldzorgen hebben een grote impact op het menselijk welbevinden. Op de lichamelijke en

geestelijke gezondheid. 

Iets wat je graag wilt, maar nooit zal bereiken. Maar dat ondertussen wel richting geeft. 

Houvast geeft. De weg laat zien die je te gaan hebt. Op dezelfde lijn, maar dichterbij, ligt de

missie. De missie is haalbaar. Alle beslissingen die je neemt, zijn er op gericht de missie 

dichterbij te brengen.

Over Rood wil mensen financieel weerbaar maken. Helpen om 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. Hun gedrag aan te passen. Om te leren gaan, en in

te spelen op veranderende omstandigheden. Zich niet meer door het lot te laten overvallen.

Maar voortaan zelf hun toekomst te bepalen.

De maatschappij wordt steeds complexer. Steeds minder mensen hebben nog overzicht. Zijn

zich nog bewust van de (financiële) consequenties van wat zij doen en laten. En dan is het ook

nog eens een tijd van grote veranderingen. Inkomsten en persoonlijke omstandigheden 

kunnen zomaar, vanuit het niets, omslaan. Ook daardoor komen veel mensen in financiële

problemen. Scheiding, werkloosheid, ziekte, economische neergang, stijgende kosten, dalende

inkomsten en dalende huizenprijzen, mensen ervaren dat vaak als hun lot. Als iets dat hen

overkomt. En waar dus ook niets tegen te doen valt. En dan is er nog een groep die een gat in

*Definitie van een droom

Het waarom van onze missie

Onze missie



de hand heeft. Teveel geld uitgeeft. Weinig financiële discipline heeft. Te makkelijk schulden

maakt.

Door al deze zaken dreigen mensen in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Zien zij al

snel geen uitweg meer. Worden wanhopig. Gaan zaken voor zich uitschuiven. Vervallen in 

lethargie. Gaan eraan onderdoor. Pas wanneer de situatie werkelijk onhoudbaar wordt, zoeken

zij hulp. 

Dat wil Over Rood voorkomen. Zij wil hen in een eerder stadium helpen. Omdat er dan veel

meer te regelen valt. Veel leed voorkomen kan worden. Mensen hun eigenwaarde kunnen 

behouden. Zelfredzaam kunnen worden. Bovendien kost schuldsanering de maatschappij veel

geld. 

Over Rood wil iedereen ondersteunen die in de financiële problemen zit, dreigt te komen, of

in de toekomst zou kunnen komen.

Zonder oordeel, confronterend, idealistisch, berekenend (zie merkvizier)

Leven zonder schulden

Onze ambitie

Onze waarden

Onze merkessentie



Over Rood helpt je om niet bij de pakken neer te zitten. Je lot in eigen handen te nemen. 

Inzicht te krijgen in je financiële situatie. Je financiën op orde te krijgen. Discipline aan te leren.

Financieel weerbaar te worden. Je administratie zelf ter hand te nemen. Om te gaan met een

eenvoudig en intuïtief boekhoudprogramma, dat Over Rood daar speciaal voor ontwikkeld

heeft. 

Over Rood belooft je dat je voortaan precies weet waar je staat. Waar je aan toe bent. Hoe lang

je polsstok is. 

En Over Rood zorgt er vooral voor dat je vanaf nu vooruit kunt kijken. Kunt inspelen op 

veranderingen in je persoonlijke situatie. Kunt omgaan met tegenslagen. Je nooit meer in deze

situatie terecht kunt komen.

In eerste instantie

Kleine zelfstandigen en Zzp’ers. Oftewel mensen die financieel kwetsbaar zijn. Bij wie de 

omstandigheden en het inkomen snel kunnen veranderen. 

In tweede instantie 

Iedereen die financieel kwetsbaar is. Niet altijd inzicht heeft in de eigen financiële situatie.

Moeite heeft om de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen. Makkelijk schulden maakt. 

Iedereen die financieel kwetsbaar kan worden door veranderende persoonlijke omstandig-

heden, zoals scheiding, ontslag, ziekte, verminderd inkomen, stijgende kosten en dalende 

huizenprijzen.

