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Voorwoord
De Stichting heeft in 2017 wederom prachtige projecten met veel impact tot stand gebracht in Den
Haag, Haagse Hout/Mariahoeve en nu ook in Rotterdam, Feijenoord/ Afrikaanderwijk.
En de belangstelling voor onze methode, activiteiten en workshops groeit hard.
Bij elke evaluatie geven de deelnemers aan dat ze meer tijd willen nemen voor onze trainingen. Ook
dat is een compliment aan onze projectleiders, trainers en degene die het trainingsmateriaal
ontwikkelen.
Ik bedank alle projectleiders, ondernemers en vrijwilligers voor hun geweldige inzet.
Voor de snelle lezer verwijs ik naar pagina 3 en 4.
Met plezier en vol nieuwe ideeën stappen we ons eerste lustrumjaar 2018 in.
We zien er naar uit nog meer impact te maken voor meer kleur in onze deelnemers, in buurten en
steden.
De directeur
Tom Keek
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1. Managementsamenvatting
De Stichting Colours of Impact heeft in 2017 dankzij de energie en creativiteit van onze
vrijwilligers, het bestuur, projectleiders, ambassadeurs, samenwerkingspartners en
maatschappelijk betrokken ondernemers mooie resultaten geboekt. Veel mensen hebben
weer kleur in hun leven gekregen en zijn vol zelfvertrouwen hun toekomst gaan ontwerpen.
En ze hebben gekozen impact te willen hebben op hun persoonlijke situatie en zo ook in een
baan, in business of samenleving.
Door de financiële bijdragen van fondsen en gemeenten en de maatschappelijke inzet van
bedrijven konden de projecten kostendekkend worden uitgevoerd. In het bijzonder willen
we de samenwerking met De Delta Lloyd Foundation (in 2018 onder de nieuwe naam:
Stichting van Schulden naar Kansen) noemen en de Hogeschool van Amsterdam, die de
professionalisering van de Stichting mogelijk maakt.
In de workshops en de persoonlijke begeleiding van deelnemers hebben we weer een lach
op vele gezichten zien verschijnen. Doordat ze zichzelf weer waardevol vinden, hun talenten
hebben ontdekt, weten hoe ze zichzelf kunnen presenteren, hoe ze gestructureerd plannen
kunnen uitwerken en weten ze om te gaan met – soms schaarse – financiën. Zo hebben de
deelnemers nieuwe stappen gezet. Ze hebben een baan gevonden, zijn begonnen met hun
eigen onderneming of hebben zelf een maatschappelijk initiatief gestart .
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2. Feiten en cijfers
Omschrijving

2016

2017

Aantal unieke deelnemers aan workshops

70

150

Aantal deelnemers Familyday Den Haag

400 wv. 250 kids

500 wv. 300 kids

Aantal vrijwilligers

40

40

Aantal workshops

40

57

Gemiddeld cijfer voor de workshops

9

9

Vrijwilligersuren

3000

4000

Aantal samenwerkingspartners

35

35

Aantal maatschappelijk betrokken

7

5

Donaties van fondsen

€ 6.700

€ 32.866

Subsidie van gemeenten

€ 16.750

€ 14.995

Donatie bedrijven

0

€ 1.000

Totale uitgaven

€ 23.500

€ 50.000

Berekende waarde (wanneer het

40 x 68 x 200=

57 x 68 x 200=

commercieel zou zijn opgezet)

