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Onbegrensd Ondernemen is een onafhankelijke stichting die concrete activiteiten
onderneemt om de economische en maatschappelijke positie van mensen met een
lichamelijke handicap te verbeteren in Peru. De stichting werkt samen met lokale
organisaties en gaat uit van de kracht, kwaliteiten en ervaringen van de mensen zelf.
Ondernemerschap, toegang tot microkredieten, spaarsystemen en opleidingen zijn
hierbij sleutelwoorden.
Inleiding
In deze nieuwsbrief presenteren wij de
goede resultaten van het pilot project All
Inclusive: Sociaal en Ondernemend.
Wij zijn erg trots op Emsolam, onze
samenwerkingspartner in Peru, die deze
resultaten heeft behaald door het
versterken van vaardigheden van de
projectdeelnemers, begeleiding op maat en
door de dialoog aan te gaan met
autoriteiten, bedrijven en maatschappelijke
organisaties waardoor er draagvlak ontstaan
is om disability op de agenda te zetten.

gesprekstechnieken, werkhouding en
arbeidsmarktonderzoek.
Daarnaast heeft Emsolam met 30 bedrijven
gesprekken gevoerd over de mogelijkheden
mensen met een handicap in dienst te
nemen en de fiscale voordelen hiervan.
Vijf deelnemers zijn tussentijds gestopt
vanwege ziekte, zorgtaken thuis en
beperkte middelen om te reizen.
21 deelnemers, 10 vrouwen en 11 mannen,
hebben door matching een arbeidscontract
aangeboden gekregen (ons streefcijfer was
25). Gedurende het hele traject zijn
deelnemers intensief begeleid en hebben
werkgevers advies gekregen.

Peru
‘All Inclusive: Sociaal en Ondernemend’
succesvol afgerond!
In 2013 is het tweejarig project ‘AllInclusive: Sociaal en Ondernemend’ gestart.
Het doel van dit project was 50 mensen met
een lichamelijke handicap te ondersteunen
zodat zij zelf een inkomen kunnen
verwerven door deelname aan het
ondernemers- of arbeidsmarktbemiddelingstraject. 44 mensen zijn hierin
geslaagd, dat is 88% van ons streefcijfer.
Gedurende het hele project stond het
creëren van draagvlak centraal voor de
situatie van mensen met een handicap en
hun rechten.

Deelnemers vertelden na afloop van het
traject: “Onze eigenwaarde is gegroeid. We
zijn in positieve zin veranderd en hebben
betere toekomstverwachtingen doordat we
werk hebben. We voelen ons meer tevreden
met onszelf en ons leven.”

Traject arbeidsmarktbemiddeling
21 mensen hebben een baan!
Tijdens het arbeidsmarktbemiddelingstraject
hebben 30 deelnemers sollicitatievaardigheden geleerd en workshops gevolgd als

Veronica aan het werk bij een overheidsinstantie
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Werkgever in het zonnetje
Bedrijven die deelnemers in dienst hebben
genomen zijn erg tevreden.
Supermarktketen Tottus heeft 6 deelnemers
in dienst genomen! Zij is nu bezig haar
panden toegankelijk te maken voor mensen
met een rolstoel. Verder ziet zij erop toe
dat, indien een werknemer niet op een
bepaalde afdeling gedijt, deze naar een
andere afdeling wordt overgeplaatst.
De bedrijfsleider van supermarktketen
Tottus vertelt:
“Wij zijn zeer tevreden over de mensen die
via Emsolam bij ons in dienst zijn gekomen.
Ze zijn betrouwbaar en competent.”

Module ondernemingsplan

De inkomsten van de meeste ondernemers
zijn gedurende het project gestegen als
gevolg van:
 Meer inzicht in financiën
Ondernemers geven aan dat zij door een
beter inzicht in inkomsten en uitgaven, nu
andere ondernemingskeuzes maken.

