TWEEDE HALFJAARLIJKSE RAPPORTAGE PROJECT: VAKOPLEIDINGEN VOOR PLAATSING ARBEIDSMARKT EN
STARTEN/VERBETEREN VAN HET EIGEN BEDRIJF MEI 2018 TOT MEI 2020

TWEEDE HALFJAARLIJKSE RAPPORTAGE
PERIODE: NOVEMBER 2018 T/M APRIL 2019
VAKOPLEIDINGEN VOOR PLAATSING OP DE ARBEIDSMARKT EN HET
STARTEN/VERBETEREN VAN HET EIGEN BEDRIJF

Titel 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.
Duur project
Periode uitvoering
Begunstigden
Totale Begroting
Jaarlijkse Begroting

1.

:
:
:
:
:

2 jaar
01 mei 2018 – 01 mei 2020
275 jongeren en moeders
€ 133.414,00 (2 jaar)
€ 54.161,00 eerste jaar, € 79.253,00 tweede jaar.

PROJECT ACHTERGROND

CEDNA, heeft vanaf mei 2006 het opleidingsproject voor het opzetten van een eigen bedrijfje en een baan op de arbeidsmarkt
uitgevoerd. Dit betrof de plattelandsgemeenschappen en buitenwijken van de stad Cusco. Deze ervaring heeft CEDNA
gepositioneerd in de markt bij de doelgroep en ze heeft strategische allianties bereikt met lokale overheidsinstellingen en
particuliere instellingen (NGO´s, Stichtingen en bedrijven).
CEDNA is erin geslaagd een opleidingsproject te creëren voor mensen met een laag tot zeer laag inkomen, die willen werken als
zelfstandig ondernemer of als werknemer bij een bedrijf. CEDNA heeft tot nu toe 11 opleidingsprojecten uitgevoerd met de 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.
• Problematiek
De jeugdwerkloosheid is de voornaamste sociale uitdaging. De jeugd heeft meer obstakels dan de gemiddelde bevolking: het
werkloosheidspercentage onder de jeugd is verdubbeld en verdrievoudigt het totale werkloosheidspercentage. Het onderwijs is
niet gericht op de realiteit van de arbeidsmarkt en leidt tot plaatsing op de arbeidsmarkt met een zeer lage productiviteit en
zonder toekomst, waardoor dat uiteindelijk tot armoede zal leiden. Momenteel is er veel vraag naar arbeid en er zijn veel
openstaande vacatures bij bedrijven. Maar bij afwezigheid van geschikt personeel kan men niet aan de vraag van bedrijven en
publieke organisaties voldoen.
Tekort aan werk, maar ook de kwaliteit van de werkgelegenheid voor jongeren. Volgens Enaho1 hebben bijna negen van de tien
werknemers jonger dan 24 jaar werk in de informele sector. Op regionaal niveau steeg de stedelijke jeugdwerkloosheid in 17
regio's in het afgelopen jaar, met name in de regio´s: Ayacucho (8.1 pp), Huancavelica (7.9 pp) en Cusco (7.0 pp). 3
De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wijst op de moeilijke arbeidsmarkt van jongeren, waarvan de overgrote meerderheid
informeel werk heeft. (meestal beroepen die mensen zelf bedenken, zoals schoenpoetser of autowasser. Men probeert op

1

Nationaal onderzoek van huishoudens van Nationaal Bureau voor de Statistiek INEI
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eenvoudige wijze tóch een inkomen te krijgen. Werkloosheid en onzekere arbeidsomstandigheden op jonge leeftijd hebben
vooral een negatieve invloed op de rest van het beroepsleven.
•

Beschrijving project

Het opleidingsproject bestaat uit het opleiden van 400 kansarme jongeren en moeders uit de urbane- en rurale gebieden van
Cusco, door middel van vakopleidingen en trainingen op het gebied van vaardigheden en competenties die noodzakelijk zijn bij
het vinden van een baan of het starten en/of het verbeteren van een eigen bedrijf.
Het project wordt voor het eerst over een periode van 2 jaar uitgevoerd, om de cursist langer en intensiever te kunnen
begeleiden, advies en ondersteuning te bieden en door monitoring en evaluatie tijdig bij te kunnen sturen. Ook zijn nieuwe
aanvullende modules toegevoegd, zoals basis Engels gericht op de vakopleiding. Evenals het formuleren van business ideeën en
het geven van motiverende workshops. Dit zal bijdragen bij het vormen van eigenschappen bij de cursist om de plaatsing op de
arbeidsmarkt en het starten en/of verbeteren van het eigen bedrijf te bevorderen.

