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Wordt overeengekomen wat volgt 

 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende 

overeenkomst tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een 

maximale toelage van 490.000,00 EUR uit te betalen aan Vlaams Centrum voor 

Vorming en Vervolmaking in de Horecasector (vzw Horeca Vorming Vlaanderen), 

Anspachlaan 111 te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0861.436.610 - 

bankrekeningnummer: BE04 3101 8021 0831) ter financiering van 5 VTE 

sectorconsulenten. 

Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van 

voorliggende overeenkomst, door: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van 

de sectoren; 

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden 

besproken en desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden 

geformuleerd, op vraag van de sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de 

sector, die fungeren als doorgeefluik van informatie. 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 3. De horecasector verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-

partners goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een 

sectorale visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er 

doelgerichte acties aan te koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd 

in dit convenant zijn verbintenissen die betrekking hebben op het ondersteunen en 

uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het 

decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de 

arbeidsmarkt. 

Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te 

wenden ter uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden 

effectief 5 VTE- sectorconsulenten ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair 

beheerde organisatie en werken onder paritair toezicht. Ze zijn belast met het 

geheel van coördinerende, rapporterende en ondersteunende taken ter uitvoering 

van het sectorconvenant.  



 

 

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als 

subsidiabele kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze 

sectorspecifieke maatregelen en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd 

van het sectorconvenant. Bij ziekte of ongeval van de sectorconsulent komt de 

periode van arbeidsongeschiktheid die door het gewaarborgd loon wordt vergoed in 

aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in mindering gebracht wanneer de 

werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop van de periode die is 

gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 

loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor 

financiering, tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) 

tijdelijk tijdens zijn of haar afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt 

uitgeoefend.  

De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 5 VTE op 

jaarbasis. Indien de sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende 

vervangen wordt voor het continueren van de inspanningen in het kader van het 

sectorconvenant, vermindert de maximale werkingssubsidie. De werkingssubsidie 

wordt dan berekend per consulent per dag van de looptijd. Dit bedrag wordt 

vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulenten tewerk 

gesteld waren en in mindering gebracht. 

De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en 

Sociale Economie bezorgen en wijzigingen melden.  

Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de 

sector ten laatste op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 

januari 2020 een eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het 

voortgangs- en eindrapport omvatten:  

• de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het 

actieplan; 

• de toetsing van de realisaties aan de resultaatsindicatoren en de 

doelstellingen vermeld in het sectorconvenant; 

• de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen 

(enkel voor het eindrapport). 

Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het 

modelformulier inzake de rapportering. 

De horecasector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de 

prioriteiten en acties van dit sectorconvenant: 



 

 

1. SECTORANALYSE 

1. Economische evoluties 

Eind 2015 telde België 57.488 horecaondernemingen, waarvan 33.507 (58%) in 

Vlaanderen. Dit aantal is de afgelopen 20 jaar relatief stabiel gebleven. Wel is 

er een duidelijke verschuiving  van een meerderheid aan drinkgelegenheden 

naar een meerderheid aan eetgelegenheden1.  Een grote meerderheid (87%) 

van de ondernemingen zijn micro-ondernemingen met minder dan 10 

werknemers.  

De horeca is een zeer conjunctuurgevoelige sector. De algemene 

economische context heeft niet alleen een invloed op het bestedingspatroon 

van de gast, maar ook op het ondernemingslandschap en de tewerkstelling.  

• De vooruitzichten tonen aan dat de economische groei in de komende 

jaren op een iets hoger niveau zal liggen dan voorheen. Er moet echter 

geen significant hogere groei verwacht worden. De Nationale Bank schat 

de economische groei voor 2017 en 2018 in op telkens 1,6% en voor 2019 

op 1,5%2. Op langere termijn schat het Planbureau dat de jaarlijkse 

economische groei voor de periode 2021-2022 weer zal afzwakken naar 

1,4%3.  

• De economische context heeft een grote invloed op het handelen van de 

consument. Wanneer het economisch goed gaat spenderen mensen 

meer aan reizen en aan buitenshuis eten en drinken. Deze correlatie 

wordt bevestigd door onderzoek4. Op basis hiervan mogen we 

verwachten dat de consumptieve vraag in de horeca in beperkte mate 

zal toenemen. 

• De moeilijke economische context versterkt de bedrijfseconomische 

problemen waar de horeca al langer mee kampt. De horeca is een 

arbeidsintensieve sector met een lage arbeidsproductiviteit en een lage 

rendabiliteit op het eigen vermogen. Dit draagt ertoe bij dat een 

startende horecaonderneming in vergelijking met andere sectoren de 

kleinste overlevingskans heeft na 5 jaar (52% tegenover 63% 

gemiddeld)5.   

