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1.

PROJECTACHTERGROND
1.1

OVER DE SAMENWERKING MET STICHTING VILCABAMBA UIT NEDERLAND

Stichting Vilcabamba, in samenwerking met haar lokale partnerorganisatie CEDNA, voert gedurende 15 jaar
het programma: ONDERNEMERSCHAP EN PLAATSING ARBEIDSMARKT uit met het 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 in Peru”.
1.2
•

OVER HET PROJECT

Problematiek
Jongeren met schaarse economische middelen en een laag opleidingsniveau voor werk, leven in armoede en
door de effecten van de pandemie niet in staat om hun economisch inkomen te verbeteren.

•

Projectbeschrijving
Het project richt zich op een doelgroep met een hoge mate van kwetsbaarheid in voorstedelijke en landelijke
gebieden van Cusco, met als doel de begunstigden te trainen in: het inzetten van vaardigheden en talenten, in
housekeeping, banketbakken, bar/restaurant en assistent-kok, voor plaatsing op de arbeidsmarkt en
ondernemerschap.
Het project betreft het opleiden van 200 begunstigden (120 personen voor ondernemerschap en 80 personen
voor plaatsing op de arbeidsmarkt).
Er zijn 2 trainingsperiodes uitgevoerd: juni-september 2021 en oktober-december 2021.

•

Over de voortgang van de halfjaarlijkse resultaten van de doelstellingen

Doelstelling project

VOORTGANG UITVOERING JUNI-DECEMBER 2021
Resultaat

Over 12 maanden worden 200 vrouwen en mannen met schaarse
economische middelen opgeleid om hun persoonlijke en
arbeidsvaardigheden te verbeteren.

Totaal opgeleiden 158 (voortgang 79%)
•
66 opgeleiden plaatsing arbeidsmarkt
• 92 opgeleiden ondernemerschap

Gedurende de 12 maanden van de 80 opgeleiden werken er 56
vrouwen en mannen met schaarse economische middelen in
verschillende dienstensectoren

35 (voortgang 62,5%)

Gedurende de 12 maanden: van de 120 opgeleiden starten en/of
verbeteren 84 vrouwen en mannen met schaarse economische
middelen hun eigen bedrijfje

53 (voortgang 63,1%)
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•

Over de voortgang van de begroting van het project

BEGROTING OPLEIDINGSPROJECT
IN EURO´S
(1 JUNI 2021–31 MEI 2022)

UITGAVEN
2021

2.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

2.1

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

BEGROTING
1 JUNI 202131 MEI 2022

€

95.360,00

(6 MAANDEN)

UITGAVEN
1 JUNI 202130 NOV 2021
%

€ 48.366,00

51%

UITGAVEN
1 JUNI 2021 30 NOV 2021

SALDO
BALANS
1 DEC 2021 –
31 MEI 2022
(6 MAANDEN)

€

46.994,00

SALDO
BALANS
1 DEC 2021 –
31 MEI 2022
%

49%

1
MARKTONDERZOEK NAAR DE ARBEIDSVRAAG
Aan het begin van het jaar is een marktanalyse uitgevoerd om de vraag naar arbeid te bepalen van de
toonaangevende bedrijven in Cusco. Deze analyse omvat directe observaties en interviews met ondernemers
om de behoeften van de arbeidsmarkt te bepalen.
2. PROMOTIE VAN HET PROJECT
Het CEDNA-team heeft communicatieprofessionals die promotionele activiteiten hebben ontwikkeld om meer
focus te leggen op het aantrekken van cursisten via sociale netwerken (Facebook). Promotie met video's en
professionele flyers op Facebook. En via radio en tv-interviews.
•
Werving en selectie van cursisten
Werving
Gedurende de eerste opleidingsperiode is de werving virtueel via Facebook uitgevoerd. Tijdens de tweede
opleidingsperiode zijn gepersonaliseerde bezoeken in de gebieden afgelegd die voorafgaand zijn geselecteerd
zoals de buitenwijken Tica Tica en Bombonera. Dit om informatie te verstrekken over de verschillende
cursussen en cursisten te kunnen inschrijven.
Selectie
Voor het selecteren van de cursisten hebben persoonlijke interviews plaatsgevonden en zijn enquêtes
uitgevoerd. In totaal zijn tijdens de 2 opleidingsperioden 177 cursisten geselecteerd die virtueel en in het
opleidingsgebouw worden opgeleid.
3. ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET STRATEGISCHE ALLIANTIES
Vanwege de pandemie is het niet mogelijk gebleken om een aantal overeenkomsten, die waren gepland met
bedrijven in de toeristische sector en andere instellingen, verder af te ronden. Deze contacten zullen in de
komende maanden worden hervat.
4.

