


Colourful Business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colourful Business: Volop business mogelijkheden met 

nieuwe ondernemersdoelgroepen voor businessminded 

partners. Zoekt u business en exposure binnen de snelst 

groeiende groep ondernemers? Wij zorgen ervoor! 

Steun Colourful Business, word partner en ga in zaken 

met kleurrijke ondernemers. 

 

Wat is colourful business? 
 
Colourful Business is het zakelijk netwerk voor 

kleurrijke ondernemers. We bieden ondersteuning 

aan succesvolle en startende kleurrijke ondernemers, 

ZZP’ers, MKB’ers, professionele adviseurs, vrouwen-

netwerken, politiek en overheidsinstanties en willen 

daarmee kleurrijk ondernemerschap in Nederland 

versterken. Kleurrijke ondernemers (etnische onderne-

mers, zzp’ers & zakenvrouwen) worden steeds meer 

de nieuwe ruggengraat van Holland B.V. 

 
Wij bieden een platform voor de uitwisseling van kennis 

en expertise, voor het vergroten van professionaliteit 

en daarmee het verbreden van netwerksamenwerking. 

Binnen die samenwerking is ook ruimte voor bedrijven 

en instanties die als partners onze members bij hun 

ondernemerschap willen ondersteunen. Wij zijn de 

ultieme partner met ruime expertise en ervaring voor 

bedrijven en instanties die hun producten en diensten 

op creatieve en interactieve wijze onder de aandacht 

willen brengen bij de kleurrijke doelgroepen. 

Onze kernfocus ligt op startende ondernemers, ZZP’ers, 

zakenvrouwen en topondernemers met verschillende 

etnische achtergronden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een uniek concept 
 
Colourful Business biedt een uniek concept, waarin 

ook uw producten en diensten op creatieve en 

interactieve wijze onder de aandacht van kleurrijke 

ondernemers kunnen worden gebracht. 

 

Business halen en business brengen 
 
Colourful Business is gericht op business halen en busi-

ness brengen. Zowel ons netwerk, onze events als de 

website zijn gericht op dit idee en weten dit op unieke 

 
wijze te koppelen aan de visie 
 
om beter te worden. 

Kleurrijke ondernemers kijken naar u uit! 
 
 
• Wilt u zaken doen met onze unieke doelgroep van 

ruim 1200 enthousiaste en geïnteresseerde 

ZZP’ers, ondernemers, zakenvrouwen, 

topondernemers en andere kleurrijke 

ondernemers? 

 

• Biedt u producten of diensten die onze leden in hun 

ondernemerschap kunnen ondersteunen of stimuleren? 

 

• Zoekt u succesvolle gelegenheden om direct 

in contact te komen met de snelst groeiende 

ondernemerscategorie in Nederland? 

 
Maak dan gebruik van onze mogelijkheden om 

uw bedrijf als exposant te presenteren tijdens 

onze evenementen. 

 
Tip: Kleurrijke ondernemers doen anders zaken en 

communiceren anders. Credo is ‘be a friend first & do 

business later’. Dat betekent eerst investeren in 

relaties & netwerken en vertrouwen winnen, zodat 

het je later gegund word om zaken (met ze) te doen. 

 

Wat levert het u op? 
 
Het Colourful-Business event biedt bedrijven de 

mogelijkheid om als exposant diensten of producten 

te presenteren en onder de persoonlijke aandacht 

te brengen van belangrijke business doelgroepen 

van kleurrijke ondernemers. 