De transitie die de horecasector momenteel doormaakt wordt ook voor een 

belangrijk deel bepaald door de wijzigingen in regelgeving. De invoering van 

                                                             

1 Bron: FOD Economie – ADSEI 2015 

2 Bron: NBB, Economische projecties voor België, mei 2017  

3 Bron: Federaal Planbureau, Regionale Economische vooruitzichten 2017-2022, mei 2017 

4 Bron: Foodservice Alliance 2013-2016, Eurostat: Tijdreeksen consumptie-uitgaven restaurant en hotel 

5 Bron: FOD Economie – ADSEI 2015 



 

 

de geregistreerde kassa met black box (GKS) vanaf 2015 (verplicht sinds 2016) 

heeft een significante impact op de bedrijfsvoering in de horeca.  

We zien momenteel de volgende evoluties op vlak van het aantal 

horecaondernemingen sinds de introductie van het GKS: 

• Het aantal reca-ondernemingen neemt toe. Het zijn vooral de 

eetgelegenheden (met beperkte bediening) en de catering die toenemen. 

. Het aantal drinkgelegenheden blijft zoals de voorgaande jaren in 

dalende lijn. 

• Zowel het aantal oprichtingen als het aantal stopzettingen neemt toe. 

• De faillissementen in de horeca liggen op een significant hoger niveau 

dan in de rest van de economie. 

Deze evoluties zullen de komende jaren nauwgezet verder gemonitord 

moeten worden. Ze wijzen wel op de blijvende noodzaak tot een verdere 

professionalisering van de sector en het zoeken naar andere vormen van 

ondernemen, efficiënter organiseren en werken in de sector. Het streven naar 

professionaliteit en duurzaam, verantwoord ondernemen blijft meer dan ooit 

belangrijk. 

2. Evolutie tewerkstelling 

De Belgische horeca telt 126.400 arbeidsplaatsen.  In Vlaanderen gaat het om 

60.158 unieke werknemers op een totaal van 70.696 arbeidsplaatsen (= 56% 

van het aantal arbeidsplaatsen in de Belgische horeca). 

In voltijdsequivalenten (VTE) telt de Belgische horeca 77.578 VTE’s. In 

Vlaanderen gaat het om 41.922 VTE’s (54% van de Belgische horeca). 

Sinds de invoering van de geregistreerde kassa met black box zien we een 

duidelijke stijging in het aantal arbeidsplaatsen en het aantal VTE’s. De 

stijging doet zich vooral voor bij de eetgelegenheden (met volledige 

bediening), bij de voltijdse tewerkstelling en bij de “specialen” (extra’s en 

flexi-jobs)6. Deze evoluties wijzen er op dat de verwitting in de sector volop 

bezig is. 

De impact van de GKS en van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen 

van de Federale en Vlaamse overheid op de tewerkstelling in de sector zullen 

nauwgezet verder opgevolgd worden. De exacte impact op langere termijn 

blijft vooralsnog moeilijk in te schatten en zal ook afhankelijk zijn van 

eventuele toekomstige beslissingen inzake regelgeving.  

                                                             

6 Bron: RSZ, situatie op 30/06/2016 



 

 

Ook andere maatregelen, die niet tot de horeca beperkt zijn, zullen een 

invloed hebben. We denken bijvoorbeeld aan de maatregelen rond “werkbaar 

werk”. De impact van deze evoluties zal nauwgezet moeten gemonitord 

worden. 

De horeca is een sector met een grote inter- en intrasectorale mobiliteit. 

Jaarlijks stromen 25% nieuwe werknemers in de sector en stromen er 26% 

weer uit. Daarbovenop komt nog een mobiliteit van ongeveer 9% binnen de 

sector.7 Dit schept belangrijke uitdagingen naar rekrutering en retentie voor 

de sector.  

De horeca is en blijft wel een sector die veel tewerkstellingskansen biedt aan 

laaggeschoolden, jongeren en andere kansengroepen. 32% van de 

werknemers in de horeca is laaggeschoold (tegenover 17% gemiddeld voor 

alle sectoren)8.  

35% van de horecawerknemers in Vlaanderen is van buitenlandse afkomst, 

tegenover 14,0% gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt. 21% onder hen 

heeft een afkomst van buiten de Europese Unie (tegenover 7% gemiddeld)9.  

