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1.

PROJECTACHTERGROND
1.2

OVER DE SAMENWERKING MET STICHTING VILCABAMBA UIT NEDERLAND

Stichting Vilcabamba, in samenwerking met haar lokale partnerorganisatie CEDNA, voert gedurende 14 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
Gedurende de coronapandemie zijn de kenmerken van de doelgroep ingrijpend veranderd, waarbij met name
rekening dient te worden gehouden met een hogere werkloosheid, die sinds 2020 op grote schaal is gegroeid.
Verder wordt opgemerkt dat 75% van de huishoudens in Peru in de informele sector werkt: hun banen wordt
niet beschermd door fundamentele arbeidsrechten.
Meer in het bijzonder zal in de regio Cusco het werkloosheidspercentage tot meer dan 28% stijgen. De
meeste Peruaanse huishoudens zijn volledig afhankelijk van bronnen van informeel en tijdelijk werk voor hun
dagelijks inkomen. Een en ander leidt tot een toename van de armoedecijfers in combinatie met stijgende
werkloosheid. De doelgroep heeft beperkte economische middelen waarbij het hen thuis ontbreekt aan een
televisie, een mobiele telefoon en internet.

•

Projectbeschrijving

Het project, gepland van juni 2020 tot juni 2021 heeft te maken gehad met mutaties in de planning,
doelstellingen en begroting. Het project bestaat uit het opleiden ter realisatie van de doelstellingen:
o Plaatsing arbeidsmarkt: Het versterken van de vaardigheden in vakopleidingen voor plaatsing op de
arbeidsmarkt.
o Starten/verbeteren eigen bedrijfje: Opleiding in bedrijfsplan, marketingplan, productieplan, economische
studie, formalisatie.
Over de mutaties:
1. In de maanden april en mei zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor de start van het
project.
2. In de maand juni zijn de projectactiviteiten formeel gestart (uitvoering project juni 2020- juni 2021).
3. Nadat de start van de activiteiten in juni was gepland, heeft de regering in het kader van de
pandemie preventieve maatregelen genomen om besmetting te voorkomen, hetgeen het project op
dat moment heeft stilgelegd.
4. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn de medewerkers niet persoonlijk op het werk
aanwezig geweest, maar hebben sommige werkzaamheden virtueel uitgevoerd (het personeel is
normaal betaald.)
5. De projectactiviteiten zijn in september opnieuw opgestart; de uitvoering van de cursussen is vanaf
oktober gestart.
Het was de bedoeling om 250 cursisten op te leiden. Onder de hierboven beschreven omstandigheden heeft
CEDNA de projectdoelstellingen moeten wijzigen en her programmeren.

Pagina 2 van 12

HALFJAARLIJKSE RAPPORTAGE JUNI 2020 – DECEMBER 2020
PROJECT: OPLEIDINGEN VOOR PLAATSING ARBEIDSMARKT 2020-2021

Onderstaand de gewijzigde projectdoelstellingen:

•

DOELSTELLING

AANTAL
CURSISTEN OP
TE LEIDEN

PROJECT ACTIVITEIT

AANTAL
CURSISTEN DIE
GEPLAATST ZIJN
ARBEIDSMARKT EN
EIGEN BEDRIJF

OORSPRONKELIJKE
DOELSTELLING

255

Plaatsing arbeidsmarkt

78

Starten Verbetering eigen bedrijf

75

DOELSTELLING
AANGEPAST AAN
PANDEMIE

125

Plaatsing arbeidsmarkt

41

Starten Verbetering eigen bedrijf

52

Over de voortgang van de halfjaarlijkse resultaten van de doelstellingen
(aangepast aan doelstelling pandemie)

VOORTGANG UITVOERING JUNI-DECEMBER 2020
Doelstelling project
Resultaat
125 jongeren en moeders met schaarse economische Totaal opgeleiden: 57 (voortgang 45.6%)
middelen zijn opgeleid om hun persoonlijke en • 24 opgeleiden plaatsing arbeidsmarkt
arbeidsvaardigheden te verbeteren
• 33 opgeleiden ondernemerschap