POST-PANDEMISCHE ONDERWIJSMETHODOLOGIE

De essentie van de methodologie wordt samengevat door de nadruk te leggen op de emotionele factor van de
kleine zakenman of werknemer die op uitdagingen, opofferingen en volharding zal worden getraind die de
bedrijfscultuur ervaart. Dit betreft het begrijpen hoe het in de realiteit werkt. Eveneens betekent dit het
ervaren van de essenties van hun capaciteiten en talenten die elk persoon heeft. Door de uitvoering van de
cursussen zal de ontwikkeling van de persoonlijke capaciteiten van de begunstigden van de opleiding dit
mogelijk maken, wat zich vertaalt in 5 fasen van de syllabusplanning.
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Deze methodologie omvat theorie- en praktijklessen, bedrijfsbezoeken, stages en toepassing van ervaringen
met de deelname van een docent en bedrijfs- of arbeidsadviseur. Evenzo zullen gedeelten van deze cursussen
op een virtuele manier worden gegeven.
5. UITVOERING BASIS- EN EINDGEGEVENSPROJECT
Van iedere cursist zijn gegevens geregistreerd over nauwkeuriger sociaaleconomische informatie om de
doelstellingen te kunnen bereiken. Van iedere cursist is een passend profiel opgesteld.
6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Docenten zijn aangenomen.
Programmering van de cursussen is uitgevoerd.
Ontwikkeling beloningen.
Ontwikkeling motiverende gesprekken.
Ontwikkeling sessies persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke marketing.
Ontwikkeling workshop betreffende het op juiste wijze behandelen van voedsel en hygiëne.
Ontwikkeling motivatieworkshops met succesvolle ondernemers.
Ontwikkeling bedrijfsbezoeken bij bedrijven, afhankelijk van de gekozen cursus.
Coördinatie met de belastingdienst voor het geven van workshops in het formaliseren van bedrijfjes.

7. INVOERING PROTOCOLLEN OPLEIDINGSGEBOUW
Gezien de wereldwijde pandemie heeft CEDNA gezondheidsprotocollen voor personeel en begunstigden
aangepast en bijgesteld.
2.2 RESULTAAT 1: VROUWEN EN MANNEN MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN OPGELEID OM HUN
PERSOONLIJKE- EN ARBEIDSVAARDIGHEDEN TE VERBETEREN
1. UITVOERING CURSUSSEN
PERIODE 1 PERIODE 2
AANTAL
AANTAL
GROEPEN GROEPEN

