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ALGEMENE INFORMATIE
Titel project

:

Duur project
Periode uitvoering
Begunstigden
Uitvoering project
Totale begroting

:
:
:
:
:

Vakopleidingen voor plaatsing op de arbeidsmarkt en het starten/verbeteren van
een eigen bedrijf voor jongeren en moeders van plattelands- en stedelijke gebieden
van de regio Cusco, Peru.
2 jaar
1 mei 2018 – 30 april 2020
275 jongeren en moeders met schaarse economische middelen
Algemeen coördinator projecten, Projectcoördinator, projectassistente
€ 133.414,-- (2 jaar)

1.

PROJECT ACHTERGROND

1.1

OVER DE SAMENWERKING MET STICHTING VILCABAMBA UIT NEDERLAND

Stichting Vilcabamba, in samenwerking met haar lokale partnerorganisatie CEDNA, voert reeds gedurende 14
jaar het programma: ONDERNEMERSCHAP EN PLAATSING ARBEIDSMARKT uit met het project:
“Vakopleidingen voor plaatsing op de arbeidsmarkt en het starten/verbeteren van een eigen bedrijf voor
jongeren en moeders van plattelands- en stedelijke gebieden van de regio Cusco”.
Met deze ervaring heeft CEDNA zich binnen de doelgroep weten te positioneren en is strategische allianties
met lokale overheidsinstellingen en particuliere instellingen (NGO's, stichtingen en bedrijven) aangegaan.
CEDNA is erin geslaagd een uitgebreid geïntegreerd opleidingssysteem aan te bieden voor het genereren van
werk en zelfstandig ondernemerschap gericht op mensen met een laag inkomen. Dit is gebaseerd op de
behoeften van de arbeidsmarkt (bedrijven), met goed gestructureerde cursussen die voldoen aan de vraag en
het profiel van de doelgroep.

1.2

OVER HET PROJECT

• Problematiek
Het probleem van de jeugdwerkloosheid in de stedelijke gebieden (buitenwijken) van de stad Cusco is dat
men kampt met armoede die meer dan vier keer hoger is dan de werkloosheid onder volwassenen (3,2%).
1
Daarbij komt de kwaliteit van de werkgelegenheid voor jongeren. Volgens Enaho hebben bijna 9 op de 10
werknemers onder de 24 jaar een informele baan. Voor de overige actieve werkzame bevolking is het
percentage 69%.
• Project beschrijving
Het project voert vakopleidingen en ondernemerschap met een hoge arbeidsvraag uit voor 275 jongeren en
moeders met schaarse economische middelen die voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt.
• Over de impact van het project
Tijdens de uitvoering van het project zijn in totaal 461 begunstigden opgeleid, terwijl de doelstelling 275 was.
Bijna een verdubbeling! Een totaal van 65% van de begunstigden heeft na 2 jaar het inkomen verbeterd.

1

Enaho: Encuesta Nacional de Hogares. Is het onderzoek naar levensomstandigheden van het Nationaal Instituut
voor de Statistiek (INEI) dat sinds 1995 wordt uitgevoerd.
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•

Over de doelstellingen en resultaten van het project

DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN PROJECT UITVOERING MEI 2018 - MEI 2020
Projectdoelstellingen

Resultaat %
over project
doelstelling

Resultaten

275 Jongeren en moeders met schaarse economische
middelen hebben hun persoonlijke en
arbeidsvaardigheden ontwikkeld.

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

135 Jongeren en moeders met schaarse economische
middelen starten en/of verbeteren hun eigen bedrijfje.

Totaal opgeleid: 461

168%

* Opgeleid vakopleidingen: 226
* Opgeleid eigen bedrijf: 235

Geplaatst bij bedrijven 136 (60%) van de
226 opgeleiden.

97%

Gestart en/of verbeterd eigen bedrijfje 165
(70%) van de 235 opgeleiden.

