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DERDE HALFJAARLIJKSE RAPPORTAGE
PERIODE: MEI T/M OKTOBER 2019
VAKOPLEIDINGEN VOOR PLAATSING OP DE ARBEIDSMARKT EN HET
STARTEN/VERBETEREN VAN HET EIGEN BEDRIJF

Titel project
Vakopleidingen voor plaatsing op de arbeidsmarkt en het starten/verbeteren van het eigen bedrijf voor jongeren en moeders van
plattelands en stedelijke gebieden van de regio Cusco.
Duur project
Periode uitvoering
Begunstigden
Totale Begroting
Jaarlijkse Begroting

1.

:
:
:
:
:

2 jaar
01 mei 2018 – 01 mei 2020
275 jongeren en moeders
€ 133.414,00 (2 jaar)
€ 54.161,00 eerste jaar, € 79.253,00 tweede jaar.

PROJECT ACHTERGROND

CEDNA, heeft vanaf mei 2006 het opleidingsproject voor het genereren van een eigen bedrijfje en een baan op de arbeidsmarkt
uitgevoerd. Dit betrof de plattelands gebieden van de stad Cusco en enige landelijke gebieden. Deze ervaring heeft CEDNA
gepositioneerd in de markt bij de doelgroep en ze heeft strategische allianties bereikt met lokale overheidsinstellingen en
particuliere instellingen (NGO´s, Stichtingen en bedrijven).
CEDNA is erin geslaagd een opleidingsproject te creëren voor personen met een laag tot zeer laag inkomen die willen werken als
zelfstandig ondernemer of als werknemer bij een bedrijf. CEDNA heeft tot nu toe 15 opleidingsprojecten uitgevoerd met een
duur van een jaar, met een totaal van meer dan 20.000 deelnemers (direct en indirect) in verschillende districten en provincies
van de stad Cusco.
• Problematiek
Het probleem van de jeugdwerkloosheid is de voornaamste sociale uitdaging. De jeugd heeft meer obstakels en moeilijkheden
dan de gemiddelde bevolking: het werkloosheidspercentage van de jeugd verdubbelt en verdrievoudigt het totale
werkloosheidspercentage. Het onderwijs dat niet is gericht op de realiteit van de arbeidsmarkt leidt tot plaatsing op de
arbeidsmarkt met een zeer lage productiviteit en zonder horizon dat uiteindelijk tot armoede zal leiden. Momenteel bestaat er
veel onvervulde vraag naar arbeid, openstaande vacatures bij bedrijven, de afwezigheid van geschikt personeel om aan de vraag
van bedrijven en publieke organisaties te voldoen.
Maar het probleem is niet alleen het tekort aan werk, maar ook de kwaliteit van de werkgelegenheid voor jongeren. Volgens
Enaho 1 hebben bijna negen van de tien werknemers jonger dan 24 jaar informeel werk. Op regionaal niveau steeg de stedelijke
jeugdwerkloosheid in 17 regio's in het afgelopen jaar, met name in de regio´s: Ayacucho (8.1 pp), Huancavelica (7.9 pp) en Cusco
(7.0 pp). 3

1

Nationaal onderzoek van huishoudens van Nationaal Bureau voor de Statistiek INEI
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De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wijst op de moeilijke arbeidsmarkt van jongeren, waarvan de overgrote meerderheid
niet officieel werk heeft. Werkloosheid en onzekere arbeidsomstandigheden op jonge leeftijd hebben vooral een negatieve
invloed op de rest van het beroepsleven.
•

Beschrijving project

Het opleidingsproject bestaat uit het opleiden van 400 kansarme jongeren en moeders uit de stedelijke- en plattelands gebieden
van Cusco door middel van vakopleidingen en trainingen op het gebied van vaardigheden en competenties die van pas komen bij
het vinden van een baan of het starten en/of het verbeteren van een eigen bedrijf.
Het project wordt voor het eerst voor een periode van 2 jaar uitgevoerd om de cursist langer en intensiever te kunnen
begeleiden gedurende de opleiding, advisering, monitoring en evaluatie. Ook zijn nieuwe aanvullende modules toegevoegd zoals
basis Engels gericht op de vakopleiding, het formuleren van business ideeën en motiverende workshops. Dit zal bijdragen bij de
vorming en het profiel van de cursist ter plaatsing op de arbeidsmarkt en het starten en/of verbeteren van het eigen bedrijf.

2.