Binnen deze context blijft het vinden van geschoold en gemotiveerd talent 

een uitdaging voor elke werkgever in de sector. De instroom van geschoolde 

medewerkers vanuit het secundair horecaonderwijs is structureel 

onvoldoende om de uitstroom uit de sector op te vangen. De 

leerlingenaantallen in de hotelscholen dalen jaarlijks gestaag (van 5.865 in 

het schooljaar 2008-2009 tot 4.693 in het schooljaar 2015-2016)10 Bovendien 

gaat een belangrijk deel niet aan het werk in de sector of verlaat deze in de 

eerste jaren. Van de afgestudeerden voltijds TSO en BSO werkt na 3 jaar 44% 

nog in de sector en na 5 jaar 40%.11 

Een minstens even belangrijke uitdaging voor de werkgevers is het langer 

aan het werk houden van werknemers. Hiervoor zal moeten nagedacht 

worden over de arbeidsomstandigheden, -voorwaarden en –inhoud. 

De vergrijzing van de bevolking zet zich ook door in de horecasector. Hoewel 

de horeca een sector blijft die zeer veel jongeren tewerkstelt, neemt het 

aandeel van de jongeren af en dat van de oudere werknemers toe (van 15% 

                                                             

7 Bron: Guidea, Mobiliteit van werknemers in de horecasector 2016 

8 Bron: FOD Economie, EAK 2015 

9 Bron: WSE 2013 

10 Bron: Departement Onderwijs 

11 Bron: Guidea, Instroom in de horecasector vanuit horeca-opleidingen 2016 



 

 

in 2007 naar 22% in 2015)12 Toch heeft de horeca naast een toenemende 

instroom van ouderen ook een grotere uitstroom van oudere werknemers. 

Tenslotte is er naast de diversiteit in opleidingsniveaus, land van herkomst 

en leeftijd ook de diversiteit in talen en cultuur. In hetzelfde team 

samenwerken met verschillende generaties, verschillende culturen en 

verschillende talen kan verrijkend zijn, maar blijft evenzeer een belangrijke 

uitdaging voor zowel werkgever als werknemer. 

 

3. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 

De horeca brengt mensen samen. De gast is de motor van het economisch 

leven in de horeca. De levensstijl, wensen en behoeften van gasten evolueren 

en veranderen. Gasten zijn ook kritisch en mondig. De horeca moet open 

staan voor deze evolutie en voldoende dynamisme aan de dag leggen om op 

deze veranderingen te kunnen inspelen. Dit vraagt enerzijds de nodige 

inzichten over trends en evoluties en anderzijds de nodige ondersteuning via 

opleiding en vorming. 

Het streven naar duurzaam en verantwoord ondernemen in al zijn aspecten 

is een belangrijke trend die de horeca stuurt en in de komende jaren nog 

aan belang zal winnen. Dit verantwoord ondernemen uit zich op diverse 

manieren: 

• In de manier van omgaan met voeding: gebruik van lokale en 

streekproducten, aandacht voor groenten, bio- en vegetarische keuken, 

maar ook voedselveiligheid en allergenen. De aandacht voor alles wat 

met voeding en gezondheid te maken heeft zal niet verminderen in de 

komende jaren. 

• Een duurzaam en werkbaar personeelsbeleid, met oog voor een goede 

arbeidskwaliteit oog voor kansengroepen en diversiteit op de werkvloer, 

een goede relatie tussen werkgever en werknemer, en opleiding en 

ontwikkeling gericht op een duurzame inzetbaarheid. 

• Een verantwoorde en energiezuinige omgang met verwarming, 

verlichting en water. 

• Een ecologisch verantwoorde omgang met afval en voedselverlies, met 

nadruk op preventie.  

De technologische ontwikkelingen gaan zeer snel, niet alleen op vlak van 

keukentechnologie. Vooral op vlak van informatie, communicatie en het 

gebruik van en omgang met sociale media moet de horeca zich aanpassen 

aan een nieuwe realiteit. Deze veranderingen bieden heel wat 

                                                             

12 Bron: RSZ, situatie op 30/06 



 

 

opportuniteiten aan de horecaondernemer, niet alleen ten aanzien van 

(potentiële) gasten, maar ook ten aanzien van (potentiële) werknemers. 

Tegelijk moet men zich bewust zijn van de risico’s en de noodzaak om een 

doordachte strategie te ontwikkelen.  

4. Sterkte & zwakte van de sector 

Sterktes 

De horecasector is verweven met veel domeinen. Horeca is een belangrijke 

economische speler die zorgt voor werkgelegenheid. Horeca 

vertegenwoordigt 6,6% van de ondernemingen in België (licht dalend)13; 1,9% 

van de toegevoegde waarde in de Belgische economie en 3,6% van de 

werkgelegenheid (4,06% in Vlaanderen)14. Ze maakt inherent en cruciaal deel 

uit van het toeristisch aanbod in Vlaanderen. De horecasector vormt de 

motor van de toeristische industrie. De horeca heeft ook een niet te 

onderschatten sociale en culturele rol in de samenleving. De uitstraling van 

een stad of gemeente wordt in belangrijke mate mee bepaald door haar 

horeca. 