 

Kansen en voordelen 
 

1. Zakelijk en persoonlijk netwerk uitbreiden met een specifiek en uniek netwerk 
 

2. Nieuwe zakelijke contacten met zakelijk inzicht in en kennis over kleurrijke ondernemers 
 

3. Deelnemen, ervaring en kennis uitwisselen met andere bedrijven over deze nieuwe groep 
ondernemers 

 
4. Vergroten zichtbaarheid van uw bedrijfsnaam en productenaanbod onder deze groep ondernemers 

 
5. Netwerken en leren hoe je zaken kunt doen met kleurrijke ondernemers 

 
6. Presentatie van kennis en producten aan grote nieuwe ondernemersgroepen en netwerken 

 
7. Zakendoen met de snelst groeiende ondernemerscategorie 
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 elkaar inspireren 



Business Events 

 

Jaarcongres 
 
Ieder jaar organiseert Colourful Business een serie 

dynamische events voor kleurrijke ondernemers. 
 
Het pronkstuk hiervan is het jaarcongres in de Ahoy in 

Rotterdam, dat landelijk hoog wordt aangeschreven en 

optimaal gelegenheid biedt om face to face met onze 

leden in contact te komen. Het congres trekt jaarlijks 

ruim 1000 deelnemers en prominenten. 

 

Masterclasses 
 
De nieuwste inzichten en inhoudelijke aspecten 

brengen we via een serie masterclasses in centraal 

gelegen locaties. Elke masterclass heeft een eigen 

actueel thema. Iedere masterclass telt tussen de 

50 en 150 deelnemers. 

 

Trademarts 
 
Bijzonder en uniek zijn onze netwerk Trade Marts. 

Geen reguliere netwerkborrel maar een actieve 

beursvloer waar je business komt halen en business 

komt brengen. Tijdens Trade Marts kunt u een steeds 

wisselende groep van ongeveer 150 of meer members 

verwachten, die actief business komen halen en 

brengen. 

 

Business gala 
 
We sluiten het jaar af met ons luxueuze Inspiratie Gala, 

waar in het bijzijn van al onze members de Inspiratie 

Award wordt uitgereikt. Dé gelegenheid om in 

feestelijke ambiance uw bedrijf onder de aandacht 

te brengen bij onze doelgroep. 
 
 

Overige events 
 
Jaarlijks worden er nieuwe events opgezet en al 

onze partners worden hierover geïnformeerd. 

 
 
 

 

Wist u dat... 
 

Sinds 1993 het aantal niet-westerse 

etnische ondernemers in de 

detailhandel is verdubbeld naar 10.000? 

 
 
 

 

Wist u dat... 
 

Het aantal etnische ondernemingen in 

Nederland het afgelopen jaar met 13% 

is toegenomen, tegenover de 6,5% 

van Nederlandse ondernemingen? 

Online mogelijkheden 

 

Website 
 
De website is ons interactieve platform. Hier komt 

kleurrijk ondernemersland samen. Promotiecampagnes 
 
die via de website plaatsvinden hebben een bereik 

van zo’n 100.000 ondernemers. 

 

Business Gids 
 
Colourful Business neemt alle members en partners op in 

de online business gids. Dit biedt onder andere volop 

mogelijkheden om op eenvoudige wijze opdrachten/leads 

te genereren, klanten te werven en de naamsbekendheid 

van uw bedrijf binnen de doelgroep te vergroten. 

 

Membershop 
 
Via onze website kunnen onze members gebruik 

maken van speciale aanbiedingen die onze partners 

hen bieden. Zo krijgen uw producten of diensten 

krachtige exposure binnen onze volledige 

membergroep van ruim 3500 members. 

 

Nieuwsbrief 
 
Onze maandelijkse digitale nieuwsbrief meldt de laatste 

wetenswaardigheden over ons netwerk en onze 
 
members. Advertenties en publicaties in dit medium 

hebben een totaalbereik van zo’n 100.000 mensen 
 
uit de doelgroep. 
 
 

Campagnes en mailings 
 
Wilt u reclame en marketing activiteiten ontplooien, 

gericht op de kleurrijke ondernemer? Vraag naar de 

voorwaarden/ mogelijkheden voor bannering en 

online advertising. 
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Onderzoek, organisatie en advies Onze marktpositie: Pionier en ervaringsdeskundige 

 

Onderzoek en enquêtes 
 
We kunnen voor uw bedrijf een gericht onderzoek 

of enquête uitvoeren onder deze unieke business 

doelgroep. Informeer naar de mogelijkheden. 

