
                                                                                                                                                      

 

COLOMBIAANSE JONGEREN 
AAN HET WERK 

PROJECTVOORSTEL 2020 

Bent u de dag begonnen met een 

kop koffie? Voor Jennifer Fajardo 

en Néstor Farfán uit Colombia is 

koffie hun passie. Ze startten een 

onderneming: (gemalen) koffie 

verkopen. Via het Job Booster-

programma werd hun 

ondernemerschap aangescherpt.  

Maar dat was voordat de 

coronapandemie de wereld 

stilzette. Colombia is zwaar 

getroffen door de crisis. Het land 

verkeert al ruim 6 maanden in 

lockdown en versoepelingen zijn er 

maar mondjesmaat. Ook voor het 

Werk en Opleiding project is de 

impact groot. Toch passen we de 

aanpak aan en blijven we ons 

inzetten voor werkgelegenheid.  

Jennifer Fajardo presenteert haar koffiemerk Vocatio 

Colombia telt duizenden jongeren zoals Jennifer en Néstor. Ze hebben een 
passie, vaak een opleiding, maar weinig economisch perspectief. Een bedrijf 
starten is lastig of ze werken onder hun niveau omdat het onderwijs 
onvoldoende aansluit bij de arbeidsmarkt. Duizenden jongeren maken hun 
middelbare school niet af en het percentage dat een beroepsopleiding volgt 
zeer laag. Sinds de coronacrisis hebben de jongeren nog minder perspectief en 
loopt de werkloosheid snel op. Het aantal mensen dat onder de absolute 
armoedegrens leeft (<$1,90 per dag) zal oplopen. Woord en Daad werkt samen 
met partnerorganisatie Conviventia om jongeren en werklozen toe te rusten 
zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van het land. 
 
We ondersteunen al jaren jongeren als Jennifer en Néstor om economische 
kansen te benutten. We zetten in op vakopleidingen en ondernemerschap.  
Want een goede opleiding biedt perspectief op werk en ondersteuning van 
startende ondernemers creëert werkgelegenheid. Het project bestaat uit 
diezelfde twee niveaus: vakopleidingen en Job Booster.  Dankzij onze flexibele 
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aanpak kunnen we het programma 
a a n p a s s e n  a a n  d e  n i e u w e 
omstandigheden. 
 
Soft skills 
Of je nu een vakopleiding volgt, of dat 
je een startende ondernemer bent, soft 
skills zijn cruciaal voor succes. Veel 
jongeren zijn gewend snel geld te 
verdienen met drugshandel en andere 
criminaliteit. Voor hen is het lastig om 
langer bij één baas te werken. We 
investeren in de soft skills van deze 
jongeren. Deze soft skills zijn 
gebaseerd op Bijbelse principes. Ze 
leren het belang van  communicatie, 
integriteit, discipline, betrouwbaarheid 
en andere essentiële eigenschappen 
om een baan te behouden of een 
bedrijf op te bouwen.  
 
De soft skills staan centraal binnen de 
vakopleiding en de trainingen van Job 
Booster. Ook worden deze trainingen 
aangeboden aan bedrijven. Daarmee 
investeren de ondernemers in het 
behoud van hun personeel. Door de 
coronamaatregelen worden deze 
trainingen volledig digitaal gegeven. 
Daardoor kunnen de jongeren, 
o n d a n k s  d e  l o c k d o w n ,  h u n 
vaardigheden aanscherpen. 
 
Vakopleiding 
Minder dan de helft van de jongeren 
die aan de middelbare school 

beginnen, ronden hun opleiding af. De 
doorstroming naar beroepsonderwijs 
en de toegang tot de universiteit is 
beperkt. Daardoor staat een grote 
groep Colombianen langs de zijlijn van 
de samenleving. Ze werken vaak onder 
hun niveau, omdat ze niet de 
vaardigheden hebben die werkgevers 
vragen. Het vakonderwijs heeft een 
slecht imago, wat de situatie niet ten 
goede komt, want een opleiding is een 
eerste stap naar werk en een inkomen.  
 