2.

DE ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT

COMPONENT 1:
275 JONGEREN EN MOEDERS MET
ARBEIDSVAARDIGHEDEN ONTWIKKELD
1.

SCHAARSE

ECONOMISCHE

MIDDELEN

HEBBEN

HUN

PERSOONLIJKE-

EN

IMPLEMENTATIE NIEUWE STRATEGIEËN

Vanwege de grote vraag van bedrijven zijn nieuwe strategieën in de vakopleidingen geïmplementeerd die zorgen voor
permanente werkgelegenheid en de ontwikkeling van ondernemerschap bij cursisten.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere methoden zijn de volgende:
• Het inhuren van de beste docenten uit de regio Cusco.
• Implementatie van regelgeving BPM (sturing op prestatie en resultaat), internationale hygiëne en
voedselverwerkingsnormen, gebruik van workshops, correct gebruik van uniformen, enz.).
• Goede beroepsopleiding en training volgens de marktvraag.
• Opname van aanverwante cursussen overeenkomstig de marktvraag (BPM, vak Engels, persoonlijke ontwikkeling, enz.).
• Evaluatie van prestaties (studenten die niet zijn goedgekeurd, ontvangen geen certificering en kunnen ook niet worden
geplaatst op de arbeidsmarkt).
• Permanente stages bij gerenommeerde hotels, restaurants en bars van de stad, waardoor begunstigden echte werksituaties
leren kennen.
• Gesprekken met succesvolle ondernemers om toekomstige ondernemers te motiveren.
• Gratis workshops van bedrijven met topmerken (banket- en kookproducten, wijn etc.).
• Een beloning/stimulans uitstekende cursisten.
• Een beloning/stimulans voor de beste bedrijfsplannen.
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2. CONSOLIDATIE VAN GROEPEN PERIODE (OKT 2018 APRIL 2019)
Tijdens het tweede halfjaar zijn er 8 groepen opgeleid: 2 groepen assistent-kok, 2 groepen banketbakken, 2 groepen
housekeeping en 2 groepen bar/restaurant met in totaal 120 studenten en een gemiddelde van 15 cursisten per groep (15
cursisten is de maximumcapaciteit van een CEDNA workshop en vereiste van het Ministerie van Onderwijs).
3. UITVOERING VAN EEN NIEUWE VAKOPLEIDING
Volgens de resultaten van ons marktonderzoek naar de vraag van arbeid bij bedrijven, kunnen we vaststellen dat toeristische
bars in de stad Cusco aanzienlijk zijn toegenomen en als gevolg hiervan er grote vraag is naar bartenders. CEDNA heeft bij het
Ministerie van Onderwijs certificering aangevraagd en verkregen om deze beroepsopleiding binnen ons aanbod te invoeren en
aanbieden.
Met deze autorisatie en adequate methoden hebben we de vakopleiding bar/restaurant kunnen opnemen en een leslokaal
voorzien van alle benodigde apparatuur en overige voorzieningen voor deze hoogwaardige training.
4. UITVOERING VAN DE VAKOPLEIDINGEN
De nieuwe methoden zijn ontwikkeld en blijft nog een proces in ontwikkeling en verbetering. Echter, 95% van het plan is reeds
gehaald en de belangrijkste mijlpalen zijn:
•

