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Melkproducenten in het verbeteren van hun product 

I. ALGEMENE GEGEVENS PROJECT 

 
 

Naam project Versterking van kleine bedrijfjes in plattelandsgebieden van 
de region Cusco met de strategie van bedrijfsnetwerken 

Land/geografische ligging Peru / Regio Cusco / Provincie Cusco / District San Jeronimo 
 

Uitvoerende organisatie CEDNA (Centro para el Desarrollo del Niño y el Adolescente) – 
Cusco – Peru 
 

Duur en periode 

uitvoering 

2 jaar (mei 2018 – mei 2020) 

Projectdoelstelling Het versterken van de productieve en commerciële organisatie 
van kleine producenten met schaarse economische middelen 
van de regio Cusco voor de duurzame verbetering van hun 
economisch inkomen. 

Verwachte resultaten Resultaat 1: Kleine producenten met schaarse economische 
middelen van de regio Cusco versterken hun organisatie, 
bevorderen gezamenlijke acties ter verbetering van hun 
economische activiteit op productief en commercieel niveau. 

Resultaat 2: Kleine producenten met schaarse economische 
middelen van de regio Cusco ontwikkelen hun vaardigheden 
voor het technisch productiebeheer volgens de 
marktbehoefte. 

Resultaat 3: Georganiseerde producenten met een 
efficiënte bedrijfsvoering verbeteren hun commerciële 
activiteiten en genereren nieuwe marktsegmenten op 
lokaal en regionaal niveau. 
 

Strategische allianties 

voor de uitvoering 

Gemeenten van het interventiegebied, gemeenschappen, 

NGO CID. 

Directe begunstigden 200 kleine plattelandsproducenten, georganiseerd in 10 

bedrijfsnetwerken (20 producenten per bedrijfsnetwerk) 

Indirecte begunstigden  6001 personen, familieleden van de producenten, 

georganiseerd in 10 bedrijfsnetwerken (20 prod. per netwerk) 

Financiering Totale begroting 2 jaar €   121.707  

Stichting Vilcabamba €     64.367 (53%) 

CEDNA €     23.044 (19%) 

 Begunstigden, gemeenten, NGO CID €     34.296 (28%) 

Duur project  24 maanden (2 jaar)  

Contractafspraken met 

CEDNA 

Personeelscontracten met coördinator en assistent, 

samenwerkingsovereenkomst met gemeenten, begunstigden 

en NGO CID. 

                                                 
1 Per gezin met een gemiddelde van 03 personen 
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II. IDENTIFICATIE GEGEVENS PROJECT 

3.1. NAAM PROJECT 
 

VERSTERKING VAN KLEINE BEDRIJFJES IN PLATTELANDSGEBIEDEN VAN DE REGIO CUSCO MET 
DE STRATEGIE VAN BEDRIJFSNETWERKEN 
 

3.2. GEDETAILLEERDE INFORMATIE LOCATIE 
 

Land/Geografische ligging 

Peru – Cusco 

Interventiegebied 

Regio Cusco, district San Jeronimo 

 

 

 

 

 

 

 

Interventiegebied project 
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3.3. DUUR UITVOERING PROJECT 

Het project duurt 24 maanden met 02 jaarplannen: jaarplan 1: Mei 2018 – Mei 2019, jaarplan 2: 

Mei 2019- Mei 2020 

 

3.4. AANVRAGENDE ORGANISATIE 

CEDNA (Centro para el Desarrollo del Niño y el Adolescente) – Cusco – Peru 

 

Financiering 

TOTALE BEGROTING Euros: €   121.707 

Financiering Stichting Vilcabamba Euros: €     64.367 

Financiering CEDNA Euros: €     23.044 

Financiering begunstigden, gemeente, NGO 

CID 

Euros: €     34.296 

III. ACHTERGROND 

 

CEDNA voert sinds mei 2006 opleidingsprojecten met plaatsing op de arbeidsmarkt uit in de 

urbane marginale gebieden van de stad Cusco en enige rurale gebieden. Deze ervaringen 

hebben ertoe bijgedragen, dat CEDNA zich heeft gepositioneerd in Cusco ten behoeve van de 

begunstigden en strategische allianties heeft weten te bereiken met locale overheidsinstellingen 

en private organisaties (NGO´s, stichtingen en bedrijven). 

  

Er is tevens bereikt, dat er een opleidingingssysteem is ontwikkeld voor het genereren van 

werkgelegenheid en zelfstandig werk gericht op personen met lage tot zeer lage inkomsten; 

gebaseerd op de informatie van de basisgegevens van het project en haar begunstigden, met 

een gestructureerde inhoud van de opleidingen en systeem voor monitoring en evaluatie.  

 

Tot op heden heeft CEDNA 11 opleidingsprojecten van een jaar uitgevoerd, met meer dan 

20.000 begunstigden (5.000 directe begunstigden: kinderen en moeders en 15.000 indirecte 

begunstigden: familieleden) in verschillende districten en provincies van de regio Cusco. 

Er is samengewerkt met gemeenten, Ministerie van Onderwijs, Ministerie van 

Werkgelegenheid, gemeenschappen en organisaties gerelateerd aan werk en bedrijf. 
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IV. ANALYSE BESTAANDE SITUATIE, DIAGNOSE EN RECHTVAARDIGING  
 

Hoewel Peru aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het terugdringen van extreme armoede 
tussen 2004 en 2009 een daling van 83% in de stedelijke gebieden. Op het platteland is de 
vooruitgang minder geweest (32%) en treft nog steeds 1.800.000 gezinnen2. Volgens  de 
Landbouwvolkstelling 2012 hebben deze gezinnen tussen de 3 en 4 gezinsleden. Vrouwen 
vertegenwoordigen 31% van het totaal van de landbouwproducenten terwijl  in 1994 het 
percentage vrouwen slechts 20% van het totaal was (INEI 2012).  

Deze arme plattelandsfamilies wonen in achtergestelde en afgelegen gebieden met terreinen 
voor de productie van minder dan 5 hectare. Hebben minder toegang tot productiemiddelen,  
moeilijk toegang tot de grote steden en tot basisgezondheidszorg, onderwijs en 
telecommunicatie. 

Het belangrijkste probleem van deze bevolkingsgroep is de kleine omvang van hun bedrijfjes, 
waardoor zij individueel niet concurrerend zijn op de markten om hun producten te kunnen 
verkopen of kopen van leveranciers en diensten. Dit leidt tot het genereren van lage inkomsten 
onder deze boerenfamilies in een staat van armoede. 

De overheid bevordert programma's voor plattelandsboeren gebaseerd op haalbaarheid en 
duurzaamheid indien de begunstigden zich organiseren voor de gezamenlijke presentatie van 
bedrijfsplannen om financiering te verkrijgen.  

Hoewel in Peru een sterke traditie van sociale organisaties bestaat, werken in de meeste 
gevallen deze plattelandsbedrijfjes individueel en met hoge mate van wantrouwen tussen 
andere bedrijfjes met dezelfde economische activiteiten. Dit voorkomt dat zij hun productieve 
en / of commerciële processen gezamenlijk organiseren om schaalvoordelen te bereiken en 

                                                 
2 Gegevens van het nationaal bureau voor de statistiek (INEI). 

Deelnemers aan het werk voor 
het maken van een businessplan 
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concurrerent te zijn. Het is belangrijk dat bedrijfjes ervaring hebben in gezamenlijke activiteiten 
om impact te genereren dan bedrijfjes zonder voorafgaande gezamenlijke ervaring. 

Daarom wordt er in het geplande interventiegebied van het project met gemeenschappen 
gewerkt waarbij werkervaring met producentenorganisaties reeds is opgedaan door middel van 
samenwerking met private en publieke entiteiten die werkzaam zijn op het gebied van landbouw 
en veeteelt, het herstel van natuurlijke hulpbronnen, empowerment van vrouwen, organisaties 
en de ontwikkeling van kinderen. 
  