De horeca is een zeer dynamische sector en beschikt over een enorme 

veerkracht. Ze is trendgevoelig en onderhevig aan een constante 

vernieuwing. Via een verscheidenheid aan innovatieve concepten wordt 

ingespeeld op trends. De volgende trends komen momenteel sterker op de 

voorgrond:  

• Gasten zoeken naar concepten met een echt verhaal, waarbij kwaliteit, 

smaak en versheid primeren. De gast zoekt iets wat hij thuis niet kan 

evenaren.  

• De gast verwacht ook dat het aanbod maatschappelijk verantwoord en 

duurzaam is. Foodkeuzes worden meer en meer maatschappelijke 

keuzes. Denken we maar aan het succes van initiatieven als Tournée 

Minérale, Dagen zonder vlees en No food to waste. 

• De traditionele etenstijden vervagen meer en meer. De gast wil zelf 

kiezen wat, waar en wanneer hij/zij eet (“clockless eating”). 

• Groenten en plantaardige producten groeien in belang. Dat wil echter 

niet zeggen dat het vegetarisch moet zijn. 

• Technologie en digitalisering worden meer en meer gemeengoed in de 

horeca. Tegelijk zien we een tegenbeweging opduiken waarbij mensen 

op zoek zijn naar een “digitale detox”. 

                                                             

13 Bron: FOD Economie, ADSEI 2016 

14 Bron: RSZ, situatie op 30/06/2015 



 

 

• Kleinschalige concepten met een eenvoudige formule, maar tot in de 

perfectie uitgevoerd, worden meer en meer succesvol.  

• Het aanbod aan “take-away” en “levering aan huis”-concepten groeit, 

mee ondersteund door een steeds gebruiksvriendelijkere 

informatietechnologie. 

• Tegelijk blijft gastvriendelijkheid een kernelement van de horeca. Het 

persoonlijk contact van de zaakvoerder en de medewerkers  met de 

gasten wint zelfs nog aan belang als onderscheidend kenmerk. 

Voeding en gastronomie creëren een sterke attractie zowel in binnen- als 

buitenland: toerismeprojecten, marketingcampagnes, festivals worden steeds 

meer gericht op de beleving rond streekproducten en gastronomie.  Het 

toeristisch beleid op Vlaams en op lokaal niveau spelen hier ook actief op in, 

samen met de sector. Dit geeft een krachtig platform voor de horeca waar 

ondernemers op een creatieve manier op inspelen. 

Aangespoord door de veranderende regelgeving wordt gekeken naar andere 

business-modellen: 

• Andere openingsuren en sluitingsdagen. Men is enkel open tijdens de 

dag of enkel ’s avonds, enkel in de week of uitsluitend tijdens het 

weekend. 

• Experimenteren met andere manieren van prijszetting, zoals yielding 

• Een beperkte menukaart 

• Andere organisatie van het werk, waarbij meer gewerkt wordt met 

vooraf bereide producten.  

• Samenwerking en netwerking nemen in belang toe. Er wordt 

geëxperimenteerd met groepsaankopen, co-creatie en crowdsourcing.  

• Men experimenteert ook met nieuwe concepten en formules. Tegelijk 

blijven pop-up concepten populair. 

De horeca in Vlaanderen kan rekenen op een sterke culinaire traditie waarin 

het vakmanschap van de medewerkers centraal staat. Daarom hecht de 

sector bijzonder veel belang aan een sterke praktijkgerichte basisopleiding 

bestaande uit een evenwichtige mix van productkennis, basistechnieken en 

gastvriendelijkheid. Dit wordt ondersteund door een hoogstaand scholings- 

en opleidingsaanbod, zowel in de initiële opleidingen als in de verdere 

professionalisering. 

Zwaktes 

De horecasector is een sector met veel micro-ondernemingen, gekenmerkt 

door lage arbeidsproductiviteit en een lage rendabiliteit. 87% van de 

ondernemingen met personeel heeft minder dan 10 werknemers15. In 
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combinatie met de conjunctuurgevoeligheid, de afhankelijkheid van de (al te 

vaak onvoorspelbare) bezetting en de (loon)kostendruk, creëert dit een 

context waarin veel horecaondernemingen zeer kwetsbaar zijn. In 

vergelijking met andere sectoren heeft een startende horecaonderneming de 

kleinste overlevingskans na 5 jaar. 