122%

Over de uitvoering van de begroting

BEGROTING OPLEIDINGSPROJECT
IN EURO’S
(1 MEI 2018 - 30 APRIL 2020)

BEGROTING
1 MEI 2018 30 APRIL 2020

UITGAVEN
1 MEI 2018 30 APRIL 2020

UITGAVEN
1 MEI 2018 30 APRIL 2020
%

SALDO
BEGROTING
€

SALDO
BEGROTING
%

UITGAVEN
1 MEI 2018 – 30 APRIL 2020

€

133.414,--

€

128.040,--

96%

€

5.374,--

4%

TOTAAL

€

133.414,--

€

128.040,--

96%

€

5.374,--

4%
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2.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

2.1

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1.

MARKTONDERZOEK NAAR DE ARBEIDSVRAAG

Aan het begin van elk jaar is een marktanalyse uitgevoerd om de vraag naar arbeid te bepalen van de
toonaangevende bedrijven in Cusco. Deze analyse omvat directe observatie en interviews met ondernemers
om de behoeften van de arbeidsmarkt te bepalen. Er is een enorme vraag naar bartenders. Er is door het
Ministerie van Onderwijs certificering afgegeven om deze nieuwe vakopleiding binnen ons educatief aanbod
te implementeren.
2.

AANVRAAG VAKOPLEIDINGEN BIJ MINISTERIE VAN ONDERWIJS

Na de behoeften van de markt te hebben geïdentificeerd, heeft CEDNA autorisatie aangevraagd om
cursussen te mogen geven volgens de voorschriften van het Ministerie van Onderwijs en het verkrijgen van
een ministeriële goedkeuring. Hierdoor hebben we toestemming gekregen om korte vakopleidingen te
geven.
De goedgekeurde cursussen waren: Assistent-kok Peruaanse en internationale keuken, Basiscursus
banketbakken, Bar en restaurant, Housekeeping en Eigen bedrijf.
3.

PROMOTIE VAN HET PROJECT

Er is gewerkt aan de modernisering van de grafische lijn en een merkpositioneringsplan, dat is gebaseerd op
de verandering van het institutionele imago met moderne inhoud en kwaliteitsonderwijs met de slogan
ONTDEK JE TALENT! Hiertoe behoorde het maken van nieuwe video's in de topbars met de beste chef-koks
en bartenders die een grote impact in de stad Cusco hebben, met als gevolg dat 95% van de begunstigden
voor de vakopleidingen zich via sociale netwerken heeft aangemeld. Voor de cursistenwerving in 2019 is
dezelfde promotiestrategie uitgevoerd, met als resultaat 80% via sociale netwerken en 20% door contacten
en aanbevelingen.
4.

PRESENTATIE PROJECT

Voorafgaande en tijdens de uitvoering hebben we het project aan lokale autoriteiten, NGO's,
bedrijven, gemeenschapsbesturen,
gemeenschapsleiders
en
begunstigden
ter
bewustmaking
gepresenteerd. Eveneens is het project gepresenteerd aan overheidsorganisaties zoals het Ministerie van
Werkgelegenheid in verband met werkloosheid en arbeidsbemiddeling en het Ministerie van de Vrouw die de
rechten van vrouwen verdedigt.
5.

•
•
6.

IDENTIFICATIE VAN BEGUNSTIGDEN MET STEUN VAN LOKALE OVERHEDEN EN DIRECT
BEGUNSTIGDEN
Identificatie via lokale overheden.
Directe identificatie van de begunstigde.
ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET STRATEGISCHE ALLIANTIES

Er zijn overeenkomsten ondertekend met Gemeenten: Districtsgemeente San Jerónimo, Districtsgemeenten
van Andahuaylillas, Districtsgemeente Pitumarca en Districtsgemeente Pisaq.
Er zijn overeenkomsten ondertekend met NGO’s: Casa “Mantay”, Casa “Hogar de Menores María Salomé
Ferro Cusco”, Caritas Cusco, CEM (Centro de Emergencia Mujer Cusco) en NGO Pan Soy.
Er zijn overeenkomsten gesloten met Bedrijven: LUVAR, PURATOS en BAKE.
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7.
UITVOERING BASIS- EN EINDGEGEVENS PROJECT
De volgende methoden zijn gebruikt voor het verkrijgen van de basis- en eindgegevens van de begunstigden
van het project:
•
Persoonlijke interviews en enquêtes.
•
Implementatie van een controle- en vervolgsysteem met gegevens van cursisten in het CEDNA
cursistendatabasesysteem.
2.2 RESULTAAT 1: JONGEREN EN MOEDERS MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN HEBBEN HUN
PERSOONLIJKE EN ARBEIDSVAARDIGHEDEN ONTWIKKELD
1.

