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I. ALGEMENE GEGEVENS PROJECT 
 

Naam project Vakopleidingen voor plaatsing op de arbeidsmarkt en het 
starten/verbeteren van het eigen bedrijf voor jongeren en 
moeders van rurale en stedelijke gebieden van de regio Cusco 
– Peru (mei 2018 – mei 2020)  

Land/geografische ligging Peru / Regio Cusco / Provincie Cusco (rurale- en stedelijke 
gebieden) 

Uitvoerende organisatie   CEDNA (Centro para el Desarrollo del Niño y el Adolescente) –  
  Cusco – Peru 

Duur en periode uitvoering   2 jaar (mei 2018 – mei 2020) 

Projectdoelstelling Het bevorderen van plaatsing arbeidsmarkt, ondernemerschap 
en verbetering eigen bedrijf. 

Verwachte resultaten Resultaat 1: 275 jongeren en moeders met schaarse 
economische middelen hebben hun persoonlijke- en 
arbeidsvaardigheden ontwikkeld. 
Resultaat 2: 140 jongeren en moeders met schaarse 
economische middelen werken in toerisme en andere 
dienstensectoren.  
Resultaat 3: 135 jongeren en moeders met schaarse 
economische middelen starten en/of verbeteren hun eigen 
bedrijfje. 

Strategische allianties voor 
de uitvoering 

Gemeenten, bedrijven uit de toeristensector (hotels, 
restaurants, reisbureaus, banketwinkels, souvenirwinkels, NGO 
CID, Ministerie van Werkgelegenheid. 
 

Directe begunstigden 275 jongeren en moeders  

Indirecte 

begunstigden 
8251 gezinsleden van de 275 jongeren en moeders  

Financiering  TOTAAL FINANCIERINGSBEDRAG   
  (2 JAAR) 

   €   133.414,00 

Duur project  24 maanden (2 jaar) 

 
 
 
 
 

1 Een gezin met een gemiddelde van 3 gezinsleden 
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II. IDENTIFICATIE GEGEVENS PROJECT 

2.1. NAAM PROJECT 
 
Vakopleidingen voor plaatsing op de arbeidsmarkt en het starten/verbeteren van het eigen bedrijf voor 
jongeren en moeders van rurale en stedelijke gebieden van de regio Cusco – Peru (mei 2018 – mei 2020) 

 

2.2. GEDETAILLEERDE INFORMATIE LOCATIE 

 
Land/Geografische ligging: Peru – Cusco  
Interventie gebied: Regio Cusco, provincies: Cusco, Quispicanchi, Calca, Urubamba, Anta (rurale- en stedelijke 

gebieden) 

 

 
Grafiek 01: Map regio Cusco 

 
 
 

2.3. DUUR UITVOERING PROJECT 

Het project heeft een duur van 24 maanden (mei 2018 – mei 2020).   

 
2.4. AANVRAGENDE ORGANISATIE 

CEDNA (Centro para el Desarrollo del Niño y el Adolescente) – Cusco – Peru 
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III. 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 marginale urbane gebieden van de stad Cusco en enige rurale 

gebieden. Deze ervaring heeft CEDNA gepositioneerd in de markt bij de doelgroep en strategische allianties 

bereikt met lokale overheidsinstellingen en particuliere instellingen (NGO´s, Stichtingen en bedrijven).  

 

CEDNA is erin geslaagd een opleidingsprogramma te creëren voor personen met een laag tot zeer laag inkomen 

die willen werken als zelfstandig ondernemers of als werknemer bij een bedrijf.  Deze informatie is gebaseerd 

op informatie uit de arbeidsmarkt met name van bedrijven waarmee we samenwerken.  

 

Tot op heden heeft CEDNA 11 opleidingsprojecten uitgevoerd met een duur van een jaar, met een totaal van 

meer dan 20.000 begunstigden (direct en indirect) in verschillende districten en provincies van de stad Cusco. 

 

 Meer dan 4.000 opgeleiden voor een eigen bedrijf en bij een werkgever.  

 Meer dan 2.500 opgeleiden geplaatst op de arbeidsmarkt met een formele baan.  

 Meer dan 400 verbeterde of gestarte eigen bedrijfjes.  

 Meer dan 20 georganiseerde productieve organisaties hebben hun economische activiteiten verbeterd 

en versterkt.  

 Meer dan 11 gemeenten en 15 organisaties hebben gebruikt gemaakt van het cursusaanbod van het 

opleidingsproject voor hun begunstigden. 

 Op het gebied van productieve activiteiten is gewerkt met 03 gemeenten, 02 gemeenschappen en 

georganiseerde organisaties.  

 

 

 

IV. ANALYSE BESTAANDE SITUATIE, DIAGNOSE EN RECHTVAARDIGING 
 

Hoewel Peru aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het terugdringen van extreme armoede tussen 

2004 en 2009 een daling van 83% in de stedelijke gebieden. Op het platteland is de vooruitgang minder 

geweest (32%) en treft nog steeds 1.800.000 gezinnen1.  

 

De Economisch Actieve Bevolking (EAB) van het departement Cusco vertegenwoordigt 58% van de totale 
bevolking (763.700 mensen). Van dit totaal zijn 97% in dienst, met 3% werkloosheid in het departement 
Cusco. Het is echter belangrijk om op te merken dat 81.6% van het EAB in informele omstandigheden werkt: 
78.6% in kleine bedrijven en 20.8% zijn onbetaalde familieleden (20.8%), waarbij het gemiddelde 
maandsalaris S/. 1.081,20 is, hoewel het departement Cusco een educatief niveau heeft van het EAB van 
secundair en hoger onderwijs dat 61.7% vertegenwoordigt.  
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Gegevens van het nationaal bureau voor de statistiek (INEI). 
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Met name het probleem van de jeugdwerkloosheid is de voornaamste sociale uitdaging. Het jeugdsegment 
heeft complexiteiten en obstakels, maar met grotere moeilijkheden dan de gemiddelde bevolking: het 
werkloosheidspercentage van de jeugd verdubbelt en verdrievoudigt het totale werkloosheidspercentage. 

  
Jongeren verwerven een transcendente waarde en een overheersende rol, aangezien het de strategische 
bron vormt voor de integrale ontwikkeling van de maatschappij, waarbij onderwijs en opleiding de sleutels 
zijn van individuele en sociale constructie. 
 

Onderwijs dat niet gericht is 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 zoals de 

afwezigheid van geschikt personeel om aan de vraag van bedrijven en publieke organisaties te voldoen.  Of 

ieder andere organisatie die service verlenen.  