Echter, de verhoging van de productie vormt het centrale punt van de bevolking die in armoede 
leeft. Door middel van het verhogen van de productie en de productiviteit van zijn agrarische en 
/ of dienstenactiviteit bestaat er een reële mogelijkheid om het gezinsinkomen te laten 
toenemen.    
 
Rekening houdend met de werkervaring van de producent worden gelijksoortige economische 
activiteiten gevormd tot productieve organisaties. Deze organisaties bestaan uit 03 niveau´s: 
organisatorisch, productief en commercieel:   
 
 

 a.    Op organisatiemanagement niveau is vastgesteld dat productieve organisaties een 
slecht organisatiemanagement hebben gerelateerd aan zaken doen om gezamenlijke 
activiteiten uit te voeren ten behoeve van hun producten. Dat wil zeggen, dat het 
nodig is om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen evenals het versterken van 
het beheren van voorstellen die gericht zijn op het stimuleren van economische 
activiteiten vanuit een marktlogica. 
 

b.   Op productie management niveau is vastgesteld dat productieve organisaties een 
lage kwaliteit plantaardige en dierlijke productie hebben evenals lage productiviteit 
en met een lage winstmarge dat onvoldoende voor het gezin is. Deze situatie is 
aan slecht management beheer te wijten in de productie en post-productie. In dit 
opzicht is er een dringende noodzaak het beheer van protocollen te ontwikkelen in 
het kader van kwaliteitscriteria, volgens de eisen van de markt. 

 
Eveneens is vastgesteld dat de huidige productiekosten, naast een lage productieve 
opbrengst, ook kunnen worden geassocieerd met het traditionele productiesysteem 
dat geen management criteria bevat voor een adequaat beheer. 

 
c.  Op commercieel bedrijfsvoeringsniveau is beperkte bekwaamheid vastgesteld om 

concurrerend en marktgericht te zijn betreffende lokale en regionale markten. Deze 
situatie is nauw verwant aan het huidige productie-systeem, dat niet reageert op 
behoefte van de markt in termen van kwaliteit, kwantiteit en prijs. 

  
Momenteel wordt een traditioneel  marketing systeem uitgevoerd, dat bestaat uit het 
verkopen van de productie in dezelfde gemeenschap of district, voornamelijk aan 
eindklanten en lokale bemiddelaars ten behoeve van markten van de stad Cusco. 
  
Deze situatie is te wijten aan de lage productievolumes die in onderhandelingsituaties de 
machtspositie verliezen. Ook hebben de producten nog geen kwaliteitscertificering dat nodig 
is om zich in de markt te positioneren. 
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V. PROBLEEM EN BEPERKINGEN 

 

De overgrote meerderheid van de producenten van de regio Cusco hebben 
productieprocessen binnen de omvang van hun mogelijkheden uitgevoerd, zozeer zelfs dat 
vandaag de dag 65% van deze organisaties zonder enige vakkennis of economische criteria 
zakendoen. Een 35% van deze organisaties voeren hun productieve activiteiten op een 
empirische wijze uit, zodat de gezinnen individueel lage verkopen realiseren.   
 
Deze situatie kan worden vergeleken met de resultaten van de armoedecijfers uit 2013 van 
het district Cusco met 33% van de bevolking in armoede, met een gemiddeld inkomen per 
hoofd van de huishouding van 438 soles per maand, wat overeenkomt met 115 euro, en 
betekent voor een gezin van 5 personen een inkomen van  3.8 euro per dag. 

  
In deze zin is het centrale probleem van boerengezinnen geïdentificeerd: inadequate 
praktijken in productie- en business management. In het bijzonder boerengezinnen met als 
belangrijkste economische activiteiten: het fokken van kleine dieren (cavia´s, kippen), het 
produceren van honing, het produceren van melk en melkproducten, het kweken van 
bloemen, het produceren van fruit (aardbeien, perziken), de bereiding en verkoop van 
gastronomische maaltijden en banketproducten (taarten, kleine hapjes), en de productie en 
verkoop van handgeweven locale producten (tassen, kleden) en ambachtswerk. Deze situatie 
beperkt de ontwikkeling van duurzame economische activiteiten die het inkomen kunnen 
verbeteren, om bij te dragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van deze gezinnen.  
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VI. VOORSTEL PROJECT 

 

Tegen deze achtergrond is het nodig om maatregelen te nemen de kleine producenten en 
dienstverleners in staat te stellen hun huidige productie en business managementkennis te 
verbeteren dat bijdraagt aan het verhogen van de winst en kwaliteit van de productie en de 
daaruit voortvloeiende vermindering van hun productiekosten, waarvoor het huidige project 
zal worden ingezet voor het bereiken van drie resultaten gebaseerd op de situatie analyse 
van het interventiegebied van de begunstigden. 
 
De eerste heeft betrekking op de versterking van de organisatie gericht op het zaken doen. 
De tweede is gericht op het verbeteren van de vakkennis van de productie.  
Het derde resultaat streeft naar het verbeteren van de bedrijfsvoering ten behoeve van 
(nieuwe) markten op lokaal en regionaal niveau. 
 
Dit project is onderdeel van het gezamenlijk Regionaal Plan Cusco Concurrentievermogen 
2011 - 2021 (pagina's 74, 81, 82) waarop andere documenten op lokaal beheer zijn 
afgestemd: 
 
Beleid economische prestaties  

  
  Ontwikkeling van de landbouw- en veeteelt activiteiten die het genetische en 

bioculturele kapitaal beschermt. 
    Het bevorderen en genereren van productieketens en conglomeraten voor de 

transformatie van producten, alsmede de verbetering van het concurrentievermogen 
van producten en diensten. 

     Het bevorderen van de voortplanting van vee voor zuivelproductie doeleinden. 
    Het ontwikkelen en versterken van capaciteiten voor de industrialisatie van landbouw en 

veeteelt derivaten. 
     Het bevorderen van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, met de nadruk op 

stedelijk en platteland van micro- en kleine bedrijven (MYPE). 
  Bevordering van bedrijfsverenigingen, bedrijfsnetwerken, consortia, enz. voor het 

genereren van waardeketens en deelname aan de geglobaliseerde markt. 
  

Doelstellingen van de economische prestaties 
  

Doelstelling 1: Het versterken van de productieketens in de regio Cusco 
-    Uitvoering productieve projecten in prioritaire productieketens. 
-    Het bevorderen van de formalisatie en versterking van landbouw- en 

veelteeltproducentenorganisaties. 
  

Doelstelling 3: Versterken van het regionale ondernemerschap 
-    Het bevorderen van de sociale cultuur in regionale bedrijven. 
-    Het bevorderen van de toegang tot nationale en internationale markten. 
-    Het bevorderen van creatieve industrieën. 
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Kansen 

De volgende omstandigheden zijn bevorderlijk voor het voorgestelde project: 

1. De economische groei van Peru van de afgelopen jaren heeft geleid tot een toename van 
de lokale vraag naar agrarische en veeteeltproducten en is een interessante mogelijkheid 
voor boerenfamilies die in armoede leven met lage inkomens en  met beperkte toegang tot  
de markt, hun marktaandeel door de verkoop van hun producten te kunnen verhogen en 
hierdoor meer inkomsten kunnen genereren.  

Volgens de informatie van de BID3 wordt geschat dat tussen 2005 en 2011 het percentage 
van de middenklasse ten opzichte van de totale bevolking is gestegen van 26% naar 
49%. Het Peruaanse Instituut voor de Economie heeft geschat dat het inkomen van 
huishoudens met 3 tot 5 gezinsleden in Cajamarca en Cusco in de periode 2004-2012 tussen 
respectievelijk 31% en 84% bedroeg.   