Onze belofte

Onze doelgroep



Over Rood helpt mij mijn financiële situatie onder ogen te zien. Realistisch te zijn. Mijn 

verantwoordelijkheid te nemen. Financiële discipline aan te leren. De tering naar de nering te

zetten. Zelfredzaam te worden. Mijn leven op orde te krijgen. Mijn eigen toekomst te bepalen.

Ik besef door Over Rood nu pas goed wie ik ben, waar ik voor sta en wat daar de financiële

consequenties van zijn. Wat ik moet doen en wat ik moet laten. Hoe ik mijn eigen toekomst

kan bepalen. 

Why

Over Rood wil mensen financieel weerbaar maken. Zelfredzaam maken. Hun zelfrespect 

teruggeven. De financiële problemen waar zij inzitten of dreigen in te komen niet als hun lot

te ervaren, maar als tegenslag. En dus iets waar je aan kunt werken. Dat je op kunt lossen

How 

Over Rood geeft mensen inzicht in hun persoonlijke situatie. Helpt hen financiële discipline

te betrachten. Hun verantwoordelijkheid te pakken. Bewuste keuzes te maken. Hun leven weer

op orde krijgen. Hun eigen toekomst te bepalen.

What 

Over Rood coacht en traint haar deelnemers in groepen volgens een vast programma. Leert

hen werken met een eenvoudig en intuïtief boekhoudprogramma dat hier speciaal voor 

ontwikkeld is. Zij zorgt dat deze mensen voortaan overzicht hebben. Precies weten hoe zij er

Response

Why, how, what



voor staan. Wat hun financiële armslag is. Wat zij zich wel en niet kunnen permitteren. Hoe zij

hun toekomst kunnen bepalen.

*Definitie van een ziel

De organisatie verbeeld als mens van vlees en bloed. Met alle leuke en minder leuke kanten

die mensen eigen zijn. Met afkomst en opleiding. Leeftijd en ervaring. Karakter en levens-

instelling. Drijfveren en ambities. En natuurlijk met sekse. Met sekse wordt bedoelt de animus

en de anima in de terminologie van o.a. Carl Jung.  Mannelijke en vrouwelijke eigenschappen

dus. Mannelijke eigenschappen zijn o.a. agressie, daadkracht, durf, lef, wil, moed, avontuur,

territoriumdrift en ego. En vrouwelijk zijn o.a. warmte, inlevingsvermogen, mededogen, 

verzorging, betrokkenheid, opoffering en dienstbaarheid. Als de mannelijke eigenschappen de

vrouwelijke overtreffen wordt de ziel automatisch mannelijk. En andersom. 

De ziel bepaalt de tone-of-voice en de look-and-feel van de organisatie.

Over Rood is een vrouw van eind dertig. Een warme open persoonlijkheid. Een mensenmens.

Empathisch. Zonder oordeel. Dienstbaar en helpend. Iemand die makkelijk communiceert.

Snel wordt vertrouwd. Op een vanzelfsprekende manier met mensen omgaat. 

Over Rood is niet iemand die zelf zo nodig in de schijnwerpers hoeft te staan. Liefst op de 

achtergrond opereert. Maar als het moet haar mannetje staat. Haar verhaal vertelt. Inspirerend

is. Charismatisch kan zijn. Ook voor grote groepen mensen.

Over Rood heeft een stevige persoonlijkheid. Is ambitieus. Bruist van energie. Is daadkrachtig.

Heeft grootse plannen. En genoeg drive om die plannen te verwezenlijken. Maar zij doet dat

De ziel* van Over Rood

Onze ziel



op een rustige, weloverwogen manier. Gaat consequent voort op de ingeslagen weg. Laat zich

door niets en iemand afleiden.

Over Rood is idealistisch. Gaat haar droom achterna. Streeft maatschappelijke betekenis na.

Zet zich in voor de gemeenschap. Voor mensen die het moeilijk hebben. Die worstelen met 

financiële problemen. 

Over Rood helpt die mensen financieel weerbaar te worden. Problemen de baas te worden. Hun

eigen verantwoordelijkheid te pakken. Hun zaakjes op orde te krijgen. Inzicht en overzicht te

krijgen in hun financiële situatie. En vervolgens de tering naar de nering te zetten.