41 jongeren en moeders met schaarse economische
middelen kunnen werken in het toerisme en andere
dienstensectoren
52 jongeren en moeders met schaarse economische
middelen starten en/of verbeteren hun eigen bedrijfje van de
125 opgeleiden
• Over de voortgang van de begroting van het project

BEGROTING OPLEIDINGSPROJECT
IN EURO´S
(1 JUNI 2020–31 MEI 2021)

BEGROTING
1 JUNI 202031 MEI 2021

9 (voortgang 22%)

10 (voortgang 19,2%)

UITGAVEN
1 JUNI 2020 31 DEC 2020

UITGAVEN
1 JUNI 202031 DEC 2020
%

SALDO
BALANS

SALDO
BALANS
%

UITGAVEN
2020

€

95.365,00

€ 62.620,00

66%

€

32.745,00

34%

TOTAAL

€

95.365,00

€ 62.620,00

66%

€

32.745,00

34%

Vanwege de onderbreking door de pandemie zijn vaste uitgaven zoals personeel en servicediensten
doorbetaald en verder zijn bovendien communicatiematerialen voor virtueel lesgeven aangeschaft die niet in
de begroting waren opgenomen.
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AANKOOP EN UITVOERING VAN VIRTUELE MATERIALEN
CEDNA heeft gezien de omstandigheden van de pandemie virtuele apparatuur aangeschaft en
geïmplementeerd als traingingsstrategie voor het virtueel kunnen lesgeven. Deze communicatieapparatuur
betrof: professionele fotocamera's, ATEM-apparaat (een apparaat dat een live uitzending mogelijk maakt), en
accessoires voor een goede virtuele training.
2.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

2.1

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
2. 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.
3. 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). We promoten meer met
video's en professionele flyers op Facebook.
•
Werving en selectie van cursisten
Werving
Werving heeft plaatsgevonden onder cursisten die zich in maart 2020 hebben ingeschreven voor de cursussen
en onder cursisten die hebben deelgenomen aan het COVID-19-project (uitvoering mei-september 2020). Zij
hebben zich via de sociale netwerken aangemeld.
Selectie
Voor het selecteren van cursisten hebben persoonlijke interviews plaatsgevonden en zijn enquêtes
uitgevoerd. In maart 2020 hebben cursisten zich ingeschreven voor de cursussen banketbakken,
housekeeping, koken en bar/restaurant. De start van deze cursussen heeft niet kunnen plaatsvinden door de
ingevoerde quarantaine door de Peruaanse regering, die van maart tot en met juni heeft geduurd.
60% van deze cursisten is teruggegaan naar hun dorpen buiten de stad Cusco, omdat de meerderheid in
gehuurde huizen/appartementen wonen en de huur niet meer konden betalen.
In de maand juni, juli en augustus is verder het CORONA-PROJECT uitgevoerd met moeders van het district
San Jerónimo van de stad Cusco waarbij 5 moeders zijn geselecteerd en opgeleid in ondernemerschap.
Ook zijn cursisten geselecteerd die zich via sociale netwerken hadden aangemeld en hebben de interviews
virtueel plaatsgevonden. In totaal zijn 57 studenten geselecteerd waarvan de opleiding zowel virtueel als in
het opleidingscentrum van CEDNA in groepen van niet meer dan 6 personen heeft plaatsgevonden om
zodoende voldoende onderlinge afstand te kunnen garanderen.
4. ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET STRATEGISCHE ALLIANTIES
Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met PROJECT PERU voor het werken met vrijwilligers die
kunnen worden ingezet bij sociale activiteiten van de projecten van CEDNA. 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.
5. METHODOLOGIE EN FORMULERING SYLLABUS VAN AAN TE BIEDEN CURSUSSEN
De cursusinhoud van de cursussen is aangepast aan de vraag in de markt. Hierbij wordt de nadruk gelegd op
de emotionele factor van de kleine zakenman of arbeider die wordt getraind in de uitdagingen, opofferingen
en volharding die de zakencultuur ervaart en dit wordt vertaald in het begrijpen van hoe het werkt in de
concrete realiteit
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6. UITVOERING BASIS- EN EINDGEGEVENS PROJECT
Van iedere cursist zijn gegevens geregistreerd over nauwkeuriger sociaaleconomische informatie om de
doelstellingen te kunnen bereiken. Van iedere cursist is een passend profiel opgesteld.
7.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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.
Coördinatie met de belastingdienst voor het geven van workshops in het formaliseren van bedrijfjes.