2. Een proactieve institutionele omgeving voor nieuwe initiatieven betreffende zowel 
publieke entiteiten en producentenorganisaties die open staan voor nieuwe 
strategieën van locale economische ontwikkeling. In het bijzonder heeft AGRORURAL4 een 
groot potentieel geïdentificeerd in het gebruik van de  methodologie van Bedrijfsnetwerken 
ontwikkeld door de ONUDI5 en geperfectioneerd door HELVETAS Swiss Intercooperation6 
als een strategie om samenwerking tussen kleine plattelandsproducenten te bevorderen 
en collectief schaalvoordelen te kunnen bereiken. 

 
 

 
 

Melkproducenten verkopen hun 

producten op locale markten 

 
 
 

 

 

 

                                                 
3 BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Interamerikaanse ontwikkelingsbank. 
4 Agrorural (Overheidsprogramma voor landbouwproductieve ontwikkelingen die beoogt de ontwikkeling van 
plattelandsontwikkeling te bevorderen door de financiering van publieke investeringsprojecten in 
plattelandsgebieden van een lager niveau van economische ontwikkeling. 
5 ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) Industriële ontwikkelingsorganisatie van 
de Verenigde Naties. 
6 HELVETAS Swiss Intercooperation. Een Zwitserse ontwikkelingsorganisatie. Werken in meer dan 30 partnerlanden 
in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. In Peru meer dan 30 jaar ervaring in het faciliteren van 
samenwerkingsprojecten gericht op het verminderen van armoede en vermindering van ongelijkheden, gebaseerd 
op duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. 
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Producenten van perzikken verkopen hun 

producten op locale markten  

 

 

 

 

 

6.1. METHODOLOGIE EN WERKWIJZE 

 

Het huidige voorstel ten behoeve van de beoogde doelgroep is gebaseerd op de 11 jaar 

ervaring van CEDNA in de uitvoering van projecten ten behoeve van plaatsing op de 

arbeidsmarkt, met strategische allianties van lokale regeringen, gemeenschappen,  instituten 

en productieve organisaties. 

 

CEDNA in haar proces van continue verbetering zal met de nieuwe strategie van 
bedrijfsnetwerken bijdragen aan de duurzaamheid van de economische initiatieven van kleine 
producenten die in armoede leven, en hen in staat stellen om zich gezamenlijk te verbeteren 
met aspecten zoals: het verlagen van de inkoopprijzen, het genereren van nieuwe producten, 
toegang tot financiering, toegang tot opleiding, verbetering van de verkoopprijzen en daarmee 
hun inkomen en hun levenskwaliteit kunnen verbeteren.  
 
De strategie draagt ook bij aan de empowerment van de begunstigden, die  de belangrijkste 
actoren van hun eigen ontwikkeling zijn, zoals hun actieve betrokkenheid die gedurende het 
gehele proces wordt geëist ten behoeve van het uitvoeren van geplande acties voor de 
verwezenlijking van hun gezinsdoelstellingen, de gemeenschap en de districten met bijdragen 
in tijd en geld. 
  
De geplande opleidingen zijn aangepast aan de culturele identiteit en taal om een zo hoog 
mogelijke kwaliteit en overdracht van kennis te kunnen garanderen.  Gedurende het 
implementatieproces van het project wordt de reeds opgedane kennis van 
de doelgroep versterkt waaruit strategieën worden gepland die het toestaat hun huidige 
productie en marketingsysteem te verbeteren. 
 

6.2. DE METHODOLOGIE VAN PLATTELANDSEDRIJFSNETWERKEN 
Het project met verschillende typen producten en/of diensten is bedoeld om de economische 
activiteiten van de gezinnen in armoede te verbeteren met de implementatie van de strategie 
van plattelandsbedrijfsnetwerken ontwikkeld door UNIDO en gevalideerd en verbeterd door 
Helvetas Zwitserse Intercooperation door middel van de toepassing ervan in verschillende 
regio's in Peru met locale partners (Helvetas, Centro Bartolomé de las Casas, Asodeco, Minka, 
Cedepas Norte, Agro Rural, regionale en lokale overheden) en met uitstekende resultaten. 
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De strategie van bedrijfsnetwerken wordt toegepast ter bevordering en ontwikkeling van 
bedrijfsnetwerken in productieketens met marktpotentieel. Het is met name gericht op het 
ontwikkelen van interesse, basiskennis en vertrouwen, zodat groepen producenten en / of 
dienstverleners die geïnteresseerd zijn in het samenwerken, hun inspanningen integreren voor 
het uitvoeren van zakelijke plannen die hun productieve capaciteiten verbeteren om op korte 
en middellange termijn economische voordelen te behalen. 

Een bedrijfsnetwerk wordt gedefinieerd als: een permanente strategische alliantie tussen een 
beperkte en duidelijk gedefinieerde groep producenten die samenwerken om 
gemeenschappelijke doelstellingen op middellange en lange termijn te bereiken die gericht zijn 
op het ontwikkelen van het concurrentievermogen van de verschillende deelnemers (López, C. 
2003. Bedrijfsnetwerken: Ervaringen in het Andesgebied. Trujillo. CEPAL-MINKA. p.32). 

Voor de implementatie van deze strategie zullen professionals worden aangenomen die veel 
ervaring hebben in het werken met productieve organisaties betreffende productieve, 
organisatorische en commerciële kwesties, evenals transversale acties om samenwerking te 
bevorderen en het vertrouwen te versterken, dat wordt gezien als een succesfactor voor de 
duurzaamheid van productieve bedrijven die samenwerken. 

6.3. KENMERKEN VAN EEN BEDRIJFSNETWERK 
De leden van een netwerk zijn verenigd met een gemeenschappelijk economisch product, dat 
wil zeggen, profiteren van een duidelijk geïdentificeerde zakelijke activiteit om individuele en 
collectieve voordelen te verkrijgen door middel van gezamenlijke acties; het bevorderen van 
individuele productie en een gezamenlijke marktverkoop.   

• Het is een samenwerkingsmechanisme tussen producenten (van dezelfde 
productensoort) en gebaseerd op de vertrouwensrelaties onder haar leden. 

•      Deelname is vrijwillig, producenten nemen deel omdat zij de voordelen zien die 
voortvloeien uit gezamenlijke acties. 

•   De producenten die een bedrijfsnetwerk vormen handhaven altijd hun juridische, 
bestuurlijke en marktonafhankelijkheid. 

6.4. VOORDELEN VAN HET WERKEN IN EEN BEDRIJFSNETWERK 
•   Een groter productievolume wordt bereikt om tegemoet te komen aan grotere 

marktbehoeften. 

•  Vermindering van kosten om toegang te krijgen tot onder andere overheidsopdrachten 
voor leveringen, marktinformatie, training, vakkennis, technologie, en financiering. 

•      Verhoogde onderhandelingspositie, zowel bij klanten als bij leveranciers van financiële 
en niet-financiële diensten. 

•       Gedeelde kennis: het genereren van collectief leren en ruimte voor innovatie. 

•       Het vergemakkelijkt processen van productiestandaardisatie volgens een concrete 
marktvraag. 
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6.5. FASEN VAN EEN BEDRIJFSNETWERK 
 

Hieronder grafisch de methodologische benadering van de strategie van bedrijfsnetwerken 
weergegeven:  

 

 

 
 
 

Opgemerkt dient te worden, dat de bedrijfsnetwerkstrategie flexibel is bij de implementatie 
ervan en het mogelijk maakt om verschillende opleidingsmethoden op te nemen. In deze zin 
zal de ervaring van CEDNA bijdragen tot het bereiken van de geplande resultaten.  

 

 

 

6.5. IMPLEMENTATIE VAN DE METHODOLOGIE VAN 

PLATTELANDSBEDRIJFSNETWERKEN 
  
Om de doelstellingen te bereiken en rekening houdend met de context en de kenmerken van 
de doelgroep van het project worden schematisch alle ontwikkelingsprocessen van de fasen 
weergegeven.  
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Mijlpalen en processen 
"Implementatie van de strategie van plattelandsbedrijfsnetwerken" 

MIJLPALEN FASE PROCESSEN 

De productie- 

keten en de 

zakelijke kans 

1    Analyse van de kenmerken en potentieel van het interventiegebied. 

   Analyse van de waardeketen (directe en indirecte actoren, potenties, risico's). 