 

Advies en begeleiding bij ontwikkelen 

gerichte business marketing 
 
Behoren kleurrijke ondernemers tot uw business 

doelgroep en wilt u uw business rendement 

verhogen door gericht producten aan te bieden? 

 

Diversity Marketing 
 
Hoe bereik ik kleurrijke ondernemers en hoe 

kan ik zaken met ze doen? 

 

Adviseurs diversiteit & 

productontwikkeling binnen 

MKB context 
 
Wilt u binnen uw bedrijf producten ontwikkelen gericht 

op de kleurrijke ondernemer en heeft u hiervoor input 

nodig? Wij kunnen met u meedenken. 

 

 

Colourful Business faciliteert kleurrijk ondernemerschap 

inmiddels ruim 8 jaar. Ons netwerk vormt een unieke 

landelijke kennisbank en de grootste kleurrijke 

ondernemersbeweging van Nederland. Gestart als ware 

pioniers in het veld hebben wij in de voorliggende pe-riode 

een enorme expertise met deze doelgroep opge-bouwd. 

Wij organiseren nu events voor 100 tot 100.000 

deelnemers en blijven ons aanbod aan online en offline 

netwerk activiteiten voortdurend vernieuwen en 

uitbreiden. Als ervaringsdeskundige kunnen wij u bijstaan 

bij het zakendoen met onze specifieke doel-groep en u 

leren hoe u met deze doelgroep tot langdurige zakelijke 

relaties komt.  

 

Wist u dat... 
 

De Quote 500 in 2009 voor het eerst 

een Turkse ondernemer bevatte? Cetal 

Oruç begon als slager en is nu eigenaar 

van telefoonprovider Ortel. 

 
 

ZZP’ers 
 
Het aantal zelfstandigen is de afgelopen jaren 

explosief gegroeid en die trend zet nog steeds door. 

De verwachting is dat er over tien jaar 2 miljoen 

zelfstandigen zullen zijn. De gemiddelde zelfstandige 

zonder personeel (ZZP’er) is een veertiger met een 

redelijk inkomen die werkzaam is in de zakelijke 

dienstverlening, IT of financiële wereld. 74% van de 

zelfstandigen is man en 26% is vrouw. 

 

Zakenvrouwen 
 
Vrouwen die voor zichzelf beginnen zijn meestal goed 

opgeleid, hebben een baan en een goed inkomen. 
 
Ze hebben vertrouwen in hun eigen capaciteiten en 

kans op succes. En terecht, want de kans dat een 

onderneming met een vrouw aan het hoofd overleeft 

is even groot als met een man aan het roer. 

Uit onderzoek van kredietbureau Graydon in 2005 

naar 1400 faillissementen in Nederland blijkt dat 

vrouwen veel verstandiger ondernemen dan mannen, 

ze zijn zuiniger, minder gericht op groei en veel 

stabieler. 

 

Brainstormsessies 
 
We kunnen in opdracht focusgroepen 

samenstellen waarmee u kunt brainstormen. 

 

Event Organisatie en 

projectmanagement 
 
We kunnen in opdracht kleurrijke events geheel van A-

tot Z organiseren of u projectmatig ondersteunen. 

 

Advies en coaching 
 
Wilt u gecoacht worden hoe u het beste om kunt 

gaan met kleurrijk en etnisch ondernemerschap? 

 

Meer over deze unieke doelgroep 
 
De leden van ons netwerk zijn breed georiënteerd, van 

nature nieuwsgierig en staan open voor alles wat de 

moderne tijd hen als ondernemers te bieden heeft. Ze 

zijn het economische potentieel van vandaag én morgen! 

