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1. Stichting Onbegrensd Ondernemen

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, trainingen op maat en lobbyen zijn hierbij
sleutelwoorden.

2. Achtergrondinformatie Peru, regio Lambayeque en EMSOLAM
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.
Volgens cijfers uit 2012 van het INEI (Centraal Bureau voor Statistiek in Peru) telt
regio Lambayeque 1.229.260 inwoners, hiervan hebben 43.000 een handicap, dit is
3,5 % van de bevolking. Een kwart van hen heeft nooit een opleiding gevolgd. Meer
dan 80% is economisch niet actief.
Onze activiteiten richten zich op het Noorden van Peru in de regio Lambayeque.
Sinds 2008 werken we samen met onze lokale partner EMSOLAM: Emprendedores
Solidarios de Lambayeque (Solidair Ondernemen).
Lokale samenwerkingspartner Asociación EMSOLAM
EMSOLAM is een platform opgericht in 2008, bestaande uit leiders van diverse
organisaties gericht op belangenbehartiging van mensen met een handicap in de
regio Lambayeque - Peru. Ze hebben de krachten gebundeld en initiëren projecten
op het gebied van ondernemerschap en maatschappelijke participatie van/voor
mensen met een handicap met als uitgangspunt een solidaire samenleving en een
eerlijke economie.
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EMSOLAM beschikt over deskundigheid m.b.t. de doelgroep, het bereiken van de
doelgroep en het ontwikkelen en coördineren van projecten. Ze hebben veel
contacten met maatschappelijke organisaties en zijn gesprekspartner van de lokale,
regionale en landelijke overheid.

3. Missie

Onbegrensd Ondernemen ondersteunt mensen met een lichamelijke handicap in Peru
bij het verbeteren van zowel hun economische als maatschappelijke positie. Onze rol
is verbinden, ondersteunen en faciliteren van activiteiten en programma's van lokale
organisaties.

4. Visie en aanpak

Onbegrensd Ondernemen werkt vanuit de overtuiging dat mensen met een
lichamelijke handicap (in grote mate) zelfstandig kunnen participeren in de
maatschappij. Dit doen we door het ondersteunen van hun eigen organisaties bij
belangenbehartiging en het ondersteunen van concrete projecten.
O2 profileert zich als een pionierende en lerende organisatie, die het belangrijk vindt
om in haar activiteiten voldoende ruimte te geven aan reflectie met aandacht voor
lopende en nieuwe ontwikkelingen.
Pijlers van onze visie en aanpak
- Rechten van mensen met een handicap met aandacht voor gelijkwaardige
genderverhoudingen en diversiteit.
- Empowerment en emancipatie: wij gaan uit van de kracht en ervaring van de
mensen zelf.
- Inclusieve samenleving.

5. Doelgroep in Peru
Mensen met een lichamelijke handicap in de leeftijd vanaf 18 jaar met motivatie en
mogelijkheden om zelf activiteiten uit te voeren die bijdragen aan een grotere
maatschappelijke en/of economische zelfstandigheid. Zij zelf en organisaties die hun
belangen behartigen vormen de doelgroep van Onbegrensd Ondernemen.

6. Doelen
1. Het bevorderen van economische en maatschappelijke participatie van mensen
met een lichamelijke handicap in Peru.
2. Bewustwording en opbouwen van capaciteit voor beïnvloeding van beleid en
creëren van maatschappelijk en financieel draagvlak voor mensen met een
lichamelijke handicap in Peru.