    Identificatie van de zakelijke ativiteit. 

2   Bevordering van samenwerkingsmethoden gericht op de zakelijke activiteit. 

    Identificatie van strategische allianties. 

 Gezamenlijke voorstellen om de ontwikkeling van productieve activiteiten en / 

of diensten op productie en commercieel niveau te stimuleren. 

   Samenwerking met publieke en particuliere instellingen (transversaal proces). 

Organisatie 

management 

3    Deelname van de ontwikkelingsvisie van productieve organisaties en / of 

dienstverleners. 

 Implementatie van organisatie managementdocumenten: procedures, interne 

regelgeving, basisgegevens, organisatiestructuur van de gezamenlijke 

business, notitieboek. 

    Implementatie acties ter verbetering van vertrouwen: 

-   Bedrijfsbezoeken aan vergelijkbare producentenorganisaties met succesvolle 

ervaringen in productie en commercialisering. 

    Ontwikkeling van integratieactiviteiten die bijdragen aan een grotere cohesie 

tussen de leden van productieve organisaties en / of dienstverleners. 

   Follow-up van gezamenlijke bijdrage voor de mede-financiering van 

gezamenlijke activiteiten. 

4    Uitgebreide SWOT analyse van de gezamenlijke zakelijke activiteiten van de 

productie en / of dienstverlenende organisaties (markt, organisatie, 

technische vaardigheden, infrastructuur en uitrusting). 

    Ontwerp van het verbeteringsplan op lange termijn voor productieve en / of 

dienstverleningsorganisaties. 

    Implementatie van gezamenlijke acties van het verbeteringsplan. 

Bedrijfs 

management 

5     Uitwerking van een Businessplan, gericht op het verbeteren van het 

productieve en commerciële concurrentievermogen van productieve 

organisaties en / of dienstverleners. 

  Beheer van het bedrijfsplan van productieve organisaties en / of 

dienstverleners, met lokale publieke en particuliere instellingen die subsidies 

verlenen (Pro Compite Regional, AGROIDEAS, PINIA, and ALIADOS 

NACIONAL).7 

6  Versterking van de capaciteiten voor Business Management 

beheersinstrumenten: Productiekosten, break-even punt, productie en afzet 

records. 

    Uitwerking en implementatie van een commercieel marktplan. 

    Begeleiding bij het beheer van het bedrijf 

-   Deelname aan evenementen van commerciële promotie op lokaal, provinciaal 

en regionaal niveau. 

                                                 
7 Procompite: Is een overheidsfonds om het productieve concurrentievermogen te ondersteunen met als doel 
hetzelfde te verbeteren met de productieve sectoren; door ontwikkeling, aanpassing of overdracht van technologie, 
waarbij particuliere investeringen ontoereikend zijn om de competitieve en duurzame ontwikkeling van de 
productieve ketens te ontwikkelen. 
  AGROIDEAS: Overheidsprogramma voor landbouwproductieve ontwikkelingen - AGRO RURAL, die beoogt de 
ontwikkeling van plattelandsontwikkeling te bevorderen door de financiering van publieke investeringsprojecten in 
plattelandsgebieden van een lager niveau van economische ontwikkeling. 
  PINIA: Overheidsprogramma voor Landbouw Innovatie. 
  ALIADOS NACIONAL: Een sociale onderneming die zich inzet voor het implementeren en evalueren van 
innovatieve strategieën ter preventie van gendergebonden geweld en de bevordering van gendergelijkheid. 
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VII.  BEGUNSTIGDEN PROJECT 
 

 Begunstigden Aantal 

Direct: Totaal aantal begunstigden 200 

Indirect: Totaal aantal begunstigden 6008   

 

Doelgroep: 10 georganiseerde producentenorganisaties van 20 personen per organisatie.  
Totaal 200 personen. 
  
De geselecteerde georganiseerde groepen van het project bestaan uit kleine producenten van 
de regio Cusco met schaarse economische middelen in  situatie van armoede en extreme 
armoede met wie  de strategie van bedrijfsnetwerken zal worden geïmplementeerd. In dit 
opzicht wordt voor het doel van het project: bedrijfsnetwerken genoemd. 
  
De plattelandsgemeenschappen van Peru met name in de regio Cusco, hebben hun belangrijkste 
economische activiteit in de landbouw en veeteelt. Sommige problemen voor de meerderheid 
van deze bevolking zijn de lage productiviteit en productie door verschillende factoren variërend 
van klimatologische omstandigheden, gebrek aan toegang tot technologie, water en diverse 
diensten die zij niet ontvangen door gebrek aan organisatie- en onderhandelingsvermogen.  
Aan de andere kant hebben deze kleine producenten te maken met lage marktprijzen als gevolg 
van de bemiddeling in de markt en het gebrek aan toegevoegde waarde van  lokale industrieën 
die hogere volumes hebben met meer aantrekkelijke prijzen voor grondstoffen en hogere 
kwaliteitseisen. 
 
Dit project is gericht op boerenfamilies met grote culturele waarde maar met beperkt onderwijs, 
met kleine eigendommen, productieve landbouw en veeteelt activiteiten en hoofdzakelijk 
gericht op eigen consumptie en ambachtelijke productie. Zij leveren grondstoffen voor de 
verwerking, realiseren een gebrekkig productief hygiënisch voedingsmanagement met een laag 
niveau van infrastructuur en apparatuur dat geen kwaliteit van het product toelaat voor de 
verwerking hiervan. Hetzelfde gebeurt bij de latere manipulatie, gebrek aan bedrijfsbeheer van 
de productie-eenheden, zwakke invoering op de markt en een laag organisatieniveau die hen 
niet in staat stelt om te levering op concurrende markten.   
 
 

7.1 SELECTIECRITERIA PRODUCENTEN 

 
De identificatie en selectie van partners in het kader van een ontwikkelingsproject is een 

belangrijk aspect van de werkstrategie. De centrale strategie is het overleg en het genereren 

van strategische allianties om duurzame ontwikkeling te bereiken. 

 

 

                                                 
8  Er wordt beschouwd, dat elk gezin een gemiddelde van 3 personen bestaat.  
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Ervaring laat zien dat de doelgroep in alle fasen van het project dient te participeren, van 

identificatie naar overdracht na de interventie. In dit kader, en rekening houdend met de 

kenmerken van het project, wordt de doelgroep geselecteerd volgens de volgende algemene 

criteria: 

•  Producenten uit lage inkomensfamilies in omstandigheden van armoede en sociaal-
economisch risico. 

•  Producenten met interesse om hun productieve activiteit en inkomen te verbeteren. 

•  Producenten met kennis van hun productieve activiteit, gebaseerd op ervaringen. 

•  Producenten met ervaring in het werken in partnerschap. 

•  Producenten waarvan de belangrijkste inkomstenbron de productieve activiteit is. 

•  Producenten die lage risico's in productie hebben met initiële investeringsniveaus. 

•  Producenten die tijd, geld en moeite willen investeren om hun productieve activiteit te 
verbeteren. 

Voor het identificeren van de te interveniëren gebieden worden gereedschappen 1 en 2 
toegepast die overeenkomen met fase 1 van de bedrijfsnetwerkmethode. 
 

VIII. DOELSTELLINGEN, RESULTATEN EN ACTIVITEITEN 
 

ALGEMENE DOELSTELLING 

 Bijdragen aan de vermindering van armoede en ongelijkheid van kleine producenten met 
schaarse economische middelen van de regio Cusco. 
 