TOTAAL
GROEPEN

CURSUS

PERIODE 1
AANTAL
CURSISTEN

PERIODE 2
AANTAL
CURSISTEN

TOTAAL
CURSISTEN

TYPE
OPLEIDING

1

1

2

Bar/restaurant

7

11

18

In opleidingsgebouw

1

1

2

Banketbakken

8

12

20

In opleidingsgebouw

1

2

3

Housekeeping

16

30

46

In opleidingsgebouw/Virtueel

0

1

1

Assistent-kok

0

30

30

Virtueel

0

2

2

Commercieel banketbakken en
koken voor lokale markten

0

30

0

1

1

Gebruik van sociale netwerken voor
ondernemerschap

0

25

1

Verbetering eigen bedrijf Plan
internationaal

40

1

TOTAAL

12

Op lokale markten en in
opleidingsgebouw
25

Virtueel

40
In opleidingsgebouw/Virtueel

71

138

209
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• Aanpassing opleidingslokalen voor cursussen bar/restaurant en banketbakken
Om aan de cursisten in het opleidingsgebouw cursussen te kunnen geven, moet afstand worden gehouden
met bioveiligheidsprotocollen. In de opleidingslokalen van bar/restaurant en banketbakken is de ruimte
beperkt en kunnen slechts 7 studenten worden toegelaten met de vereiste afstand. Daarom is besloten om
deze cursussen te verplaatsen naar grotere cursuslokalen zodat momenteel voor deze cursussen 13 cursisten
kunnen worden toegelaten. De cursus bar/restaurant is verplaatst naar het opleidingslokaal van de cursus
housekeeping en daar is tevens de vloer vernieuwd en de verlichting aangepast. De cursus banketbakken
maakt tevens gebruik van het opleidingslokaal van de cursus koken. De cursus housekeeping is verplaatst naar
de grote zaal.
•
Opname video’s cursusrecepten voor de cursus assistent-kok
Door de pandemie is deze cursus virtueel ontwikkeld. De kooklessen met informatie van de recepten van de
cursus zijn met de chef-kok opgenomen om de video een dag voor elke sessie naar de cursisten te sturen die
de ingrediënten en materialen de volgende dag klaar moeten hebben staan om op een vast uur via de
platforms Google-MEET of WhatsApp de maaltijden te bereiden. De chef geeft tijdens deze sessies advies en
begeleidt de cursisten bij de bereiding hiervan.
•
Levering van ingrediënten aan de cursisten van de cursus assistent-kok virtueel
De kookcursus is virtueel uitgevoerd. Wekelijks zijn de ingrediënten voor de recepten gedurende de week
geleverd ter voorbereiding van elke les. In totaal zijn gedurende de opleiding 720 voorraadmanden geleverd.
Door middel van geleverde video´s door de cursisten heeft verificatie plaatsgevonden van het bereiden van de
maaltijden die naar de projectcoördinatie zijn gestuurd.
•
Cursus commercieel banketbakken en koken voor lokale markten
Deze cursus is uitgevoerd voor kleine ondernemers die op lokale markten hun voedselproducten verkopen. Zij
zijn op de markt opgeleid in commercieel koken en banketbakken, zodat ze dit in hun bedrijfje kunnen
implementeren. Tevens zijn ze opgeleid in goede praktijken voor voedselverwerking, kosten en
klantenservice.
•
Persoonlijke ontwikkelings- en marketingsessies
Bijna 2 jaar na het uitbreken van de pandemie is deze cursus aan de nieuwe realiteit aangepast om dit op een
virtuele manier te doen. Het was complex om deze cursus virtuele te kunnen uitvoeren, maar ook met de
ervaring van eerdere cycli is het mogelijk geweest om de thema’s in lesgeven en methodologie te
heroverwegen, wat meer is dan gepersonaliseerde monitoring. Wel zijn veiligheids-, zelfrespect- en
relatieproblemen geconstateerd.
•
Bezoeken aan hotels
Met de cursisten zijn er hotels bezocht, uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen en
gezondheidsprotocollen om besmetting met COVID-19 te voorkomen.
Het betrof hier bezoeken met cursisten van de cursus housekeeping aan Costa del Sol Ramada hotel, het JW
Marriott El Convento hotel en Hotel Jose Antonio alle in Cusco. Met de cursisten van de cursus bar/restaurant
werden Restobar Mamá Jama, bar discotheek Caos en Resto Bar Condorito in Cusco bezocht. Met cursisten
van de cursus banketbakken werd banketbakkerswinkel Giulianna Frambuezza in Cusco bezocht.
Deze bezoeken worden aan het begin van de opleiding uitgevoerd om motivatie onder de studenten te
stimuleren voor het werken in de toeristische sector.
•
Afsluiting vakopleidingen
De afsluiting van de vakopleidingen heeft dit keer op een andere manier plaatsgevonden vanwege COVID-19.
In ieder leslokaal heeft de uitreiking van de certificaten plaatsgevonden met behoud van afstand en met
gebruik van plastic handschoenen, mondkapjes en plastic voorschermen. Tijdens de afsluiting hebben de
cursisten hun eindproducten gepresenteerd.
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2.

WORKSHOPS EIGEN BEDRIJF EN ONDERNEMERSCHAP
Er zijn workshops eigen bedrijf en ondernemerschap gegeven voor de cursisten van de vakopleidingen met als
doel het maken van een businessplan met allerlei onderwerpen zoals marketing, kostenberekening,
investeringen, winsten en verkoop- en marketingmanagement.

3.