Conviventia biedt vakonderwijs aan 
voor jongeren, waarbij de aansluiting 
met de arbeidsmarkt leidend is. Het 
onderwijs richt zich specifiek op de 
kwetsbare en/of gemarginaliseerde 
groepen in de samenleving; o.a. 

etnische minderheden, slachtoffers 
van gewapende conflicten, mensen in 
armoede en vluchtelingen uit 
Venezuela.  
 
Waar de jongeren tot begin 2020 nog 
op de vakscholen onderwijs kregen, 
hebben de docenten zich na de start 
van de lockdown direct ingespannen 
om de lessen digitaal vorm te geven. 
Whatsapp en andere applicaties 
bleken hierin uitkomst te bieden, al 
blijft het lastig om de praktijklessen 
online te geven. Tegelijkertijd is het 
curriculum met de start van het 
nieuwe schooljaar aangepast. De 
opleiding toerisme is geschrapt, omdat 
de baankansen daar minimaal zijn. 
 

Thuisonderwijs tijdens de coronacrisis: v.l.n.r. de naai-opleiding gaat thuis door. Deze docent geeft online uitleg voor de opleiding bakkerij.  
Oefenen als kapper kan gelukkig ook op een pop. 



 

 

 

 JONGEREN AAN HET WERK 

De 267 studenten in Bogota volgen 
onderwijs via internet en in Cartagena 
werken de studenten ook vanuit huis. 
Ook de docenten werken thuis. Ze 
begeleiden de studenten online, 
werken aan de curricula en updaten de 
lesstof.  
 
Job Booster 
Na de studie is het vinden van een 
baan vaak een uitdaging. Met de Job 
Booster-aanpak ondersteunen we 
jongeren en begeleiden we hen naar 
werk. De Job Booster-aanpak is uniek 
en werkt vanuit de vraag vanuit de 
markt. Daarvoor onderhouden we 
nauw contact met bedrijven in 
verschillende sectoren. 
 
Soms vragen de omstandigheden om 
een werkplek dicht bij huis. Dat is 
bijvoorbeeld voor alleenstaande 
moeders belangrijk. Ook zijn er 
jongeren met ondernemersambitie. 
Deze jongeren en moeders begeleiden 
we bij het opstarten van een eigen 
onderneming. We begeleiden hen van 
begin tot eind: van het opstellen van 
een businessplan tot een training over 
klantenbinding en van het leggen van 
connecties met financiële instellingen 
tot ondernemers ondersteunen bij 

uitbreiding. Jennifer en Néstor zijn 
hier een voorbeeld van. Zij hadden al 
ervaring als ondernemer, ze hebben 
een goed idee en ambitie. Conviventia 
ondersteunde hen met training. 
 
Werkloze ouders 
Door de coronacrisis is er een 
doelgroep bijgekomen.  In Colombia 
kunnen duizenden kinderen naar 
school dankzij het sponsorprogramma 
van Woord en Daad, maar door de 
coronacrisis is 60% van de ouders van 
deze kinderen werkloos geworden. 
Een enorm aantal gezinnen heeft geen 
financiële zekerheid meer. Het Job 
Booster-team ondersteunt deze 
ouders om economische kansen te 
pakken en eventueel bij te leren. 
 
Daarmee staan de ouders van de 
s p o n s o r k i n d e r e n  k l a a r  o m 
economische kansen te grijpen en 
bijvoorbeeld een onderneming te 
starten.  
 
Impact corona Conviventia 
We begonnen het jaar met ambitieuze 
doelstel lingen v oor zowel de 
vakscholen als Job Booster. Dat was 
voordat het coronavirus uitbrak. De 
impact in Colombia is groot.  Naast de 

VADER JHON:  
‘WE HOPEN SNEL WEER 
AAN HET WERK TE 
KUNNEN!’ 
 
Jhon (42), Albeida (44) en hun 
kinderen Valeria (16) en Saray (14) 
uit Colombia vormen een gelukkig 
gezin, maar de laatste maanden zijn 
hun omstandigheden door de 
coronapandemie veranderd. 
 
Tot maart dit jaar werkte Jhon bij 
een bedrijf en verkocht moeder 
Albeida producten. De kinderen 
gingen naar school in Cartagena, 
waar ze christelijk onderwijs 
ontvangen. Jhon: ‘We verdienden 
genoeg geld om onderdak, voeding, 
kleding en het onderwijs van onze 
kinderen te betalen.’ 
 