•

Implementatie van de nieuwe CEDNA-methodiek. Dit omvat theoretische sessies aan het begin van het project, gevolgd door
praktische sessies, stages voor de beste cursisten. Er vinden maandelijkse evaluaties plaats van de cursisten, waarbij o.a.
wordt gekeken naar aantal deelnames aan de cursussen, gehaalde cijfers, persoonlijke ontwikkeling.
Voor het eerst:
zijn succesvolle ondernemers uit de stad Cusco uitgenodigd, die hun levensverhalen aan de cursisten hebben
gepresenteerd ter motivatie voor hun eigen bedrijfje.
zijn bij aanvang van de vakopleiding door cursisten topbedrijven bezocht in de stad Cusco (Hotel Marriot, Hotel
Monasterio, Republica del Pisco, enz.), ter oriëntatie en motivatie van de gekozen opleiding.
hebben gratis workshops plaatsgevonden van grote internationale merken zoals: Kuiper, RON Santa Teresa, Havana
Club, Pisco 4 GALLOS, Puratos BAKE. De gedachte hier achter was, dat iedere werkzoekende zich kan inschrijven voor de
juiste CEDNA opleidingen.

5. AFSLUITING VAKOPLEIDINGEN
•

•
•

Na het tweede halfjaar hebben twee afsluitende ceremonies van de vakopleidingen plaatsgevonden. De eerste heeft
plaatsgevonden in december 2018 met de uitreiking van 48 certificaten aan de cursisten van 4 groepen: housekeeping,
assistent-kok, en banketbakken. De tweede heeft in april 2019 plaatsgevonden met de uitreiking van 45 certificaten aan de
cursisten van 4 groepen: housekeeping, assistent-kok, banketbakken en bar/restaurant.
Een uitvalpercentage van 25% met een totaal van 27 cursisten die de cursus vroegtijdig hebben beëindigd.
Tijdens het tweede halfjaar hebben in totaal 93 van de 120 cursisten hun certificaat ontvangen.

P a g i n a 3 | 10

TWEEDE HALFJAARLIJKSE RAPPORTAGE PROJECT: VAKOPLEIDINGEN VOOR PLAATSING ARBEIDSMARKT EN
STARTEN/VERBETEREN VAN HET EIGEN BEDRIJF MEI 2018 TOT MEI 2020

Toelichting: volgens de nieuwe methodiek vindt strenge evaluatie plaats van cursisten voor het plaatsen van gekwalificeerde
technici in een periode van korte training. Een ongekwalificeerde student geeft geen garanties om permanent in een baan te
kunnen blijven. Cursisten dienen de vereiste cijfers te halen voor het verkrijgen van het certificaat, volgens de reglementen van
CEDNA en de voorschriften van het Ministerie van Onderwijs.

6. PRESENTATIE VAN HET PROJECT AAN STRATEGISCHE ALLIANTIES VOOR PLAATSING ARBEIDSMARKT (24 GEPLAATST)
Er heeft een onderzoek onder 100 potentiële bedrijven plaatsvonden voor de mogelijkheid om cursisten te plaatsen. Er zijn in
totaal 52 bedrijven bezocht, waarbij 7 cursisten konden worden geplaatst.
90% van de bezochte bedrijven zijn officieus en hebben geen arbeidsovereenkomsten. Er bestaat het risico dat de begunstigde
vroegtijdig het bedrijf verlaat als gevolg van slechte omstandigheden, slechte betaling of oplichting door de werkgever. In Peru is
het percentage officieuze bedrijven 75%.
Andere strategieën voor het plaatsen van arbeidskrachten waren het identificeren van vacatures door middel van schriftelijke
communicatie, sociale netwerken en contacten. In totaal konden hierdoor 9 cursisten worden geplaatst.
Een totaal van 8 cursisten hebben zelf werk gevonden.
7. START KLEINE BEDRIJVEN (55 BEGUNSTIGDEN)
80% van deze cursisten zijn huisvrouwen die geen tijd hebben om op de arbeidsmarkt te worden geplaatst bij bedrijven, omdat
ze een groot deel van hun tijd besteden aan de zorg voor hun kinderen. In hun vrije tijd produceren ze producten voor verkoop
aan familieleden, vrienden, levering van producten aan kleine supermarkten en door middel van ambulante verkoop in de straten
en buitenwijken van Cusco.
8. VERBETERING KLEINE BEDRIJVEN (15 BEGUNSTIGDEN)
In het project hebben 15 cursisten met kleine bedrijven, in hun bedrijven nieuwe producten met een grotere verscheidenheid
kunnen opnemen, waardoor hun inkomen is verbeterd.
9. UITVOERING VAN NIEUWE PROMOTIE STRATEGIEËN
Vanwege de hoge markteisen en technologische veranderingen, zijn nieuwe strategieën ontwikkeld om potentiële cursisten aan
te trekken. Er is gewerkt aan de modernisering en ontwerp van een nieuw logo en promotiemateriaal volgens een marketingplan
voor merkpositionering. Dit is gebaseerd op de verandering van het institutionele imago met een moderne inhoud en kwaliteit
van het onderwijs met de slogan "DESCRUBRE TU TALENTO!" (ONTDEK JE TALENT). Via facebook zijn veelvuldig folders en video´s
gepubliceerd ter promotie en werving van nieuwe cursisten. In de video´s zijn als strategie de top chefs en bartenders
gepromoot, waarbij dit een grote invloed heeft gehad in de stad Cusco.
Momenteel is er veel vraag naar studeren bij CEDNA, maar de infrastructuur staat niet toe meer cursisten op te leiden.
Voor de periode 2018 zijn alle promotiemethoden gebruikt om cursisten aan te trekken zoals: radio, tv, media, luidsprekers,
flyers, enz., Dit heeft erin geresulteerd dat 95% zich inschrijven via sociale netwerken. Voor de periode 2019 werd dezelfde
strategie toegepast, met de grote verrassing dat 80% is ingeschreven via sociale netwerken en 20% door contacten en
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aanbevelingen. Dit betekent dat CEDNA zichzelf meer in de markt heeft gepositioneerd en het in de toekomst niet nodig zal zijn
te investeren in grote promotiecampagnes.