7. Strategie
O2 ondersteunt activiteiten die mensen met een handicap in staat stellen hun
maatschappelijke en economische positie te verbeteren. Voor deze activiteiten wordt
nauw samengewerkt met lokale (Peruaanse) overheden en organisaties in Peru en in
Nederland. Onze activiteiten richten zich op:
A. Bevordering van economische zelfstandigheid in Peru.
B. Bewustwording en beleidsbeïnvloeding in Peru.
C. Organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw in Peru.
D. Draagvlak creëren en fondsenwerving in Nederland.
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8. Activiteiten van voorafgaande periode als basis voor nieuwe
plannen
Project Orthopedische Werkplaatsen (2010 - 2013)
In 2010 hebben O2 en EMSOLAM een traject ingezet waarin 20 mensen met een
lichamelijke handicap uit de regio Lambayeque in Peru een vakopleiding
orthopedische hulpmiddelen volgden. Zij hebben beenbeugels, korsetten, spalken,
neksteunen, krukken en zolen leren maken. Om deze kennis in de praktijk toe te
leren passen en om kennis en inzicht in ondernemersvaardigheden te verkrijgen,
heeft van najaar 2011 tot najaar 2013 leerwerkplaatsen project plaatsgevonden met
als doel een goede basis te leggen voor het opstarten en runnen van een eigen
orthopedische werkplaats.
De opgedane ervaringen tijdens dit project met lobbyen, beleidsbeïnvloeding en
fondswerven én de aangegane strategische allianties vormden een uitstekende basis
voor het vervolgproject: ‘All Inclusive: Sociaal en Ondernemend’.
Project All Inclusive: Sociaal en Ondernemend (2013 - 2015)
In augustus 2013 is het 2-jarig project ‘All Inclusive: Sociaal en Ondernemend’ van
start gegaan.
Het project had als doel economische participatie van mensen met een lichamelijke
handicap mogelijk maken door een ondernemerschaptraject op maat én een
arbeidsmarkt bemiddelingstraject waardoor zij zelfstandig een inkomen kunnen
verwerven d.m.v. ondernemerschap of dienstverband. Middels dit project is ook
draagvlak gecreëerd bij de regionale overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties om te zorgen voor duurzame ondersteuning en faciliteiten ter
bevordering van economische participatie van mensen met een handicap. EMSOLAM
heeft tijdens dit project een naam opgebouwd als adviseur op het gebied disability
en zij wordt door de lokale en regionale overheid als een serieuze gesprekspartner
gezien en benaderd voor advies en het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten.
Systematisering van All Inclusive als overbrugging naar nieuwe fase
Direct na het project ‘All Inclusive’ heeft EMSOLAM een werkgroep ingesteld die
strategieën heeft geïdentificeerd om de effectiviteit van de projectaanpak te
monitoren, evalueren en systematiseren om zo de opgedane ervaringen en lessen in
kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in een officieel document ter publicatie met
concrete en toepasbare aanbevelingen. Deze publicatie is verspreid naar
overheidsinstanties, bedrijven, NGO’s en netwerken van diverse maatschappelijke
organisaties die werken met thema’s als disability, armoede, gender en onderwijs.
Deze concrete aanbevelingen maken het mogelijk om een effectieve “all inclusive”
aanpak verder in te bedden in de regio en uit te rollen naar andere regio’s.
EMSOLAM heeft zich ontwikkeld tot serieuze gesprekspartner van de lokale en
regionale overheid. Er zijn al diverse activiteiten ondernomen op het gebied van
bepleiten en beleidsbeïnvloeding gericht op inclusie van mensen met een handicap
en de daarvoor benodigde concrete maatregelen. In de toekomst wil EMSOLAM haar
beleidsbeïnvloedingsactiviteiten verder ontwikkelen, ook in samenwerking met
andere organisaties.
O2 heeft EMSOLAM hierin van harte ondersteund omdat wij van mening zijn, dat een
duurzame inbedding van het inclusief beleid voor deze doelgroep pas goede kans
heeft bij een actieve en structurele ondersteuning door de (regionale) overheid en
lokale maatschappelijke organisaties.
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9. Te ondersteunen activiteiten in de periode 2017 - 2019
A. Bevordering van economische zelfstandigheid in Peru
O2 ondersteunt haar samenwerkingspartner(s) bij projecten die mensen met een
handicap in staat stellen een basis inkomen te verdienen en hun maatschappelijke en
economische positie te verbeteren.
Te ondersteunen activiteiten
1. Advies en financiering voor het monitoren en evaluatie van concrete projecten.
O2 is klankbord voor haar lokale partner vóór, tijdens en na de uitvoering van
projecten en zal feedback/begeleiding en training geven waar nodig.
2. Fondswerving tbv projecten in zowel Nederland als Peru.
B. Bewustwording en beleidsbeïnvloeding in Peru
Bewustwording, bepleiten en beleidsbeïnvloeding wat betreft het recht op
maatschappelijke en economische participatie van mensen met een lichamelijke
handicap.
Te ondersteunen activiteiten
1. Tijdens werkbezoeken en voor zover mogelijk vanuit Nederland ondersteunt O2
haar lokale samenwerkingspartner(s) in haar bewustwording en beleidsbeïnvloeding’s werk samen met overheidsinstellingen, belangenorganisaties en de
doelgroep.
2. Deelname aan landelijke, regionale en nationale publieksbijeenkomsten en
seminars om daar - met verwijzing naar de aanpak en de resultaten van
voorgaande projecten - de rechten van mensen met een handicap onder de
aandacht te brengen, met het oog op gelijkwaardigheid, participatie en inclusie in
plaats van discriminatie en uitsluiting.
3. Alle andere activiteiten (o.a. krant, televisie, demonstraties) die nodig zijn om de
positie van mensen met een lichamelijke handicap in Peru onder de aandacht te
brengen en zorgen voor meer structurele inbedding in het beleid van politieke
partijen, lokale, regionale en overheden, de landelijke overheid en bedrijven en
organisaties waaronder internationale samenwerkingsorganisaties in het kader
van de millenniumdoelen.
C. Organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw in Peru
O2 ondersteunt haar samenwerkingspartner(s) op het gebied van verdere
organisatieontwikkeling, professionalisering en capaciteitsopbouw. Dit stelt hen in
staat om:
- zichzelf goed op de kaart te zetten als belangenbehartiger en gesprekspartner
van de lokale en regionale overheid;
- te onderhandelen over regelingen m.b.t. voorzieningen en faciliteiten voor
mensen met een handicap;
- in de toekomst structurele overheidssteun voor hun organisatie te verkrijgen.
Te ondersteunen activiteiten:
1. Deskundigheidsbevordering, projectmanagementtrainingen en workshops als
bepleiten & beïnvloeden voor de samenwerkingspartner(s) waarin lessen
getrokken worden uit eigen ervaringen, strategieën opgesteld en instrumenten
ontwikkeld tbv het initieren en uitvoeren van de lopende en toekomstige
projecten.
2. O2 en haar samenwerkingspartner(s) werven fondsen voor genoemde trainingen.
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(vervolg C. Organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw in Peru)
3. Lobby en bewustwordingsactiviteiten die nodig zijn om de Maatschappelijke en
economische participatie van mensen met een handicap op de politieke agenda
van de regionale en lokale overheid te zetten.
4. Lobby en bewustwordingsactiviteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het
regionale adviesorgaan tbv maatschappelijke projecten geld reserveren ten
behoeve van projecten voor mensen met een handicap.
5. Het sluiten van nieuwe convenanten met overheden, instellingen en bedrijfsleven
ter bevordering van economische participatie van mensen met een handicap.
D. Draagvlak creëren en fondsenwerving in Nederland
O2 heeft een proactieve informatieve benadering naar het Nederlandse publiek in het
algemeen en fondsenverlenende organisaties in het bijzonder om draagvlak te
creëren voor financiële ondersteuning van organisaties die de belangen behartigen
van mensen met een lichamelijke handicap voor verbetering van voorzieningen en
dienstverlening. O2 zal de komende jaren gerichte akties ondernemen om de
zichtbaarheid van haar aktiviteiten verder te vergroten.
Activiteiten:
1. O2 benadert (via nieuwsbrieven, website, informatie- themabijeenkomsten en
jaarmarkten) het Nederlandse publiek in het algemeen en (via subsidieaanvragen
en rapportage) fondsenverlenende organisaties in het bijzonder. Daarbij profileert
O2 zich als onafhankelijke kleinschalige particuliere organisatie in Nederland die
zich richt op ondersteuning en inclusie van mensen met een handicap, in het
bijzonder in Peru
2. O2 sluit in Nederland aan bij netwerken die werken op het gebied van lobby,
bewustwording en beleidsbeïnvloeding tbv inclusie van mensen met een
handicap.
3. Kennisdelen wat betreft projectresultaten en hieruit voortgekomen inzichten.
4. O2 werft fondsen voor projectactiviteiten in Peru.
5. O2 rapporteert tijdig en informatief aan alle fondsverleners over het
projectverloop, resultaten en besteding van het projectbudget.
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10. Begrote uitgaven in de periode 2017 – 2019