 

 

 

V. PROBLEEM EN BEPERKINGEN 
 

De jeugdwerkloosheid - gemeten door het INEI2 in 2016 als percentage van de stedelijke Economische Actieve 
Bevolking (EAB)  tussen de 14 en 24 jaar die actief op zoek zijn naar werk - was 14.1%. De procentuele 
verandering in het laatste jaar was 2.9 procentpunten (pp), dat de hoogste stijging was in de afgelopen twaalf 
jaar. Daarnaast is de jeugdwerkloosheid meer dan vier keer groter dan de stedelijke volwassen werkloosheid 
(3.2%). 
 

Maar het probleem is niet alleen het tekort aan werk, maar ook de kwaliteit van de werkgelegenheid voor 
jongeren. Volgens Enaho3 hebben bijna negen van de tien werknemers jonger dan 24 jaar informele 
werkgelegenheid. In de rest van het EAP is het percentage 69%. 
 

Op regionaal niveau steeg de stedelijke jeugdwerkloosheid in 17 regio's in het afgelopen jaar, met name de 
toename van Ayacucho (8.1 pp), Huancavelica (7.9 pp) en Cusco (7.0 pp). Ook in 2016 bereikte de werkloosheid 
in de Cusco-regio 3.2%, dit percentage is hoger voor vrouwen (3.7%) dan bij mannen (2.8%). De werkloosheid 
in het stadsdeel (5.0%) is hoger dan op het platteland (1.1%). 
%)3. 

 

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wijst op de moeilijke arbeidsmarkt waarmee jongeren worden 
geconfronteerd, waarin de overgrote meerderheid informeel is, ontmoedigt hun investeringen in het 
onderwijs. Werkloosheid en onzekere arbeidsomstandigheden op jonge leeftijd hebben een negatieve invloed 
hebben op de rest van het beroepsleven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 INEI: nationaal bureau voor de statistiek (Peru) 
3 Nationaal onderzoek van huishoudens van INEI 
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VI. VOORSTEL PROJECT 

 
Voor de eerste keer wordt nu het project voor 2 jaar uitgevoerd om een langere periode de cursist te kunnen 

begeleiden gedurende de opleiding, betreffende 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. 

 
Zo zullen er meer werkbezoeken aan bedrijven plaatsvinden ter oriëntatie en opdoen van bedrijfskennis.  
Tevens zullen succesvolle ex cursisten worden uitgenodigd hun ervaringen te delen betreffende hun 
werkervaring bij bedrijven en van hun eigen bedrijfje.  

 

Verder zullen er wedstrijden plaatsvinden tussen cursisten wie de beste resultaten halen gedurende de 
opleiding. Dit kan zijn de beste in persoonlijke ontwikkeling, het beste businessplan, diegene die de beste taart 
of maaltijd heeft gebakken, diegene die altijd op tijd komt etc.  De winnaars worden beloond met een premie. 

 

 

 

6.1. METHODOLOGIE EN WERKWIJZE 

 
Het huidige voorstel ten behoeve van de beoogde doelgroep is gebaseerd op de 11 jaar ervaring van CEDNA 

in de uitvoering van projecten ten behoeve van plaatsing op de arbeidsmarkt, het starten en verbeteren van 

het eigen bedrijf, met strategische allianties van lokale regeringen, gemeenschappen, instituten en 

productieve organisaties. 

 

 Marktonderzoek 

 

Voorafgaande aan de start van het project zal een marktonderzoek worden uitgevoerd dat zich aanpast aan 

de behoeften van het arbeidsaanbod met adequate selectieprocedures, promotie en motivatie tot het 

bereiken van de overtuiging van de begunstigden van de aangeboden cursussen. 

 

 Samenwerking met instanties en bedrijven (allianties) 

 

Belangrijk in het project is de samenwerking met instanties en bedrijven.  

Er worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met gemeenten voor het opleiden en plaatsten van 

cursisten en het verbeteren van hun eigen bedrijf. Beiden organisaties maken afspraken over 

medefinanciering van de cursussen en de uitvoering hiervan. Hierbij wordt tevens bijdragen van de 

begunstigden gevraagd. Met de NGO CID is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij deze 

organisatie de docent beschikbaar stelt voor het maken van het businessplan en CEDNA de betreffende 

cursisten heeft die CID nodig heeft voor het halen van de doelstellingen van hun project om begunstigden 

op te leiden in businessplannen. 
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Verder zijn ook samenwerkingsverbanden met bedrijven voor het plaatsen van cursisten ten behoeve van 

stages en het aanbieden van arbeidscontracten. Belangrijk voor CEDNA dat er met bedrijven wordt gewerkt 

die voldoen aan de wettelijke arbeidsnormen en een correcte betaling conforme stage en beloning in acht 

nemen. Een belangrijke bijdrage voor het plaatsen van de cursisten zijn de docenten, die vaak 

arbeidsplaatsen via hun contacten regelen. Zo is de docente Housekeeping werkzaam als manager van de 

housekeepings-afdeling van het hotel San Jose en plaatst haar opgeleide cursisten in CEDNA bij het hotel.   

 

Met het Ministerie van Onderwijs is al jaren een alliantie voor het verkrijgen van certificaten voor de gegeven 

cursussen, waarbij CEDNA wordt erkend als kwaliteitsorganisatie voor het opleiden en plaatsen van jongeren 

en moeders op de arbeidsmarkt. 

 

Het Ministerie van Werkgelegenheid geeft informatiebijeenkomsten in CEDNA over arbeidszaken en rechten 

en plichten van werknemer en werkgever om de cursisten voor te bereiden op hun werk bij een werkgever. 

Tevens verzorgen ze examens voor de selectie van personeel. 

 

 Pacha Mama Raymi 

 

CEDNA in haar proces van continue verbetering zal met de nieuwe methodologie van Pacha Mama Raymi 

werken op basis van motivatie- en beloning door  middel van premies ter bevorderen van de actieve 

deelname van onze cursisten gedurende het trainingsproces. Om hun deelname te bereiken, worden er 

wedstrijden tussen cursisten georganiseerd, zodat de besten een motivatie premie ontvangen.  Tevens 

worden bedrijfsbezoeken gepland met de begunstigden waar ondernemers en ex-cursisten over hun 

ervaringen vertellen en hun successen delen ter motivatie aan de begunstigden. 