8. INVOERING PROTOCOLLEN OPLEIDINGSGEBOUW
Gezien de wereldwijde pandemie heeft CEDNA gezondheidsprotocollen aangepast en bijgesteld:
•
Posters betreffende het afstand houden en handen wassen zijn in alle ruimtes buiten de klaslokalen
geplaatst.
•
Een mobiel apparaat voor het wassen van de handen, met een gootsteen die geen handcontact met
enig oppervlak maakt, is gerealiseerd.
•
Er is een verplichte temperatuurmeting bij binnenkomst in het opleidingsgebouw.
•
Ondertekening van een beëdigde verklaring van cursisten en docenten dat ze geen symptomen van
COVID-19 hebben of in contact zijn geweest met mensen die het virus hebben is verplicht. Deze
beëdigde verklaringen worden dagelijks ondertekend door de cursisten en docenten die de instelling
binnen zijn gekomen.
•
Desinfectie en reiniging van de klaslokalen na elke sessie.
•
Uitreiking van een flesje met alcohol voor persoonlijke desinfectie. Bij elke sessie uitreiking van
handschoenen om geen contact met materiaal te hebben en besmetting te voorkomen. Ook hebben
de cursisten gezichtsmaskers en mondkapjes opgehad bij de uitvoering van de cursussessies.
•
In het klaslokaal zijn markeringen geplaatst voor de verdeling van de ruimte zodat de cursisten de
afstand kunnen respecteren en in elk klaslokaal is een gel-alcoholdispenser geplaatst.
•
De cursuslokalen zijn na elke sessie gedesinfecteerd met ammoniak van de 5e generatie, een
efficiënter desinfectiemiddel voor gebruik in omgevingen.
2.2 RESULTAAT 1: JONGEREN EN MOEDERS MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN OPGELEID OM HUN
PERSOONLIJKE EN ARBEIDSVAARDIGHEDEN TE VERBETEREN
1.

TOESTEMMING AUTORISATIE GEMEENTE SANTIAGO (UITVOERING CURSUSSEN GEDURENDE PANDEMIE)
Er is een verzoek ingediend bij en gehonoreerd door de gemeente Santiago om de cursus gerelateerde
activiteiten in het opleidingsgebouw van CEDNA te hervatten met een capaciteit van 50% vanwege de
behoeften van onze cursisten die niet zelf over de nodige tools beschikken, voor een virtuele cursus. Als
gevolg hiervan was het mogelijk om door te gaan met het uitvoeren van de cursussen housekeeping,
banketbakken, bar/restaurant in het opleidingsgebouw van CEDNA in overeenstemming met alle
gezondheidsprotocollen.
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2. UITVOERING CURSUSSEN
•
De cursussen assistent-kok en eigen bedrijf/ondernemerschap zijn virtueel gegeven.
•
De cursussen banketbakken, housekeeping en bar/restaurant zijn klassikaal gegeven; ook hebben
enige sessies virtueel plaatsgevonden.
•
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 het
2.

Aantal groepen
Naam cursus
Aantal cursisten
1
Assistent-kok
14
2
Banketbakken
8
1
Housekeeping
7
1
Bar / restaurant
7
1
Eigen bedrijf / ondernemerschap
21
6
TOTAAL
57
platform Google-MEET of WhatsApp de maaltijden te bereiden. De chef geeft tijdens deze sessies advies en
begeleidt de cursisten bij de bereiding hiervan. Er zijn 24 maaltijden bereid.
•
Levering van ingrediënten aan de cursisten van de cursus assistent-kok
Wekelijks zijn ingrediënten geleverd voor de recepten voor iedere kookles (3x per week). Dit betrof per les
twee gerechten. In totaal zijn 252 voorraadmanden met ingrediënten geleverd.
•
Persoonlijke ontwikkelings- en marketingsessies
Ook de cursus persoonlijke ontwikkeling is virtueel gedaan. Het was wat ingewikkelder om zo te kunnen
werken, aangezien het niet hetzelfde is als persoonlijk contact.
•