DE ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT

1. PROMOTIE EN WERVING VAN NIEUWE CURSISTEN
Het CEDNA-team heeft communicatie-professionals die promotionele activiteiten hebben ontwikkeld via sociale netwerken
(Facebook). We promoten meer met video's en professionele flyerontwerpen via Facebook om op deze manier cursisten te
werven. Een groot deel van onze cursisten vinden nu op deze manier CEDNA. De promotie via het uitdelen van flyers op lokale
markten, via radio en televisie blijven noodzakelijke promotie activiteiten ter aanvulling op de activiteiten via sociale netwerken.
Er is een wachtlijst van meer dan 30 mensen die volgend jaar zullen starten.
2. START NIEUWE VAKOPLEIDINGEN
In mei is met 4 nieuwe cursusgroepen gestart: 2 banketbakkersgroepen, 1 kookgroep en 1 bar/restaurant groep. In totaal van 60
cursisten in opleiding. In september is met 5 nieuwe cursusgroepen gestart: 2 banketbakkersgroepen, 1 kookgroep, 1
bar/restaurant groep en 1 housekeeping groep. Een totaal van 80 cursisten in opleiding. Een totaal van 140 in opleiding
gedurende dit halfjaar.
In oktober is in samenwerking met Caritas Cusco een groep met Venezolaanse migranten van het VN-programma gestart via de
UNHCR (Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties).
70% van deze studenten worden opgeleid om op de arbeidsmarkt te worden geplaatst. 30% wil een bedrijf starten.
Momenteel hebben we cursisten van het huis "Mantay". Een huis voor de opvang van tienermoeders in staat van verwaarlozing,
slachtoffers van misbruik en verkrachting. Ze volgen de kook- en banketbakkerscursus.
We werken ook met het huis "Hogar de Menores María Salomé Ferro Cusco". Dit is een instelling die zich toelegt op de
bescherming en verzorging van minderjarigen die in de steek gelaten zijn en in situaties van geweld.
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Cursist Eliana
Eliana is een jonge vrouw die momenteel in het Mantay-huis woont. Zij is moeder en heeft een baby van 8 maanden oud. Ze
volgt het voortgezet onderwijs. In de vrije tijd die zij over heeft, wordt ze in koken opgeleid in het opleidingscentrum van
CEDNA. Ze wil op de arbeidsmarkt worden geplaatst en in een bedrijf werken om haar baby kwaliteit van leven te geven.
Cursist Tito
Tito is een jongen die momenteel in het huis “Hogar de Menores María Salomé Ferro Cusco” woont. Het is een jongen die geweld
van zijn ouders heeft ondervonden en hem in de steek hebben gelaten. Hij wordt momenteel in ons opleidingscentrum opgeleid
in koken. Hij wil in een bedrijf werken en zichzelf financieel kunnen onderhouden en zijn studies kunnen voortzetten.
3. UITVOERING VAN DE VAKOPLEIDINGEN
• De vakopleidingen met de aanvullende modules zijn voor elke cursus uitgevoerd.
• Motiveringsgesprekken hebben plaatsgevonden aan het begin van elke cursus met als doel geen uitval te hebben. Ook is een
workshop gegeven over voedselbehandelingspraktijken en hygiëne.
• Gratis demonstratie workshops in koken en banketbakken zijn aan onze cursisten en algemeen publiek gegeven.
• Er zijn twee presentatiesessies van succesvolle ondernemers geweest om cursisten aan het begin van de cursus te motiveren
en te stimuleren dat ze ook een eigen bedrijf kunnen starten.
Onderstaan enige succesvolle ondernemers uit de regio Cusco die hun verhaal hebben verteld.
Jessy koffie, snacks en evenementen
Jessica is meer dan 20 jaar geleden haar bedrijfje gestart met het verkopen van snacks toen ze een alleenstaande moeder werd.
Ze is begonnen met een kapitaal van 600 soles (ong. € 150,-). Nu biedt ze snacks aan voor grote evenementen in de stad Cusco,
zoals conferenties, forums, lezingen en voor projecten.
Café Bunnu / airbnb
Bryan is een koffietentje in de stad Cusco begonnen na 10 jaar in het Marriot hotel te hebben gewerkt. Door hier ervaring op te
doen besloot hij om 4 jaar geleden dit bedrijfje te starten. Tevens doet hij airbnb activiteiten. Hij huurt een appartement in
Cusco en verhuurt dit aan toeristen voor airbnb, waar hij goed van kan leven. Als extra service haalt hij de toeristen op van de
luchthaven. Hij doet deze activiteit samen met zijn moeder.
House bar
Jorge heeft een evenementenbureau en is adviseur in catering. Jorge is een innovatieve jonge ondernemer van de evenementen
die hij uitvoert. Hij promoot zijn innovatieve producten zoals cocktails bij bars in Cusco met verschillende smaken en lokale
ingrediënten. Hij is vertegenwoordiger van het pisco merk: Ocucaje en geeft promotiepresentaties in hotels en restaurants.
Tevens is hij de docent van de cursus bar/restaurant in CEDNA.
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Miski Wasi
De eigenaar van het bedrijfje is Erlinda, die kinkones verkoopt. De kinkones zijn bekend van de stad Trujillo, gelegen in het
Noorden aan de kust van Peru. Deze taarten heeft ze aangepast met Andes-producten en is hiermee winnaar geworden als beste
onderneming van de bank “MIBANCO”.