Begrote uitgaven

2017 t/m 2019
(EUR)

A. Bevordering van economische zelfstandigheid
B. Bewustwording en beleidsbeïnvloeding in Peru

50.000

C. Organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw

20.000

D. Draagvlak creëren en fondsenwerving in
Nederland

15.000

Totaal uitgaven

(dit is incl. 10% lokale bijdrage A t/m C, 5% overhead O2,
5% onvoorziene kosten)

70.000

155.000

Middelen
Onbegrensd Ondernemen heeft financiële middelen nodig t.b.v.
1. Projecten en activiteiten in Peru.
2. Voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten en fondswervingkosten in Nederland.
3. Administratieve kosten O2 tbv in stand houden van de eigen stichting (vaste
lasten, kantoorkosten, coördinatiekosten, e.d.).
Hiertoe wordt een jaarlijkse begroting opgesteld. De middelen worden geworven via:
 Subsidies en fondsen: zowel particuliere fondsen, sociale en
ontwikkelingsfondsen.
 Donateurs: particulieren, organisaties en bedrijven (oa in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen).
Samenstelling van de besturen van zowel O2 als EMSOLAM in 2017.
Bestuursleden Onbegrensd Ondernemen (onbezoldigd)
Cisca Beckers (voorzitter)
Loes Keijsers (secretaris)
Man Yen Chan (penningmeester)
Jane Pocock (algemeen bestuurslid)
Vacature (algemeen bestuurslid)
Bestuursleden EMSOLAM (onbezoldigd)
Jannett Iriqoyen Muñoz (voorzitter)
Max Anaya (vice voorzitter)
Magdalena Santa Maria Chimbor (penningmeester)
Marianella Lozada (secretaris)
Marianela Perez Liñán (algemeen bestuurslid )

6