ONTWIKKELING VAKOPLEIDINGEN

Het bevorderen en akkoord tot actieve deelname en selectie met hun respectieve regels en voorschriften
van de begunstigden
Voorafgaand aan de start van de vakopleidingen zijn interne voorschriften voor cursisten en docenten
ontworpen. Dit betreft onder andere het correct gebruik van opleidingslokalen die passen bij de nieuwe
onderwijsmethodologieën en gezondheidsnormen. Alle interne voorschriften zijn bij de start van de cursus
uitgereikt om een actieve deelname van cursisten en docenten te garanderen.
Ontwikkeling van curriculum en syllabus van de aan te bieden cursussen
Er is een gestandaardiseerde syllabus van de cursussen ontwikkeld, rekening houdend met de nieuw
2
ontwikkelde DUAL methodologie rond het oplossen van opleidingsproblemen, het aantal opleidingsuren,
modules en competenties die het mogelijk maken het opleidingsaanbod op verschillende manieren te
integreren.
Programmering van de aan te bieden cursussen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het jaarlijks operationeel plan is opgesteld.
De programmering, begroting en planning van de uit te voeren cursussen zijn gemaakt.
Richtlijnen syllabus voor docenten zijn ontwikkeld.
Docenten zijn aangenomen.
Programmering van cursusmaterialen voor de cursussen zijn uitgevoerd.
Ontwikkeling van stages bij topbedrijven in de stad (Marriott Hotel, Monasterio Hotel, Bar/restaurant
Republic del Pisco).
Ontwikkeling stimulansen.
Ontwikkeling motiverende gesprekken.
Ontwikkeling sessies persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke marketing.
Ontwikkeling van workshop betreffende het op juiste wijze behandelen van voedsel en hygiëne.
Ontwikkeling motivatie workshops met succesvolle ondernemers.
Ontwikkeling bedrijfsbezoeken bij bedrijven, afhankelijk van de gekozen cursus.
Ontwikkeling workshops in CEDNA met vertegenwoordigers van bedrijven van belangrijke internationale
merken (KUIPER, RON SANTA TERESA, HABANA CLUB, PISCO 4 GALLOS, PURATOS, BAKE) ter presentatie
van hun producten voor begunstigden en het grote publiek.

2

Dubbele methodologie. Deze nieuwe methodologie maakt het juiste management mogelijk in het trainingsproces dat studenten
kunnen krijgen, onder leiding van hun docent, met de steun van de verschillende bedrijven in de stad Cusco, door procedures en
voorschriften te identificeren die het juiste cursistentrainingsproces mogelijk maken.
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2.

UITVOERING VAKOPLEIDINGEN

Tijdens de uitvoering van het project is met 324 cursisten gestart met het opleiden in de vakopleidingen,
waarvan 226 studenten (70%) hun opleiding hebben afgerond, met in totaal 21 cursusgroepen waarvan de
basiscursus banketbakken het grootste aantal cursisten heeft gehad.
CURSUSSEN 1STE HALFJAAR
Totaal
groepen
1
1
1
1
4

CURSUSSEN 2DE HALFJAAR

Aantal
cursisten

Totaal
groepen

Assistent-kok
Basis
banketbakken

16

2

15

2

Housekeeping
Bar en
restaurant

19

2

18

2

SUBTOTAAL

68

8

Naam cursus

CURSUSSEN 3DE HALFJAAR

Aantal
cursisten

Totaal
groepen

Assistent-kok
Basis
banketbakken

30

1

30

2

Housekeeping
Bar en
restaurant

30
30

1

SUBTOTAAL

120

4

Naam cursus

Naam cursus
Assistent-kok
Basis
banketbakken
Housekeeping
Bar en
restaurant
SUBTOTAAL