SESSIES SUCCESVOLLE ONDERNEMERS
Succesvolle lokale ondernemers zijn uitgenodigd hun verhaal virtueel te vertellen aan het begin van de
vakopleidingen om de cursisten hiermee te motiveren en enthousiast te maken, zodat zij ook een eigen
bedrijf kunnen starten. Via Facebook werd life-verslag gegeven.
De uitgenodigde ondernemers uit de regio Cusco:
• De eigenaar en beheerder van Inka Wasi Boutique Apartments, die vertelde hoe haar bedrijfsidee was
geboren en hoe ze haar appartementenbedrijf geleidelijk heeft geïnnoveerd door de sluiting van het
toerisme, en hoe belangrijk het is om personeel te hebben dat is opgeleid in dit gebied.
• Healthy Foods “GUSKA” het bedrijfje van een ondernemende advocaat en moeder van een kind met
dysplasie (afwijking weefselstructuur) en hersenproblemen, die haar verhaal vertelde vanuit het oogpunt
van een moeder. Ze vertelde dat ze in haar beroep bij een bedrijf werkte tot haar zoon werd geboren met
de diagnose dysplasie en andere problemen en dat hij 24 uur per dag zorg nodig had en ze niet bij het
bedrijf kon blijven werken. Zij begon granola (muesli) aan haar vrienden en familie te verkopen, de start
van haar bedrijfsidee. Momenteel verkoopt ze aan sportscholen en op lokale markten. Een verhaal
waarmee sommige cursisten zich identificeerden. We hebben 2 cursisten die kinderen hebben met
gelijksoortige ziekten zoals autisme en dysplasie.
• Een 26-jarige onderneemster van het bedrijfje Fungus Nutrition, die ons vertelde hoe haar bedrijfsidee
werd geboren in een gesprek met vrienden. De boodschap die ze mee gaf is niet bang te zijn om te vragen
als je iets niet weet en dat er geen leeftijd is om ondernemer te worden.
• De eigenaar van Restobar Maeni Cusco is een ondernemer die sociale acties ondersteunt. Hij heeft over
zijn ervaring in het ondernemerschap vertelt. In het bedrijfsleven moet je innovatief en creatief zijn en
doorzettingsvermogen hebben. Je hoeft niet veel geld of kapitaal te hebben om een succesvolle
ondernemer te zijn.
• De eigenaar van het Restaurant El Huarique, vertelde hoe zijn bedrijfsidee om een restaurant te hebben,
werd geboren. Hoe de pandemie hem op de proef stelde na maanden van sluiting van het bedrijf en
vervolgens met de geleidelijke reactivering en eisen van protocollen uit te leggen dat het hebben van
opgeleid personeel essentieel is voor een bedrijf.
Deelname van succesvolle cursisten aan de life-uitzending via Facebook:
• Lourdes ex-cursist van CEDNA, studeerde banketbakken. Ze is een bedrijfje gestart met de verkoop van
kleine hapjes en gebak op bestelling, wat niet gemakkelijk voor haar is met 2 kinderen die 7 en 3 jaar oud
zijn, maar als iemand iets wil, kan het zeker lukken en dat afhankelijk werk niet alles is.
• Gabriëla, ex-cursist van de cursus bar/restaurant, werkt momenteel in een van de beste bars in Cusco als
barvrouw. Zij deelde haar trainings- en werkervaring, dat alles wat ze je leert bij CEDNA praktisch is en dat
dat is wat je helpt om snel werk te hebben.

4.

DEELNAME AAN LOKALE MARKTEN VOOR KLEINE ONDERNEMERS
De cursisten van de banketbakkerscursus hebben deelgenomen aan de lokale markt "Mamá Emprende"
(moeder onderneemt), waar de studenten hun producten verkochten en investeringen en winst in de praktijk
hebben gebracht. Op deze manier hebben ze ervaring opgedaan om te verkopen. Daar waar enkele zwakke
punten zoals angst werden waargenomen, hebben zij zich kunnen verbeteren.
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5.

MONITORING EN FOLLOW-UP
Er zijn telefoongesprekken gevoerd en bezoeken aan de cursussessies geweest om de cursisten en hun
prestaties te monitoren.
BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN HET ONDERDEEL OPLEIDEN
• Aanpassing leslokalen voor de cursussen banketbakken en bar/restaurant.
• Implementatie van nieuwe cursus sociale netwerken voor ondernemerschap.
• Uitvoering van 6 cursussen (in 11 groepen).
• Uitvoering van 3 groepen vakopleidingen in opleidingsgebouw van CEDNA.
• Uitvoering van 3 cursussen virtueel lesgeven.
• Uitvoeren van monitoring en follow-up.