Maar dit veranderde tijdens de 
coronapandemie. De kinderen 
volgen nu thuisonderwijs, maar de 
ouders zijn hun baan verloren. Jhon: 
‘ M i j n  a r b e i d s c o n t r a c t  w e r d 
beëindigd en mijn vrouw mocht niets 
meer verkopen. Nu zitten we zonder 
inkomen.’ 
 
Zijn vrouw Albeida vertelt: ‘We eten 
nu één maaltijd per dag, zodat we zo 
lang mogelijk met ons voedselpakket 
kunnen doen. We hebben de huur 
van ons huis opgezegd en wonen nu 
tijdelijk bij vrienden. We hopen snel 
weer aan het werk te kunnen, zodat 
we inkomsten hebben en voedsel, 
onderdak en onderwijs kunnen 
betalen!’ 

Jhon (42), Albeida (44) en hun kinderen Valeria (16) en Saray (14) . 
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impact op de jongeren en ouders van 
sponsorkinderen, werkt de crisis ook 
door bij de partnerorganisatie.  
 
Van een aantal docenten is de tijdelijke 
aanstelling niet verlengt. Coaching en 
training van ondernemers is vrijwel 
onmogelijk geworden.  
 
Het Job Booster-team en de teams op 
de vakscholen zijn teruggebracht naar 
een kernteam. Noodgedwongen zijn 
contracten niet verlengd.  De 
ambitieuze plannen uit januari zijn 
teruggebracht naar kleinere aantallen 
en een andere aanpak. Ook in de 
begroting is geanticipeerd op de 
nieuwe situatie. De bijgevoegde tabel 

is gebaseerd op het absolute minimum 
dat nodig is om het project en onze 
partner Conviventia overeind te 
houden. 
 
Aangepaste doelstellingen 
De doelstellingen naar beneden 
bijgesteld. We willen 1.000 jongeren 
een soft skills training geven, 500 
ondernemers ondersteunen om hun 
startup door te ontwikkelen naar een 
commercieel bedrijf. Daarmee steunen 
we in totaal 750 ondernemers en 
werknemers, die voor hun gezin 
kunnen zorgen. 
 
Het netwerken gaat onverminderd 
door, ook zonder fysieke bezoeken.  

We willen meer aanwezig zijn in 
netwerken van overheid, private 
partijen, ngo’s en werkzoekenden 
zodat we samen op kunnen trekken.  
 
Samen verbonden 
Economisch zal het land ook een zware 
klap te verwerken krijgen. Of de zaak 
van Jennifer en Néstor en duizenden 
andere kleine ondernemers de crisis 
zal overleven is onzeker. Het zijn 
onzekere tijden, maar als Woord en 
Daad kiezen we ervoor om naast onze 
partners te blijven staan. Samen 
ondersteunen we jongeren en ouders 
van sponsorkinderen.  
 

Samen verbonden, juist nu!  

Budget 2020 

Omschrijving Budget 

Kosten TVET €  93.417 

Kosten Job Booster €  75.000 

Expertise-inbreng en netwerken €  8.421 

Projectmanagement € 57.576 

Subtotaal €  234.414 

   

Inhouding overhead en bewustwording/ lobby noorden op inkomsten1 € 28.973 

Totaal bedrag € 263.387 

   

Reeds geworven € 21.169 

Totaal te werven € 242.218 

¹Voor de kosten die wij maken voor communicatie/fondsenwerving, kantoor en overige zaken berekenen wij over alle inkomsten een inhouding van 7,5%.  
Voor bewustwording/lobby noorden een inhouding van 3,5% 

‘De trainingen richten zich niet alleen op de business, 

maar ook op ons als individu. Ik heb er geleerd om 

een betere balans te vinden tussen werk en gezin en 

ik ben me meer bewust geworden van het belang van 

groei in mijn geestelijk leven en van de zorg voor mijn 

gezondheid.’  

 
Marcela Mateaus Acosta (40) zag de omzet van haar bedrijf 

met 70% stijgen na de training. 