Bezoeken aan hotels

Met de cursisten zijn er hotels bezocht, uiteraard met in acht name van alle veiligheidsmaatregelen en
gezondheidsprotocollen om besmetting met COVID-19 te voorkomen.
Het betrof hier het Hotel Costa del sol en het Marriott-hotel, beide in Cusco.
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 de afstand en met
gebruik van plastic handschoenen, mondkapje en plastic voorscherm. Tijdens de afsluiting hebben de
cursisten hun eindproducten gepresenteerd.

3.

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, verkoop- en marketingmanagement.
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4.

SESSIES SUCCESVOLLE ONDERNEMERS
Succesvolle lokale ondernemers zijn uitgenodigd hun verhaal te vertellen aan het begin van de vakopleidingen
om de cursisten hiermee te motiveren en enthousiast te maken, opdat zij ook een eigen bedrijf kunnen
starten.
De uitgenodigde ondernemers uit de regio Cusco:
• De eigenaar van een bakkerij en banketbakkerij die dit bedrijf 3 jaar geleden is begonnen. Door de
pandemie heeft hij zijn bedrijf moeten aanpassen aan de maatregelen van de overheid. Hij heeft de
mogelijkheid gecreëerd om virtueel te kunnen verkopen. Zijn belangrijkste boodschap was dat een bedrijf
zich aan dient te passen aan de eisen van het publiek en de situatie waarin men leeft.
• De eigenaresse van een restaurant die vóór de pandemie maaltijden verkocht. Toen de pandemie begon,
moest ze een andere manier vinden om inkomsten te genereren, aangezien de verkoop van maaltijden in
etablissementen verboden was. Ze veranderde haar restaurant in een winkel met de verkoop van
groenten en basisvoedsel. Op deze manier heeft ze de huur van het pand en wat persoonlijke vaste lasten
kunnen betalen. “Deze pandemie bewijst ons dat we altijd uit een vervelende situatie kunnen komen; alles
kan worden bereikt en daarvoor is het enige kapitaal is, de wil te hebben het te willen doen en vol te
houden in goede en slechte tijden, niets is voor altijd, de dingen gaan voorbij”
• Een eigenaresse die virtueel kleine hapjes en taarten verkoopt en heel goed gaat.

5.

MONITORING EN FOLLOW-UP
Er zijn telefoongesprekken en bezoeken aan de cursussessies geweest om de cursisten en hun prestaties te
monitoren.
BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN HET ONDERDEEL OPLEIDEN
•
•
•
•
•
•

Toestemming van de Gemeente Santiago om cursussen te kunnen geven in het opleidingsgebouw
gedurende de pandemie.
Implementatie van digitale marketingsystemen, sociale netwerken.
Uitvoering van 5 cursussen (in 6 groepen).
Uitvoering van 4 groepen vakopleidingen in opleidingsgebouw van CEDNA.
Uitvoering van 2 cursussen virtueel lesgeven.
Uitvoeren van monitoring en follow-up.

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

1.

PLAATSING ARBEIDSMARKT CURSISTEN VAKOPLEIDINGEN
Cursisten geplaatst bij bedrijven
Er werken 9 studenten in verschillende formele en informele bedrijven. Opgemerkt dient te worden dat in de
stad Cusco 75% van de bedrijven informeel is.
Vanwege de tweede golf van COVID-19, is het moeilijk om cursisten te plaatsen, met name in de
toeristensector.