2.3 RESULTAAT 2: VROUWEN EN MANNEN MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN WERKEN IN
VERSCHILLENDE DIENSTENSECTOREN
1.

PLAATSING ARBEIDSMARKT CURSISTEN VAKOPLEIDINGEN
Cursisten geplaatst bij bedrijven
Tot op heden werken er 35 cursisten in verschillende formele en informele bedrijven. Opgemerkt dient te
worden dat in de stad Cusco 75% van de bedrijven informeel is.
We bevinden ons nog steeds in een proces van economische reactivering, wat veel helpt bij de
arbeidsplaatsing van onze begunstigden.
1STE PERIODE
(JUNI – SEPTEMBER 2021)

CURSUSSEN

•
•

2DO PERIODE
(OKTOBER – DECEMBER 2021)

GEPLAATST GEPLAATST VIA GEPLAATST BIJ GEPLAATST VIA
BIJ BEDRIJVEN BEMIDDELING
BEDRIJVEN
BEMIDDELING

TOTAAL
1STE EN 2DE PERIODE
TOTAAL
GEPLAATST

TOTAAL
GEPLAATST VIA
BEMIDDELING

BAR/RESTAURANT

5

1

5

6

10

7

BANKETBAKKEN

1

0

6

1

7

1

HOUSEKEEPING

8

4

10

14

18

18

ASSISTENT-KOK

0

0

14

5

5
21

26

5
35

31

BELANGRIJKSTE RESULTATEN PLAATSING ARBEIDSMARKT
66 cursisten opgeleid voor plaatsing arbeidsmarkt
35 cursisten werken bij bedrijven.
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2.4 RESULTAAT 3: VROUWEN EN MANNEN MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN STARTEN EN/OF
VERBETEREN HUN EIGEN BEDRIJFJE
1. CURSISTEN VAN DE VAKOPLEIDINGEN BANKETBAKKEN, ASSISTENT-KOK, BAR/RESTAURANT
80% van deze cursisten is huisvrouw, die geen tijd hebben om op de arbeidsmarkt te werken omdat ze een
groot deel van de tijd besteden aan de zorg voor hun kinderen. In hun vrije tijd maken ze echter producten
voor de verkoop aan familie en vrienden en verkopen ze hun producten in de straten van de stad.
Met de gespecialiseerde docent in bedrijfsplannen hebben de cursisten koken, banketbakken en
bar/restaurant, die geïnteresseerd waren in het starten van een eigen bedrijf, deelgenomen aan virtuele
sessies om hun eigen bedrijfsplan te maken en te presenteren.
Ze hebben na hun opleiding persoonlijk advies van de docent gekregen om samen hun businessplan te
verfijnen, evenals een advies over de start van hun kleine onderneming. Er hebben ook virtuele sessies
plaatsgevonden met het Ministerie van Productie dat uitleg heeft gegeven aan de cursisten hoe je een bedrijf
kan formaliseren, wat een bedrijf inhoudt en wat de voordelen van formalisering zijn.
2. CURSISTEN VAN DE CURSUS STARTEN/VERBETEREN EIGEN BEDRIJF
• ORGANISEREN, PLANNEN EN UITVOEREN CURSUS STARTEN/VERBETEREN EIGEN BEDRIJF
Er is een cursus over ondernemerschap en/of bedrijfsverbetering georganiseerd in de vorm van ILObedrijfsplannen, CANVAS-methodologieën, marketingstrategieën.
Van de 92 opgeleide cursisten voor ondernemerschap van de cursussen virtueel koken, commercieel
banketbakken en koken en van de virtuele cursus sociale netwerken voor ondernemerschap, hebben 53
cursisten hun bedrijf gestart of verbeterd en 39 hebben een bedrijfsidee of zijn bezig met verbetering. Met de
docent gespecialiseerd in bedrijfsplannen hebben virtuele sessies plaatsgevonden om hun eigen
bedrijfsplannen te presenteren. Na hun opleiding kregen ze persoonlijk advies om hun bedrijfsplannen verder
te verfijnen. In samenwerking met het Ministerie van Productie is uitleg gegeven over het formaliseren van
een bedrijf en wat de voordelen hiervan zijn.
1STE PERIODE
(JUN – SEP 2021)

2DE PERIODE
(OKT – DEC 2021)

