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Stichting Onbegrensd Ondernemen
Mensen met een handicap in Peru leven vaak in isolement en hebben nauwelijks toegang tot
basisvoorzieningen. Armoede en handicap gaan vaak samen. Zij hebben minder kansen hun eigen
potentieel te ontwikkelen en in te zetten, omdat hun mogelijkheden op het volgen van onderwijs en
het participeren op de arbeidsmarkt zeer beperkt zijn. Stichting Onbegrensd Ondernemen zet zich in
om deze mensen een steuntje in de rug te geven.
Stichting Onbegrensd Ondernemen (O2) is op 19
oktober 2007 opgericht in Den Haag. O2 is een
onafhankelijke stichting die concrete activiteiten
onderneemt om de economische en
maatschappelijke positie van mensen met een
lichamelijke handicap vanaf 18 jaar 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, technische assistentie,
fysieke en sociale toegang tot openbare
voorzieningen, trainingen op maat, participatie
en lobbyen voor inclusief beleid zijn hierbij
sleutelwoorden.
Voor meer algemene informatie over de stichting:
zie onze website www.onbegrensdondernemen.nl

Slotbijeenkomst project All Inclusive: Sociaal en Ondernemend

1. Inleiding
Onbegrensd Ondernemen werkt vanuit de overtuiging dat mensen met een lichamelijke
handicap (in grote mate) zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij. Beperkte
fysieke mobiliteit belemmert mensen met een handicap echter in het dagelijks leven en ook
in hun mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen, onderwijs te volgen en economisch en
maatschappelijke actief te zijn. Wij richten ons daarom vooral op het verbeteren en
bevorderen van de sociaal-economische positie van mensen met een lichamelijke handicap.
Dit gebeurt met name door het ondersteunen van EMSOLAM, onze belangrijkste
samenwerkingspartner in Peru. EMSOLAM is een platform dat in 2008 is opgericht. Het
bestuur bestaat uit vrijwilligers met een enorme schat aan ervaring, informatie en contacten
met betrekking tot het werken met mensen met een handicap.
Daarnaast onderneemt Onbegrensd Ondernemen activiteiten in Nederland om draagvlak te
creëren en financiering voor de activiteiten van EMSOLAM te realiseren.
Het jaar 2016 was voor Onbegrensd Ondernemen en onze partner in Peru, EMSOLAM een
overgangsjaar na het succesvolle project All Inclusive: Sociaal en Ondernemend. Een jaar
waarin deelnemers van het project nog ondersteund zijn door EMSOLAM en waarin een
begin gemaakt is van een vervolgproject voortbouwend op de aanbevelingen uit All
Inclusieve.
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2. Activiteiten in Peru
Nazorg participatanten project All Inclusive: Sociaal en Ondernemend
EMSOLAM informeert regelmatig bij participanten van het voltooide
arbeidsmarktbemiddelings-traject en het ondernemerstraject hoe het nu gaat. Ook zoeken
participanten zelf contact met EMSOLAM. Zo nodig en indien mogelijk onderneemt
EMSOLAM actie samen met de participanten, bijvoorbeeld voor het verlengen van de 1maand en 3-maanden contracten bij de Omapeds (gemeentelijke loket voor mensen met
een handicap). Naast ondersteuning bij verlenging dringt EMSOLAM regelmatig bij de
gemeente aan dit soort contracten te wijzigen in langere contracten. Ook maakt EMSOLAM
er een punt van om de participanten te betrekken bij eigen activiteiten of die van andere
organisaties, zoals bijvoorbeeld markten waar producten verkocht kunnen worden of door
EMSOLAM georganiseerde bijeenkomsten waar input geleverd kan worden voor het
ontwikkelen van het volgende project. Daarnaast onderhoudt EMSOLAM met een aantal
bedrijven het contact ivm het plaatsen van mensen met een handicap, zo zijn er in 2016
nog eens 7 mensen naar werk bemiddeld.
Vervolgproject Onbegrensde Participatie
Voortbouwend op de aanbevelingen van het project All Inclusive: Sociaal en Ondernemend
is EMSOLAM aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuw project genaamd
Onbegrensde Participatie. Zij hebben hiervoor gebruik gemaakt van de theory of change
waarvoor zij een deskundigheidstraining hebben gevolgd.
Het project Onbegrensde Participatie zal zich richten op structurele verbetering van de
situatie van mensen met een handicap in de regio. EMSOLAM zal nauw samenwerken met
overheden, bedrijven en gehandicapten-zelforganisaties en hen ondersteunen om te zorgen
voor goede toegang tot de gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsmarkt en openbaar vervoer
en het voeren van inclusief beleid.
Input vragen en draagvlak creëren voor een nieuw project
EMSOLAM heeft tijdens diverse bijeenkomsten met overheden, bedrijven en gehandicaptenzelforganisaties hun voorstel voor een nieuw project besproken en om input gevraagd. Deze