CURSUSSEN 4DE HALFJAAR

Aantal
cursisten

Totaal
groepen

14

1

28

2
1

14

1

56

5

Naam cursus

TOT
Aantal
Cursisten
cursisten

Assistent-kok
Basis
banketbakken

16

76

32

105

Housekeeping
Bar en
restaurant

16

65

16

78

SUBTOTAAL

80

324

• Sessies persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke marketing
Binnen de cursus persoonlijke ontwikkeling zijn 3 problemen ontdekt: familieproblemen tussen broers en
zussen, kinderen en relatieproblemen. In sommige gevallen is geweld tussen echtparen aangepakt door
middel van persoonlijke begeleiding met de CEDNA-docent/psycholoog die de sessies aan de cursisten heeft
gegeven.
Cursisten van de cursusgroepen bar/restaurant en housekeeping zijn door gebrek aan vertrouwen nogal
verlegen (geweest). Ze hebben hun problemen gedeeld door middel van interactie, het delen van ideeën en
het maken van argumenten om hun verlegenheid en vertrouwen te overwinnen. Hierdoor is het erg nuttig
gebleken dat de groepen uit jongeren en volwassenen bestaan, omdat het wederzijdse steun heeft
gecreëerd, zodat ze elkaar kunnen adviseren en vertellen wat er is gebeurd.
• Hotel bedrijfsbezoeken cursisten
Hotel bedrijfsbezoeken hebben plaatsgevonden bij de volgende hotels:
Ø Met de cursisten van de cursus housekeeping: hotel “Costa del Sol” in Cusco, hotels in de Heilige Vallei:
“Hilton Garden Inn”, hotel “José Antonio”, “Hotel Belmond”.
Ø Met de cursisten van de cursus assistent-kok: hotel “Palacio Nazarenas” in Cusco (staat in top 10 van
beste hotels ter wereld).
Ø Met de cursisten van de cursus bar/restaurant: bar “Limbus”, hotel “Marriott”, bar/restaurant “República
del Pisco” en “London” in Cusco.
Ø Met de cursisten van de cursus banketbakken aan verschillende hotels.
Deze bedrijfsbezoeken zijn aan het begin van hun opleiding uitgevoerd om motivatie bij studenten te
genereren om bij bedrijven in de toeristische sector van hotels en bars in Cusco en de Heilige Vallei te gaan
werken. Deze hotels en bar/restaurants worden erkend op de toeristenmarkt.
• Afsluiting vakopleidingen
Er zijn groepsafsluitingen gehouden. Voor de afsluiting hebben de cursisten samengewerkt om verschillende
producten te presenteren die ze tijdens hun opleiding hebben leren maken in de gevolgde opleiding.
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3.

WORKSHOPS EIGEN BEDRIJF

Workshop Eigen Bedrijf in gemeenschappen
Er hebben workshops Eigen Bedrijf in 2 gemeenschappen van het district Andahuaylillas en 3 in de
gemeenschappen van het district Pitumarca plaatsgevonden Met een deelname van 120 begunstigden. Voor
het geven de workshops is het noodzakelijk geweest om specialisten te contracteren betreffende
3
canvasmethodologieën en beheersing van de Quechua-taal (Indiaanse taal die wordt gesproken door circa 810 miljoen mensen).
Workshop Eigen Bedrijf in het opleidingsgebouw van CEDNA
Voor deze workshop is de module: het opstellen en beheren van businessplannen beschouwd als een
transversale cursus (aanpak in samenwerking met verschillende sectoren). Voor het geven van de workshop
heeft CEDNA professionals gespecialiseerd in het onderwerp van de NGO PAN SOY gecontracteerd die erin
zijn geslaagd om 50 begunstigden van 3 vakopleidingen op te leiden.
4.

SESSIES PRESENTATIE SUCCESVOLLE ONDERNEMERS

Om cursisten aan het begin van de opleiding te motiveren zodat ze ook een eigen bedrijfje kunnen beginnen,
zijn succesvolle ondernemers uitgenodigd om hun verhaal te vertellen.
Succesvolle ondernemers die zijn uitgenodigd uit de regio:
•

Een mevrouw die een prijs voor beste ondernemer van het financiële bedrijf Mibanco heeft gewonnen
die met een Peruaans product genaamd ‘Kinkones’ (een zoete cake) heeft geconcurreerd. Zij heeft een
nieuw product gemaakt van quinoa en quiwicha. Mevrouw heeft momenteel een winkel in het centrum
van Cusco waar zij haar producten verkoopt. Ze vertelde over haar geschiedenis, hoe ze haar bedrijfje is
gestart en heeft hiermee de cursisten gemotiveerd dat je met weinig geld een bedrijfje kunt starten.