Over Rood streeft naar zelfredzaamheid. Wil zich vooral niet blijvend bemoeien met haar

deelnemers. Alles wat zij doet is erop gericht om mensen onafhankelijk te maken. Zelfstandig

te maken. Zelfredzaam te maken. Hun lot in eigen handen te nemen. 

Over Rood kan als het moet hard zijn. De confrontatie aangaan. Haar deelnemers eerlijk 

spiegelen. Gewoon omdat het soms nodig is. Je het met zachte hand niet altijd redt. 

Over Rood zet haar analytische gaven en administratieve talenten in om mensen simpele

handvatten aan te reiken. Zij heeft een simpel en intuïtief boekhoudprogramma ontwikkeld

dat niet alleen achteruit, maar ook vooruit kan kijken. Dat is eigenlijk best bijzonder, maar zij

maakt daar geen ophef over. Het is voor haar slechts een middel. Een simpel stukje gereed-

schap om haar deelnemers te kunnen helpen. 

Deze houding typeert Over Rood. Niet hoog van de toren blazen. Gewoon doen wat er gedaan 

moet worden op een weinig spectaculaire manier. Door rustig en consequent door te gaan op

de ingeslagen weg.

Schijnbaar kun je dus ook op een rustige weloverwogen manier een revolutie ontketenen. 

(relatie met de doelgroep)

Niveau van communicatie



(Mogelijkheden: top-down / down-up / gelijkwaardig) 

Gelijkwaardig. 

Voor het merkvizier worden de vier meest dominante waarden van de organisatie gekozen.

Hygiënische waarden, oftewel waarden die binnen de branche bijna voorwaardelijk zijn, zoals

bijvoorbeeld betrouwbaarheid voor een bank of creativiteit voor een spelletjesontwikkelaar

worden daarbij vermeden.

Twee van deze waarden zijn ‘zacht’ de andere  twee ‘hard’. De waarden op elk van de twee

assen zijn zoveel mogelijk elkaars tegenpolen. In het midden van het vizier komen ze samen,

vormen daar de merkessentie. De verwoording van dat wat de organisatie het beste kenmerkt.

De merkessentie is meestal de basis voor een slogan of pay-off.

Bij de associaties zien we het volledige spectrum van deze vier waarden. Uit deze reeks is de

meest pregnante versie gekozen. Bij de verpersoonlijking van de waarden wordt dieper op de

betekenis van het woord ingegaan. Stel een waarde is ‘humor’, maar de humor van Toon 

Manders is natuurlijk een hele andere dan van Dolf Jansen.

In de laatste versie van het vizier wordt de strategische route aangegeven. Wat is (nog) zwak

vertegenwoordigd bij de organisatie? Waar moet de komende tijd aan gewerkt worden? Welk

type mensen moeten er wellicht nog extra bij betrokken worden? 
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Merkvizier



zonder oordeel

idealistisch

berekenend

confronterend

hard

zacht

Over Rood
Leven zonder schulden

Merkvizier
Dominante waarden en essentie



maatschappelijk relevant
meaning & money

oprecht
open en eerlijk

positieve instelling
structurele verandering

wereldverbeteraar

onbevangen
empathisch
invoelend
menselijk
helpend
dienstbaar
betrokken
inlevend

loslatend
van je af lerend
afstand nemend

niet afhankelijk maken 
voorwaarden stelllen
weerbaar maken

op gedrag aanspreken
faciliterend
meedenkend

instrumenten aanreiken
spiegelend

inzetten op
zelfredzaamheid
zelfstandigheid

eigen verantwoordelijkheid
op deelnemers
die elkaar helpen

zakelijk
entrepeneurship

daadkracht
resultaatgerichtheid

commerciële slagkracht
schaalbaarheid 
frachiseformule
onafhankelijk

gezond verdienmodel
kritisch

innoverend

Merkvizier
Associaties

zonder oordeel

idealistisch

berekenend

confronterend
Over Rood

Leven zonder schulden



Nelson Mandela

Mahatma Gandi

Muhammad Yunos

Joop van den Ende

Merkvizier
Verpersoonlijking waarden

zonder oordeel

idealistisch

berekenend

confronterend
Over Rood

Leven zonder schulden



Merkvizier
strategische weg

zonder oordeel

idealistisch

berekenend

confronterend
Over Rood

Leven zonder schulden