TOTAAL
1STE EN 2DE PERIODE

START /
VERBETERING
EIGEN BEDRIJF

IN PROCES
START /
VERBETERING
EIGEN BEDRIJF

START /
VERBETERING
EIGEN BEDRIJF

IN PROCES
START /
VERBETERING
EIGEN BEDRIJF

START /
VERBETERING
EIGEN BEDRIJF

IN PROCES
START /
VERBETERING
EIGEN BEDRIJF

0

0

23

2

23

2

4

2

0

6

4

8

COMMERCIEEL KOKEN EN
BANKETBAKKEN MARKTEN

0

0

26
4

26

4

SOCIALE NETWERKEN VOOR
ONDERNEMERSCHAP

0

0

0

25

0

25

4

2

49

37

53

39

CURSUSSEN

ASSISTENT-KOK

BANKETBAKKEN
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3. NIEUWE CURSUS SOCIALE NETWERKEN VOOR ONDERNEMERSCHAP
Vanwege de economische heropleving in het land zijn er veel kleine bedrijfjes gestart, sommige zonder enige
kennis van online-verkoop. Daarom is er een cursus gestart voor bedrijfjes die hun omzet willen vergroten
door middel van online-verkoop, vooral met behulp van sociale netwerken zoals Facebook en Instagram.
4. BEGELEIDING EN MONITORING VAN BEDRIJFSMANAGEMENT OP MAAT DOOR BUSINESSTRAINERS EN
BEDRIJVEN
Persoonlijke begeleiding en monitoring wordt op een virtuele manier uitgevoerd met de cursisten die een
bedrijfje hebben en die met het bedrijfsidee bezig zijn.
BELANGRIJKSTE RESULTATEN STARTEN/VERBETEREN EIGEN BEDRIJFJE
• 92 cursisten zijn getraind in het starten en/of verbeteren van een bedrijf.
• Cursisten van de vakcursussen banketbakken, assistent-kok en bar/restaurant zijn opgeleid in eigen bedrijf.
2.5
BEGELEIDING, FOLLOW-UP EN MONITORING
Van de cursisten
De cursisten zijn tijdens en na hun opleiding door middel van telefoongesprekken gevolgd en begeleid. Verder
is hen gevraagd welke problemen er zijn en hoe het op werk gaat waar ze zijn begonnen.
Van de docenten
Elke docent heeft stipt de voortgang van elke cursus en naleving van de gezondheidsprotocollen tegen COVID19 gecontroleerd. Ook is aan de cursisten gevraagd naar de kwaliteit van de docent en het onderwijs. De
docenten van de opleidingen hebben een hoge mate van waardering gekregen, mede door de
professionaliteit en ervaring met gerenommeerde hotels en/of restaurants waar ze werken of hebben
gewerkt. Ze hebben ook een grote inzet getoond om hun cursisten bij bedrijven te plaatsen en te adviseren.

3. BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
• De twee geplande perioden zijn uitgevoerd, zij het virtueel maar ook met deelname van de cursisten in het
opleidingsgebouw.
• De verkregen resultaten zullen een ondersteuning zijn om werkloosheidssituaties het hoofd te bieden. De
komende jaren zullen ook kleine bedrijven ontstaan daar waar de economie van het land en de regio is
aangetast als gevolg van de pandemie.
• De maandelijkse bijdragen van de begunstigden zijn aanzienlijk gedaald.
• De begunstigden hebben positief gereageerd door zich aan te passen aan virtuele methodologieën in de
cursussen en hebben hun interesse getoond door het gebruik van sociale netwerken.
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BIJLAGE: FOTO’S OPLEIDINGSPROJECT

VIRTUELE CURSUS KOKEN
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DEELNAME DOOR CURSISTEN OP LOKALE MARKTEN
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AFSLUITING VAN DE CURSUSSEN

BAR/RESTAURANT
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BANKETBAKKEN

HOUSEKEEPING UITREIKING CERTIFICATEN
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OPLEIDING OP LOKALE MARKTEN VERBETERING EIGEN BEDRIJF, KLANTENSERVICE, HYGIËNE EN

ALLE ACTIVITEITEN DIE VOORAFGAAN AAN HET BEREIDEN VAN DE MAALTIJDEN

VIRTUELE CURSUS PERSOONLIJKE MARKETING EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING (foto docent psychologie)
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CURSISTEN WERKZAAM BIJ BEDRIJVEN
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