Via Colourful Business kunt u zakendoen met 
 
de snelst groeiende 

ondernemersdoelgroepen in Nederland: 

 

• ZZP’ers (momenteel telt Nederland ruim 1 

miljoen zelfstandigen) 

• Zakenvrouwen (30%, 1 op de 3 ondernemers 

is momenteel een zakenvrouw) en 

• Kleurrijke ondernemers (landelijk is gemiddeld 

momenteel ruim 15% een ondernemer van niet 

Nederlandse afkomst, in de Randstad ligt dit 

percentage hoger en in sommige branches, 

zoals detail handel loopt dit op tot 40%!) 

 

 
De stijl van ondernemen bij mannen en vrouwen 

verschilt. Uit een inventarisatie van De Zaak blijkt dat 

vrouwen een eigen bedrijf beginnen met bescheidener 

doelstellingen dan mannen. Ze doen het bijvoorbeeld om 

werk en kinderen beter te kunnen combineren. 
 
In tegenstelling tot hun mannelijke collega’s houden de 

meeste vrouwen hun bedrijf bewust klein. Ze vermijden 

daarmee lastige financiële, arbeidsrechterlijke en 

managementtechnische vraagstukken. 

 

Qua managementstijl ligt de autoritaire benadering 

vrouwelijke ondernemers vaak minder dan hun 

mannelijke collega’s, waardoor ze meer draagvlak 

weten te creëren voor hun zakelijke beslissingen. 

Tot slot zijn vrouwen echte netwerkers. 

Van alle starters in Nederland in 2007 is 33% vrouw 

 
 
Bron: Kvk ondernemersbarometer, FNV zelfstandigen, CBS, Ministerie van Economische Zaken, Etnisch Ondernemerschap, Fem Business 12 mei 2008, KvK Ondernemersbarometer, Kvk.
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Onze marktpositie: Pionier en ervaringsdeskundige 
 
 

Kleurrijke ondernemers 
 
Landelijk is inmiddels meer dan de helft van alle 

startende ondernemers allochtoon oftewel kleurrijke 

ondernemer. Niet-westerse allochtone ondernemers 

zijn gemiddeld zes à zeven jaar jonger dan de gemid-

delde ondernemer in Nederland (38 jaar tegenover 

44,5 jaar). Bijna 25% van de allochtone Nederlanders 

wil een bedrijf starten maar de financiën en kennis die 

hiervoor nodig zijn vormen vaak een struikelblok. In de 

landelijke cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau 

staat dat het aantal etnische ondernemers tussen 1994 

en 2004 bijna verdrievoudigd is: van 21.000 in 1994 tot 

ruim 58.000 in 2004. 
 
Het aantal etnische ondernemers groeit twee keer zo hard 

als het aantal autochtone ondernemers. Daarmee vervult 

deze groep een steeds wezenlijkere rol binnen de 

economie. Juist door de groeiende rol van allochtone 

ondernemers binnen de regionale economie is goede 

ondersteuning belangrijk. Vooral voor aanbieders van 

zakelijke diensten biedt dit grote kansen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wist u dat... 
 

Het aantal Turkse en Marokkaanse 

bedrijven in opmars is? Tussen 1998 en 

2008 stegen zij respectievelijk van 4.000 

naar 15.000 en van 1.700 naar 7.000 
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Business Propositie 
 

 

Het Colourful Business Congres, het Colourful 

Business Inspiratie Gala, onze Trademarts en de 

Masterclasses bereiken LIVE jaarlijks meer dan 5.000 

ZZP’ers, zakenvrouwen en kleurrijke ondernemers. 

Ruim 300.000 ondernemers als u de promotiecampagnes 

via onze website, advertenties en mailings meerekent. 

Daarmee kunnen onze business events ook een belangrijke 

rol spelen in úw promotie en ondernemers-bereik. Uw 

investering leidt gegarandeerd tot verhoging van uw 

bedrijfsrendement, netwerk en imago! 