SPECIFIEKE DOELSTELLING 

Het versterken van de productieve en commerciële organisatie van kleine producenten met 

schaarse economische middelen van de regio Cusco voor de duurzame verbetering van hun 

economisch inkomen. 

  
VERWACHTE RESULTATEN 
 
Resultaat N° 01 
Kleine producenten met schaarse economische middelen van de regio Cusco versterken hun 
organisatie, bevorderen gezamenlijke acties ter verbetering van hun economische activiteit op 
productie en commercieel niveau. 
 

Resultaat N° 02 
Kleine producenten met schaarse economische middelen van de regio Cusco ontwikkelen hun 
vaardigheden voor het technisch productiebeheer volgens de marktbehoefte. 
 

Resultaat N° 03 
Georganiseerde producenten met een efficiënte bedrijfsvoering verbeteren hun 
commerciële activiteiten en genereren nieuwe marktsegmenten op lokaal en regionaal 
niveau. 
 



Project versterking kleine bedrijven  2018 -2020 

 

Pagina 17 van 32 

 

Beschrijving van de activiteiten 
 

Code Activiteit Omschrijving  

R.1 Kleine producenten met schaarse economische middelen van de regio Cusco 
versterkt in hun organisatie, bevorderen gezamenlijke acties ter verbetering van hun 
economische activiteit op productief en commercieel niveau. 

A.1.1. Bewustwording over het belang 
van bedrijfssamenwerking en het 
beheer van management tools 
(Bevordering van de 
bedrijfsnetwerkstrategie). 

Het versterken van organisatorische 
managementcapaciteiten van productieve 
organisaties door middel van  
bewustmakingsactiviteiten over het belang van 
samenwerking gericht op de gezamenlijke 
bedrijfsorganisatie en het beheer van 
organisatorische management tools. Hierbij zal de 
handleiding van de bedrijfsnetwerkstrategie 
worden toegepast. De belangrijkste 
organisatorische management tools zullen worden 
geïmplementeerd, zoals: interne regelgeving en 
verbeteringsplan. Op dezelfde manier worden 
sociaal-economische enquêtes van elke 
productieve organisatie uitgevoerd, waaruit de 
verbeteringen die tijdens de uitvoering van het 
project zijn behaald kunnen worden gemeten. 
Voor een grotere motivatie vinden 
bedrijfsbezoeken plaats, zodat bij het zien van 
succesvolle bedrijven de producent gemotiveerd 
wordt deze ervaringen in zijn eigen bedrijfje toe te 
toepassen. 
Het technisch team van CEDNA zal tijdens het 
bedrijfsnetwerkenproces permanent begeleiding 
en follow-up leveren. 
Door middel van verschillende uitgevoerde acties 
uitgevoerd in het kader van begeleiding, wordt het 
vertrouwen tussen partners bevordert. 

 

A.1.2. Het houden van gewone en 
buitengewone bijeenkomsten 
tijdens de uitvoering van het 
project. 

 

A.1.4. Ontwikkelen van 
trainingsmateriaal voor 
management- en administratie 
doeleinden. 

 

A.1.5. Versterking van de functionaliteit 
en het beheer van 
organisatorische management 
tools. 

 

A.1.6. Bezoeken aan succesvolle 
bedrijven in productie en 
commerciële activiteiten (volgens 
dezelfde productieketens). 

 

A.1.7. Ontwikkeling van integratie- en 
uitwisselingsactiviteiten onder de 
leden van de netwerken om 
vertrouwen te scheppen. 

 

A.1.8. Versterking van 
leiderschapsvaardigheden en 
conflictoplossing. 

 

A.1.9. Participatie in lokale 
besluitvorming van gemeentelijke 
budgetten.  

 

R.2. Kleine producenten met schaarse economische middelen van de regio Cusco ontwikkelen hun 
vaardigheden voor het technisch productiebeheer volgens de marktbehoefte. 
 

A.2.1. Implementatie van een 
opleidingsprogramma ter 
versterking van de vakkennis van 
de productieve activiteit. 

Met het huidige project worden acties ontwikkeld 
die bijdragen aan de toename van de productie en 
verbetering van de kwaliteit. In deze zin zullen 
trainingen en permanente technische bijstand 
worden gegeven voor de uitvoering van hun 
activiteiten gedurende het productieve proces. 
De kleine producenten krijgen training die hen in 
staat stelt de voordelen en uitdagingen van een 
familie-commerciël bedrijf in detail te leren kennen, 
zodat de inkomsten permanent en duurzaam 
gewaarborgd zijn. 

 

A.2.2. Ontwikkeling van 
opleidingsmateriaal volgens de 
geïdentificeerde activiteit. 

 

A.2.3. Vaktraining en technische 
begeleiding aan kleine 
producenten, volgens de 
productieve activiteit. 

 

R.3. Georganiseerde producenten met een efficiënte bedrijfsvoering verbeteren hun 
commerciële activiteiten en genereren nieuwe marktsegmenten op lokaal en regionaal 
niveau. 
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A.3.1. Analyse en evaluatie van 
productie ketens (volgens de 
productie activiteit). 

De capaciteiten van kleine boeren zal worden 
versterkt in businessmanagement en commerciele 
bedrijfsvoering van hun organisatie, met bijzondere 
aandacht voor het beheer van de productiekosten. 
Deze informatie zal hen motiveren om beslissingen 
te nemen om hun productieve en commerciële 
situatie te verbeteren. 
Kleine ondernemers ontvangen advisering in het 
verbeteren van hun vaardigheden en instrumenten 
die nodig zijn ter ontwikkeling en consolidatie van 
zakelijke innovatieve ideeën. Relevant in de lokale 
omgeving voor het versterken van de toegevoegde 
waarde,  het genereren van motivatie voor het 
opstellen van business plannen. 
Met iedere productieve organisatie wordt een 
commercieel plan ontwikkeld. Dit maakt het 
mogelijk om nieuwe markten te identificeren en 
tot nieuwe markten op regional niveau toe te 
treden. Er zal informatie uit marktonderzoek 
worden verkregen op lokaal en regionaal niveau 
waardoor acties kunnen worden uitgevoerd die 
bijdragen tot toetreding van nieuwe markten 
die de duurzaamheid garanderen. 

 

A.3.2. Uitwerking en implementatie van 
een commercieel plan voor elke 
organisatie. 

 

A.3.3. Intelligentie, marktonderzoek en 
consolidatie van 
klantenportefeuille. 

 

A.3.4. Versterking van de vaardigheden 
in bedrijfsvoering van de 
gezamenlijke organisatie en 
beheer van commerciële 
management tools 
(productiekosten). 

 

A.3.5. Wedstrijden businessplannen.  

A.3.6. Begeleiding in het commerciële 
proces.  

 

A.3.7. Deelname aan promotie 
evenementen. 

 

 

 
 

IX. RISICO´S EN VERONDERSTELLINGEN 

9.1 RISICO’S 
 

 Milieu instabiliteit van het interventiegebied 
 
Het bevorderen van de implementatie van betere grassoorten en infrastructuur van 
veeactiviteiten om het productiepeil in het vorstseizoen te kunnen handhaven. 

 
 Instabiliteit van de prijzen 
 
De melkprijs neemt door de seizoensproductie in het regenseizoen af, veroorzaakt door 
de toename van de weide- en melkproductie. Door een toename van het aanbod dienen 
leverancierscontracten voordat het regenseizoen begint te worden afgesloten om gunstige 
prijsafspraken te garanderen waarmee de kosten worden gedekt en winstgevend te 
kunnen zijn. 
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Samenwerkings- 

overeenkomst met de 

Gemeente San 

Jeronimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. VERONDERSTELLINGEN 
 

 Sociaal-politieke stabiliteit van de regio. 

 Stabiele klimatologische omstandigheden. 

 Beschikbaarheid van economische middelen van gemeenten ter ondersteuning en 

duurzaamheid van het project. 

 Lokale overheden bieden faciliteiten voor de deelname van leiders in lokale 

overlegprocessen. 

