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TWEEDE HALFJAARLIJKSE RAPPORTAGE  
BETREFFENDE PERIODE: OKTOBER 2018 T/M APRIL 2019                                                                             

VERSTERKING KLEINE BEDRIJFJES IN PLATTELANDSGEBIEDEN                                          
REGIO CUSCO 

 
 

 
Titel project 
 
Versterking van kleine bedrijfjes in plattelandsgebieden van de region Cusco met de strategie van bedrijfsnetwerken 

Duur project :  1 jaar 
Periode uitvoering : 01 mei 2018 – 01 mei 2019 
Begunstigden :  100 kleine plattelandsproducenten, georganiseerd in 5 bedrijfsnetwerken                                                         

(25 producenten per bedrijfsnetwerk) 
Totale Begroting :  €   60.767 

 

1. PROJECT ACHTERGROND 

CEDNA voert in samenwerking met Stichting Vilcabamba het project: “Versterking van kleine bedrijfjes in plattelandsgebieden 

van de region Cusco met de strategie van bedrijfsnetwerken ter vermindering van de armoede van kleine 

plattelandsproducenten met lage tot zeer lage inkomsten van de regio Cusco” uit.  

Voor de uitvoering van het huidige project wordt de strategie “bedrijfsnetwerken in rurale gebieden” toegepast. Deze strategie 
betreft de promotie en ontwikkeling van bedrijfsnetwerken in productieve ketens met marktpotentieel. In het bijzonder wordt 
het vertrouwen, kennis en interesse onder de producenten ontwikkeld om gezamenlijke bedrijfsactiviteiten uit te voeren met als 
doel om hun productiecapaciteit te vergroten en daardoor economische voordelen te behalen in de sector op korte en 
middellange termijn. 
 

 Doelstelling project 
 

Het versterken van de productieve en commerciële organisatie van kleine producenten met schaarse economische middelen van de 

regio Cusco ter verbetering van hun inkomen.  

 Problematiek 

De overgrote meerderheid van de kleine producenten van de regio Cusco hebben productieprocessen binnen de omvang van hun 

mogelijkheden uitgevoerd, zozeer zelfs dat vandaag de dag 65% van deze organisaties zonder enige vakkennis of economische criteria 

zakendoen. Een 35% van deze organisaties voeren hun productieve activiteiten op een empirische wijze uit, zodat de gezinnen 

individueel lage verkopen realiseren.   

In deze zin is het centrale probleem van boerengezinnen geïdentificeerd: inadequate praktijken in productie- en business 

management. In het bijzonder boerengezinnen met als belangrijkste economische activiteiten: het fokken van kleine dieren 

(cavia´s, kippen), het produceren van honing, het produceren van melk en melkproducten, het kweken van bloemen, het 

produceren van fruit (aardbeien, perziken). Deze situatie beperkt de ontwikkeling van duurzame economische activiteiten die 

het inkomen kunnen verbeteren, om bij te dragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van deze gezinnen.  
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2. DE ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT 

 

COMPONENT 1: KLEINE PRODUCENTEN MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN VAN DE REGIO CUSCO VERSTERKEN HUN 
ORGANISATIE, ONDERNEMEN GEZAMENLIJKE ACTIES TER VERBETERING VAN HUN ECONOMISCHE ACTIVITEIT OP PRODUCTIE 
EN COMMERCIEEL NIVEAU 
 
1. VERSTERKING VAN DE ORGANISATIE 

In het tweede halfjaar zijn 7 workshops gegeven betreffende het belang van partnerschap van de deelnemende 
organisaties. Het Ministerie van Productie heeft tevens 2 workshops gegeven aan de deelnemers van het project. 
Tevens is persoonlijk advies gegeven aan de leden en besturen over de voordelen van georganiseerd werk volgens het 
gemaakt actieplan en criteria van competities. 

  
2. OPLEIDINGSMATERIAAL IN ADMININSTRATIE EN MANAGEMENT 

Trainingsmateriaal is ontwikkeld en uitgereikt aan de deelnemende producenten van het project. Dit betrof o.a reglementen 
en handleidingen speciaal voor het werken in netwerkverband. 