Afbeelding: Kinkones

• Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke marketing sessies
Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke marketing sessies zijn gegeven aan de cursisten van de vakopleidingen.
Gedurende deze sessies zijn door de psycholoog 3 problemen vastgesteld: familieproblemen tussen broers en zussen, kinderen
en relatieproblemen. In sommige gevallen vindt huiselijk geweld tussen echtparen plaats. De psycholoog geeft
gepersonaliseerde advisering indien nodig.
De cursisten van de cursussen: bar/restaurant en housekeeping waren behoorlijk verlegen vanwege gebrek aan vertrouwen.
Hierdoor ondervinden ze problemen bij bijvoorbeeld interactie, ideeën delen en argumenten verzamelen. Het is belangrijk, dat
de groepen uit jonge mensen en volwassenen bestaan om zo wederzijdse steun en begrip te genereren en het makkelijker is hun
verhalen te vertellen en te delen.
• Bedrijfsbezoeken bij hotels
Bedrijfsbezoeken hebben plaatsgevonden:
Ø Met cursisten van de cursus housekeeping naar het hotel "Costa del Sol" in Cusco, naar hotels van de Heilige Vallei: "Hilton
Garden" en naar hotel "José Antonio".
Ø Met cursisten van de cursus koken naar hotel "Belmon Palacio Nazarenas" in Cusco (staat in de top 10 van de beste hotels
ter wereld).
Ø Met cursisten van de cursus: bar/restaurant naar "Limbus" bar, hotel "Marriot", bar / restaurant "Republica del pisco" in
Cusco.
Ø Met de cursisten van de cursus: banketbakken naar verschillende hotels.
Deze bedrijfsbezoeken die worden uitgevoerd aan het begin van hun opleiding is om cursisten te motiveren te gaan werken in de
toeristische sector van hotels en bar/restaurants in Cusco en de Heilige Vallei. Deze hotels en bars/restaurants die zijn bezocht
zijn erkend in de toeristenmarkt.

4. START / VERBETERING KLEINE BEDRIJFJES
Met de docent gespecialiseerd in businessplannen hebben cursisten deelgenomen aan de workshops die zijn geïnteresseerd in
het starten of verbeteren van een eigen bedrijfje. Tijdens de dynamische sessies hebben de cursisten hun eigen businessplan
gemaakt en gepresenteerd.
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Na hun opleiding (van de groep die is gestart in mei) hebben de cursisten persoonlijk advies en begeleiding ontvangen van de
docent businessplannen bij de start of verbetering van hun bedrijfje. Zo zijn Gladys en Doris een banketbedrijfje begonnen.
Hermelinda verkoopt ontbijtjes en heeft haar bedrijfje verbeterd.
Van de groep in opleiding is María Elena zeer geïnteresseerd in het starten van een bedrijfje in de horeca. En er is een groep
cursisten in opleiding die een bedrijfje willen starten in de bakkerijsector.
Er is een businessplanwedstrijd gehouden onder de cursisten van de vakopleidingen die zijn opgeleid tijdens de eerste cyclus,
gestart in mei. De businessplannen zijn beoordeeld en gepresenteerd door cursisten voor een jury bestaande uit specialisten.
Er zijn geldprijzen uitgereikt aan de beste 4 bedrijfsplannen van iedere vakopleiding ter ondersteuning en aanmoediging van het
eigen bedrijfje.
Een van de prijswinnaars: Een dame van de banketbakkerscursus die de eerste plaats won en een bedrijfje is begonnen dat cakes
en taarten maakt met natuurlijke Andes-producten (quinoa, kiwicha, enz.). Het is een bedrijfje dat bestellingen aflevert aan al zijn
klanten met haar virtuele winkel. Een andere cursist van de kookcursus heeft haar inkomen verbeterd met haar bedrijfje dat
ontbijtjes verkoopt. Ze heeft alles wat ze heeft geleerd in CEDNA geïmplementeerd.