 Duurzaamheid van middelen die zijn toegewezen door  de Centrale en Regionale 

overheid ter versterking van het concurrentievermogen van productieve ketens 

door middel van beschikbaargestelde fondsen op concurrentiebasis door middel 

van presentatie van projecten door productieve organisaties. 

 Lokale actoren respecteren vastgestelde afspraken voor de optimale uitvoering van 

het project. 

 Groeiende belangstelling van de deelnemende bevolking door de integratie van 

nieuwe technologische pakketten voor de veeteelt. 

 Groeiende vraag naar melk en zuivelproducten. 
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X. MONITORING EN EVALUATIE 

 
CEDNA heeft een monitoring- en evaluatie systeem, waarvan de processen op de indicatoren en 
de projectbegroting zijn gebaseerd. Er wordt gebruik gemaakt van documenten voor de naleving 
van verplichtingen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de controle middelen. 

De monitoring en evaluatie is gericht op het meten van de voortgang van het project met 
betrekking tot het doel en de naleving van projectindicatoren; voor intern gebruik als een 
management tool; het informeren van interventies en geleerde lessen; het leveren van  
voortgangsrapporten van degenen die het project financieren; het evalueren van effecten en 
impact van de begunstigden van de bedrijfsnetwerken door middel van gegevens die op het 
individuele niveau per gezin zijn vastgelegd en op bedrijfsniveau van de aangesloten 
producenten van de producentenorganisatie. 

 

Het monitoring en evaluatie systeem bestaat uit:  

Basisgegevens. De indicatoren die in de basislijnmeting bij aanvang van het project worden 
gemeten zijn o.a: de totale gezinsinkomsten, de omzet, het inkomen en de winstgevendheid die 
worden gegenereerd door de ondersteunende activiteiten, de participatie van de vrouw, het 
investeringsniveau, toegang tot technologie, nieuwe markten en tot financiële en niet financiële 
zakelijke diensten. De verzameling van de basisgegevens voor het project (200 gezinnen) 
gebeurt door middel van enquêtes die direct aan het begin van het project door de specialist 
van het technisch team van CEDNA worden gecoördineerd. 

Maandelijkse monitoring betreffende de indicatoren die verband houden met de economische 
activiteit zoals productiviteit, verkoop, omzet, winstmarge die in maandelijkse rapporten 
worden gepresenteerd met foto's aan het CEDNA-management. 

 

10.1. FOLLOW-UP 
 

De projectcoördinator houdt nauwlettend toezicht op alle aspecten van het project 

(technisch, economisch, sociaal, enz.). Grijpt in alle fasen in, waarbij nauwgezet en 

permanent contact wordt gehouden met de betrokken bevolking. Is verantwoordelijk voor 

het proces en de implementatie van de bedrijfsnetwerken, en het coördineren van de 

activiteiten met de deelnemende publieke en particuliere instellingen in het 

interventiegebeid. Is tevens verantwoordelijk voor de opleidingen, motivatie, bewustmaking, 

bezoeken en persoonlijk toezicht op de voortgang van het project.  Levert  halfjaarlijkse 

verslagen ten behoeve van Stichting  Vilcabamba en maandelijkse verslagen voor het 

management van CEDNA. 

 

De implementatie van follow-up zal op twee manieren plaatsvinden: 

 

1. Door de presentatie van maandelijkse rapporten, met betrekking tot de begeleiding en 

monitoring van elk van zijn activiteiten. 

2. Door permanente begeleiding in het veld; wat een succesfactor is bij de uitvoering van de 

in het project voorgestelde strategie, met als begeleidingscriteria het respect van ieders 
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mening, teamwork, het opbouwen van vertrouwen en het nakomen van door de partijen 

aangegane verbintenissen. 

 

De volgende activiteiten zijn ter begeleiding gepland:  

 

Op het niveau van de projectcoördinator, die verantwoordelijk is als begeleider en adviseur 

van de bedrijfsnetwerken. 

 

- Wekelijkse werkvergaderingen met het projectteam waarbij de voortgang van de 

bedrijfsnetwerken centraal staat. 

- Maandelijkse vergaderingen met het managementteam van CEDNA waar de coördinator 

het maandelijkse verslag presenteert betreffende de uitgevoerde activiteiten en 

voortgang van het project. 

- Coördinatievergaderingen met actoren die deelnemen aan het project waarbij 

activiteiten worden gecoördineerd en de voortgang en activiteiten van het project 

worden besproken. 

- Vergaderingen met de bedrijfsnetwerken, waarin training, bewustwording, advisering, 

monitoring en planning worden besproken en uitgevoerd. 

- Tijdens het proces van commerciële articulatie. 

- Tijdens de procedures die zijn ontwikkeld vóór openbare en particuliere instellingen. 

 

 

  

 

 

 

 

Organisatie van gastronomie 

 

 

 

 

 

 

Voor het veldwerk zijn de volgende activiteiten gepland: 

 

- Wekelijkse veldvergaderingen per bedrijfsnetwerk met vastgestelde dagen en uren 

(per vergadering 4 uur) waar coördinaties en informatie  uitwisseling plaatsvindt, 

alsmede de activiteiten definitief worden bepaald. Tevens het geven van de 

opleidingen betreffende de thema´s die voldoen aan de vraag van de producenten.  

- In overeenstemming met het ontwikkelde opleidingsprogramma worden continue 

bedrijfsbezoeken afgelegd ter advisering. 
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De deelnemende gemeenten wijzen personeel aan dat permanent meewerkt aan de 

uitvoering van het project van de verschillende geplande activiteiten.   

 

Stichting Vilcabamba ontvangt halfjaarlijkse rapportages over de voortgang van het project. 

Dit betreft inhoudelijk en financieel met foto’s van de uitgevoerde activiteiten.   

 

10.2. EVALUATIE 
 

Evaluatie tijdens het project. Gedurende de uitvoering van het project wordt ieder half jaar een  
evaluatie van de indicatoren uitgevoerd. Via enquêteformulieren worden de gegevens 
verzameld. Tijdens de halfjaarlijkse evaluaties worden de beste bedrijfsnetwerken beloond met 
een premie volgens de wedstrijdencompetentie. De gegevens  

Eindgegevens. De indicatoren die aan het einde van het project worden gemeten, zijn hetzelfde 
als aan het begin van het project o.a: de totale gezinsinkomsten, de omzet, het inkomen en de 
winstgevendheid die wordt gegenereerd door de ondersteunende activiteiten, de participatie 
van de vrouw, het investeringsniveau en de toegang tot technologie, nieuwe markten en tot 
financiële en niet financiële zakelijke diensten enz. De verzameling van de eindgegevens voor 
het project (200 gezinnen) gebeurt door middel van enquêtes die direct aan het einde van het 
project worden uitgevoerd. 

De eindevaluatie van het project vergelijkt de basisgegevens met de eindgegevens van het 
project om vast te stellen wat voor veranderingen hebben plaatsgevonden tijdens de interventie 
van 02 jaar. De eindevaluatie zal ook kwalitatieve variabelen bevatten: begrip van de markt door 
producenten en netwerken, positionering in de markt als resultaat van gezamenlijk werk. 

De evaluatie na afloop project zal in twee momenten worden gemeten: 01 jaar na afloop en 02 
jaar na afloop van het project om de impact en duurzaamheid van het project te evalueren. De 
gegevens die na afloop worden verzameld betreft de gegevens die aan het einde van het project 
zijn gemeten van iedere deelnemer. 
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XI. BENODIGDE MIDDELEN VOOR DE UITVOERING 

11.1. BEGROTING 

COD. OMSCHRIJVING RESULTATEN 
TOTALE 
KOSTEN               
SOLES 

TOTALE 
KOSTEN 
EUROS 

                  FINANCIERING  EUROS 

EERSTE JAAR € TWEEDE JAAR € SUBTOTAAL MEDEFINANCIERING € 

STICHTING 
VILCABAMBA 

CEDNA 
BEVOLKING / 
GEMEENTE 

STICHTING 
VILCABAMBA 

CEDNA 
BEVOLKING / 
GEMEENTE 

STICHTING 
VILCABAMBA 

CEDNA 
BEVOLKING / 
GEMEENTE 

R.1 

Kleine producenten met schaarse 
economische middelen van de regio 
Cusco versterken hun organisatie, 
ondernemen gezamenlijke acties ter 
verbetering van hun economische 
activiteit op productie en 
commercieel niveau. 