  
3. VERSTERKING EN IMPLEMENTATIE VAN ORGANISATIEBEHEERINFORMATIE 

Er zijn workshops gehouden voor de invoering van managementtools, planning, controle,  leveranciersrecords, in- en 
uitschrijvingen, klanten en notulenboeken voor registratie en controle van elke organisatie. Dit met als doel om informatie 
te verkrijgen om een strategische planning te kunnen maken op basis van de behoeften van elke partner. 

  
4. EXTERNE STAGES / BEDRIJFSBEZOEKEN 

Volgens de planning van het project hebben gedurende het tweede halfjaar bedrijfsbezoeken plaatsgevonden bij 
succesvolle organisatie van dezelfde sector in andere provincies. Er is gekeken naar organisatie niveau, infrastructuur, 
technologie, kwaliteitsproductie en wie zijn de potentiële kopers. In totaal zijn 3 organisaties bezocht. 

  

 Producentenorganisaties cavia's – distrcit San Jeronimo (3 organisaties) 
De 3 deelnemende producentenorganisaties van cavia´s van het district San Jeronimo hebben de producenten 
organisatie van cavia´s bezocht in het district Ocongate van de Provincie Quispicanchis. 
Deze organisatie heeft het cavia-productieproces op een tecnnische manier ontwikkeld en is erin geslaagd om een  
fabriekje te bouwen voor de verwerking van cavia's. Hun belangrijkste product dat zij aanbieden is vacuümverpakte 
cavia’s voor hotels en restaurants. 
Deze organisatie bevindt zich op 3 uur afstand van het district San Jerónimo, waarvoor 3 bussen zijn ingehuurd om de 60 
producenten van het project te kunnen vervoeren. 
 

 Producentorganisatie Groenten en Fruit – district San Jeronimo (1 organisatie) 
Deze producentenorganisatie hebben een bezoek gebracht aan een organisatie van groenten en fruit telers in 
Huillcapata – district Cusco, 40 minuten vanaf San Jeronimo. Dit bedrijf onderscheidt zich ten opzichte van ander 
organisatis in de tecnische uitvoering en heeft moderne infrastructuur. Een totaal van 5 producenten hebben 
deelgenomen aan dit bedrijfsbezoek.  
 

 Paddenstoelenproducenten (1 organisatie)  
Door deze organisatie van het district San Jeronimo is een bezoek gebracht aan een gemeenschap Conchalla van het 
district Anta, 2 uur rijden vanaf San Jeronimo. Dit bedrijf wordt gekenmerkt door een technische infrastructuur en de 
ontwikkeling van producten op basis van oesterzwammen. Dit bedrijf is de enige in de Cusco-regio die oesterachtige 
paddenstoelen aanbiedt met certificering en aan belangrijkste restaurants en supermarkten in Cusco de producten 
verkoopt.  Een totaal van 25 producenten hebben deelgenomen. 
 

In totaal zijn bij 3 topbedrijven bezoeken afgelegd met in totaal 110 deelnemende producten van het project. Een extra 
prestatie was de eigen bijdrage van de producten in de organisatie en bijdrage in de kosten van 70%.   
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5. INTERNE STAGES / BEDRIJFSBEZOEKEN BINNEN DE EIGEN NETWERKEN 
Er hebben tussen de producenten van de producentenorganisaties van het project bedrijfsbezoeken plaatsgevonden.  Dit 
ter integratie en het opbouwen van vertrouwen tussen de producenten en hun organisaties en van elkaar te leren.                
In totaal zijn 25 producenten bezocht, 5 van elke organisatie. 

 

COMPONENT 2: KLEINE PRODUCENTEN MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN VAN DE REGIO CUSCO ONTWIKKELEN HUN 
VAARDIGHEDEN VOOR HET PRODUCTIEBEHEER VOLGENS DE MARKTBEHOEFTE 
 
1. VERSTERKING VAN PRODUCT- EN VAKKENNIS  
 In elk van de organisaties zijjn 3 SWOT- workshops gehouden met een totaal van 15 workshops. Tijdens deze workshops 

hebben de producenten van iedere organisatie de interne en externe omstandigheden met betrekking tot 
het organisatorisch niveau, productniveau en markten kunnen  vaststellen en op basis hiervan een operationeel plan en een 
actieplan opgesteld voor de korte en middellange termijn. 