Victor, producent van
teenslippers, op weg
naar zijn werkplaats

Jose aan het werk bij Tottus

Traject Ondernemerschap
Meer inkomsten ondernemers
Tijdens het ondernemerstraject hebben
32 mensen modules gevolgd m.b.t.
marktonderzoek, ondernemersvaardigheden, ondernemingsplannen, marketingstrategieën, klantvriendelijkheid, boekhouden en toegang tot microkrediet. Een
aantal deelnemers is gestopt vanwege
gezondheidsproblemen, te hoge reiskosten
of andere werkzaamheden.
23 deelnemers, 12 vrouwen en 11 mannen,
hebben een gedetailleerd ondernemingsplan
geschreven en onder begeleiding in praktijk
gebracht (ons streefcijfer was 25).

Fabricage van teenslippers
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Victor: “Mijn inkomsten zijn gestegen omdat
ik mijn producten direct aan de klant
verkoop en niet meer via een
tussenhandelaar.”

Roberto: “Tot voor kort verkocht ik allerlei
producten in mijn winkeltje…

en
“Door dit project is mijn gevoel van eigenwaarde gestegen: Ik besef nu dat ik als
persoon er toe doe en ook een eerlijke prijs
mag vragen voor mijn producten.”
 Klantvriendelijkheid
Ondernemers zijn zich bewuster van hun
houding ten opzichte van de klant.

…door dit traject heb ik besloten mijn oude
vak weer op te pakken: het maken van
stoelen en bankjes. Hierdoor zijn mijn
inkomsten gestegen want het is een uniek
product in deze regio.”
 Gebruik van sociale media
Een aantal ondernemers is gebruik gaan
maken van sociale media en heeft een eigen
website gelanceerd. Zij zien hun omzet
geleidelijk toenemen.
Luchita - kapster

Luchita: “Sinds ik mijn openingstijden heb
uitgebreid, komen mijn klanten vaker bij mij
terug.”
 Uitbreiding producten en diensten
De ondernemers geven aan dat hun
inkomsten zijn gestegen dankzij uitbreiding
of aanpassing van hun producten en/of
diensten.
Website ‘Karlotte’ van Toribia

Toribia: “Voorheen repareerde en maakte ik
voornamelijk dameskleding. Door dit traject
heb ik besloten mij te specialiseren in
feestkleding, bruidsjurken en badmode.
Ik heb inmiddels een website voor mijn
onderneming ‘Karlotte’ en krijg nu meer
opdrachten binnen dan voorheen. Ik word
uitgenodigd mijn kleding tijdens modeshows
te presenteren.”

Roberto in zijn winkel
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Verder zijn in samenwerking met de
Regionale Overheid diverse lokale markten
georganiseerd waar de deelnemers hun
producten konden presenteren en - zonder
tussenkomst van derden - verkopen.

Modeshow van badkleding en feestjurken

 Microkrediet

Vijf ondernemers hebben voor het eerst een
microkrediet aangevraagd. Drie van hen
hebben een krediet gekregen van
respectievelijk 550, 750 en 1000 euro, van
twee is de aanvraag in behandeling.
Daarnaast hadden vijf ondernemers bij
aanvang van het project al een krediet.
Iedereen die een krediet heeft komt de
betalingsverplichtingen na.
De microkredieten worden verleend door
Caja Trujillo waar Emsolam een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Caja
Trujillo heeft een speciaal programma voor
mensen met een handicap met een lagere
rente.

Ondernemers verkopen producten op lokale markt

Orthopedische werkplaatsen
De orthopedische werkplaatsen die in 2012
zijn opgericht, draaien nu zelfstandig.
Er wordt hard gewerkt om meer opdrachten
binnen te halen zodat de werkplaatsen
zelfvoorzienend worden. Zij maken gebruik
van het digitale platform om hun producten
te verkopen.

Pablo aan het werk in orthopedische werkplaats Biomec

Draagvlak creëren
Gedurende het project heeft Emsolam in
samenwerking met belangenorganisaties
diverse bijeenkomsten, debatten en rondetafelgesprekken georganiseerd. Het doel
was bewustwording binnen de regio van de
nijpende economische situatie van mensen
met een handicap en het belang ervan om
de wetgeving voor deze doelgroep na te
leven.
Al deze activiteiten en het aangaan van
stragegische allianties, hebben er toe
bijgedragen dat er meer draagvlak is en
veranderingen in gang zijn gezet.

