
   

 
 
 

 EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT 10  
  
“OPLEIDINGSPROJECT 10 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE EN EEN 

BAAN OP DE ARBEIDSMARKT” 

Geplande duur project:  1 jaar (01 mei 2015 – 30 april 2016) 
Doelgroep:     360 jongeren en moeders met beperkte financiële middelen 
Organisatie:     Projectcoordinator, 2 Businesspromotors 
 
1. ACHTERGROND PROJECT 

Het doel van het project is het bevorderen van de kennis, capaciteiten en vaardigheden van 
jongeren en moeders met beperkte economische middelen in het stedelijk gebied van 
Cusco zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten of een eigen bedrijfje 
kunnen starten of verbeteren waarmee ze in hun bestaan kunnen voorzien.  
 
Het project bestaat uit 3 typen opleidingen:  

1. Jongeren en moeders volgen een opleiding voor het starten van een eigen bedrijfje. 

2. Georganiseerde groepen van kleine ondernemers volgen een opleiding voor het 

verbeteren van hun eigen bedrijfje.  

3. Jongeren en moeders volgen een opleiding voor het verkrijgen van een baan bij een 

bedrijf.  

 

2. PROJECT ACTIVITEITEN, DOELSTELLINGENEN RESULTATEN 

 

DOELSTELLING 1: 84 JONGEREN EN MOEDERS VERSTERKEN HUN CAPACITEITEN EN 

VAARDIGHEDEN VOOR HET VERBETEREN VAN HUN EIGEN BEDRIJFJE 

Met het opleiden van 127 cursisten is 

deze doelstelling ruimschoots 

gehaald. Cursussen vonden plaats in 

samenwerking met de gemeente 

Sicuani en San Jeronimo. In Sicuani 

betrof het een cursus Gastronomie en 

Businessplannen voor 27 personen. In 

San Jeronimo zijn 100 deelnemers 

opgeleid in het kweken van groenten 

en in cavia- en bijenteelt. 

Door lange onderhandelingen met de 

gemeente San Jeronimo over het 



   

uitvoeren van de trainingen heeft dit onderdeel van het project vertraging opgelopen. De 

opleidingen werden hierdoor pas eind juni 2016 afgerond. 

 

DOELSTELLING 2: GEORGANISEERDE GROEPEN VAN 84 KLEINE ONDERNEMERS 

VERSTERKEN HUN CAPACITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR HET VERBETEREN VAN HUN 

EIGEN BEDRIJFJE 

In deze groepsopleidingen hebben 118 personen een gastronomisch diploma behaald.  De 

verwachting is dat deelnemers door het verbeteren van hun producten of diensten meer 

vraag krijgen vanuit de markt en een grotere winst kunnen behalen. Er is gewerkt met een 

groep moeders van de 

organisatie “Gastronomisch 

Netwerk Cusco”, die in de 

opleiding met deelnemers 

hebben geëxperimenteerd met 

het maken van verschillende 

cavia gerechten. Deelnemers 

komen uit de 

gemeenschappen: Pillao 

Matao, Collana, Picol, 

Uspabamba y Conchacalla. De 

nieuwe caviagerechten worden 

door deelnemers aangeboden 

op verschillende lokale markten 

en evenementen. .  

DOELSTELLING 3:  84 JONGEREN EN/OF MOEDERS VERBETEREN HUN CAPACITEITEN EN 
VAARDIGHEDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BAAN BIJ EEN BEDRIJF 
 

Gedurende het project zijn 9 groepen cursisten opgeleid met in totaal 127 deelnemers, deze 

doelstelling is dus ruimschoots gehaald. De laatste opleidingen waren vertraagd in de 

uitvoering en zijn hierdoor pas eind juni afgerond. De groepen en het aantal cursisten 

betroffen: 

• 2 groepen cursus Housekeeping     39 cursisten 

• 1 groep assistent kok Peruaanse en Internationale keuken 12 cursisten 

• 2 groepen basiscursus Banketbakken    20 cursisten 

• 1 groep assisten kok Peruaanse en Internationale keuken 22 cursisten 

• 1 groep basiscursus banketbakken`    14 cursisten 

• 1 groep elektrische installaties     11 cursisten 

• 1 groep banketbakken voor gevorderden`     9 cursisten 

    127 cursisten 



   

Naast het technische deel van de opleiding 

kunnen deelnemers ook training volgen op 

het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 

persoonlijke marketing en eigen bedrijf.  

Voor de uitvoering van de opleidingen 

heeft CEDNA samengewerkt met diverse 

organisaties. Noemenswaardig is de 

samenwerking met de NGO CID “Colectivo 

Integral de Desarrollo”, die leider is op het 

gebied van trainingen in het maken van 

een businessplan. De samenwerking krijgt vorm middels uitwisseling van elkaars diensten 

en producten en het gezamenlijk uitvoeren van promotie activiteiten.  

Na afloop van de cursussen zijn 40 cursisten geplaatst bij een werkgever. Voor het 

plaatsten van de cursisten zijn bestaande en nieuwe bedrijven bezocht door consultant, 

ook hebben cursisten stage gelopen bij diverse bedrijven. 20 bedrijven hebben op dit 

moment gebruik gemaakt van het arbeidsbemiddelingsbureau voor het vinden van een 

geschikte kandidaat voor openstaande vacatures. 

3. BEGROTING EN VOORLOPIGE UITGAVEN 

De totale projectkosten waren geraamd op €90,552. Het operationele gedeelte van het 

project is afgesloten met een positief resultaat van €4,822. Dit overschot is doorgeschoven 

naar het opleidingsproject 11. 

4. GELEERDE LESSEN 

 

▪ Door verbeterde samenwerking met instellingen in de publieke sector is een 

efficiëntere uitvoering van het project mogelijk, en is het gemakkelijke lokale 

bijdragen te verkrijgen voor het project. Door samen te werken kunnen er 

bovendien meer begunstigden worden bereikt.  

▪ Het werken met instellingen in de publieke sector vergt echter wel veel 

voorbereidend werk voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomsten. In 

de maanden juli t/m september stellen gemeenten normaliter de begroting voor 

het volgende jaar op. Het is belangrijk dat CEDNA haar voorstellen voor strategische 

allianties met gemeenten ruim voor die tijd gepresenteerd heeft.  

▪ Door snelle marktontwikkelingen op het gebied van technologie is het noodzakelijk 

dat CEDNA over middelen en systemen beschikt om hier snel op in te kunnen 

spelen. 

 

  



   

 

5. CONCLUSIES 

 

▪ Door inhoudelijke koerswijziging van het opleidingsproject heeft het werven van 

groepen voor component 1 en 2 enige vertraging opgelopen, daarmee ook de 

uitvoering van het project  

▪ CEDNA ziet dat er onder de individuele cursisten, een toename van cursisten is, die niet 

tot de allerarmste doelgroep behoren. Voor het volgende project zal in overweging 

worden genomen of deelnemers met zeer beperkte economische middelen extra 

gecompenseerd kunnen worden voor de cursuskosten. Er zijn non-profit organisaties 

in Cusco die dit al toepassen. Ook zal gekeken worden naar alternatieve promotie 

strategieën. 

▪ Ondanks de beperkte mogelijkheden voor het verkrijgen van lokale bijdragen, is het 

CEDNA gelukt de bijdragen van gemeenten aan het project aanzienlijk te verbeteren.

  

 