77,086 19,816 7,407 823 1,679 7,407 823 1,679 14,814 1,645 3,357 

R.2. 

Kleine producenten met schaarse 
economische middelen van de regio 
Cusco ontwikkelen hun 
vaardigheden voor het technisch 
productiebeheer volgens de 
marktbehoefte. 

73,500 18,895 373 514 8,560 373 514 8,560 746 1,028 17,121 

R.3. 

Georganiseerde producenten met 
een efficiënte bedrijfsvoering 
verbeteren hun commerciële 
activiteiten en genereren nieuwe 
marktsegmenten op lokaal en 
regionaal niveau. 

245,564 63,127 17,069 7,485 6,909 16,656 8,098 6,909 33,725 15,583 13,818 

R.4 
ADMINISTRATIEVE KOSTEN 
PROJECT 

65,369 16,804 6,009 2,394 0 6,009 2,394 0 12,017 4,787 0 

  5.0  VERSCHIL WISSELKOERS 11,923 3,065 1,543 0 0 1,522 0 0 3,065 0 0 

TOTALE KOSTEN PROJECT 475,664 121,707 32,400 11,216 17,148 31,967 11,828 17,148 64,367 23,044 34,296 

PERCENTAGE     26.62% 9.22% 14.09% 26.27% 9.72% 14.09% 52.89% 18.93% 28.18% 
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XII. DUURZAAMHEID EN GELEERDE LESSEN ANDERE PROJECTEN 
 

De belangrijkste bron van gezinsinkomen in plattelandsgebieden zijn de landbouw, en 
veeteelt.  De inzet en motivatie van deze gezinnen is noodzakelijk om hun economische 
activiteiten te verbeteren, waardoor het gezinsinkomen zal stijgen. Dit kenmerkt de acties 
van het project met de behoeften van de begunstigde bevolking. 
  
In die zin is de geplande strategie van bedrijfsnetwerken gericht op het versterken van 
georganiseerde groepen voor toegang tot de markt en het bieden van zakelijke kansen. 
Hiervoor zijn acties gepland gericht op duurzame ontwikkeling van de economische 
activiteiten (klein vee, honing producenten, veehouders, tuinbouwers, fruitproducenten, 
gastronomische diensten). Hiervoor zijn succesfactoren en / of geleerde lessen 
geïdentificeerd, die tijdens de interventie zullen worden geïmplementeerd: 
  
 De duidelijke identificatie van zakelijke mogelijkheden van de economische 

activiteit van de georganiseerde groepen. 
 
 De duidelijk identificatie van hun ontwikkelingsvisie zal de identificatie en prioriteit 

van hun gezamenlijke activiteiten mogelijk maken. 
 

 De overtuiging van de voordelen van het samenwerken in organisaties, zal afhangen 
van de concrete resultaten van de gezamenlijke acties. 

 
 Het opbouwen van vertrouwen staat de integratie van een productieve aanpak en 

steun van belanghebbenden toe. Om dit te kunnen doen, dient de uitvoerende 
instantie / uitvoerder van het project eerst een vertrouwensrelatie met de 
individuele begunstigden te ontwikkelen en vervolgens het vertrouwen tussen de 
belanghebbende partijen te bevorderen. 

 
 Korte- en langetermijnresultaten. Het hebben van directe en tastbare voordelen op 

korte termijn helpt mensen om ze betrokken en gemotiveerd te houden, terwijl een 
periode op lange termijn duurzame resultaten laat zien, gedreven door de markt. De 
projecten dienen in te spelen op de marktbehoeften en te profiteren van de 
marktkansen ter ontwikkeling van hun economische activiteiten en verandering van 
strategieën. 

 
 Uitbreiding van de vaardigheden van de producenten in technisch opzicht en 

managementbeheer zullen resultaten opleveren om toegang tot de markt te 
hebben.   
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XIII. RESULTATEN EN ACTIVITEITEN PROJECT 
 

13.1 RESULTATEN PROJECT 
DOELSTELLING INDICATOREN CONTROLE MIDDELEN VERONDERSTELLINGEN       

EN RISICO´S 

ALGEMENE DOELSTELLING 
 
Bijdragen aan de vermindering 
van armoede en ongelijkheid 
van kleine producenten met 
schaarse economische 
middelen van de regio Cusco. 
 

    

PROJECT DOELSTELLING 
 
Het versterken van de productie 
en commerciële organisatie van 
kleine producenten met 
schaarse economische 
middelen van de regio Cusco 
voor de duurzame verbetering 
van hun economisch inkomen. 
 

Ind.1.PD: Aan het einde van het project 
zijn 10 productieve organisaties via de 
bedrijfsnetwerkstrategie 
geïmplementeerd. 

- Notulen van de productieve 
organisaties, waarin de 
bedrijfsnetwerken strategie is 
opgenomen. 

- Ondertekening van interinstitu 
tionele  overeenkomsten  

- Eindrapportage van het project. 

 Sociaal-politieke 

stabiliteit van de regio. 

 Stabiele 

klimatologische 

omstandigheden. 

 Beschikbaarheid van 

economische 

middelen van 

gemeenten ter 

ondersteuning en 

duurzaamheid van het 

project. 

Ind.2.PD: Aan het einde van het project 
zijn 120 kleine producenten lid van 
productieve organisaties die de 
bedrijfsnetwerkstrategie hebben 
geïntegreerd en de economische 
activiteit beheren en in het 
productieproces implementeren. 

- Basisgegevens project 
- Eindrapportage van het project 
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Ind.3.PD: Aan het eind van het project 
hebben 120 kleine producenten die lid 
zijn van productieve organisaties en de 
bedrijfsnetwerk strategie hebben 
ingevoerd 50% van hun inkomen 
hebben verhoogd. 

- Basisgegevens 
- Eindrapportage van het project 
- Verkoopgegevens. 

 

 Lokale overheden 

bieden faciliteiten voor 

de deelname van 

leiders in lokale 

overlegprocessen. 

 Duurzaamheid van 

middelen die zijn 

toegewezen door  de 

Centrale en Regionale 

overheid ter 

versterking van het 

concurrentievermogen 

van productieve 

ketens door middel 

van 

beschikbaargestelde 

fondsen op 

concurrentiebasis door 

middel van presentatie 

van projecten door 

productieve 

organisaties. 

 Lokale actoren 

respecteren 

vastgestelde afspraken 

voor de optimale 

 

Ind.4.PD: Aan het einde van het project 
hebben 100% van de productieve 
organisaties toegang tot de markt en 
hebben tenminste 2 permanente 
verkoopkanalen. 

- Eindrapportage van het project 
- Overheidsopdrachten / 

overeenkomsten 

Resultaat 1:   
 
Kleine producenten met 
schaarse economische 
middelen van de regio Cusco 
versterken hun organisatie, 
ondernemen gezamenlijke 
acties ter verbetering van hun 
economische activiteit op 
productie en commercieel 
niveau. 
 
 

Ind. R1.1: Aan het eind van het project 
hebben 10 productieve organisaties de 
bedrijfsnetwerkstrategie 
geïmplementeerd en werken met  
organisatie beheersinstrumenten 
(Ontwikkelingsvisie, Lange termijn 
verbeteringsplannen, interne 
regelgeving, contributieboeken). 