Antonio – Imker

Antonio: “Met deze lening heb ik extra
bijenkorven aangeschaft en op een locatie
gezet met meer bloemen. Hierdoor is de
honingproductie gestegen.”
Digitaal platform en markten
Tijdens het ondernemerstraject is een
digitaal platform ontwikkeld waarop de
deelnemers hun producten aan kunnen
bieden.
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 De Universiteit gaat het thema disability
opnemen in haar onderwijs curriculum.
 Een microfinancieringsorganisatie heeft
een speciaal laagdrempelig
kredietprogramma voor mensen met een
handicap ontwikkeld.
De projectresultaten zijn op lokale en
nationale televisiezenders bekend gemaakt.

Presentatie van Jannet, voorzitter van Emsolam,
tijdens rondetafelgesprek met autoriteiten

Media aandacht
Door middel van demonstraties en via de
geschreven media, radio en televisie is
regelmatig aandacht gevraagd voor de
situatie van mensen met een handicap en
het belang van deelname aan de
arbeidsmarkt.

Televisie-interview met Emsolam

Evaluatie: ervaringen & aanbevelingen
overdragen
Impulsis heeft het financieel mogelijk
gemaakt om de resultaten en opgedane
ervaringen van het project in kaart te
brengen.
De bevindingen en de hieruit voortgekomen
aanbevelingen zijn gepubliceerd en
verspreid tijdens twee bijeenkomsten. Bij de
eerste bijeenkomst waren 90 vertegenwoordigers van overheidsinstanties, bedrijven en
belangenorganisaties uit regio Lambayeque
aanwezig. Bij de tweede bijeenkomst waren
vertegenwoordigers uit 5 regio’s aanwezig.

Demonstratie om aandacht te vragen voor rechten
van mensen met een handicap

Resultaten ‘draagvlak creëren’
Een aantal van de behaalde resultaten met
betrekking tot het creëren van draagvlak
zijn:
 Disability staat op de agenda van
politieke partijen, regionale en lokale
overheden.
 De Regionale Overheid is begonnen met
toegankelijk maken van eigen
gebouwen.
 Het regionale Ministerie van Werkgelegenheid ontwikkelt momenteel een
arbeidsmarktprogramma voor mensen
met een handicap.
 Een aantal overheidsinstanties,
waaronder de Kamer van Koophandel,
gaan zich inzetten om mensen met een
handicap in dienst te nemen (3% norm).

Emsolam tijdens presentatie en overdracht van
resultaten en aanbevelingen
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Nederland

Het document
beschrijft de
gevolgde methode
en de gemaakte
kosten, zodat
andere organisaties
hiervan kunnen
leren. De ervaringen
en aanbevelingen
zijn toepasbaar voor
toekomstige
projecten.

Donaties project

Lions Club Ypenveen
Cisca en Man Yen (voorzitter en
penningmeester) hebben van Lions Club
Ypenveen een donatie van € 2000,- in
ontvangst mogen nemen.
Dit bedrag is geheel ten goede gekomen
aan de begeleiding van de ondernemers van
het project All Inclusive. Mede namens onze
partner Emsolam in Peru: hartelijk dank
voor deze steun!

Werkbezoek
In maart/april 2015 brachten Ysabel Perez
en Cisca Beckers namens Stichting
Onbegrensd Ondernemen een werkbezoek
aan Peru. Tijdens dit werkbezoek zijn er
gesprekken gevoerd met de regionale
overheid en de gemeente waarbij onder
meer de 3% norm (voor het aannemen van
mensen met een handicap) onder de
aandacht is gebracht en de afspraak is
gemaakt om arbeidsmarktparticipatie van
mensen met een handicap op de agenda te
zetten.
Er zijn tijdens dit bezoek een aantal
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten
met de gemeente Chiclayo en de regionale
overheid. Verder hebben Ysabel en Cisca
met de deelnemers van het
ondernemerschaps- en arbeidsmarktbemiddelingstraject gesproken.