•
•

BELANGRIJKSTE RESULTATEN PLAATSING ARBEIDSMARKT
25 cursisten opgeleid voor plaatsing arbeidsmarkt
9 cursisten werken bij bedrijven.
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2.4 RESULTAAT 3: JONGEREN EN MOEDERS MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN STARTEN EN/OF
VERBETEREN HUN EIGEN BEDRIJFJE
1. CURSISTEN VAN DE VAKOPLEIDINGEN BANKETBAKKEN, ASSISTENT-KOK, BAR/RESTAURANT
45% van deze cursisten zijn huisvrouwen 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 jun producten in de straten van de stad.
Met de gespecialiseerde docent hebben de cursisten koken, banketbakken en bar/restaurant, die
geïnteresseerd waren in het starten van een 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. Evenzo zijn er virtueel
gesprekken geweest met financiële adviseurs van de banken Mibanco en Caja Trujillo.
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.
Deelname van het Ministerie van Productie: Het Ministerie van Productie heeft virtueel een workshop
gegeven over de formalisering van bedrijven en heeft de cursisten geïnformeerd over de voordelen die er zijn
bij het formaliseren van een bedrijf.
Deelname van financiers: Er was ook deelname van de financiële bedrijven: Mibanco en Caja Trujillo. Zij
hebben de cursisten laten zien hoe ze een lening kunnen krijgen om hun bedrijf te starten of hun bedrijf te
verbeteren.
Van de 23 cursisten die hebben deelgenomen aan de cursus Starten en/of Verbetering eigen bedrijf hebben er
10 een informeel bedrijfje gerealiseerd en 13 hebben een bedrijfsidee. Met een gespecialiseerde docent in
businessplannen hebben de cursisten deelgenomen aan de virtuele sessies om hun eigen businessplannen te
maken en te presenteren.
Na hun opleiding hebben ook deze cursisten persoonlijk advies van de docent gekregen om samen hun
businessplan verder uit te werken. Bovendien hebben ze ook zakelijke gesprekken gehad in samenwerking
met het Ministerie van Productie.
3. PREMIES VOOR SUCCESVOLLE CURSISTEN EN BUSINESSPLANNEN
Dankzij een donatie van de Nederlandse Stichting Hulp Peru zijn financiële beloningen beschikbaar gesteld
voor succesvolle cursisten. De beste 4 bedrijfsplannen van de cursisten van iedere vakopleiding en cursisten
van eigen bedrijf/ondernemerschap zijn beloond, vanwege de moeite en toewijding, stiptheid en
verantwoordelijkheid die zij hebben getoond.
4. BEGELEIDING EN MONITORING VAN BEDRIJFSMANAGEMENT OP MAAT DOOR BUSINESS TRAINERS 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.
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BELANGRIJKSTE RESULTATEN STARTEN/VERBETEREN EIGEN BEDRIJFJE
•
•
•
•

33 cursisten zijn getraind in het starten en/of verbeteren van een bedrijf.
Cursisten van de vakopleidingen zijn opgeleid in bedrijfsmanagement.
Ondersteuning van het Ministerie van Productie bij trainingen over zakelijke formalisering.
Ondersteuning van verschillende financiële instellingen over vereisten om een lening voor bedrijfskapitaal te
krijgen.

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, en ze hebben ook een grote inzet getoond om hun cursisten bij bedrijven te plaatsen en te
adviseren.

3. BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
•
•
•
•
•
•

CEDNA heeft de projectactiviteiten niet stilgelegd ondanks de pandemie.
CEDNA heeft zich aangepast aan de nieuwe realiteit door virtueel cursussen te geven.
Het was mogelijk om een bioveiligheidsprotocolplan op te stellen en uit te voeren.
Informele bedrijven staan niet garant voor een goede winstontwikkeling.
Bij de projectplanning moet rekening worden gehouden met een noodplan.
Het plaatsen van cursisten in de toeristensector is moeilijk op korte termijn te realiseren door de pandemie
omdat hotels minder personeel nodig hebben vanwege een lage bezettingsgraad van met name
internationale toeristen.
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BIJLAGE: FOTO’S OPLEIDINGSPROJECT
CURSISTEN CURSUS BAR/RESTAURANT

CURSISTEN ASSISTENT KOK (presentatie examen in opleidingsgebouw CEDNA), OPLEIDING VIRTUEEL

Virtuele
begeleiding van cursisten van de cursus assistent-kok tijdens het koken
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CURSISTEN BANKETBAKKEN

CURSISTEN HOUSEKEEPING
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UITREIKING CERTIFICATEN

BEDRIJFSBEZOEKEN AAN HOTELS

VIRTUELE WORKSHOPS FORMALISERING BEDRIJVEN MET MINISTERIE VAN PRODUCTIE
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