input is meegenomen bij het ontwikkelen van een meer gedetailleerd projectvoorstel.
Tegelijkertijd is op deze manier draagvlak gecreëerd voor het nieuwe project.
Er zijn bijeenkomsten geweest met:
 Ministerie van werkgelegenheid en sociale zaken van de provinciale gemeenten.
 Zelforganisaties van mensen met een handicap.
 President van de regio om draagvlak te creëren voor het nieuwe projectvoorstel en de
samenwerkingsovereenkomst tussen de regionale overheid en EMSOLAM te
bekrachtigen.
 Burgemeester van Chiclayo, gouverneur van de regio, gemeenteraadsleden over het
projectvoorstel met name mbt verbeteringen van de infrastructuur.
 Diverse overheidsbestuurders over de toegang van mensen met een handicap mbt
infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en werk.
 Raadsleden van gemeente Chiclayo over het naleven van de quota voor mensen met
een handicap en maatregelen die de toegang voor mensen met een handicap in de
publieke ruimte faciliteren.
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Strategisch netwerken
EMSOLAM heeft afgelopen jaar actief deelgenomen aan bijeenkomsten van netwerken over
disability, gender, armoede, gezondheidszorg en eerlijke handel, hetgeen hen in staat stelt
samenwerkingsverbanden aan te gaan en input te leveren voor het voeren van inclusief
beleid. Ze hebben actief geparticipeerd in:
 Workshop over recht op gezondheidszorg
 Macro regionale bijeenkomsten mbt eerlijke en duurzame economie.
 ‘Presupuesto participativo 2017’
 EMSOLAM was mede organisator van de 2de regionale conferentie van mensen met een
handicap.
 EMSOLAM heeft meegewerkt aan het opstellen van plannen mbt burgerveiligheid.
Werkbezoek aan Peru
In juli 2016 brachten Ysabel Perez en Cisca Beckers namens Stichting Onbegrensd
Ondernemen een werkbezoek aan Peru.
O2 heeft tijdens een gesprek met de president van de regio en tijdens een gesprek met het
hoofd van gemeentelijke/provinciale sociale zaken, het werk van EMSOLAM onderschreven
en er op gewezen hoe belangrijk het is datde sociaal economische situatie van mensen met
een handicap op de agenda wordt gezet en gehouden.
Ook hebben EMSOLAM en O2 nogmaals de 5% norm voor overheden aangekaart en
besproken welke mogelijkheden de betreffende instanties hiervoor zien.
Tijdens het gesprek met de president van de regio is wederom de verlenging van de
bruikleenovereenkomst van het lokaal aan bod gekomen en ondersteuning voor het nieuwe
project.
Overhandiging van oorkondes
Ysabel en Cisca hebben namens O2 een oorkonde laten maken voor het projectteam van
EMSOLAM met O2’s erkentelijkheid voor het geweldige resultaat van All Inclusive. EMSOLAM
heeft een speciale bijeenkomst georganiseerd waar de overhandiging van deze oorkonde
centraal stond. Op haar beurt kreeg O2 van EMSOLAM ook een erkenning voor de
ondersteuning van het project, de samenwerking en O2’s vertrouwen in EMSOLAM.
Na het overhandigen van de oorkondes was er een korte terugblik op het project met de
eindresultaten en kwamen participanten aan het woord over hun ervaringen.
Naast participanten en belangstellenden waren er ook officiele afgevaardigden van de
regionale overheid, het ministerie van werkgelegenheid, de gemeente, Conadis en de
Federatie voor gehandicapten aanwezig.
Praktijktrainingen Kleding- en Schoenmaken
Uit evaluatiegesprekken van eerdere projecten is naar voren gekomen dat er behoefte
bestaat aan het volgen van praktijktrainingen zoals het maken van schoenen en/of kleding
om zo het aanbod van producten van bestaande eigen bedrijfjes nog meer te variëren, of
een nieuwe eigen onderneming te beginnen en zo meer inkomsten te genereren.
Een en ander is in 2016 goed voorbereid en beide praktijktrainingen zullen in 2017 gegeven
worden.
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3. Activiteiten in Nederland
Activiteiten in Nederland zijn gericht op het vragen van aandacht, bewustwording en het
creëren van sociaal en financieel draagvlak voor het verbeteren van de maatschappelijke en
sociaal-economische positie van mensen met een lichamelijke handicap in Peru.
Nieuwsbrief en website
Er is in 2016 een nieuwsbrief samengesteld en breed verspreid, Nieuwsbrief 13 – december
2016. De website is door het jaar heen bijgewerkt met actuele informatie. Ook is er een
begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe website die interactiever gaat worden.
Fondsen en donateurs
In 2016 zijn in samenspraak met EMSOLAM een aanvraag gedaan bij het Protestants
Steunfonds tbv de praktijktrainingen kleding- en schoenmaken. Wij hebben hiervoor €
1000,- ontvangen.
Verder ontving Stichting Onbegrensd Ondernemen donaties van particulieren. Het aantal
vaste donateurs is vrij constant gebleven.

