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Oprichting en organisatie 
Stichting Onbeperkt Werkt (SOW) is op 02 april 2009 formeel opgericht. SOW heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een kleinschalige aanbieder van dagbe-steding tot een organisatie waar de totale klant ondersteund kan worden bij het realiseren van zijn of haar wensen en behoeften. Een organisatie waar de klant centraal staat.  SOW wil met  haar organisatie een bijdrage leveren aan kwaliteit van leven voor een groep kwetsbare mensen in onze samenleving en maakt daarbij gebruik van landelijke en lokale wet- en regelgeving. De opdracht is te groot voor alleengang en daarom is SOW ook voort-durend op zoek naar samenwerking om haar doelen te realiseren. SOW gaat er daarbij van-uit dat de som van het geheel is meer dan de afzonderlijke delen. Ook in een tijd dat markt-werking steeds nadrukkelijker zijn intrede doet, blijft SOW zich ervan bewust dat de klant ge-baat is bij samenwerking en maatwerk oplossingen. Ook in 2015 is vanuit deze filosofie ge-werkt en is SOW erin geslaagd klanten en samenwerkingspartners aan zich te binden.   
Het bestuur 
De bestuurssamenstelling is in 2015 gewijzigd. Dhr. M. Lafeber is als penningmeester afge-treden en is opgevolgd door Dhr. J. van Alphen. Het bestuur telt 3 leden en 1 adviseur.  In 2015 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Onderwerpen die tijdens onze bestuursvergaderingen aan bod kwamen, zijn realisatie nieuwbouw, de drie decentralisaties en alle ontwikkelingen daar omheen en het verkrijgen van de ANBI-status. Verder is er gewerkt aan diverse zaken zoals projecten en ac-tiviteiten, de klanten van SOW, financiën en de website.   In de bestuursvergadering op 25 maart 2015 is jaarrekening 2015 besproken en goedge-keurd. Het jaar 2015 is afgesloten met een batig saldo van € 2.218,= en is toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor realisatie van de nieuwbouw. Er is decharge aan het bestuur ver-leend. Tijdens de bestuursvergadering op 2 mei 2015 heeft het bestuur van SOW jaarverslag 2015 en de begroting 2016 besproken en goedgekeurd.  Op de bestuursvergaderingen wordt structureel gesproken over ontwikkelingen rond klan-ten en projecten/activiteiten. Ook in 2015 is het realiseren van de nieuwbouw en het daarbij behorende vergunningentraject uitvoerig besproken. In de praktijk is gebleken dat het een moeizaam proces is. Het bestuur heeft besloten om deskundige ondersteuning in te huren om het proces te bespoedigen. Verwacht wordt dat de procedure voor het verkrijgen van een vergunning halverwege 2016 afgerond kan worden.  Het bestuur heeft met oog op de nieuwbouw besloten een ANBI-status te verwerven zodat in de toekomst SOW aantrekkelijker wordt voor sponsering en schenkingen. Verder heeft het bestuur besloten een nieuwe huisstijl te ontwikkelen. Voor het werven van klanten en het bedienen van gemeenten is het belangrijk dat SOW zich naar buiten duidelijker gaat pro-fileren en presenteren. Een nieuwe huisstijl kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Er is opdracht gegeven voor het maken van een nieuwe website en ontwerpen van een pas-send logo.   
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Klanten en personeel  
Op 31 december 2015 telt SOW 18 klanten en 2 vrijwilligers. Er zijn 2 begeleiders werkzaam in een reguliere baan en 3 werknemers zijn in dienst op basis van een PGB-WSW baan.  Voor SOW is 2015 een overgangsjaar. In 2015 is de participatiewet ingevoerd en worden de-len van de ABWZ gedecentraliseerd naar gemeenten. Gemeenten krijgen er met invoering van de participatiewet, de Wmo en Jeugdzorg veel nieuwe taken bij. Voor SOW betekende dit veel extra werk, omdat de bestaande zorgovereenkomsten met al haar klanten opnieuw beoordeelt en vastgesteld moesten worden. Eind 2015 is duidelijk geworden dat voor een aantal klanten nog niet duidelijk is welke zorg ze uiteindelijk bij SOW kunnen blijven inkopen. Verwacht wordt dat pas halverwege 2016 duidelijk wordt welke zorg door gemeenten bij SOW ingekocht gaat worden. SOW zal er re-kening mee moeten houden dat een flink aantal van de huidige budgetten fors naar beneden bijgesteld gaat worden.  SOW moet dus in 2016 extra inzetten op het aantrekken van nieuwe klanten om haar begro-ting sluitend te houden.  SOW heeft in 2015 met de haar omringende gemeenten  overeen-komsten gesloten waardoor SOW nu als natura aanbieder van zorg rechtstreeks voor deze gemeenten kan werken. Met het sluiten van deze overeenkomsten heeft SOW een belang-rijke stap gezet om nieuwe klanten aan zich te kunnen binden.   In 2016 zal verder ingezet moeten worden op het intensiveren van de contacten met de   verschillende gemeenten en samenwerkingspartners. Huidige ontwikkelingen brengen met zich mee dat er naast de huidige begeleiders, ook de behoefte en noodzaak bestaat tot het aanstellen van een vertegenwoordiger van de SOW. Met het aanstellen van een directeur krijgt SOW ook een duidelijk en herkenbaar gezicht naar buiten en kan zo het contact met gemeenten en samenwerkingspartners verder versterkt worden. Het bestuur zal in 2016 hierover een besluit nemen.   
 