5. PLAATSING ARBEIDSMARKT
Er zijn bezoeken gebracht aan bedrijven zoals hotels, bars, patisserieën en restaurants in onze regio om onze cursisten te kunnen
plaatsen bij bedrijven. Tijdens dit semester zijn 50 studenten geplaatst van de cursussen housekeeping, banketbakken, koken en
bar/restaurant.
Een van onze geplaatste cursisten is van de cursus bar/restaurant. Het is een jongen uit de provincie Cusco die alleen in Cusco
woont. Hij moet werken om te kunnen studeren, te eten en huisvesting te hebben. Hij werkt sinds september in een bar in Cusco.
Momenteel werkt hij goed op de werkplek als barman.
We hebben ook een cursist geplaatst in een patisserie. Zij is alleenstaand en werkt om haar kinderen een betere kwaliteit van
leven te geven. Ze werkt late dienst en 's-ochtends zorgt ze voor haar kinderen totdat ze naar school brengt en weer ophaalt.
Van de cursisten van de cursus housekeeping hebben we 3 cursisten kunnen plaatsen bij een hotel in het centrum van de stad
Cusco. Zij werken in deeltijd, ochtenddienst en late dienst. In de vrije tijd die ze hebben, zijn ze toegewijd om door te gaan met
studeren.
6. GESPECIALISEERDE WORKSHOPS
Gespecialiseerde workshops zijn gehouden op zaterdagen met een duur van 4 uur. Deze workshops zijn gericht op het genereren
van inkomsten ter ondersteuning van onze projecten. Dit zijn workshops met betrekking tot gebak en koken zoals: bereiding en
decoratie van cakes, taarten, chocolade producten, fijn gebak, snacks, Peruaans kerstbroden workshop (Paneton en Tanta
wawa).

Paneton (Peruaans kerstbrood)

Tanta wawa (Peruaans baby brood tijdens feestdagen)
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7.

MONITORING EN EVALUATIE

Van studenten in opleiding
De cursisten in opleiding zijn begeleid en geëvalueerd. Met betrekking tot hun prestaties in de klas, hoe vaak ze naar de
cursussen komen, indien ze niet meer komen, welke problemen er zijn.
Van docenten
Er zijn vergaderingen geweest met de docenten om de vorderingen te bekijken van de cursisten en nieuwe toegepaste methoden
om de het beste resultaat te kunnen bereiken. Ook wordt elke leraar geëvalueerd in de punctualiteit en voortgang van elke
cursus.
8.

AFSLUITING VAKOPLEIDINGEN

Er zijn afsluitingsceremonies gehouden met uitreiking van de certificaten aan de cursisten betreffende de cursussen die dit jaar in
mei van start zijn gegaan. Tijdens de afsluiting hebben de cursisten variëteiten van producten kunnen presenteren van de
cursussen banketbakken, koken en bar/restaurant van hetgeen ze tijdens de cursus hebben geleerd.
9.

STRATEGISCHE ALLIANTIES

•

Met de NGO Caritas Cusco is een groep Venezolanen in opleiding van de cursus bar/restaurant.

•

We werken met CEM (Emergency Center Woman Cusco). Deze overheidsorganisatie biedt gratis gespecialiseerde openbare
diensten aan. Dit betreft uitgebreide en multidisciplinaire zorg voor slachtoffers van familie en seksueel geweld, die
juridische begeleiding, gerechtelijke verdediging en psychologische begeleiding nodig hebben. Tien alleenstaande moeders
zijn getraind in banketbakken.

•

Met LUVAR, een bedrijf dat siropen produceert voor het maken van de Peruaanse cocktail Pisco Sour, was het mogelijk om
een alliantie aan te gaan waarbij zij hun producten doneren (één of twee flessen om de twee maanden) voor de cursus
bar/restaurant.

•

PURATOS is een bedrijf dat pre-mixproducten voor gebak verkoopt. Zij hebben 7 gratis demonstratieworkshops gegeven
waarbij het bedrijf de chef-kok en de benodigdheden voor de workshop levert. CEDNA zorgt voor de promotie van flyers via
de sociale netwerken en gebruik van het lokaal. Hiermee worden cursisten ingeschreven voor de vakopleidingen of
workshops waarmee bijdragen worden gerealiseerd voor de sociale projecten.