10. UITDAGINGEN
•

•

•

•
•
•

Opkomst van overheidsprogramma's EMPRENDE JOVEN die dezelfde diensten aanbieden als de onze, maar met het
verschil dat ze grotere budgetten hebben. Zij bieden hun cursisten o.a. vergoeding van reis- en verblijfskosten aan,
indien ze afkomstig zijn uit plattelandsgemeenschappen en buitenwijken van de stad Cusco en verstrekken
studiebeurzen. De overheid maakt afspraken met universiteiten en instituten met een grote infrastructuur, en
hebben professionals voor elke fase van het project,. Deze programma’s worden slechts één keer per jaar
aangeboden en niet zoals bij CEDNA meerdere keren per jaar.
75% van de kleine bedrijven op nationaal niveau is informeel, en garandeert geen werkstabiliteit. Er worden geen
arbeidscontracten ondertekend en er is een risico dat de cursisten worden opgelicht. Aan de andere kant hebben
formele bedrijven personeel met ervaring nodig.
Heterogeniteit en grote vraag naar cursisten. Vanwege de grote promotiecampagnes is er momenteel een groot
aanbod van studenten. Dit zijn cursisten met verschillende sociale achtergronden. Er zijn ook cursisten die niet in
staat zijn om het minimumbedrag van de cursus te betalen en verlaten vroegtijdig de opleiding op het moment dat
ze een baan vinden.
Beperkte budgetten voor het inhuren van gekwalificeerd personeel.
Kleine infrastructuur.
Moeilijke locatie en toegang tot de NGO.

COMPONENT 3:
135 JONGEREN EN MOEDERS MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN STARTEN EN/OF VERBETEREN HUN EIGEN BEDRIJFJE
Tijdens het eerste halfjaar werd aan de doelstelling van resultaat 3 voldaan:
Gemeente Pisaq
Tijdens het eerste halfjaar is opleiding gegeven aan paddestoelenproducenten van 5 gemeenschappen (120 producenten van
Cuyo grande, Cuyo chico, Qota Taky, Chahuaytiri, Ampay) in de bereiding van gerechten met champignons. Het voornaamste doel
was om nieuwe gastronomische routes te creëren in de gemeenschappen en de producten te kunnen verkopen en deel te nemen
aan lokale markten.
Gemeente van het district Andahuaylillas
Gedurende het eerste halfjaar is een groep van 30 deelnemers opgeleid, afkomstig van de lokale markt van de Andahuyllias. Zij
zijn opgeleid in het ontwikkelen van business plannen, business management, efficiënte en persoonlijke marketing, verkoop, met
als voornaamste doel: de levering van hun producten en diensten te verbeteren.
Gemeente Pitumarca
Gedurende het eerste half jaar zijn de deelnemers van drie Gemeenschappen opgeleid (Phinaya, Ananiso, Hachipaccha). Een
totaal van 90 cursisten zijn opgeleid in de bereiding van regionale gerechten, klantenservice en housekeeping. Deze
gemeenschappen bevinden zich in de toeristische route naar de Berg met de 7 kleuren (Vinicunca 5200 m). Belangrijkste doel het
verkopen van hun producten aan toeristen en op de lokale markten.
Gedurende het eerste halfjaar is deze doelstelling gehaald met een totaal van 240 opgeleide begunstigden.
3.

DOELSTELLINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN PROJECT
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OVERZICHT GEHAALDE RESULTATEN TEN OPZICHTE VAN DOELSTELLING

ONDERDEEL

VAKOPLEIDINGEN

DOELSTELLING

AANTAL
OP TE
LEIDEN

Plaatsing
arbeidsmarkt

75

Start of
Verbetering
eigen bedrijf

125

Georganiseerde
GEORGANISEERDE
groepen
GROEPEN
verbeteren hun
eigen bedrijf

AANTAL BEGUNSTIGDEN

4.

200

400

RESULTAAT
1STE
HALFJAAR

RESULTAAT
2DE
HALFJAAR

RESULTAAT
3DE
HALFJAAR

RESULTAAT
4DE
HALFJAAR

%
TOTAAL
VOORTGANG BEGUNSTIGDEN

23
31

23

44

55

120

240

55

240

240

Follow-up

78

318

BEGROTING EN UITGAVEN

UITGAVEN EERSTE JAAR (MEI 2018 TOT MEI 2019) TEN OPZICHTE VAN TOTALE BEGROTING
BEGROTING OPLEIDINGSPROJECT
PLAATSING ARBEIDSMARKT IN EURO’S
1 MEI 2018 - 01 MEI 2020

UITGAVEN 1STE BEGROTINGSJAAR MEI 2018 - MEI 2019
RESULTAAT 1: 275 jongeren en moeders met schaarse
economische middelen hebben hun persoonlijke- en
arbeidsvaardigheden ontwikkeld
A.1.1 Marktonderzoek bedrijven in toerisme en andere
dienstverlening voor jongeren en moeders ten behoeve van
plaatsing arbeidsmarkt en ondernemerschap.
A1.2 Het bereiken van strategische allianties met publiekeen private organisaties voor het bereiken van plaatsing
arbeidsmarkt en ondernemerschap.
A.1.3 Planning en organisatie voor de uitvoering van het
project
A.1.4 Uitvoering motivatie workshops en uitwisseling
succesvolle ervaringen en bedrijfsbezoeken.