€ 500.000

€ 775.000

Stichtingskosten

3%

4%

bedrijven

3. Projecten
In 2017 hebben we 8 projecten uitgevoerd. Daarnaast begeleidden we een aantal
deelnemers persoonlijk naar ondernemen in markt en maatschappij.
1. Impact Empowerment Workshops Den Haag
2. Zelfvertrouwen door schoonheid Den Haag
3. Family Day Mariahoeve
4. Financieel Fit aan de Slag met je Talent! Den Haag
5. Financieel Fit aan de slag met je Talent! Rotterdam
6. Workshops Internationale Vrouwendag Den Haag
7. Workshops Goed voor elkaar festival Den Haag-Haagse Hout
8. Help2Build en keukentafelgesprekken
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Impact Empowerment Workshops Den Haag
In Den Haag hebben we in 9 workshops
(waardering 8,5) de zelfredzaamheid van 11
trouwe deelnemers die nu nog in een kwetsbare
situatie zitten versterkt. Ze nemen weer
initiatieven en hebben plezier. De ambitie
verschilt per deelnemer: financieel (baan zoeken
of business starten en hun uitgaven beheersen),
maatschappelijk (starten van initiatieven
passend bij hun passie en talenten)
maar ook in de levensstijl (gezondheid,
verslaving, opvoeding, sociale
vaardigheden). In de workshops
hebben de vrouwen hun passie,
kwaliteiten en talenten ontdekt en zijn
uitgedaagd om te gaan participeren in
de markt of samenleving.
Resultaten die de deelnemers zelf
aangaven:
Zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfkennis
Interesse verbreed
Inspiratie en goed gevoel na de les
Eye opener
Humor
Opzetten eigen bedrijf
Baan gevonden
Buurt geholpen door bemiddeling
De deelnemers gaven aan graag een
vervolg te willen op deze workshops. Ze
willen een verdieping op aantal thema’s
zoals: weerbaarheid, identiteit en
zingeving.
De belangstelling voor deze workshops
kwam ook buiten de wijk en de stad
(Utrecht, Rotterdam-Zuid, Hellevoetsluis).
We zitten met deze workshops op de goede
weg en gaan kijken of we de workshops op
meerdere plaatsen kunnen aanbieden.
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Zelfvertrouwen door Schoonheid Den Haag
Een van onze deelnemers aan de Impact
Academy heeft door intensieve begeleiding
van één van onze projectleiders haar droom
verwezenlijkt. Ze is begonnen met het
aanbieden van workshops uiterlijke
verzorging en schoonheid op basis van
natuurlijke producten.
Deze biedt ze nu vrijwillig aan om onze
vrijwilligers te trainen door meer aandacht
voor schoonheid ook meer vertrouwen te
krijgen in hun kwaliteiten en talenten.
Daarnaast biedt ze verwenworkshops aan bij
de Family Day en andere events van de
Stichting en onze partners. Uiteindelijk wil ze
hiermee ook haar bedrijf mee starten.
Reacties van deelnemers:
o Door meer aandacht te geven aan mijn
uiterlijke verzorging voel ik me zekerder
bij sollicitaties
o Eindelijk eens tijd voor mezelf
(vrijwilliger)
o Ik dacht dat uiterlijke verzorging te duur
is.
o Nooit geweten dat een handmassage zo
rustgevend is.
o Wat een lieve zorgzame vrouw. Bij haar
voel ik me meteen op mijn gemak.
o Wat een deskundige vrouw is dit.
o Ze heeft me geïnspireerd
o Ik nodig haar uit voor mijn
vrouwengroep.
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Family Day Mariahoeve
Wederom een daverend succes met dit keer wel 300 vrolijke kinderen op de Family Day
dankzij de inzet van wel 40 vrijwilligers en het Buurt Preventie Team. De kinderen hebben in
een ontspannen sfeer gespeeld en elkaar ontmoet. Daarnaast waren er voor de kinderen
workshops bloemschikken, fruit knutselen, watertekenen, schilderen en knutselen, dansen
en schminken. Gezinnen gingen spontaan tussen de spelletjes in picknicken.
Wel 200 volwassenen hebben de infomarkt bezocht met medewerking van
Hop hopje, Stichting YEOH & Culture, De Tuinen van Mariahoeve, Stichting Turkse Kunst &
Kultuur, Achterban werkt! , Art Club Mariahoeve, Bloemschikken (Anneke), Maryam Beauty,
Resto van Harte, Basisschool de Vuurvlinder.
Er hebben zich 4 vrouwen aangemeld voor het programma Zelfvertrouwen van binnenuit
en 4 vrouwen willen aan de Impact Empowerment Workshops meedoen.
Maar vooral een feestelijke dag voor wijkbewoners die met een krap budget rond moeten
komen.
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Financieel Fit aan de Slag met je Talent Den Haag & Rotterdam

Eén van de cursisten: Ik ben nu in staat de
achterstallige post (rekeningen en
aanmaningen) open te maken en instanties te
benaderen voor betalingsregelingen. Ik vond
het spannend en was bang, maar ben zo blij
deze stap te hebben gezet.