- Langetermijnverbeteringsplan 
- Rapporten betreffende de 

implementatie van 
organisatorische management 
tools. 

Ind. R1.2: Aan het einde van het project 
voeren 10 productieve organisaties 
met de bedrijfsnetwerkstrategie 
gezamenlijke acties uit om hun 
economische activiteit te verbeteren 
(gezamenlijke inkoop- en verkopen, 
bedrijfsbezoeken, deelname aan 
markten, beurzen, enz.). 

- Verslagen betreffende de 
uitvoering van gezamenlijke 
acties 

Ind. R1.3: Aan het einde van het project 
hebben ten minste 5 productieve 
organisaties (die de 

- Notulen van deelname aan 
vergaderingen 
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bedrijfsnetwerkstrategie hebben 
toegepast) hun onderhandelings-
vaardigheden met gemeenten 
verbeterd. 

- Rapporten van deelname aan 
vergaderingen met lokale 
overheden. 

uitvoering van het 

project. 

 Groeiende 

belangstelling van de 

deelnemende 

bevolking door de 

integratie van nieuwe 

technologische 

pakketten voor de 

veeteelt. 

 Groeiende vraag naar 

melk en 

zuivelproducten. 

 

Resultaat 2:   
 
Kleine producenten met 
schaarse economische 
middelen van de regio Cusco 
ontwikkelen hun vaardigheden 
voor het technisch 
productiebeheer volgens de 
marktbehoefte. 
 

Ind. R2.1: Aan het einde van het project 
hebben ten minste 120 kleine 
producenten, leden van de productieve 
organisaties die de strategie van 
bedrijfsnetwerken hebben 
geïntegreerd, hun vakkennis in het 
productiebeheer van de economische 
activiteit verbeterd als gevolg van hun 
deelname aan trainingen en 
adviseringen. 

- Vergelijkende technische 
rapporten, met betrekking tot de 
basisgegevens, met betrekking 
tot de versterking van de 
vakkennis op productie niveau. 

- Technische bijstandsbladen en 
inschrijving van deelnemers. 

Ind. R2.2: Aan het einde van het project 
hebben ten minste 120 kleine 
producenten, leden van de productieve 
organisaties die de strategie van 
bedrijfsnetwerken hebben toegepast, 
het volume van hun productie met 50% 
verhoogd. 

- Vergelijkende rapporten, met 
betrekking tot de basisgegevens, 
hebben betrekking op het 
productieniveau. 

- Productie records. 

Resultaat 3:   
 

Georganiseerde 
producenten met een 
efficiënte bedrijfsvoering 
verbeteren hun commerciële 
activiteiten en genereren 

Ind. R3.1: Aan het einde van het 
project hebben 70% van de kleine 
producenten, leden van de 
productieve organisaties die de 
strategie van bedrijfsnetwerken 
hebben toegepast, de vaardigheden 
in het commercieel beheer 
verbeterd. 

- Vergelijkende rapporten, met 
betrekking tot de basisgegevens, 
met betrekking tot de versterking 
van de bedrijfsvoerings kennis. 
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nieuwe marktsegmenten op 
lokaal en regionaal niveau. 
 

Ind. R3.2: Aan het einde van het 
project moeten ten minste 140 
kleine producenten, leden van de 
productieve organisaties die de 
bedrijfsnetwerkstrategie hebben 
toegepast, bedrijfsmanagementtools 
(productiekosten, productie- en 
marketingrecords) op de juiste 
manier geïmplementeerd. 

- Implementatie van bedrijfs 
managementtools 
(Productiekosten, records, etc.). 

Ind. R3.3: Aan het einde van het 
project hebben ten minste 7 
productieve organisaties die de 
strategie van bedrijfsnetwerken 
hebben toegepast, een commercieel 
marktplan ingevoerd. 

- Implementatie commercieel 
marktplan. 

- Implementatieverslag van 
gezamenlijke commerciële 
plannen. 
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13.2 ACTIVITEITEN PLANNING 
 

 

                                                          

Cod. ACTIVITEIT Meeteenheid DOEL 
TIJDSCHEMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

R.1 
Kleine producenten met schaarse economische middelen van de regio Cusco versterken hun organisatie, ondernemen gezamenlijke acties ter verbetering van 
hun economische activiteit op productie en commercieel niveau. 

 

A.1.1. 

Bewustmaking van het belang van 
gezamenlijke organisaties gericht op 
businessmanagement en 
organisatorisch beheer (Bevordering 
van de bedrijfsnetwerkstrategie). 

Workshop 20 10                         10                       

A.1.2. 
Het houden van gewone en 
buitengewone vergaderingen 
gedurende bedrijfsnetwerkenproces. 

Vergaderingen 100   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5       5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

A.1.3. 
Voorbereiding van trainingsmateriaal 
in management- en beheerstools. 

Globaal 2 1                         1                       

A.1.4. 
Versterking van de functionaliteit in  
organisatiebeheer. 

Begeleiding 20   2 2 2 2 2                 2 2 2 2 2             

A.1.5. 
Bedrijfsbezoeken van succesvolle 
productie- en marketingervaringen 
(volgens de gepromote activiteit). 

Bedrijfsbezoeken 10       3 2                       3 2               

A.1.6. 

Uitvoering van integratie- en 
uitwisselingsactiviteiten tussen de 
leden van de netwerken om het 
vertrouwen te consolideren. 

Workshops 10   3 1 1                     3 1 1                 
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A.1.7. 
Versterking van 
leiderschapsvaardigheden en 
conflictoplossing 

Workshops 10     5                         5                   

A.1.8. 

Deelname aan gemeenten 
bijeenkomsten (voor participatief 
budget en economische 
ontwikkeling) 

Bijeenkomsten 20       1 1 1 1 1 1 2 1 1         1 1 1 1 1 1 2 1 1 

R.2. 
Kleine producenten met schaarse economische middelen van de regio Cusco ontwikkelen hun vaardigheden voor het technisch productiebeheer volgens de 
marktbehoefte. 

 

A.2.1. 

Implementatie van 
opleidingssprogramma ter 
verbetering van de productie 
activiteit. 

Programma 60     4 4 4 4 4 4 2 2 2         4 4 4 4 4 4 2 2 2   

A.2.2. 
Voorbereiding van 
opleidingsmateriaal, van de 
productie activiteit. 

Globaal 2   1                         1                     

A.2.3. 
Technische assistentie aan kleine 
producenten, afhankelijk van de 
productie activiteit. 

Begeleiding 150       10 10 10 10 10 10 10 5           10 10 10 10 10 10 10 5   

R.3. 
Georganiseerde producenten met een efficiënte bedrijfsvoering verbeteren hun commerciële activiteiten en genereren nieuwe marktsegmenten op lokaal 
en regionaal niveau. 

 

A.3.1. 
Analyse en evaluatie van productie 
ketens (afhankelijk van de productie 
activiteit). 

Workshops 10   5                       5                       

A.3.2. 
Het maken van een businessplan 
voor elke organisatie. 

Workshops 10         5                         5               

A.3.3. 
Marktonderzoek en consolidatie van 
klantenportfolio. 

Studies 10           5                         5             



Project versterking kleine bedrijven  2018 -2020 

 

Pagina 31 van 32 

 

A.3.4. 

Versterking van vaardigheden 
bedrijfsbeheer en commercieel 
management van de gezamenlijke 
organisatie (productiekosten). 

Workshops 30             5 5 5                       5 5 5     

A.3.5. 

Wedstrijden tussen 
bedrijfsnetwerkorganisaties 

(productiekennis  en 

commerciële organisatie). 

Wedstrijden 4           1           1             1           1 

A.3.6. 
Versterking van het proces van 
commerciële markten 

Begeleiding 30                   5 5 5                     5 5 5 

A.3.7. 
Deelname aan commerciële 
promotie-evenementen 

Evenementen 20           3 3 3 1                   3 3 3 1       
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