4. Organisatie Onbegrensd Ondernemen
Onbegrensd Ondernemen heeft in Nederland een bestuur, enkele personen die
ondersteunende werkzaamheden verrichten en een comité van aanbeveling.
Alle betrokkenen werken op vrijwillige basis.
Verder wordt er nauw samengewerkt met EMSOLAM in Peru.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2016 zes keer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering.
Ondersteuning van vrijwilligers
Om het werk van O2 te verdelen en ook anderen als vrijwilliger bij het werk van O2 te
betrekken zijn er enkele personen actief als vrijwilliger. Zij doen oa vertaalwerk en
ondersteunen bij de vertegenwoordiging van onze stichting.
Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling gaf op individuele basis advies.
ANBI status
O2 en EMSOLAM hebben beiden een KvK registratie en de ANBI status.
Bestuursleden
Onbegrensd Ondernemen
Bestuursleden in 2016
●
Cisca Beckers (voorzitter)
●
Loes Keijsers (secretaris)
●
Man Yen Chan (penningmeester)
●
Jane Pocock (algemeen bestuurslid)
Ondersteuners en vrijwilligers
●
Ysabel Perz Berru
●
Arelis Farro Ezcurra
●
Thea Schellekens
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Comité van aanbeveling
●
Chris Reitsma (stichting Stabij)
EMSOLAM
Bestuursleden in 2016
●
Max Anaya Cruz (voorzitter)
●
Jannett Iriqoyen Muñoz (vice voorzitter)
●
Magdalena Santa Maria Chimbor (secretaris)
●
Marianella Lozada Seminario (penningmeester)
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Balans per 31 december 2016
Activa

2016

2015

Saldi geldmiddelen
Saldo Kas
Saldo Ing bankrekening
Saldo ASN spaarrekening
Saldo Rabobankrekening
Totaal saldi geldmiddelen
Vooruitbetaalde posten

91
0
760
1.343

1)

Totaal activa

91
0
3.212
3.178
2.194

6.481

3.723

0

5.917

6.481

Passiva
Algemene Reserve
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

6.338
-1.099

6.430
-92
5.239

6.338

Bestemmingsreserve

0

0

Bestemmingsfonds

0

0

677

143

5.917

6.481

Te betalen posten

Totaal passiva 2)

0
1)
Vooruitbetaalde posten
Ten behoeve van activiteiten in Peru voor 2017 is eind 2016 € 3723 overgemaakt aan Emsolam.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Speficiatie uitgaven in Peru
Vaste lasten
Cursus schoenmaken
Cursus naaien
Projectcoördinatie, begeleiding

EUR
793
1.059
382
1.488
3.723

2)
Wijziging jaarrekening in 2016 ten opzichte van voorgaande jaren:
Balans
Toegevoegd zijn de balansrekeningen "bestemmingfonds" (indien sprake van externe financiering)
en bestemmingsreserve (indien dekking uit eigen middelen). Ontvangen gelden met betrekking tot toekomstige
projectuitgaven in Peru zullen in het vervolg via deze balansrekeningen verlopen.
Waar nodig zullen wij deze posten nader toelichten.
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Baten & Lasten 2016
Baten

2016

Alg. donaties van fondsen/bedrijven
Alg. donaties van particulieren
Overige inkomsten

2015

0

0

2.896

3.111

48

0

Totaal baten

2.944

3.111

Lasten
Kosten beheer en administratie
Bestedingen Peru

1)

624

752

3.418

2.451

Totaal lasten

4.042

3.203

Resultaat

-1.099

-92

2)

Toelichting:
1)
Bestedingen ten behoeve van activiteiten in Peru:
Begin 2016 heeft O2 een bedrag van € 3.000 overgemaakt aan onze partnerorganisatie Emsolam ter
dekking van lopende zaken, voorbereiding van het nieuwe project, deskundigheidsbevordering en
organisatie ontwikkeling. Verder zijn in juli en augustus kosten gemaakt voor het werkbezoek in Peru.
Specificatie uitgaven
Reiskosten bestuur Emsolam
Vaste lasten
Organisatie ontwikkeling en deskundigheidsbevordering
Werkbezoek in Peru

EUR
350
600
2.050
418
3.418

2)
Wijziging jaarrekening in 2016 ten opzcihte van voorgaande jaren:
Baten & lasten:
De verdeling van de lasten vindt in 2016 plaats tussen kosten die direkt bestemd zijn voor activiteiten
in Peru en kosten beheer en administratie.
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