•

Een mevrouw die op bestelling snacks en taarten verkoopt. Zij vertelde hoe ze haar bedrijfje is begonnen
en dat het heel goed gaat. Zelf heeft ze andere ondernemers uitgenodigd om ook hun verhaal te
vertellen aan de cursisten van CEDNA. Dit betrof de ondernemers van supermarkt “Orion” en een bekend
restaurant in het centrum van Cusco genaamd “La Yola”.

2.3

RESULTAAT 2: JONGEREN EN MOEDERS MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN WERKEN IN
TOERISME EN ANDERE DIENSTENSECTOREN

1.

PLAATSING ARBEIDSMARKT CURSISTEN VAKOPLEIDINGEN

Identificatie en vergelijking van bedrijven in de dienstensector voor plaatsing arbeidsmarkt
Met de basisgegevens (enquêtes) is het totaal aantal cursisten voor plaatsing op de arbeidsmarkt bepaald.
Volgens deze basisinformatie voeren we de segmentatie van bedrijven uit volgens het profiel van de
begunstigde en hun opleiding bij CEDNA. Er is een projectpresentatieplan van geïdentificeerde bedrijven
gemaakt. Er zijn presentaties aan bedrijven in het toerisme in Cusco gegeven waarbij cursisten bij bedrijven
werk hebben gekregen.

3

Het Canvas Model is een hulpmiddel om innovatieve bedrijfsmodellen te definiëren en te creëren die 4 hoofdgebieden
vereenvoudigen: klanten, levering, infrastructuur en economische levensvatbaarheid in een tabel met 9 divisies.
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Bezoeken aan bedrijven door projectteam
In totaal zijn ongeveer 100 potentiële bedrijven geïdentificeerd waarbij het projectteam bezoeken aan deze
bedrijven heeft gebracht zoals hotels, bars, banketbakkerijen en restaurants in de regio Cusco om de
cursisten te kunnen plaatsen.
Geplaatste cursisten bij bedrijven
Er zijn 136 cursisten van de cursussen housekeeping, banketbakken, assistent-kok en bar/restaurant bij
bedrijven geplaatst. Het is niet mogelijk gebleken om meer cursisten te plaatsen daar vanaf 16 maart 2020 in
Peru de nationale quarantaine in verband met de uitbraak van het Coronavirus geldt.
Van onze geplaatste cursisten hebben we een cursist van de cursus bar/restaurant gehad. Een jongen uit de
provincie Cusco die alleen woont in Cusco en moet werken om een opleiding te volgen en de kosten van
levensonderhoud te kunnen betalen. Hij is bij een bar geplaatst.
Evenzo hebben we een van onze cursisten, een alleenstaande moeder bij een banketbakkerij geplaatst. Ze
werkt om haar kinderen een betere kwaliteit van leven te geven. Ze werkt in late diensten en 's ochtends
zorgt ze voor haar kinderen totdat ze naar school gaan en vervolgens ze later bij school weer ophaalt.
We zijn er tevens in geslaagd om een cursist van de cursus housekeeping bij hotel "Palacio Nazarenas" in
Cusco te plaatsen. Het is een hotel in de top 10 van beste hotels ter wereld. Eveneens is een cursist geplaatst
van dezelfde cursus bij “Hotel Belmond” en cursisten bij verschillende hotels zoals “Hotel San Juan de Dios”,
“Hotel Sumaq” en “Hotel José Antonio”.
Van de cursisten van de cursus housekeeping werken de meesten parttime, ochtendploeg en middagploeg. In
de vrije tijd die ze hebben, blijven ze opleidingen volgen die aansluiten bij wat ze bij CEDNA hebben geleerd.
2.4

RESULTAAT 3: JONGEREN EN MOEDERS MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN STARTEN
EN/OF VERBETEREN HUN EIGEN BEDRIJFJE

1.