 
 

 Bedrijfsadvisering in CEDNA en bij de ondernemer 
 

Er worden bedrijfsbezoeken afgelegd en persoonlijke advisering worden gegeven door bedrijfsadviseurs bij de 
cursisten en in CEDNA ter controle of het geleerde in de opleidingen wordt toegepast en waar nodig 
advisering gegeven ter verbetering van de geplande activiteiten. 

 

 

6.2. VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES VOOR PLAATSING OP DE ARBEIDSMARKT 

 

Steeds meer jongeren betreden de arbeidsmarkt, omdat zij volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) 

drie keer meer kans hebben dan volwassenen om werkloos te worden. Bedrijven of werkgevers zoeken bij het 

aannemen van personeel naar personen die vaardigheden en competenties hebben waaronder: 

1. Redenering. Bedrijven willen iemand met een kritische redenering die de zwakke- en sterke punten van elk 

voorstel dat aan hen is voorgelegd kan identificeren. 

2. Attitudes. Iemand die snel problemen weet op te lossen wanneer deze zich voordoen, dat wil zeggen, geen 

tijd verspillen. 
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3.  Begrijpend. Een goede werker is iemand die weet hoe hij naar anderen moet luisteren, of het nu hun baas, 

klanten of collega's zijn. Neemt de tijd om te begrijpen wat is gepland, en als er onduidelijkheid is vragen 

stelt. Eveneens een werknemer in een bedrijf die empathie heeft, dat wil zeggen die zich in verschillende 

situaties van de ander kan inleven van de ander. 

4. Technologie. Van essentieel belang is computerbeheer afhankelijk van de functie waarvoor men solliciteert.  

5.   Kennis. Er zijn bedrijven die waarde hechten aan onderwerpen die verband houden met wiskunde, zoals 

rekenkunde, algebra en statistieken. 

6.  Verkoop. Hoewel het bedrijf zich niet toelegt op de commercialisering van producten, is het noodzakelijk 

dat de medewerkers weten hoe ze met het bedrijfsimago moeten omgaan en zich te positioneren in de 

markt waarin ze opereren.  

7.  Overtuiging. Overtuigend. Bedrijven waarderen iemand die overtuigend is en het vermogen heeft om hun 

ideeën over te brengen. 

8.  Talen. Als je een goede beheersing van het Engels hebt verdien je extra punten bij het kiezen van 

kandidaten voor een bepaalde functie. 

 

6.3. VOORDELEN VAN HET OPLEIDINGSPROJECT 

 

• Het verbeteren van de vaardigheden en competenties. 

• Het bereiken van plaatsing op de arbeidsmarkt dankzij strategische allianties met het 

bedrijfsleven. 

• Betere monitoring en follow-up van de cursisten. 

• Toename van kleine ondernemers met eigen bedrijfjes die bijdragen aan plaatsing 

arbeidsmarkt en de vorming van allianties tussen elkaar. 

• Hoge mate van overtuiging over hun technisch opleidingsniveau en hun bedrijfscultuur. 

• Gedeelde kennis, ruimte voor leren en innovatie. 

 

 

6.4 FASEN VAN HET OPLEIDINGSPROJECT 

 

Het project bestaat uit 5 fasen:  

1)  Identificatie en planning (02 maanden) 

2)  Promotie en werving (01 maand) 

3)   Uitvoering van de vakopleidingen (04 maanden) 

4)   Plaatsing arbeidsmarkt en starten en/of verbeteren eigen bedrijf (04 maanden) 

 5)   Systematisering van resultaten (01 maand) 
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Onderstaand de fasen van het project grafisch weergegeven 
 

 

 

6.4  BESCHRIJVING FASEN OPLEIDINGSPROJECT  

 

FASEN OPLEIDINGSPROJECT OMSCHRIJVING ACTIVITEITEN 

Fase 1: Identificatie en planning (02 maanden) In deze fase worden marktonderzoek, strategische allianties, 
planning en identificatie van doelgroepen uitgevoerd. 

Fase 2: Promotie en werving  (01 maand) Promotie en werving via promotiecampagnes (radio, tv, 
promotiemateriaal, sociale netwerken, markten, bezoeken aan 
gemeenschappen en gemeenten.   

Fase 3: Uitvoering vakopleidingen  (04 maanden) Het geven van de vakopleidingen met een duur van 04 
maanden met een totaal van 153 uur (incl. modules). De 
vakopleidingen bestaan uit: 

- Banketbakken 
- Assistent-kok 
- Housekeeping 
- Bar en evenementen 
- Elektrische Installaties 
- Receptionist 

De cursussen kunnen variëren afhankelijk van de marktvraag. 
 
De vakopleidingen worden aangevuld met modules: 

- Workshops ter motivatie 
- Persoonlijke ontwikkeling 
- Persoonlijke marketing 
- Ideeën voor het starten van een eigen bedrijfje 
- Engels gericht op de specifieke vakopleiding. 
- Werkbezoeken ter uitwisseling van ervaringen met 

bedrijven en instituten. 
-  

Verworven vaardigheden: 
- Stages voor studenten die werk zoeken. 
- Business Management voor studenten die op zoek zijn naar 
ondernemerschap / bedrijfsverbetering. 

FASE 1

IDENTIFICATIE EN 
PLANNING

FASE 2

PROMOTIE EN

WERVING

FASE 3

UITVOERING 
VAKOPLEIDING

FASE 4

PLAATSING 
ARBEIDSMARKT EN 
EIGEN BEDRIJF

FASE 5

SYSTEMATISERING 
VAN RESULTATEN
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VII. BEGUNSTIGDEN PROJECT 
 
 

Begunstigden Aantal 

Direct:       Totaal aantal jongeren en moeders 275 

Indirect:    Totaal aantal gezinsleden van de jongeren en 
moeders 

8254 

 
Doelgroep: 15 cursusgroepen van ca. 18 personen. 

 
Gedurende het opleidingsproject ontwikkelen 275 jongeren en moeders met schaarse economische middelen 
in situatie van matige tot extreme armoede hun sociale- en beroepsvaardigheden, om toegang te hebben tot 
een baan bij een bedrijf of het starten en/of verbeteren van een eigen bedrijfje. 
van schaarse economische middelen in een situatie van ernstige armoede en matige armoede. 

 

Het aantal cursussen voor het jaar 2018 – 2020 voor het verkrijgen van een baan bij een werkgever of het 
starten van een eigen bedrijfje bedragen 15, met een gemiddelde van ca. 18 cursisten per cursus, met een 
totaal van 275 opgeleide jongeren en moeders, die met succes hun studie afronden.  