  
2. ONTWIKKELING HANDLEIDINGEN/HANDBOEKEN VOLGENS SWOT-RESULTATEN 

Met de geïdentificeerde problemen van de SWOT- analyse op het gebied van managementbeheer  hebben de organisaties 
productie management handboeken volgens processen  ontwikkeld. Eveneens zijn handleidingen ontworpen op basis van 
concurrentie en de voordelen van de bedrijfsorganisaties. In totaal zijn 300 handboeken en handleidingen aan de 
producenten van de organisaties uiitgereikt. 

  
3. TECNISCHE ONDERSTEUNING AAN DE PRODUCENTEN 

Er zijn trainingen gegeven en er hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden door de coordinador van het project en 
specialisten op hun vakgebied ter follow-up en advisering bij iedere producent. Hierbij is het actieplan van iedere 
organisatie gebruikt om te ondersteunen bij de uitvoering van de activiteiten. Er is een controlesysteem 
geïmplementeerd waarmee het aantal bezoeken en workshops van elke begunstigde kan worden gemeten. Het CEDNA 
team heeft leiders van iedere organisatie opgeleid in bedrijfs- en vakkennis van iedere sector (cavia´s, groenten, en 
paddestoelenkwekers) die hiermee bedrijfsbezoeken  hebben afgelegd ter advisering van de organisatie en de 
deelnemende  producenten, en zo de duurzaamheid te kunnen garanderen.  

  
  
4. WEDSTRIJD TUSSEN ORGANISATIES VAN PRODUCENTEN 
 Tijdens het tweede semester heeft een wedstrijd tussen organisaties van producenten plaatsgevonden. Er is een totaal van 

S/. 8.700 aan premies uitgereikt aan de beste organisaties, de beste leiders en de beste producenten. Er heeft loting 
plaatsgevonden waar het evenement zou plaatsvinden en wie de verantwoordelijke is voor de organisatie van het 
evenement.  Er is een externe specialist ingehuurd die de organisaties heeft geëvalueerd volgens vaste criteria van 
beoordeling. De coördinator van het project heeft de leiders geëvalueerd. Op het gebied van de vakkennis heeft de 
specialist van de afdeling Economische Zaken van de gemeente San Jeronimo de evaluatie en beoordeling uitgevoerd. Dit 
was de eerste keer dat CEDNA een wedstrijd heeft georganiseerd tussen organisaties en premies heeft uitgereikt.  

  
5. UITDAGINGEN 

 Weinig beschikbaarheid van tijd van de leiders om de ideeën en technieken met hun producenten te delen. Er bestaat  
interne concurrentie tussen partners. 

 De producenten hebben hun bedrijfjes vaak op afgelegen en moeilijk bereikbare rurale gebieden waardoor er vaak een 
half uur diende te worden gelopen tot de dichtstbijzijnde weg. 

 Afgelegen gemeenschappen met gemiddeld 3 uur motorreizen op onverharde wegen was een uitdaging voor de 
coördinator van het project die met de motor de gemeenschappen en hun producenten bezocht. 

 Verschillende productieve activiteiten maken evaluatie moeilijk voor wedstrijden omdat ze elk verschillende kenmerken 
en seizoensgebondenheid van productie en kwaliteit hebben. 
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COMPONENT 3: PRODUCENTEN ORGANISATIES VERBETEREN HUN COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN GENEREREN NIEUWE 
MARKTEN OP LOKAAL EN REGIONAAL NIVEAU 
 
HIERBIJ ZIJN GEEN COMMERCIELE ACTIVITEITEN UITGEVOERD. STOND GEPLAND VOOR HET TWEEDE JAAR. 
 