Cisca en Man Yen ontvangen check van Lions Club

Kerstgift Haëlla Stichting
Van de Haëlla Stichting hebben we een
kersgift van € 500,- ontvangen. Deze zal
gebruikt worden om de projectresultaten
onder de aandacht te brengen bij een breed
publiek en zo meer bewustwording en
draagvlak te creëren voor de situatie van
mensen met een handicap.
Individuele donateurs, Impulsis, Rabo
Share4More, LionsClub Ypenveen,
Kringloopwinkel Re-Sell en de
Recycling, St. Protestants Steunfonds,
een congregatie en de Haëlla Stichting

Hartelijk dank voor jullie
bijdrage aan dit
project!

Ysabel en Cisca in gesprek met deelnemers van het
arbeidsmarktbemiddelingstraject

Gezamenlijke tussentijdse evaluatie
Aan de hand van de door Emsolam
aangeleverde halfjaar rapportage is
gezamenlijk geëvalueerd en gereflecteerd
op de voortgang van het project en de
gevolgde koers. Ysabel heeft met Emsolam
een aantal inhoudelijke sessies gevoerd met
betrekking tot strategiebepaling.
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En verder…

verafgelegen dorpen. Met de positieve
ontwikkelingen voor deze doelgroep in de
regio en de hiermee verkregen aandacht
willen wij bereiken dat deze inclusieve
aanpak zich als een olievlek zal verspreiden
naar andere regio’s in Peru.

Workshop Wilde Ganzen
Op 25 november heeft Man Yen namens
Onbegrensd Ondernemen deelgenomen aan
een workshop van Wilde Ganzen voor het
Particulier Initiatief. Tijdens deze workshop
is besproken hoe je het succes meet van
een project en hoe je als organisatie ervoor
zorgt dat het project duurzaam is.

Namens het bestuur van
Onbegrensd Ondernemen:

Fijne Feestdagen
en een
Gelukkig 2016

Workshop Wilde Ganzen:’Leren kijken naar je project
met een andere bril op’

Bestuurswisseling
In november hebben wij afscheid genomen
van bestuursleden Gerdien Seegers,
Marianne Peters (beiden algemeen
bestuurslid) en Ysabel Perez (voorzitter).
Wij bedanken hen voor hun waardevolle
bijdrage aan onze stichting!
Cisca Beckers is aangetreden als voorzitter.
Donaties
Wilt u Onbegrensd Ondernemen steunen?
Dat kan. Door donateur te worden en
maandelijks een bedrag over te maken
steunt u het werk van de stichting. Ook een
eenmalige donatie is uiteraard welkom. Als
donateur wordt u op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen.
U kunt uw donatie overmaken op Rabobank:
1034.07.979 t.n.v. stichting Onbegrensd
Ondernemen in Den Haag, of door online te
doneren op onze website via iDeal. De
stichting heeft de ANBI status, waardoor
donaties onder bepaalde voorwaarden
fiscaal aftrekbaar zijn.

Wij zijn wij op zoek naar 2 nieuwe
enthousiaste bestuursleden. Interesse?
Stuur dan een mailtje met je motivatie
naar: info@onbegrensdondernemen.nl, dan
nemen wij zo spoedig mogelijk contact met
jou op!
Vervolg project Emsolam
In het volgende project zal Emsolam zich
richten op structurele verbetering van de
situatie van mensen met een handicap in de
regio. Emsolam zal nauw met overheden,
bedrijven en belangenorganisaties
samenwerken en hen ondersteunen om te
zorgen voor een goede implementatie van
de werkgelegenheidprogramma’s en
faciliteiten zoals toegang tot gebouwen en
openbaar vervoer. Verder zal middels
voorlichtingsbijeenkomsten en workshops
de positie en rechten van mensen met een
handicap nog breder in de regio onder de
aandacht worden gebracht. Wij zullen ons
hierbij ook richten op de moeilijker te
bereiken doelgroep die woonachtig is in

Stichting Onbegrensd Ondernemen
KvK-nr. 27306819
Rabobank: 1034.07.979
Contactpersoon: Cisca Beckers (voorzitter)
P/a Snoekstraat 30 2513 TW Den Haag
Tel. 0638349343
info@onbegrensdondernemen.nl
www.onbegrensdondernemen.nl
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