30 vrouwen zijn zowel op financieel gebied als
op het vlak van hun persoonlijke ontwikkeling
opgestaan vanuit hun eigen kracht en passie.
Door deze vrouwen te begeleiden in hun
ontwikkeling naar (economische)
zelfstandigheid dragen we bij aan een
duurzame oplossing voor armoede in
Nederland.
Resultaten die we volgens de
deelnemers hebben bereikt:
Inzicht en structuur in talenten en
financiën
Kennis van inkomsten en uitgaven
Oplettendheid m.b.t. financiën
Zelfvertrouwen en zelf kennis
Opzetten eigen bedrijf of stichting
Durven hulp te zoeken bij de gemeente
Zelf je schulden kunnen regelen
Vraagbaak voor andere in de schulden
Baan gevonden
Met het programma “Van schulden naar
kansen” ondersteunt de Delta Lloyd
Foundation lokale projecten die huishoudens
met problematische schulden vaardigheden,
kennis en gedrag aanleren.
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De Hogeschool van Amsterdam doet in
opdracht van de Delta Lloyd Foundation (in
2018 Stichting van Schulden naar Kansen)
onderzoek naar wat werkt in de aanpak van
armoede door schulden.
Zo werken we samen aan effectieve projecten
om schulden terug te dringen.

Workshops Internationale Vrouwendag Den Haag
Tijdens de vrouwendag waren we als
stichting sterk vertegenwoordigd met
drie workshops: omgaan met mensen die
niet bij je passen, grenzen stellen en een
ontdekken van talenten. Elke workshop
was fors overtekend met meer dan 30
deelnemers.
We hebben zo 100 vrouwen laten
ervaren wat voor levens veranderende
programma’s wij aanbieden.
De waardering van de kwaliteit met een 9
bleek uit de evaluatie erg succesvol.
Workshop omgaan met mensen die niet bij je passen.
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Workshops Goed voor elkaar festival Den Haag-Haagse Hout
De Gemeente Den Haag organiseerde een
Goed voor Elkaar Festival en heeft onze
Stichting COI gevraagd twee van onze
unieke workshops te geven. Workshop
Schoonheidsproducten maken en
handmassage en Bloemschikken.
Deze workshops waren veruit de best
bezochte tafels.
Met onze aparte informatietafel van de
Stichting waren we stevig
vertegenwoordigd
Reactie van de organisatie:
“Met jullie workshops werd het echt een feest
en lieten jullie zien hoe je met elkaar een
leefbare wijk kan bouwen“
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Kracht on Tour 2. 0
Binnen de Gemeente Rotterdam werken verschillende gemeentelijke afdelingen samen met
externe partijen om het aandeel van vrouwen die economisch zelfstandig zijn te vergroten.
De strategie van de Gemeente Rotterdam is gericht op de lange termijn en gaat uit van
samenwerking van verschillende gemeentelijke afdelingen met externe partijen die als
doelstelling hebben het aandeel van vrouwen die economisch zelfstandig zijn te vergroten.
Met de betrokken partijen wil de Gemeente Rotterdam ervoor zorgen:
- dat het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt toeneemt,
- dat er meer vrouwen economische zelfstandig zijn en
- dat het opleidingsniveau van vrouwen op de arbeidsmarkt stijgt
De Stichting is partner van Kracht on Tour 2.0

Help2Build en keukentafelgesprekken
Alle betrokken vrijwilligers en bedrijven voeren met de deelnemers aan de workshops en
andere personen en gezinnen die op een of andere manier zijn vastgelopen persoonlijke
gesprekken.
Omdat we vol passie zijn om het beste uit de mens naar boven te halen. Omdat dit heel
vertrouwelijk is en vaak spontaan tot stand komt in de netwerken van de individuele
medewerkers houden we hier geen overzichten van bij.
Een globale inschatting is dat we zo zeker 100 mensen per jaar van advies voorzien en
coachen naar een betere situatie.
In sommige gevallen kan er een beroep worden gedaan op de stichting voor een
kortlopende lening om de eerste nood te ledigen.