 

 
Vakopleidingen voor werk bij een werkgever en starten eigen bedrijf 

Deze vakopleidingen hebben een duur van minimum 04 maanden en 153 uur opleiding en 20 uur stage of 
persoonlijke advisering in eigen bedrijf. Na afloop van de opleiding ontvangen de begunstigden een certificaat 
van het Ministerie van Onderwijs, dat de kwaliteit van onderwijs van CEDNA garandeert. Hierdoor hebben 

                                                
4 Er wordt vanuit gegaan dat elk gezin uit gemiddeld 3 personen bestaat 

 

Fase 4: Plaatsing arbeidsmarkt bij bedrijf en 
starten/verbeteren eigen bedrijf (04 maanden) 

In deze fase zijn de activiteiten: 
- Plaatsing op de arbeidsmarkt bij bedrijven waar 

CEDNA een samenwerkingsovereenkomst mee 
heeft.  

- Persoonlijke advisering bij het starten en/of 
verbeteren van het eigen bedrijfje (volgens gemaakt 
businessplan).  

- Monitoring en follow-up van de cursisten (bezoeken 
bedrijven waar de cursisten zijn geplaatst, bezoeken 
aan bedrijven van cursisten en/of bedrijfsadvisering 
in CEDNA. 

 

Fase 5: Systematisering van de resultaten van het 
project (01 maand) 

In deze fase worden de resultaten van de cursus en de geleerde 
lessen geëvalueerd en verwerkt in het 
cursussenregistratiesysteem per cursist. 
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onze afgestudeerden toegang tot onafhankelijke en afhankelijke banen met de mogelijkheid tot plaatsing op 
de arbeidsmarkt om verbetering van kwaliteit van leven van de begunstigden te kunnen realiseren. 
 
 

Het opleidingsproces van de opleidingscursussen heeft een duur van 1 jaar, inclusief advisering, follow-up, 
monitoring en evaluatie. De gespecialiseerde cursussen betreffen de volgende thema´s: technische opleiding, 
ontwikkeling van sociale vaardigheden, eigen bedrijf, persoonlijke marketing, motiveringsworkshops en basis 
Engels. De aanvullende cursussen zullen de persoonlijke ontwikkeling versterken en de capaciteit om relaties 
aan te gaan voor het werken bij een bedrijf en voor het starten/en of verbeteren van het eigen bedrijf.  

 

De cursusstructuur is als volgt: 

 

• Vakopleiding  

 

De cursus is bedoeld om vaardigheden in gespecialiseerde gebieden te ontwikkelen volgens de betreffende 

specialiteit zoals koksopleiding, banketbakkerscursus, housekeeping, receptionist, elektrische installaties met 

een totaal van 81 uren. 

 

• Ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden 

 

Tijdens de persoonlijke ontwikkelingscursus (zelfvertrouwen, leiderschap, oplossen van conflicten, levensplan) 

verbeteren we de houding van jongeren en moeders, belangrijke factor om een goede prestatie te leveren in 

hun baan bij een werkgever en voor het eigen bedrijf. Een totaal van 18 uren. 

 

• Persoonlijke marketing 

 

Door middel van de opleiding in thema´s betreffende Cv’s, sollicitatiegesprek, het vinden van een baan, houding 
op het werk, dragen we bij aan het verbeteren van het werkniveau, met een totaal van 18 uren. 

 
 
• Eigen bedrijf 

 

De cursus heeft tot doel de begunstigde te oriënteren en motiveren om zijn eigen bedrijf te creëren. 

Het overdragen van kennis over het ondernemingsschap aan jongeren en moeders is een belangrijk aspect 

binnen hun opleiding met een totaal van 10 uren. 

Tevens wordt een businessplan gemaakt voor zowel de cursisten die een Eigen bedrijfje hebben of die een 
Eigen bedrijfje willen starten.  

 

• Technisch Engels 

 

Door de technische cursus Engels leren de cursisten specifieke onderwerpen van het Engels, afhankelijk van 

het type cursus dat zij volgen. Sleutelfactor om een goede prestatie in hun werk in de toeristische sector te 

bereiken. Een totaal van 18 uur. 

 

• Motiverende workshops 

 

Via deze workshop zullen de cursisten de presentatie hebben van een succesvolle ondernemer die zal helpen 

met motivatie en empowerment, met een totaal van 9 uur. 
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HET ADVISERINGSPROCES: 

 

• Adviesservice voor het plaatsen op de arbeidsmarkt met arbeidsbemiddeling 

 
Van iedere cursist voor het plaatsen op de arbeidsmarkt worden persoonlijke profielen bijgehouden Hierin 
staan de resultaten vermeld van de cursist betreffende de gevolgde cursussen en de persoonlijke vaardigheden, 
dat wordt gebruikt voor de presentatie van cursisten bij werkgevers. 
 

Het opleidingsteam van CEDNA geeft advisering aan de cursisten over de mogelijkheden tot plaatsing bij 
werkgevers. 
Het Ministerie van Werkgelegenheid geeft advisering over de rechten en plichten van werknemers in 
dienstverband.  

 

De cursisten bezoeken verschillende bedrijven om ze te motiveren en kennis op te doen bij bedrijven waar ze 
geplaatst kunnen worden. Tevens worden ex cursisten uitgenodigd hun werkervaringen te delen met nieuwe 
cursisten. 

 
• Advisering en follow-up aan jongeren en moeders voor stages bij bedrijven 

 

De jongeren en moeders ontvangen begeleiding bij aanvang en gedurende hun stage van gemiddeld 01 maand. 

Deze begeleiding stelt de jongeren en moeders in staat om werkervaring op te doen, op basis van het profiel 

dat de werkgever nodig heeft.  Er wordt gekeken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van iedere cursist waar 

deze zijn stage kan lopen. 

 

Periodiek worden gegevens uit de database bijgewerkt van de cursisten, werkgevers en de marktvraag. Het 

arbeidsbemiddelingsbureau van CEDNA wordt continue tijdens het opleidingsproces gepromoot. 

 

• Advisering en follow-up aan jongeren en moeders voor stages bij bedrijven  

 

De jongeren en moeders ontvangen begeleiding bij aanvang en gedurende hun stage van gemiddeld 01 maand. 
Deze begeleiding stelt de jongeren en moeders in staat om werkervaring op te doen, op basis van het profiel 
dat de werkgever nodig heeft.  Er wordt gekeken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van iedere cursist waar 
deze zijn stage kan lopen.  
 
