16E OPLEIDINGSPROGRAMMA JUNI 2022-MEI 2023

16e OPLEIDINGSPROJECT
1 juni 2022 – 31 mei 20233e 1
juni 2021 – 31 mei 2022

Inhoudsopgave
1 juni 2021 – 31 mei 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BESCHRIJVING PROJECT
DOELSTELLING PROJECT
VERWACHTE RESULTATEN
INTERVENTIE GEBIED
METHODOLOGIE
UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN VOOR IEDER RESULTAAT
FASEN PROJECT
BEGELEIDING EN MONITORING VAN DE CURSIST
DUUR PROJECT
FINANCIËLE PROGRAMMERING ACTIVITEITEN PROJECT

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

S t ic h t in g Vi l c a ba m ba
Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru

Marketentster 179 | 2401 JB Alphen aan den Rijn | Tel: 0172 441335 |
Email: info@vilcabamba.nl | Website: www.vilcabamba.nl | Bank: IBAN NL73 INGB 0009 5959 83

Stichting Vilcabamba is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd onder
nr. RSIN: 815628201.
Donaties zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
www.vilcabamba.nl

Pagina 1 van 5

16E OPLEIDINGSPROGRAMMA JUNI 2022-MEI 2023

PROJECT
HERINTREDING IN DE MARKT VAN ONDERNEMERS EN WERKNEMERS
TIJDENS EN NA DE PANDEMIE
1. BESCHRIJVING PROJECT
Gericht op mensen met economische en sociale kwetsbaarheid die werkloosheid zijn
geworden door de pandemie en afhankelijk zijn van een baan als ondernemerschap of een
baan bij een bedrijf. Bij aanvang van het project zal de doelgroep uit eigen ervaring nagaan
wat ondernemerschap is en wat werken bij een bedrijf inhoudt. Zodat ze tijdens het
opleidingsproces de ene of de andere optie kiezen die bevorderlijk is voor het genereren
van inkomsten.
2. DOELSTELLING PROJECT
Bevorderen van het marktbegrip voor ondernemerschap en werken bij een bedrijf, door
het voorzien van de inzet van zijn persoonlijke capaciteiten zoals de bedrijfscultuur voor
ondernemerschap en het verbeteren van persoonlijke kwaliteit om zich te ontwikkelen
voor een baan bij een bedrijf.
3. VERWACHTE RESULTATEN
- Resultaat 1: Deelnemers zijn in staat om hun oriëntaties en initiatieven voor
ondernemerschap of werken bij een bedrijf te definiëren, eerder geïnduceerd met
persoonlijke verificatie van hun voorkeuren.
- Resultaat 2: Deelnemers worden opgeleid om te werken bij een bedrijf met verbetering
van hun persoonlijke kwaliteit.
- Resultaat 3: Deelnemers initiëren of verbeteren ondernemersactiviteiten door hun
aanbod voor de markt te tonen.

4. INTERVENTIE GEBIED
Departement Cusco - Peru
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5. METHODOLOGIE
De methodologie is samengevat in het focussen van de emotionele factor van de kleine
ondernemer of de werknemer die zal worden opgeleid op de uitdagingen, opofferingen,
volharding die de bedrijfscultuur ervaart, met inzicht hoe het in de concrete realiteit werkt.
Hetzelfde betekent het ervaren van de essenties van hun vaardigheden en talenten die elk
mens heeft, die door de uitvoering van de cursussen het bereiken van persoonlijke
overtuiging voor ondernemerschap of werken bij een bedrijf mogelijk maken.
Deze methodologie omvat theoretische- en praktijklessen, bezoeken, stages en toepassing
van ervaringen met de deelname van een facilitator en/of bedrijfs- of
werkgelegenheidsadviseur. Evenzo zullen deze cursussen op een virtuele manier
theoretisch worden gegeven, en praktisch in het opleidingsgebouw.
6. UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN VOOR IEDER RESULTAAT
PROJECT
HERPLAATSING ONDERNEMERS EN WERKNEMERS OP DE ARBEIDSMARKT
TIJDENS EN NA DE PANDEMIE
Resultaat 1.- Deelnemers zijn in staat om hun oriëntaties en initiatieven voor ondernemerschap
of plaatsing bij een bedrijf te definiëren, eerder geïnduceerd met persoonlijke verificatie van hun
voorkeuren.
Act. 1 Organiseren van projectuitvoeringsprocessen
Act. 1.1 Operatieve documenten van administratieve aard
Act. 1.2 Operatieve documenten van academische aard
Act. 1.3 Uitvoering workshops/cursussen
Resultaat 2: Deelnemers worden opgeleid om te werken bij een bedrijf met verbetering van hun
persoonlijke kwaliteit.
Act. 1 Ontdekking bij de deelnemers van hun skills
Act. 2 Stages bij bedrijven
Act. 3 Bedrijfsbezoeken. Gepersonaliseerde bezoeken en follow-up van cursisten die zijn geplaatst
bij bedrijven en/of stage lopen.
MONITORING Technische assistentie bij arbeidsbemiddeling en ondernemerschap
Resultaat 3: Deelnemers initiëren of verbeteren ondernemersactiviteiten door hun aanbod voor
de markt te tonen.
ACT.1 Productiepraktijken voor ondernemerschap
Demonstratie- en proeverijen
ACT. 3 Aanvullende workshops voor lokale markten
De rol van financiën en marketing begrijpen
ACT. 4 Vorming van ondernemersgroepen
ACT. 5 Bezoeken aan ondernemers en bedrijven
Gepersonaliseerde bezoeken en follow-up van cursisten die hun bedrijf hebben en/of starten
www.vilcabamba.nl
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ACT. 6 MONITORING PERSOONLIJK EN IN GROEPSVERBAND
Technische assistentie bij ondernemerschap