 
3. DOELSTELLINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN PROJECT 

 
 

Activiteiten 
 Gepland doel          

(1ste jaar) 
Voortgang % Voortgang 

Identificatie organisaties  5 5 100 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten  5 5 100 

Benoeming leiders   10 10 100 

Benoeming jurileden wedstrijden  4 4 100 

Workshop SWOT analyse   15 15 100 

Workshops voordelen werken in bedrijfsnetwerk   5 5 100 

Voortgang processen methodologie  6 5 83 

Workshops organisatie  10 10 100 

Workshops in productief beheer voor 5 organisaties  20 20 100 

Technische ondersteuning  100 130 130 

Regionale bedrijfsbezoeken  5 5 100 

Bedrijfsbezoeken interventiegebied  25 25 100 

Consolidatie klantenportefeuille  10 0 0 

Wedstrijden  1 1 100 

Commerciële marktopname  5 0 0 

Deelname aan promotie evenementen.   
15 5 33 

 
 
In totaal is met 5 productieve organisaties van het district San Jeronimo gewerkt in de sectoren:  
cavia´s, paddestoelen, groenten 
 
1. Organisatie van cavia producenten “Nueva Generación” 
2. Organisatie van cavia producenten “Suncco”. 
3. Organisatie van cavia producenten “Conchacalla”. 
4. Organisatie van paddestoelen producenten “Patrón San Jerónimo” 
5. Organisatie van groentenproducenten “Sumac Llankay”. 
 
Ieder van deze organisatie bestaat uit gemiddeld 25 producenten, met een totaal van 125 deelnemers.   
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4. BEGROTING EN UITGAVEN  

 

BEGROTING AGRARISCH PROJECT 
 IN EUROS                                                                                                                    

1 MEI 2018 - 1 MEI 2019 
BEGROTING UITGAVEN 

UITGAVEN 
% 

SALDO 
BEGROTING 

SALDO 
BEGROTING 

% 

JAAR RAPPORTAGE UITGAVEN  
MEI 2018                      
MEI 2019 

 MEI 2018                  
MEI 2019 

 MEI 2018                    
MEI 2019 

 MEI 2018 -                     
MEI 2019 

 MEI 2018 -                     
MEI 2019 

RESULTAAT 1: Kleine producenten met schaarse economische 
middelen van de regio Cusco versterken hun organisatie, 
ondernemen gezamenlijke acties ter verbetering van hun 
economische activiteit op productie en commercieel niveau. 

                       
9,910  

            
6,500  

 
66% 

            
3,410  

 
34% 

A.1.1  Bewustmaking van het belang van gezamenlijke organisaties 
gericht op businessmanagement en organisatorisch beheer 
(Bevordering van de bedrijfsnetwerkstrategie). 

          

A.1.2  Het houden van gewone en buitengewone vergaderingen 
gedurende bedrijfsnetwerkenproces. 

          

A.1.3  Voorbereiding van trainingsmateriaal in management- en 
beheerstools. 

          

A.1.4  Versterking van de functionaliteit in  organisatiebeheer.           

A.1.5  Bedrijfsbezoeken van succesvolle productie- en 
marketingervaringen (volgens de gepromote activiteit). 

          

A.1.6  Uitvoering van integratie- en uitwisselingsactiviteiten tussen de 
leden van de netwerken om het vertrouwen te consolideren. 

          

A.1.7  Versterking van leiderschapsvaardigheden en conflictoplossing           

A.1.8  Deelname aan gemeenten bijeenkomsten (voor participatief 
budget en economische ontwikkeling) 

          

RESULTAAT 2: Kleine producenten met schaarse economische 
middelen van de regio Cusco ontwikkelen hun vaardigheden voor het 
technisch productiebeheer volgens de marktbehoefte. 

                       
9,448  

            
7,215  

 
76% 

            
2,233  

 
24% 

A.2.1  Implementatie van opleidingssprogramma ter verbetering van 
de productie activiteit. 

          

A.2.2  Voorbereiding van opleidingsmateriaal, van de productie 
activiteit. 

          

A.2.3  Technische assistentie aan kleine producenten, afhankelijk van 
de productie activiteit. 

          

RESULTAAT 3: Georganiseerde producenten met een efficiënte 
bedrijfsvoering verbeteren hun commerciële activiteiten en 
genereren nieuwe marktsegmenten op lokaal en regionaal niveau. 