BEGROTING BEGROTING
MEI 2018 MEI 2018 MEI 2020
MEI 2019

TOTAAL
2 JAAR

TOTAAL
1 JAAR

UITGAVEN
MEI 2018 MEI 2019

TOTAAL
1 JAAR

UITGAVEN
SALDO
MEI 2018
TOTALE
- MEI
BEGROTING
2019 %

TOTAAL
%
1 JAAR

TOTAAL
2 JAAR

SALDO
TOTALE
BEGROTING
%

TOTAAL %
2 JAAR

23,538

10,512

10,512

100%

13,026

55%

32,202

14,158

13,229

93%

18,973

59%

A.1.5 Begeleiding, monitoring en follow-up van het project.
RESULTAAT 2: 140 jongeren en moeders met schaarse
economische middelen werken in toerisme en andere
dienstensectoren
A.2.1 Bevorderen en compromis in de deelname en selectie
van de cursisten (per groep) met de betreffende normen en
reglement.
A.2.2 Het formuleren van de curricula en syllabus van de
cursussen
A.2.3 Planning en uitvoering van de vakcursussen
A.2.4 Identificatie en compromis bedrijven voor plaatsing
arbeidsmarkt.
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A.2.5 Implementatie begeleidings- follow-up,
monitoringsproces en uitreiking premies.
A.2.6 Systematisering van plaatsing arbeidsmarkt
RESULTAAT 3: 135 jongeren en moeders met schaarse
economische middelen starten en/of verbeteren hun eigen
bedrijfje
A.3.1 Identificatie en compromis van potentiële (groepen)
kleine ondernemers ter bevordering en motivatie voor het
verbeteren van hun inkomsten.
A.3.2 Organiseren, plannen en uitvoeren van de workshops
voor eigen bedrijf.
A.3.3 Monitoring en follow-up van cursisten eigen bedrijf
door trainers en / of bedrijfsadviseurs.
A.3.4 Persoonlijke monitoring van eigen bedrijf en uitreiking
premies.
A.3.5 Systematisering project ondernemerschap en
verbetering eigen bedrijf.

50,316

18,511

15,095

82%

35,221

70%

5,423

2,169

1,878

87%

3,545

65%

4,696

1,878

1,876

100%

2,820

60%

10,886

4,354

4,325

99%

6,561

60%

SUBTOTAAL

127,061

51,582

46,915

91%

80,146

63%

Koersverschillen

6,353

2,579

TOTAAL

133,414

54,161

A.3.6 Versterking van het proces van commerciële articulatie
A.3.7 Monitoring en evaluatieproces
4.0 GEBOUW CEDNA
Basisservices gebouw
Telefoon / internet
Onderhoud gebouw
Onderhoud EHBO-box/brandblusapparaten
Verzekering roerende goederen gebouw
Beveiliging weekend
5.0 ALGEMENE KOSTEN
Kleine kosten
Onvoorziene kosten
Reis- verblijfs-representatiekosten (Nederland, Peru)
Bankkosten en mat. kosten
Commerciele en administratiekosten
Officiële papieren
6.0 ORGANISATIE EN ADVISERING
Projectadministratie
Kosten financiele afdeling/human resources
Onvoorziene kosten personeel
Werving personeel
Audit (extern)

6,353
46,915

87%

86,499

65%

Banco Central de Reserva del Peru, december 2016 ,
wisselkoers sol/eur 3.6
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5.

LESSEN EN CONCLUSIES

LESSEN
•
•
•

Overeenkomsten met gemeenten of andere instanties garanderen niet de lokale bijdrage of de participatie van het beoogde
begunstigde publiek.
Marktonderzoeken moeten jaarlijks worden uitgevoerd om de onvervulde arbeidsvraag te identificeren en nieuwe
vakopleidingen te implementeren.
Uitval van begunstigden vanwege het urgent nodig hebben van een baan.

CONCLUSIES
•
•
•
•
•

•

Aanwezigheid van Venezolaanse migranten die illegale diensten verrichten tegen lagere salarissen veroorzaakt een hogere
werkloosheid en belemmert het plaatsen op de arbeidsmarkt.
Het werven van cursisten via de sociale netwerken genereerd 80% van de inschrijvingen voor de cursussen.
Bedrijven vragen om concurrerend personeel, hierdoor dient de trainingsmethodiek te worden geïnnoveerd.
Informele bedrijven garanderen niet de goede ontwikkeling van personeel.
Bij de planning van het project moet rekening worden gehouden met de seizoen gebondenheid van het arbeidsaanbod,
omdat de belangrijkste economische activiteit van Cusco het toerisme is en er hoge en lage seizoenen zijn die het
arbeidsinbrengproces beïnvloeden.
Er is seizoen gebondenheid in de vraag naar onderwijs. Er zijn maanden waarin er geen begunstigden zijn vanwege externe
effecten in de landbouwsector.
BIJLAGE FOTO´S

NIEUW LOGO CEDNA

CURSISTEN NIEUWE VAKOPLEIDING: BAR/RESTAURANT
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CURSISTEN ASSISTENT-KOK

CURSISTEN BANKET-BAKKERSOPLEIDING

CURSISTEN HOUSEKEEPING
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UITREIKING CERTIFICATEN CURSISTEN

SUCCESVOLLE ZAKENMENSEN VERTELLEN HUN ERVARINGEN

GRATIS DEMONSTRATIE WORKSHOPS PROMOTIE PRODUCTEN BEDRIJVEN VOOR WERVEN CURSISTEN
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