STARTEN EIGEN BEDRIJFJE

80% van deze begunstigden zijn huisvrouwen die geen tijd hebben om op de arbeidsmarkt te worden
geplaatst bij bedrijven omdat een groot deel van de tijd wordt besteed aan de zorg voor hun kinderen. In hun
vrije tijd produceren ze producten voor de verkoop aan familie en vrienden. Sommigen verkopen hun
producten aan kruidenierswinkels of door straatverkopen.
Met de docent gespecialiseerd in businessplannen, hebben cursisten van de vakopleidingen deelgenomen,
die geïnteresseerd waren in het starten van hun bedrijfje. Tijdens deze dynamische sessies hebben ze hun
eigen bedrijfsplan gepresenteerd. Na hun opleiding hebben ze persoonlijk advies van de docent gekregen
zodat ze hun businessplannen konden blijven verbeteren. De docent heeft kunnen ondersteunen bij het
starten van hun bedrijfje. Cursist mevrouw Gladys is een banketbakkerij gestart. Cursist mevrouw Doris heeft
haar banketwinkel geopend in Qusipata.
Eveneens waren er twee cursisten (moeders van 25 en 26 jaar oud) die zijn opgeleid in de cursus
banketbakken. Zij hebben samen een banketbakkerij geopend. Ze hebben hun spaargeld verzameld en een
oven en wat keukengerei voor de banketbakkerij gekocht. Ze hebben een kleine ruimte in Cusco gehuurd om
daar te kunnen werken.
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2.

VERBETEREN EIGEN BEDRIJFJE
•

In totaal zijn 168 van de 240 geselecteerde begunstigden opgeleid uit de gemeenschappen in het
verbeteren van hun eigen bedrijfje in samenwerking met gemeenten van de volgende districten:

Districtgemeente Pisaq
Er is bereikt dat paddenstoelenproducenten van 5 gemeenschappen (120 producenten van Cuyo grande,
Cuyo chico, Qota Taky, Chahuaytiri en Ampay) zijn opgeleid in het bereiden van maaltijden met
paddenstoelen. Het belangrijkste doel is om nieuwe gastronomische routes in de gemeenschappen te
creëren en de maaltijden te kunnen verkopen o.a. op lokale gastronomische markten.
Districtgemeente Andahuaylillas
Er is bereikt dat een groep van 30 begunstigden van de lokale markt Andahuaylillas zijn opgeleid in het maken
van bedrijfsplannen, bedrijfsbeheer, effectieve verkoop en persoonlijke marketing met als belangrijkste doel
het verbeteren van hun producten en dienstverlening.
Gemeente Pitumarca
Er is bereikt dat 3 gemeenschappen (Phinaya, Ananiso en Hachipacha) met een totaal van 90 begunstigden
zijn opgeleid in de regionale gastronomie, klantenservice en housekeeping. Deze gemeenschappen bevinden
zich op de toeristische route naar de berg met de 7 kleuren (berg Vinicunca 5.200 m). Het belangrijkste doel is
de verkoop van hun producten en diensten aan toeristen en op de lokale markt.
•

3.

Er is bereikt dat 74 geïnteresseerde cursisten van de vakopleidingen zijn opgeleid in het verbeteren
van hun eigen bedrijfje in samenwerking met de gespecialiseerde docent businessplannen.
De cursisten hebben deelgenomen aan de dynamische sessies om hun eigen businessplannen te
presenteren. Na hun opleiding hebben ze persoonlijk advies gekregen om ze met hun
businessplannen te helpen en hun bedrijfje te kunnen verbeteren. Cursist Hermelinda heeft haar
bedrijfje verbeterd met de verkoop van ontbijten. Er is een groep cursisten geweest die een eigen
bedrijfje is begonnen in banket.
PREMIES VOOR BESTE BUSINESSPLANNEN