• Advisering voor het verbeteren of starten van een eigen bedrijf  

 

De cursisten die hun Eigen Bedrijf starten of willen verbeteren ontvangen advisering bij het maken van hun 

Businessplan. Na afloop van de cursus ontvangen ze begeleiding en advisering gedurende het proces van 

verbetering en/of starten. Dit vindt plaats door middel van bezoeken aan de betreffende bedrijfjes of 

advisering in CEDNA door middel van afspraken met bedrijfsadviseurs.  

 
• Leerlingvolgsysteem (STS Student Tracking System) 

 

CEDNA beschikt over een geavanceerd evaluatie en monitoring systeem van iedere cursist. Hierin zijn 

opgenomen de vaardigheden en opgedane kennis van de cursist gedurende zijn opleiding. Deze informatie 

wordt gebruikt voor het presenteren van de cursist aan werkgevers waarmee CEDNA 
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samenwerkingsovereenkomsten heeft maar ook voor de evaluaties van cursisten 1 en 2 jaar na afloop van het 

project. 

 
 

7.1.  SELECTIECRITERIA  
 

De identificatie en selectie van partners in het kader van een ontwikkelingsproject is een belangrijk aspect 

van de werkstrategie. De centrale strategie is het overleg en het genereren van strategische allianties om 

duurzame ontwikkeling te bereiken. 

 

Ervaring laat zien dat de doelgroep in alle fasen van het project dient te participeren, van identificatie naar 

overdracht na de interventie. In dit kader, en rekening houdend met de kenmerken van het project, wordt 

de doelgroep geselecteerd volgens de volgende algemene criteria: 

 

 Cursisten uit lage inkomensfamilies in omstandigheden van armoede en sociaaleconomisch risico. 

 Cursisten met interesse om hun vaardigheden te verbeteren voor het genereren van een baan of eigen 
bedrijfje.  

 Cursisten die tijd, geld en moeite willen investeren om hun eigen bedrijfje willen verbeteren. 

 

 

VIII. DOELSTELLINGEN, RESULTATEN EN ACTIVITEITEN 

 
ALGEMENE DOELSTELLING 
 
Bijdragen aan het verbeteren van de inkomsten van jongeren en moeders met beperkte 
economische middelen uit de Regio Cusco. 
 
SPECIFIEKE DOELSTELLING 
 
Het bevorderen van plaatsing arbeidsmarkt, ondernemerschap en verbetering eigen bedrijf 
van jongeren en moeders met schaarse economische middelen van de regio Cusco voor de 
duurzame verbetering van hun inkomen. 
 
 

VERWACHTE RESULTATEN 

 
 Resultaat 1: 

 

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

 

 Resultaat 2: 

 

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

 

 Resultaat 3: 
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135 jongeren en moeders met schaarse economische middelen starten en/of verbeteren hun eigen 
bedrijfje.  

 
 
 

8.1.  OMSCHRIJVING ACTIVITEITEN 
 

ACTIVITEITEN ACTIES 

ACT 1. R1: Marktonderzoek bedrijven in toerisme en 
andere dienstverlening voor jongeren en moeders ten 
behoeve van plaatsing arbeidsmarkt en 
ondernemerschap. 

 Identificatie en presentatie van het opleidingsproject aan 
overheidsinstellingen (gemeenten) en private organisaties in de regio 
Cusco.  

ACT 2. R1: Het bereiken van strategische allianties met 
publieke- en private organisaties voor het bereiken van 
plaatsing arbeidsmarkt en ondernemerschap.   

 Ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten met overheids- en 
private organisaties.  

ACT 3. R1: Planning en organisatie voor de uitvoering 
van het project 

 Het maken van de tijdsplanning en activiteiten voor de uitvoering van de 
cursussen. 

 Uitgebreide werving voor de selectie van begunstigden.  

 Persoonlijke interviews. 

 Identificatie en selectie van docenten per vakopleiding.  

 Planning van activiteiten ter motivatie (bedrijfsbezoeken, ervaringen ex 
cursisten, succesvolle ondernemers). 

 Gratis modelklas 

 Evaluatie sociaaleconomische gegevens cursisten voor het verkrijgen van 
studiebeurzen.  

ACT 4. R1: Uitvoering motivatie workshops en 
uitwisseling succesvolle ervaringen en 
bedrijfsbezoeken.  

 Het organiseren en realiseren van motivatieworkshops en/of 
bedrijfsbezoeken van iedere vakopleiding.  

ACT 5. R1: Begeleiding, monitoring en follow-up van het 
project.  

 Uitvoering tijdsplanning en activiteiten voor begeleiding en bezoeken.  

 Controle monitoring van resultaten.  

ACT 1. R2: Bevorderen en compromis in de deelname 
en selectie van de cursisten (per groep) met de 
betreffende normen en reglement.  

 Publicatie en coördinatie van georganiseerde groepen en individuele 
personen met samenwerking van overheids- en private organisaties 
(gemeenten, gemeenschappen, kerken, NGO´s) voor de selectie van 
cursisten.  

 Presentatie project voor de selectie en inschrijving van de begunstigden. 

 Persoonlijke interviews en inschrijvingen.  

ACT 2. R2: Het formuleren van de curricula en syllabus 
van de cursussen  

 Werving en selectie van docenten. 

 Uitwerking van syllabus en cursusuren.  

 Planning cursuslokalen 
 

ACT 3. R2: Planning en uitvoering van de vakcursussen.  

 Planning en uitvoering van de vakopleidingen.  

 Supervisie en controle van de uitvoering van de cursussen.  

 Uitwerking van certificaten. 

 Planning afsluiting cursussen.  

 Uitvoering stages 

 Uniformen cursussen.  

 Uitwerking cursusboeken. 

 Benodigdheden ingrediënten cursussen.  

 Betaling docenten. 

ACT 4. R2: Identificatie en compromis bedrijven voor 
plaatsing arbeidsmarkt.  

 Presentatie project aan geïdentificeerde bedrijven voor plaatsing 
arbeidsmarkt en stages. 

 Uitnodiging ondernemers uit de toeristische sector en dienstverlening ter 
kennismaking met het werk van CEDNA.   
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ACT 5. R2: Implementatie begeleidings- follow-up, 
monitoringsproces en uitreiking premies.  

 Uitwerking planning voor de begeleiding, follow-up, monitoring en 
bezoeken.  

 Controle en monitoring van de resultaten.  

 Evaluatie voor de uitreiking van de premies.  

 Evenement voor de uitreiking van de premies.  