7. FASEN PROJECT
7.1 Fase 1.
Vorming van de doelgroep
Marktbezoeken voor ondernemerschap en plaatsing arbeidsmarkt.
7.2. Fase 2.
Definitie van de doelgroep voor ondernemerschap en werken bij een bedrijf.
7.3. Fase 3.
Praktische toepassing van praktijkactiviteiten gericht op ondernemerschap en werken bij
een bedrijf
Bezoek aan verkooppunten of bezoeken om hun diensten aan te bieden voor werk bij een
bedrijf.
8. BEGELEIDING EN MONITORING VAN DE CURSIST
ONDERNEMERSCHAP:
Als ze eenmaal zijn opgeleid krijgen ze advisering en begeleiding om hun doelen te
bereiken.
PLAATSING ARBEIDSMARKT:
Voor arbeidsplaatsing zal er begeleiding zijn van degenen die al werken en degenen die dat
nog niet hebben bereikt, om te kijken welke thema´s kunnen worden versterkt en zij
gemakkelijk re-integratie bereiken.
9. DUUR PROJECT
Het project heeft een duur van 12 maanden (juni 2022- juni 2023).
Het opleiden van 450 deelnemers voor ondernemerschap en voor werken bij bedrijven.

10. FINANCIËLE PROGRAMMERING ACTIVITEITEN PROJECT

www.vilcabamba.nl
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PROJECT BEGROTING (juni 2022-juni 2023)
BESCHRIJVING
Deelnemers zijn in staat om hun oriëntaties en initiatieven voor
ondernemerschap of plaatsing bij een bedrijf te definiëren, eerder
geïnduceerd met persoonlijke verificatie van hun voorkeuren.
Resultaat 1
Organiseren van projectuitvoeringsprocessen

€

875

Operatieve documenten van administratieve aard

€

350

Operatieve documenten van academische aard

€

350

Uitvoering workshops/cursussen

€

17.496

Advisering, begeleiding, follow-up en monitoring van deelnemers

€

27.994

€

47.065

Ontdekking bij de deelnemers van hun skills

€

8.748

Stages bij bedrijven

€

3.499

Bedrijfsbezoeken

€

5.249

Advisering, begeleiding, follow-up en monitoring van deelnemers

€

26.244

€

43.740

Productiepraktijken voor ondernemerschap

€

2.274

Deelname aan markten

€

2.274

Aanvullende workshops voor markten

€

10.769

Vorming van ondernemersgroepen

€

350

Bezoeken aan ondernemers en bedrijven

€

350

Advisering, begeleiding, follow-up en monitoring van deelnemers

€

43.740

€

59.757

Opleidingsgebouw CEDNA

€

5.249

Organisatie en advisering

€

6.998

Algemene kosten

€

4.342

TOTALE KOSTEN RESULTAAT 4

€

16.589

TOTALE KOSTEN PROJECT

€

167.151

Per cursist (450 cursisten) €

371

€

167.151

Bijdrage Stichting Vilcabamba

€

76.855

Bijdrage CEDNA

€

90.296

TOTALE KOSTEN RESULTAAT 1
Deelnemers worden opgeleid om te werken bij een bedrijf met
Resultaat 2 verbetering van hun persoonlijke kwaliteit.

TOTALE KOSTEN RESULTAAT 2
Deelnemers initiëren of verbeteren ondernemersactiviteiten door hun
Resultaat 3 aanbod voor de markt te tonen.

TOTALE KOSTEN RESULTAAT 3
Resultaat 4 ORGANISATIE KOSTEN

TOTALE KOSTEN PROJECT
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