Er is een businessplanwedstrijd gehouden onder de cursisten van de cursussen banketbakken, assistent-kok
en bar/restaurant. De businessplannen zijn gepresenteerd aan een jury bestaande uit CEDNA-professionals
en geëvalueerd, waarna de geldpremies zijn uitgereikt aan de beste vier businessplannen van iedere cursus.
Enkele prijswinnaars:
• Een cursist van de banketbakkerscursus die de eerste plaats heeft gewonnen met het starten van een
bedrijfje met taarten en gebak met natuurlijke Andes-producten (quinoa, kiwicha, enz.). Het is een
bedrijfje dat bestellingen verzorgt en bezorgt aan al zijn klanten met een virtuele winkel.
• Een andere cursist van de banketbakkerscursus verkoopt op lokale markten en aan bedrijven
desserts, onder andere aan CEDNA. Deze cursist had een erg zieke moeder waardoor hij voor de
inkomsten diende te zorgen voor zijn jongere broertje en zijn moeder.
• Een cursist van de kookcursus heeft haar bedrijfje, dat ontbijten verkoopt, verbeterd en het geleerde
van de CEDNA-opleiding uitgevoerd, waardoor haar inkomen is toegenomen.
4.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN FOLLOW-UP EIGEN BEDRIJFJES

In de verafgelegen gemeenschappen is kortdurende advisering door de bedrijfsadviseurs uitgevoerd, zoals bij
de gemeenschap Phinaya dat zich op 8 uur van de stad Cusco bevindt. Dit door de lange reistijden.
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2.5

BEGELEIDING, MONITORING en EVALUATIE

Ons digitale controlesysteem maakt gepersonaliseerde follow-up en monitoring mogelijk, waardoor ook de
ontwikkeling van elke cursist kan worden geëvalueerd met betrekking tot hun basisgegevens van het project.
Voordelen systeem:
•
•
•
•
•

Meet sociaaleconomische indicatoren.
Controle over klasbezoek mogelijk.
Controle prestaties begunstigden.
Controle plaatsing arbeidsmarkt.
Systematisering van resultaten van beste cursisten voor prijzen.

Van de cursisten
Tijdens en na de opleiding heeft follow-up en begeleiding plaatsgevonden betreffende de deelname van de
cursisten aan de cursussen en andere activiteiten. Dit door middel van telefonisch contact in verband met
hun afwezigheid, wat voor problemen er zijn, hoe het op hun werk gaat, enz.
Van onze opgeleide cursisten zijn er 17-jarige jonge vrouwen, alleenstaande moeders, geweest, die
slachtoffer van verkrachting zijn en in opvangcentra zitten, maar met de wens om door te gaan met het
volgen van een opleiding. Evenzo jonge mannen, die ook in opvangcentra wonen, die wees zijn, die door hun
ouders tijdens hun jeugd in de steek gelaten zijn, of van ouders met alcoholproblemen.
Er is ook een cursist geweest die 2 uur nodig had om naar Cusco te komen. Hij werkte in een restaurant en na
zijn werk kwam hij naar iedere les omdat hij meer wilde leren, zodat ze zijn maandsalaris konden verhogen of
zodat hij een nieuwe baan kon krijgen om verder te kunnen studeren.
Evenzo zijn er gesprekken met cursisten gevoerd over de methodologieën die de docenten gebruiken, om ze
later te evalueren en om een strategie met de docent te ontwikkelen op een bepaald aspect dat de studenten
aangeven om te verbeteren.
Van de docenten
Er zijn bijeenkomsten met docenten geweest om de voortgang en nieuwe methodologieën van CEDNA te
bespreken om het beste resultaat te bereiken. Evenzo is bij elke leraar follow-up uitgevoerd over de stiptheid
en voortgang van elke cursus. Tevens is door middel van een enquêteformulier aan de cursisten gevraagd
naar de kwaliteit van de docent en het lesgeven.
De docenten van de cursussen hebben een hoge mate van waardering gekregen, dit mede door de
professionaliteit en vakkennis van de erkende hotels en/of restaurants waar zij werkzaam zijn of zijn geweest
en hierdoor ook grote betrokkenheid hebben getoond om hun cursisten bij deze bedrijven te kunnen
plaatsen.
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3.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN, CONCLUSIES EN LESSEN