 

Mogelijkheden 
 
Wij bieden diverse creatieve mogelijkheden, 

waarmee u uw bedrijf optimaal zichtbaar maakt voor 

een uniek ondernemerspubliek. 

 

Partner worden 
 
Als Corporate partner van Colourful Business 

kunt u kiezen uit twee partnerpakketten: 

 

A: Als Corporate Business Partner 
 
heeft uw bedrijf gedurende 1 jaar volledige commer-

ciële en inhoudelijke exposure (inclusief standruimte, 

exposure in alle geprinte media, online exposure) in 

onze volledige doelgroep, tijdens al onze events. 

Verder geniet u een korting voor uw medewerkers op al 

onze events. 

 

B: Als Corporate Goldpartner 
 
verbindt u zich voor minimaal 3 jaar aan Colourful 

Business. Uw bedrijf geniet gedurende die gehele periode 

optimale commerciële en inhoudelijke exposure (inclusief 

standruimte, exposure in alle geprinte media, online 

exposure) in onze volledige doelgroep, 
 
tijdens al onze events. Daarnaast heeft u gelegenheid 

inhoudelijke bijdragen aan elk van onze events te 

verzorgen. Tevens ontvangen uw medewerkers 

korting op onze events en kunt u gebruik maken van 

speciale relatiemarketing mogelijkheden. 

 
 

 

Sponsoringmogelijkheden 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om als event 

sponsor of exposant exposure voor uw bedrijf te 

verkrijgen of te vergroten. U boekt dan commerciële 

ruimte binnen één of meerdere events of onderdelen 

van events. U kunt denken aan standruimte, 

commerciële timeslots van 30/60/90 seconden, podium 

sponsor, lunch sponsor en borrel sponsor. 

 

Adverteren op onze website 
 
De Colourful Business website en mailings zijn jaarlijks 

goed voor meer dan 500.000 bezoekers. Wie gebruik 

wil maken van het aantal bezoeken op de website kan 

door middel van banners adverteren op de 

verschillende webpagina’s. Neem voor meer informatie 

en prijsop-gaven contact met ons op. 

 
 
 
 
 

Andere bedrijven en partners gingen u voor: 
 

 

Rabobank Nederland MeijerMedia 
 
ING nederland Colourful Magazine 
 
Agis Zorgverzekeringen Webisrehberi 
 
Sprout M’zine 
 
Intermediair Haber 
 
Samhoud Tulpia 
 
KvK Nederland Haareigenzaak 
 
Kvk Rotterdam Next picture please 
 
Gemeente Utrecht Ahoy 
 
Syntens FNV Zefstandigen 
 
EVD FNV Vakbond 
 
Min. Econ. Zaken Div 
 
Kadin MKB Adviseurs 
 
AD DAS Verzekeringen 
 
Shell De Zaak 
 
Livewire MKB Sevicedesk 
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Contact met Colourful Business 
 

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot samenwerking, advies voor uw specifieke marketingcampagne of hulp 

bij uw doelgroepbenadering? Of wilt u informatie, prijzen en voorwaarden van partners en/of sponsormogelijkheden 

ontvangen, neemt u dan contact op met het het Colourful Business team. 

Dat kan per e-mail (info@colourful-business.com) of telefonisch op nummer 010-8460510 

of 06-26354735. Voor meer informatie en updates bezoekt u onze website: 

www.colourful-business.com 

 

Steun Colorful Business, word partner en ga in zaken met kleurrijke ondernemers! 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Colourful Business  

Postadres:  
Landverhuizersplein 20 
3072 MH Kop van Zuid / Rotterdam 
Bezoekadres:  
Tribes Rotterdam Kop van Zuid  
Wilhelminaplein 1-40 
3072 DE, Rotterdam 
Tel: 010-8460510 
Mob: 06-26354735  
info@colourful-business.com  
www.colourful-business.com 

mailto:info@colourful-business.com