                     
31,465  

         
18,939  

 
60% 

         
 12,526  

 
40% 

A.3.1  Analyse en evaluatie van productie ketens (afhankelijk van de 
productie activiteit). 

          

A.3.2  Het maken van een businessplan voor elke organisatie.           

A.3.3  Marktonderzoek en consolidatie van klantenportfolio.           

A.3.4  Versterking van vaardigheden bedrijfsbeheer en commercieel 
management van de gezamenlijke organisatie (productiekosten). 

          

A.3.5  Wedstrijden tussen bedrijfsnetwerkorganisaties 
(productiekennis  en commerciële organisatie). 
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A.3.6  Versterking van het proces van commerciële markten           

A.3.7  Deelname aan commerciële promotie-evenementen           

A.3.8  Monitoring en evaluatieproces bedrijfsnetwerken           

 4.0 GEBOUW CEDNA  
                       

2,169  
            

1,058  
 

49% 
            

1,111  
 

51% 

Basisservices gebouw           

Telefoon / internet           

Onderhoud gebouw           

Onderhoud EHBO-box/brandblusapparaten           

Verzekering roerende goederen gebouw           

Beveiliging weekend            

 5.0  ALGEMENE KOSTEN  
                       

1,878  
            

1,758  
 

94% 
              

  120  
 

6% 

Kleine kosten           

Onvoorziene kosten           

Reis- verblijfs-representatiekosten (Nederland, Peru)           

Bankkosten en mat. kosten           

Commerciele en administratiekosten            

Officiële papieren           

 6.0  ORGANISATIE EN ADVISERING  
                       

4,354  
            

3,500  
 

80% 
         

       854  
 

20% 

Projectadministratie            

Kosten financiele afdeling/human resources           

Onvoorziene kosten personeel            

Werving personeel           

Audit (extern)           

SUBTOTAAL 
                     

59,224  
         

38,970  
 

66% 
     

     20,254  
 

34% 

 Koersverschillen  
                       

1,543  
        

 TOTAAL  
                     

60,767  
         

38,970  
 

64% 
         

 21,797  
 

36% 

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

GELEERDE LESSEN 

 Het is noodzakelijk dat de producenten proactief zijn en dat de leiders vertrouwen onder hun leden garanderen. 

 Er is behoefte aan het genereren van een bedrijfscultuur in productieve organisaties. 

 Om toegang tot nieuwe markten te krijgen, moet de toegevoegde waarde worden bevorderd. 

 Deelname van strategische bondgenotenspecialisten aan elk productie- en commercialisatieproces. 

 Het leveren van permanente technische assistentie en bedrijfsbezoeken om de activiteiten te versterken en zo mogelijke 
problemen zoals de verspreiding van sommige ziekten of plagen te voorkomen. 

 Vanwege de verschillende productieve activiteiten is een specialist nodig van elke productieve activiteit. 
 

CONCLUSIES 
 

 Technische assistentie is niet voldoende om de beste resultaten te bereiken. Productiviteit, productie en productkwaliteit zijn 
afhankelijk van het technologische niveau van elke bedrijfsorganisatie, zoals technische infrastructuur, hulpmiddelen, 
kwaliteitsinputs, enz. 

 Aanpassen aan hun realiteit, schema's, hun culturen en gebruiken. 
  

 

000 
 
 
 
 
BIJLAGE FOTOS 
 
BEDRIJFSBEZOEK SUCCESVOLLE PRODUCTIEVE ORGANISATIES 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TWEEDE HALFJAARLIJKSE RAPPORTAGE AGRARISCH PROJECT 

 

P a g i n a  8 | 9 

 

PADDESTOELEN EXPERT GEEFT OPLEIDINGEN 

 
 

 
 
VERGADERINGEN VAN ORGANISATIES 

  

 
CAVIA PRODUCENT      GROENTEN PRODUCENT MET COÖRDINATOR PROJECT 
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RUIMTE VOOR KWEKEN VAN PADDESTOELEN 
 

  

 
WORKSHOP SWOT ANALYSE  

 
WINNAAR WEDSTRIJD TUSSEN ORGANISATIES MET NEDERLANDS ARTSENPAAR 
 

 