ACT 6. R2: Systematisering van plaatsing arbeidsmarkt.  
 Realiseren van systematiseringsinformatie en geleerde lessen, 

fotografische informatie van iedere cursus met vermelding van de 
efficiëntie en tekortkomingen van iedere activiteit. 

ACT 1. R3: Identificatie en compromis van potentiële 
(groepen) kleine ondernemers ter bevordering en 
motivatie voor het verbeteren van hun inkomsten.  
 
 

 Presentatie project aan georganiseerde groepen (kleine bedrijfjes, 
straatverkopers) en individuele personen met ondersteuning van 
overheidsinstanties (gemeenten).  

 Uitwerken presentatiebrieven van geïdentificeerde instituten. 

 Identificatie van potentiële ondernemers van de ontwikkelde cursussen. 

ACT 2. R3: Organiseren, plannen en uitvoeren van de 
workshops voor eigen bedrijf. 

 Planning van de workshops per cursusgroep (specifieke onderwerpen). 

 Planning motivatie activiteiten (ervaringen succesvolle ondernemers en ex 
cursisten CEDNA) 

 Planning cursusuren, materialen en ingrediënten.  

 Uitvoering en ontwikkeling workshops eigen bedrijf.                          

ACT 3. R3: Monitoring en follow-up van cursisten eigen 
bedrijf door trainers en / of bedrijfsadviseurs. 

 Uitwerken planning en dagen ter begeleiding en follow-up bezoeken.  

 Uitwerken formulieren voor de persoonlijke bezoeken.  

 Monitoring en follow-up van resultaten.                                                     

ACT 4. R3: Persoonlijke monitoring van eigen bedrijf en 
uitreiking premies.  

 Controle monitoring. 

 Persoonlijke monitoring van het eigen bedrijf.   

 Evaluatie voor de uitreiking van de premies.  

 Evenement voor de uitreiking van de premies.  

ACT 5. R3: Systematisering project ondernemerschap en 
verbetering eigen bedrijf. 

 Het maken van een systematiseringsrapport en geleerde lessen, een 
fotoreportage van elke cursus die de efficiëntie  en tekortkomingen in de 
ontwikkeling van deze activiteit aangeeft. 

 

IX. RISICO´S EN VERONDERSTELLINGEN 

 

9.1. RISICO´S 
Minder gemeentebijdragen eerste jaar van het project 
In oktober 2018 zijn regionale en gemeenteraadsverkiezingen. CEDNA heeft als voornemen het 

project uit te voeren met de deelname van gemeenten en hun bijdragen. Na de verkiezingen vanaf 

januari 2019, wanneer de nieuwe lokale overheden hun activiteiten starten, kunnen de nieuwe lokale 

entiteiten betrokken worden, maar zijn processen die tijd duren waarmee er het eerste jaar minder 

bijdragen van de gemeenten zullen zijn. 

 
9.2. VERONDERSTELLINGEN 

 Groei van de toeristische sector en dienstverlening. 

 Politieke en economische stabiliteit. 

 De overheid geeft prioriteit aan werkgelegenheidsprogramma´s. 

 Lokale overheden verschaffen mogelijkheden voor deelnames.  

 Lokale factoren respecteren, gemaakte afspraken voor de uitvoering van het 

project. 

 Groeiende interesse van de begunstigden.  

 Groeiende vraag naar vakopleidingen. 
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X. MONITORING EN EVALUATIE 
 

CEDNA heeft een monitoring- en evaluatie systeem, waarvan de processen op de indicatoren en de 
projectbegroting zijn gebaseerd. Er wordt gebruik gemaakt van documenten voor de naleving van 
verplichtingen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de controle middelen. 

De monitoring en evaluatie is gericht op het meten van de voortgang van het project met betrekking tot het 
doel en de naleving van projectindicatoren; voor intern gebruik als een management tool; het informeren 
van interventies en geleerde lessen; het leveren van  voortgangsrapporten van degenen die het project 
financieren; het evalueren van effecten en impact van de begunstigden door middel van gegevens die per 
cursist op individueel niveau en op bedrijfsniveau zijn vastgelegd. 

 

Het monitoring en evaluatie systeem bestaat uit:  

Basisgegevens. De indicatoren die in de basislijnmeting bij aanvang van het project worden gemeten zijn o.a.: 
opleidingsniveau, totale gezinsinkomsten, de omzet, het inkomen en de winstgevendheid die worden 
gegenereerd door de ondersteunende activiteiten, de participatie van de vrouw, het investeringsniveau, 
toegang tot technologie, nieuwe markten en tot financiële en niet financiële zakelijke diensten. De verzameling 
van de basisgegevens voor het project (200 cursisten) gebeurt door middel van inschrijvingsformulieren die 
direct aan het begin van het project door het technisch team van CEDNA worden verzameld. 

 

Maandelijkse monitoring betreffende de indicatoren die verband houden met het eigen bedrijf zoals 
productiviteit, verkoop, omzet, winstmarge die in maandelijkse rapporten worden gepresenteerd met foto's 
aan het CEDNA-management. En indicatoren die verband houden met de vakopleidingen en plaatsing op de 
arbeidsmarkt zoals voortgang en resultaten van de opleidingen, modules, stages bij werkgevers etc.   

 

10.1 FOLLOW-UP 

 
De projectcoördinator houdt nauwlettend toezicht op alle aspecten van het project, waarbij nauwgezet en 

permanent contact wordt gehouden met de cursisten. Is verantwoordelijk voor het proces en de 

implementatie van activiteiten met de deelnemende publieke en particuliere instellingen in het interventie 

gebied. Is tevens verantwoordelijk voor de opleidingen, motivatie, bewustmaking, bezoeken en persoonlijk 

toezicht op de voortgang van het project.  Levert  halfjaarlijkse verslagen ten behoeve van Stichting  

Vilcabamba en maandelijkse verslagen voor het management van CEDNA. 

 

De implementatie van follow-up zal op twee manieren plaatsvinden: 

 

1.  Door de presentatie van maandelijkse rapporten, met betrekking tot de begeleiding en monitoring van 

elk van zijn activiteiten. 

2.  Door permanente begeleiding van de cursisten; wat een succesfactor is bij de uitvoering van de in het 

project voorgestelde strategie, met als begeleidingscriteria het respect van ieders mening, teamwork, 

het opbouwen van vertrouwen en het nakomen van door de partijen aangegane verbintenissen. 
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10.1. EVALUATIE 

 

Evaluatie tijdens het project. Gedurende de uitvoering van het project wordt ieder half jaar een  evaluatie 
van de indicatoren uitgevoerd. Via enquêteformulieren worden de gegevens verzameld. Tijdens de 
halfjaarlijkse evaluaties worden de besten beloond met een premie volgens de wedstrijdencompetentie. 