Overeenkomsten Sociaal Domein  
In 2015  is veel tijd besteed aan het beoordelen en opnieuw sluiten van zorgovereenkomsten met de klanten van SOW. Een deel van de klanten van SOW krijgt haar zorg niet langer meer gefinancierd vanuit de ABWZ. Deze klanten zijn overgedragen aan de verschillende              gemeenten die hun zorg nu vanuit de Wmo gefinancierd krijgen. De te volgen procedure was ten tijde van de overgang van de zorg naar gemeenten niet  altijd bekend. Het gevolg was dat de maandelijkse betalingen aan SOW       uitbleven. SOW is desondanks toch de noodzakelijke zorg aan haar klanten blijven verlenen.   SOW is met verschillende gemeenten het gesprek aangegaan, met als resultaat dat SOW met de door haar omringende gemeenten overeenkomsten heeft kunnen sluiten. Hiermee heeft SOW de status van natura organisatie (ZIN) verworden en kan nu rechtstreeks voor de be-treffende gemeenten zorg verlenen en declareren. Met het sluiten van deze overeenkom-sten is meer duidelijkheid verkregen over de financiering van de zorg aan bestaande klanten van SOW. Tevens wordt het in de toekomst makkelijker zorg aan nieuwe klanten te bieden.  
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De nieuw gesloten overeenkomsten maken ook duidelijk dat gemeenten fors gekort hebben op bestaande budgetten. SOW zal er rekening mee dienen te houden dat ook in de toekomst nog een aantal van de bestaande zorgovereenkomsten vanuit de ABWZ overgedragen gaan worden naar gemeenten. Dit betekent concreet dat deze budgetten nog fors gekort gaan worden. SOW probeert op deze ontwikkelingen in te spelen door naast dagbesteding ook te gaan inzetten op ambulante begeleiding. Verwacht wordt dat door ambulante begeleiding verder uit te breiden, de terugval in omzet dagbesteding door ambulante begeleiding weer gecompenseerd kan worden. Het bestuur zal in 2016 maatregelen nemen om deze              beleidswijzing verder door te voeren.    
Aanbod SOW voor haar klanten  
SOW biedt dagbesteding en ambulante begeleiding op maat.   Dagbesteding Bij dagbesteding wordt gekeken welke werkzaamheden passen bij de klant zijn interesse en vaardigheden. De dag verloopt volgens een vaste dagstructuur. Binnen deze dagstructuur volgt iedere klant een individueel traject met eigen werkzaamheden. Gedurende de dag is er begeleiding aanwezig die stimuleert en motiveert. Door deze vorm van    dagbesteding, wordt de zelfstandigheid bevordert en sociale vaardigheden en de eigenwaarde vergroot. Daarnaast is er een educatief programma voor klanten die willen/kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt, hierbij staat het (aan)leren van arbeidsvaardigheden centraal. SOW heeft in 2015 aan 13 klanten dagbesteding geboden. 
 Aangeboden werkzaamheden zijn:  

- Verzorgen van konijnen, knaagdieren en vogels; 
- Onderhouden van gebouwen en het erf; 
- Tuinonderhoud; 
- Verzorgen van paarden, schapen, geiten en ander (klein)vee; 
- Verwerken van producten uit de (moes)tuin; 
- Technisch onderhoud aan bijvoorbeeld fietsen; 
- Sporten en werken bij voetbalvereniging UVS; 
- Wisselende creatieve activiteit en 
- Boekhouding en secretarieel werk. 
 Ambulante begeleiding SOW biedt ook begeleiding in de leef/woonomgeving van de klant. We bieden begeleiding aan naar de wens/behoefte van de klant. We laten de klant zelf de regie voeren en waar dat niet kan of lukt stellen we ons directief of overnemend op. Dat wil zeggen dat we mee naar afspraken gaan of samen de afspraak maken. We zorgen voor vervoer of nemen de klant mee in de auto. We nemen de post door met de klant en brengen de administratie op orde. Ook bevorderen we de sociale behoefte van de klanten (acceptatie, vriendschap, begrip, aandacht, opzetten van een netwerk). SOW heeft in 2015 aan 5 klanten ambulante              begeleiding geboden. 
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Ambulante begeleiding bestaat onder andere uit:  
- Vergroten van zelfredzaamheid/zelfstandigheid; - Hulp bij het leren omgaan met uw beperking, ook voor uw omgeving; - Begeleid zelfstandig wonen; - Hulp bij het aangaan/behouden van sociale contacten; - Het vinden van sociale contacten; - Het plannen en organiseren van dagelijkse activiteiten; - Ondersteuning bij het doen van uw administratie; - Hulp bij het vinden/behouden van passend werk en/of dagbesteding; - Het aanbrengen van een dag structuur; - Hulp bij het nemen van besluiten/het maken van keuzes en - Hulp bij het plannen en uitvoeren van de huishouding.  
Dit zijn slechts voorbeelden, onze begeleiding gaat uit van de individuele hulpvraag.    Speciale activiteiten SOW organiseert naast haar bestaande aanbod ook jaarlijks een aantal     speciale activiteiten. In 2015 is er een bezoek gebracht aan Utopia, is er een open dag georganiseerd op de boerderij en hebben de klanten een opleiding dierenverzorging.    UTOPIA In augustus zijn we met een bedrijfsuitje zijn we naar Utopia geweest. Daar hebben we een gezellige dag met z’n allen gehad.   
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Open dag Knaagdierencentrum  