• Resultaten project:
Ø 461 opgeleiden (226 vakopleidingen, 235 eigen bedrijf).
Ø 136 geplaatst bij bedrijven.
Ø 165 starten/verbeteren eigen bedrijf.
• Resultaten van de activiteiten
Ø Autorisatie en certificering van de opleidingen door het Ministerie van Onderwijs.
Ø Implementatie van marketing digitale en sociale netwerksystemen.
Ø Samenwerkingsovereenkomsten met Districtgemeenten, NGO’s en bedrijven.
Ø Uitvoering van 21 groepen vakopleidingen.
Ø Implementatie van digitaal monitoring en follow-up-systeem.
Ø Ondersteuning en promotie van het programma van gemeenten en ministeries.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
• Het huidige opleidingsgebouw in Cusco is te klein en voldoet niet langer om het opleidingsproject uit te
voeren door het toenemende aantal cursisten. Vooral omdat het moet voldoen aan bepaalde eisen die
zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, zoals minimum-oppervlakte per leslokaal en andere
zaken met betrekking tot veiligheid en aanvullende diensten.
• Samenwerkingsovereenkomsten bieden geen garantie voor het nakomen van de afspraken door
gemeenten. Schriftelijk toegezegde betalingen worden niet voldaan. We zijn dus terughoudender
geworden om met gemeenten samen te werken.
• De basisgegevens van het project hebben het mogelijk gemaakt om de bijzonderheden te bepalen van elk
van de gezinnen waarmee het programma is uitgevoerd. Hiermee ontstaat een lokale analyse die het
mogelijk maakt om te sturen, afhankelijk van het probleem dat wordt geïdentificeerd met de hoogste
prevalentie.
• Aanwezigheid van Venezolaanse migranten die illegale diensten aanbieden tegen prijzen die onder het
marktaanbod liggen. Dit veroorzaakt hogere werkloosheid en belemmert het proces van plaatsing op de
arbeidsmarkt.
• Bedrijven eisen competitief personeel. Hierdoor dient de opleidingsmethodologie te worden vernieuwd
om competitief personeel te bereiken.
• Informele bedrijven staan niet garant voor een goede winstontwikkeling.
• Er bestaat seizoensgebondenheid in de onderwijsvraag. Er zijn maanden waarin er geen begunstigden zijn
vanwege het werken in de landbouwsector.
BELANGRIJKSTE LESSEN
•

•
•
•

Bij de planning van het project moet rekening worden gehouden met de seizoensinvloeden van het
arbeidsaanbod, omdat de belangrijkste economische activiteit van Cusco het toerisme is en er hoog- en
laagseizoen is, dat het proces van arbeidsplaatsing beïnvloedt.
Er moet meer worden gedaan aan de promotie op sociale netwerken. Voor merkpositionering is ook
traditionele communicatie nodig zoals radio, tv, flyers, geschreven media en telefoon.
Jaarlijks dienen marktstudies te worden uitgevoerd om de onvervulde arbeidsvraag te identificeren en
nieuwe vakopleidingen te implementeren.
Uitval van begunstigden vanwege familieproblemen, urgentie op het werk.

BIJLAGE: Foto´s project
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PROMOTIE ACTIVITEITEN

NIEUW IMAGO CEDNA
NIEUW: SLOGAN “ONTDEK JE TALENT” (DESCUBRE TU TALENTO) EN NIEUW: LOGO

PRESENTATIE PROJECT AAN GEMEENTEN
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CURSUSSEN EIGEN BEDRIJF MET GEMEENTEN

Paddenstoelenproducenten district
Pisaq

Opleiding in het bereiden van gastronomische
maaltijden met paddenstoelen
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BEDRIJFSBEZOEKEN / STAGES

CURSISTEN NIEUWE VAKOPLEIDING: BAR/RESTAURANT
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CURSISTEN ASSISTENT-KOK

CURSISTEN BANKET-BAKKERSOPLEIDING

CURSISTEN HOUSEKEEPING
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UITREIKING CERTIFICATEN CURSISTEN

SUCCESVOLLE ZAKENMENSEN VERTELLEN HUN ERVARINGEN

GRATIS DEMONSTRATIE WORKSHOPS PROMOTIE PRODUCTEN BEDRIJVEN VOOR WERVEN CURSISTEN
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