Vrijwilligers en ambassadeurs
In 2017 hebben we ons vrijwilligersbeleid, een vrijwilligersovereenkomst en een
klachtenprotocol vastgelegd in documenten. Als eerste stap naar een verdere
professionalisering van de Stichting. Hierin worden de wijze van intake, vergoedingenbeleid
en wijze van begeleiden van vrijwilligers uitgewerkt. In 2017 evalueren we dit.
De vrijwilligers zijn zeer tevreden over de wijze van samenwerking. Omdat het werk van de
Stichting toeneemt zijn we wel op zoek naar nieuwe projectleiders, projectambassadeurs en
ondersteunende medewerkers.
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Ondernemers
Met een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers hebben we de projecten
uitgevoerd. De stichting kan haar hoge kwaliteit aan workshops niet zonder de expertise en
tijd van deze bedrijven.
Etica Training & Advies

KeekYourChange

7 Times webdesign

Walker Coaching

Beebleep webhosting en
promotie

samenwerkingspartners
Den Haag
•
VOORWelzijn:
* In overleg met de wijkmanager is het aanbod
vanuit de Stichting Colours of Impact bepaald.
Het aanbod vanuit de Stichting is gericht om
een brug te slaan tussen thuis en maatschappij.
We willen de vrouwen die thuis zitten
empoweren zodat ze weer actief gaan
deelnemen aan de maatschappij.
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* De opbouwwerker en de jongerenwerker
hebben vrouwen door verwezen naar de
workshops. Verder heeft de opbouwwerker
een workshop verzorgd tijdens de Impact
Academy










Wijkagent heeft programmaboekjes
uitgedeeld aan kwetsbare vrouwen uit de
doelgroep
Basisscholen uit de wijk , waaronder de
Vuurvlinder, hebben ouders geattendeerd
op de workshops
De andere buurtcentra in de wijk voor
promotie
Den Haag Doet en OKTIP
Maatschappelijk SteunSysteem (MSS)
Stichting Lotje
Stichting Tuinen van Mariahoeve
Achterban Werkt!
Kledingbank

Rotterdam











DOCK heeft bijgedragen aan promotie door
het project te vermelden in hun
activiteitenblad en door brochures uit te
delen
Professionele trainers hebben in het kader
van MVO tegen een zeer gereduceerd tarief
workshops aangeboden.
Basisscholen uit de wijk hebben ouders
geattendeerd op de workshops
Ook andere buurtcentra in de wijk hebben
promotie gegeven
LCC ’t Klooster heeft behalve dat ze de
locatie en de catering verzorgden tegen
maatschappelijk tarief ook brochures op de
informatietafel gelegd.
Diverse vrijwilligers in Rotterdam hebben
bekendheid gegeven aan het project.
Partner van Kracht on Tour
Partner van MAEX Rotterdam

14

Donaties 2017

De stichting heeft haar werk niet kunnen verrichten zonder de financiële bijdragen en
inhoudelijk advies van gemeenten en fondsen. Zij is deze steunbetuigers van het werk van
Colours of Impact bijzonder erkentelijk.

bestuur
We zijn erg blij dat we een enthousiast en betrokken bestuur hebben, dat actief meedenkt en
initiatief neemt om de Stichting verder te professionaliseren.
In 2017 zijn twee nieuwe aspirant bestuursleden toegetreden tot het bestuur.
In 2018 wordt onderling besloten met welke taakverdeling het nieuwe bestuur formeel gaat werken

vooruitblik 2018
In 2018 gaan we ambitieus verder met de Stichting.
Voorlopig staan de volgende projecten gepland:
•
Impact Empowerment Den Haag
•
Financieel fit aan de slag met je Talent! Den Haag en Rotterdam
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•
•
•
•
•
•

Family Day Mariahoeve Den Haag en Rotterdam
Internationale vrouwendag Den Haag
Impact Academy Den Haag
Zelfvertrouwen door schoonheid Den Haag
Impact voor mannen en vaders Rotterdam
Dialoog tafels Rotterdam

Exploitatiebegroting 2018

Inkomsten
Gemeente Den Haag

Uitgaven
€ 15.000 Impact Empowerment Den

€ 5.000

Haag
Gemeente Rotterdam

€ 10.000 Financieel Fit aan de slag

€ 35.000

met jeTalent! Den Haag
Fondsen

€ 65.000 Zelfvertrouwen door

€ 1.000

schoonheid Den Haag
Bedrijven

€ 2.000 Family Day Mariahoeve
Internationale vrouwendag

€ 9.000
€ 500

Den Haag
Financieel Fit aan de slag

€ 36.000

met je Talent! Rotterdam
Help2Build
Bestuurskosten
Bank- , administratie- en

€ 1.000
€ 500
€ 1.500

accountant kosten
Website

€ 500

Ontwikkeling en

€ 500

teambuilding
Vrijwilligers
Scholing

Totaal

€ 92.000

€ 500
€ 1.000
€ 92.000
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