  Opleiding Knaagdierenverzorging 
 In juni 2015  zijn een aantal van onze medewerkers geslaagd voor de cursus medicatie geven en 
EHBO voor konijnen.  
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 Diploma uitreiking Sharon Groenert  
Op 14 april 2015 is onze stagiair Sharon Groenert geslaagd voor haar proef van bekwaamheid. Voor deze gelegenheid was het UWV uitgenodigd voor een werkbezoek en een lunch van de masterchefs van de Leo Kannerschool uit Oegstgeest.   
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Samenwerking 
In 2015 heeft SOW met verschillende zorgpartners, verenigingen en instellingen                   samengewerkt. De samenwerking bestond in hoofdzaak uit het ondersteunen bij                ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Verder is samengewerkt bij het ondersteunen van klanten van SOW en/of samenwerkingspartners.   
 Partners waarmee in 2015 samengewerkt is zijn:   
 Voetbalvereniging UVS; 
 Stichting Life Goals; 
 Stichting Reclassering Nederland; 
 Annemieks Pluktuin; 
 Actor Consultancy; 
 Stichting Knaagdierencentrum Poelgeest; 
 JijenIk begeleiding;  
 Praktijkschool ’t Waterland en 
 Raad van de Kinderbescherming.                                
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Financiën 
SOW heeft 2015 uiteindelijk met een batig saldo afgesloten. 2015 was een     financieel zorgelijk jaar.  De transitie van ABWZ naar de gemeenten betekende dat budgetten lange tijd onzeker waren.  SOW houdt er rekening mee dat ook in 2016 een aantal budgetten weer fors naar beneden vastgesteld zal worden.   
Overzicht Inkomsten en uitgaven SOW 2015  

Inkomsten                Uitgaven  

 

      
Projecten  €   17.278,94      Medewerkerskosten:   
      Lonen  €    65.870,87   
      Sociale lasten  €    30.454,27   
Trajecten  €  182.146,92      Overige personeelskosten  €      7.691,06   
      €104.016,20  
      
      Huisvestingskosten   €  64.250,60  
      
      Bedrijfskosten:   
      Kantoorkosten  €       3.651,07   
      Vervoerskosten  €       6.237,04   
      Verkoopkosten  €       4.985,57   
      Afschrijvingen  €       1.800,00   
      Algemene kosten   €       2.377,40   
      € 19.051,08  
        
      Rentekosten    €   8.244,84  
      
      VBP belasting   €   1.645,00  
      Resultaat 2015    €   2.218,14  
       Totaal  €  199.425,86      Totaal   €199.425,86  
      
      SOW heeft een langlopende lening afgesloten voor realisatie voor haar nieuwbouwproject. In 2015 is een bedrag van € 7.500,= afgelost op deze lening. Totale schuldenlast bedraagt per 31 december 2015 € 112.200,=.  Na toevoeging van het positieve resultaat over 2015 be-draagt het saldo van het bouwdepot € 122.218,14.      
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Conclusie 
SOW heeft in 2015  hard gewerkt om dienstverlening aan haar klanten op pijl te houden en tegelijk is er veel geïnvesteerd in het opbouwen van      contacten met de verschillende gemeenten.  Het was een jaar waarin SOW gemerkt heeft dat zij steeds meer afhankelijk wordt van lokale wet- en       regelgeving. SOW zal zich deze kennis eigen moeten maken en relaties    moeten aangaan met lokale partijen. SOW staat voor de uitdaging om aan de vraag van     gemeenten en partners te kunnen blijven voldoen, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan haar klanten. Geen gemakkelijke opgave, wel een uitdaging die SOW met vertrouwen aangaat. Gesteund door jarenlange ervaring en haar                                      samenwerkingspartners moet het lukken om in 2016 verder te bouwen aan een                  toekomstbestendige organisatie.          