 
Eindgegevens. De indicatoren die aan het einde van het project worden gemeten, zijn hetzelfde als aan het 
begin van het project o.a.: de totale gezinsinkomsten, de omzet, het inkomen en de winstgevendheid die 
wordt gegenereerd door de ondersteunende activiteiten, de participatie van de vrouw, het 
investeringsniveau en de toegang tot technologie, nieuwe markten en tot financiële en niet financiële 
zakelijke diensten enz. De verzameling van de eindgegevens voor het project (200 cursisten) gebeurt door 
middel van enquêtes die direct aan het einde van het project worden uitgevoerd. 

 

De eindevaluatie van het project vergelijkt de basisgegevens met de eindgegevens van het project om vast te 
stellen wat voor veranderingen hebben plaatsgevonden tijdens de interventie van 02 jaar.  

 

De evaluatie na afloop project zal in twee momenten worden gemeten: 01 jaar na afloop en 02 jaar na afloop 
van het project om de impact en duurzaamheid van het project te evalueren. De gegevens die na afloop 
worden verzameld betreft de gegevens die aan het einde van het project zijn gemeten van iedere deelnemer. 
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XI. BENODIGDE MIDDELEN VOOR DE UITVOERING 
 

Begroting 

 

 
 
 

 
 

OMSCHRIJVING EERSTE JAAR TWEEDE JAAR TOTAAL

R.1. 275 jongeren en moeders met schaarse economische middelen hebben hun persoonlijke- en arbeidsvaardigheden ontwikkeld.

vanaf mei 2019 worden er 400 jongeren en moeders opgeleid

A.1.1. Marktonderzoek bedrijven toerisme en andere dienstverlening 318€                           318€                           

A.1.2. Bereiken strategische all ianties met publieke- en private organisaties 1,039€                        1,039€                        

A.1.3. Uitvoeren opleidingen 2,195€                        3,829€                        6,024€                        

A.1.4. Motivatieworkshops & bedrijfsbezoeken 261€                           261€                           522€                           

A.1.5. Begeleiden, monitoren en follow-up deelnemers 6,699€                        8,936€                        15,635€                      

TOTAAL KOSTEN RESULTAAT 1 10,512€                      13,026€                      23,538€                      

 

R.2. 140 jongeren en moeders met schaarse economische middelen werken in toerisme en andere dienstensectoren  

vanaf mei 2019 worden er 200 jongeren en moeders opgeleid

A.2.1. Selecteren en contracteren cursisten 183€                           183€                           366€                           

A.2.2. Organiseren en plannen vakcursussen 103€                           103€                           206€                           

A.2.3. Uitvoeren vakcurcussen 12,176€                      14,466€                      26,642€                      

A.2.4. Identificeren en contracteren bedrijven voor plaatsing deelnmers op de arbeidsmarkt 848€                           -€                                 848€                           

A.2.5. Begeleiden, monitoren en follow-up deelnemers 848€                           3,022€                        3,870€                        

A.2.6. Gegevensverwerking op plaatsing arbeidsmarkt -€                                 270€                           270€                           

TOTAAL KOSTEN RESULTAAT 2 14,158€                      18,044€                      32,202€                      

 

R.3. 135 jongeren en moeders met schaarse economische middelen starten en/of verbeteren hun eigen bedrijfje  

vanaf mei 2019 worden er 200 jongeren en moeders opgeleid

A.3.1. Selecteren en contracteren cursisten 77€                              -€                                 77€                              

A.3.2. Organiseren en plannen eigen bedrijf 691€                           691€                           1,382€                        

A.3.3. Uitvoeren workshops eigen bedrijf 5,040€                        7,278€                        12,318€                      

A.3.4. Persoonlijk monitoren van eigen bedrijf en uitreiken premies 778€                           5,690€                        6,468€                        

A.3.5. Gegevensverwerking project ondernemerschap en verbetering eigen bedrijf -€                                 258€                           258€                           

A.3.6. Versterken commerciële activiteiten 488€                           732€                           1,220€                        

A.3.7. Begeleiden, monitoren en follow-up deelnemers 11,437€                      17,156€                      28,593€                      

TOTAAL KOSTEN RESULTAAT 3 18,511€                      31,805€                      50,316€                      

 

R.4. Organisatiekosten  

Gebouw CEDNA 2,169€                        3,254€                        5,423€                        

Organisatie & advisering 4,354€                        6,532€                        10,886€                      

Algemene kosten 1,878€                        2,818€                        4,696€                        

TOTAAL KOSTEN RESULTAAT 4 8,401€                        12,604€                      21,005€                      

 

SUBTOTAAL PROJECT 51,582€                      75,479€                      127,061€                   

Verschil wisselkoers (5% kosten Vilcabamba) 2,579€                       3,774€                       6,353€                       

TOTAAL KOSTEN PROJECT 54,161€                      79,253€                      133,414€                   
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XII. DUURZAAMHEID EN GELEERDE LESSEN ANDERE PROJECTEN 
 

 Nieuwe methodologieën zijn nodig om meer actieve deelname van de cursisten te bereiken, met meer 

begeleiding en advisering, waardoor ze zelf de verantwoordelijk nemen van hun eigen verandering. 

 Technologische hulpmiddelen zijn nodig om de impact van het veranderen te meten.  

In 2018 zal een projectsysteem worden ingevoerd waarbij van iedere cursist de gegevens per half jaar zal worden 
bijgehouden betreffende aantal opleidingen die zijn gevolgd en de resultaten hiervan, of er bedrijfsbezoeken 
hebben plaatsgevonden, of er wijzigingen in de inkomsten hebben plaatsgevonden, etc. om de veranderingen 
te kunnen registreren tijdens de uitvoering en na uitvoering van het project. 

 

 Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met lokale en regionale overheden door samen te werken om 

betere resultaten op lange termijn te kunnen realiseren, waarbij goede relaties worden gecontinueerd met 

lokale bijdragen die de duurzaamheid van projecten beïnvloeden. 

 

 

XIII. BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: LOGISCH RAAMWERK 
 

 
DOELSTELLING INDICATOREN METINGSMIDDELEN VERONDERSTELLINGEN EN RISICO´S 

DOELSTELLING LANGE TERMIJN       

Bijdragen aan het verbeteren van de 
inkomsten van jongeren en moeders met 
beperkte economische middelen uit de regio 
Cusco. 
 