•

BAKE is een bedrijf uit Cusco dat pre-mixproducten in zoetwaren verkoopt. Het was mogelijk om 3 gratis
demonstratieworkshops te houden voor onze cursisten en het grote publiek. Ook hier zorgt het bedrijf voor de chef-kok en
de benodigdheden. CEDNA zorgt voor de promotie via sociale netwerken en de lokale ondersteuning. Hiermee worden
cursisten ingeschreven voor de vakopleidingen of workshops waarmee bijdragen worden gerealiseerd voor de sociale
projecten.

•

Hotel “Rivera del Valle” is een hotel in de Heilige Vallei van Pisac. Het was mogelijk om een alliantie te vormen met als doel
onze cursisten van de cursus bar/restaurant en de cursus housekeeping bij het hotel te kunnen plaatsen.
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3.

DOELSTELLINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN PROJECT

VOORTGANG MEI 2018 – OKTOBER 2019

PLANNING
NOV – DEC 2019

Doelstelling project

Resultaat

Planning

275 jongeren en moeders met schaarse
economische middelen hebben hun
persoonlijkeen
arbeidsvaardigheden
ontwikkeld.

267 (voortgang 97%)

Totaal in opleiding: 80

1 en 2 halfjaar 211 opgeleid
de
3 halfjaar 56 opgeleid

3 halfjaar

140 jongeren en moeders met schaarse
economische middelen werken in toerisme
en andere dienstensectoren.

73 (voortgang 52%)

Totaal in opleiding: 56 (70%)
ter plaatsing bij bedrijven
de
3 halfjaar

ste

de

de

2 halfjaar: 23
de
3 halfjaar: 50

de

Totaal opgeleiden: 11
ter plaatsing bij bedrijven
135 jongeren en moeders met schaarse
economische middelen starten en/of
verbeteren hun eigen bedrijfje.

4.

141 (voortgang 104%)
de

2 halfjaar: 55 vakopleidingen
de
3 halfjaar: 80 georganiseerde
groepen, 6 vakopleidingen

Totaal in opleiding: 24 (30%) starten en/of
verbeteren eigen bedrijfje
de
3 halfjaar

BEGROTING EN UITGAVEN

UITGAVEN TWEEDE JAAR (MEI 2019 TOT MEI 2020) TEN OPZICHTE VAN BEGROTING TWEEDE JAAR

BEGROTING OPLEIDINGSPROJECT IN EURO´S
(01 MEI 2019 - 30 APRIL 2020)

BEGROTING
01 MEI 2019 30 APR 2020

UITGAVEN
01 APR 2019 31 OKT 2019

UITGAVEN
01 APR 2019 31 OKT 2019 %

SALDO
BEGROTING

SALDO
BEGROTING
%

RAPPORTAGE UITGAVEN (DERDE HALFJAAR)
01 MEI – 31 OKTOBER 2019

€

79,253.00

€

43,439.00

55%

€

35,814.00

45%

TOTAAL

€

79,253.00

€

43,439.00

55%

€

35,814.00

45%
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5.

LESSEN EN CONCLUSIES

LESSEN
•
Marktstudies dienen jaarlijks te worden uitgevoerd om arbeidsvraag te identificeren en nieuwe vakopleidingen te
implementeren.
•
Uitval van cursisten vanwege familie omstandigheden, urgentie van het werk.
•
Bij de projectplanning moet rekening worden gehouden met het seizoen aanbod van arbeid in het toerisme, omdat de
belangrijkste economische activiteit van Cusco toerisme is en er hoge en lage seizoenen zijn die het proces van plaatsing op
de arbeidsmarkt beïnvloeden.
Conclusies
•
Er dient continue te worden gewerkt op het gebied van de verspreiding van sociale media. Voor merkpositionering dienen
we ook traditionele communicatie middelen te gebruiken zoals radio: tv, verspreiding met flyers, geschreven media.
•
Informele bedrijven garanderen geen goede ontwikkeling van cursisten.

BIJLAGE FOTO´S
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CURSISTEN CURSUS BAR/RESTAURANT
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CURSISTEN ASSISTENT-KOK

CURSISTEN BANKETBAKKEN
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CURSISTEN HOUSEKEEPING

UITREIKING CERTIFICATEN AAN GESLAAGDE CURSISTEN
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SUCCESVOLLE ZAKENMENSEN VERTELLEN HUN VERHAAL TER MOTIVATIE AAN CURSISTEN

DEMONSTRATIEVE WORKSHOPS MET PRODUCTEN VAN BEDRIJVEN VOOR HET WERVEN VAN CURSISTEN

P a g i n a 12 | 12