      

DOELSTELLING PROJECT       

Het bevorderen van plaatsing arbeidsmarkt, 
ondernemerschap en verbetering eigen 
bedrijf van jongeren en moeders met 
schaarse economische middelen van de regio 
Cusco voor de duurzame verbetering van hun 
inkomen. 
 

220 (80% van 275) van de begunstigden met werk bij een 
werkgever of eigen bedrijf.  

 Registratie formulieren follow-up en advisering 
van de begunstigden. 

 Informatie plaatsing arbeidsmarkt. 

 Informatie starten/en of verbeteren eigen 
bedrijf. 

 Informatie foto`s en video`s. 

 Groei van de toeristische sector 
en diensten. 

 Politieke en economische 
stabiliteit.  

 Betere gezins- en sociale 
relaties. 

 De overheid geeft prioriteit aan 
werkgelegenheidsprogramma´s.  

RESULTATEN      

R1: 275 jongeren en moeders met schaarse 
economische middelen hebben hun 
persoonlijke- en arbeidsvaardigheden 
ontwikkeld. 

 220 (80% van 275) van de jongeren en moeders 
ontvangen opleidingscertificaat goedgekeurd door 
het Ministerie van Onderwijs.  

 220 (80% van 275) van de jongeren en moeders 
hebben hun persoonlijke- en arbeidsvaardigheden 
ontwikkeld.  
 

 Uitreiking certificaten 

 Registratie presentielijsten cursisten. 

 Registratie evaluatie cursisten.  

 Premies voor cursisten volgens 
wedstrijdcriteria.   

 Pro-activiteit cursisten. 

 Foto´s en video´s van de activiteiten.  

 De deelnemers hebben 
interesse en beschikbaarheid 
om te leren.  

 Vacatures nemen toe door 
middel van het concurrentie 
vermogen. 

R2: 140 jongeren en moeders met schaarse 
economische middelen werken in toerisme 
en andere dienstensectoren.  

112  (80% van 140) van de jongeren en moeders zijn geplaatst 
op de arbeidsmarkt in toerisme en andere dienstensectoren.  

 Registratie stage 

 Registratie plaatsing arbeidsmarkt 

 Samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven 
in toerisme en andere dienstensectoren.  

 Evaluatieformulier cursist.  

 Publieke en private instellingen 
vragen permanent 
gekwalificeerd personeel. 

 Groei van toeristische 
activiteiten en dienstverlening.         
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R3: 135 jongeren en moeders met schaarse 
economische middelen starten en/of 
verbeteren hun eigen bedrijfje.  
 

108 (80% van 135) van de jongeren en moeders starten en/of 
verbeteren hun eigen bedrijfje. 

 Registratie eigen bedrijfje. 

 Evaluatieformulier technische assistentie. 

 Informatie begeleiding en monitoring eigen 
bedrijfje.  

 Informatie foto´s en video´s.  

 Politieke en economische 
stabiliteit.  

 Groei van de bevolking (vraag)  

 Overheidsbeleid dat de 
Peruaanse ondernemer 
ondersteunt. 
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BIJLAGE 2: ACTIVITEITEN PLANNING 

 

CODE ACTIVITEIT  

TIJDSCHEMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR   MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR 

R.1 275 jongeren en moeders met schaarse economische middelen hebben hun persoonlijke- en arbeidsvaardigheden ontwikkeld. 

ACT 1. 
R1; 

Marktonderzoek bedrijven in 
toerisme en andere dienstverlening 

voor jongeren en moeders ten 
behoeve van plaatsing arbeidsmarkt 

en ondernemerschap. 

                                                   

                                                   

ACT 2. 
R1; 

Het bereiken van strategische 
allianties met publieke- en private 
organisaties voor het bereiken van 

plaatsing arbeidsmarkt en 
ondernemerschap.   

                                                   

 

                                                  

ACT 3. 
R1; 

Planning en organisatie voor de 
uitvoering van het project 

 
                                                  

 

                                                  

ACT 4. 
R1; 

Uitvoering motivatie workshops en 
uitwisseling succesvolle ervaringen en 

bedrijfsbezoeken. 

 
                                                 

 
                                                  

ACT 5. 
R1; 

Begeleiding, monitoring en follow-up 
van het project. 

 
                                                  

 
                                                  

R.2. 140 jongeren en moeders met schaarse economische middelen werken in toerisme en andere dienstensectoren. 
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ACT 1. 
R2; 

 Bevorderen en compromis in de 
deelname en selectie van de cursisten 

(per groep) met de betreffende 
normen en reglement. 

 
                                                 

 
                                                  

ACT 2. 
R2; 

Het formuleren van de curricula en 
syllabus van de cursussen 

 
                                                 

 
                                                 

ACT 3. 
R2; 

 Planning en uitvoering van de 
vakcursussen. 

 
                                                 

 
                                                 

ACT 4. 
R2; 

 Identificatie en compromis bedrijven 
voor plaatsing arbeidsmarkt. 

 
                                                  

 
                                                  

ACT 5. 
R2; 

Implementatie begeleidings-      
follow-up, monitoringsproces en 

uitreiking premies. 

 
                                                  

 

                                                  

ACT 6. 
R2; 

 Systematisering van plaatsing 
arbeidsmarkt 

 
                                                  

 
                                                  

R.3. 135 jongeren en moeders met schaarse economische middelen starten en/of verbeteren hun eigen bedrijfje.  
 

ACT 1. 
R3; 

 
Identificatie en compromis van 

potentiële (groepen) kleine 
ondernemers ter bevordering en 

motivatie voor het verbeteren van 
hun inkomsten. 

 
 

 

                                                  

 

                                                  

ACT 2. 
R3; 

Organiseren, plannen en uitvoeren 
van de workshops voor eigen bedrijf. 

 
                                                

  
 
 

 
                                                  



2018 - 2020 Programa de Emprendimiento e Inserción Laboral 

24 

 

 

ACT 3. 
R3;  

 
 
 

Monitoring en follow-up van cursisten 
eigen bedrijf door trainers en / of 

bedrijfsadviseurs. 

 
                                                  

 

                                                  

ACT 4. 
R3; 

 Persoonlijke monitoring van eigen 
bedrijf en uitreiking premies. 

 
                                                  

 
                                                  

ACT 5. 
R3; 

Systematisering en evaluatie project 
ondernemerschap en verbetering 

eigen bedrijf. 

 
                                                  

 
                                                  

 

 