De horecasector kent jaarlijks een groot aantal startende ondernemingen 

(6.076 in 2015 of 7,6% van alle startende ondernemingen)16 Tegelijk zijn er ook 

een groot aantal horecaondernemingen die hun activiteiten stopzetten (5.613 

in 2015 of 9,3% van alle stoppende ondernemingen)17. Horecaondernemingen 

zijn oververtegenwoordigd in de faillissementsstatistieken (18,9% van alle 

faillissementen in 2015)18.  

Dit maakt dat de horecasector met een negatief imago blijft kampen, ook als 

werkgever. Zoals hierboven beschreven heeft de horeca een interne en 

externe job mobiliteit die ver boven het gemiddelde van andere sectoren ligt.   

De sector wordt gekenmerkt door een groot aantal knelpuntberoepen. Zo is 

er structureel een nijpend tekort aan hulpkelners, kelners, 

keukenmedewerkers, hulpkok, koks, hotel-receptionisten en kamerpersoneel. 

De doorstroming vanuit het secundair horecaonderwijs naar de 

arbeidsmarkt is kwantitatief onvoldoende. De kwaliteit van de stages kan 

beter en de praktische ervaring is te beperkt.  Er is binnen onderwijs te 

weinig aandacht voor de rijke variëteit aan horecacontexten, zoals café, 

brasserie, catering en vernieuwende serviceconcepten.  

Horeca is een typische sector waar de werkplek zeer rijke leerervaringen kan 

bieden. Ondernemers en leidinggevenden beschikken echter vaak over te 

weinig competenties en tools om een kwaliteitsvolle leeromgeving te 

creëren. Dit geldt zowel voor stagiairs, voor nieuwe werknemers, als voor de 

ontwikkeling van ervaren werknemers. 

Op vlak van de werkbaarheid in de sector zijn er knelpunten in de 

ondersteuning van leermogelijkheden en loopbaankansen, taakvariatie, 

arbeidsomstandigheden en werk-privébalans. Werknemers ervaren 

onvoldoende formele leermogelijkheden en loopbaan-perspectieven. De 

routine in de job is soms hoog. Er is een hoge fysieke belasting en de 

onregelmatige werkuren leggen een grote druk op het sociale en gezinsleven. 

                                                             

16 Bron: FOD Economie, ADSEI 2015 

17 Bron: FOD Economie, ADSEI 2015 

18 Bron FOD Economie, ADSEI 2015 



 

 

Horecabedrijven vormen een multiculturele werkplek bij uitstek. 

Meertaligheid op de werkvloer vormt een belangrijke uitdaging. In de keuken 

en de kamerdienst is de voertaal vaak een andere taal dan het Nederlands. In 

het onthaal en de bediening is meertaligheid een absolute voorwaarde in het 

merendeel van de functies. Rekening houdend met de grote groep laag- en 

midden geschoolde medewerkers is dit geen evidente opdracht. 

De ondernemer beschikt vaak over onvoldoende managementcapaciteiten 

om aan de vele uitdagingen het hoofd te bieden: financieel beheer, 

personeelsbeleid, product-, marketing- en salesmanagement, 

aankoopmanagement, leiding geven en coachen. Deze aspecten worden 

steeds belangrijker in het professioneel beheer van een horecaonderneming. 

Een goed inzicht hierin is cruciaal om op de juiste manier in te spelen op 

nieuwe trends en innovatieve business modellen. Startende ondernemers zijn 

hierop onvoldoende voorbereid. Dit komt momenteel ook onvoldoende aan 

bod in opleidingen bedrijfsbeheer en ondernemerschap. Ondernemers 

investeren zelf onvoldoende tijd om zich hierin bij te scholen.  

De sector blijft ook geconfronteerd met vormen van deloyale concurrentie 

van organisaties die horeca gebruiken als activiteit, zonder evenwel te 

moeten voldoen aan een model van normale economische bedrijfsvoering. 

Terwijl hieraan in het onderwijs is verholpen via een partnerschapsmodel 

met de hotelscholen, ontwikkelt zich nu een toenemende deloyale 

concurrentie van andere circuits. Een groeiend aantal organisaties in andere 

sectoren, voornamelijk in de sociale economie, de socio-culturele en 

zorgsector, ontwikkelen horeca-activiteiten met inzet van gesubsidieerde 

tewerkstelling, studenten, stagiairs of “vrijwilligers”, soms zelfs zonder te 

beschikken over de nodige horecavergunningen. Ook de concurrentie vanuit 

de deeleconomie heeft een groeiende impact op de sector.  

5.  Evolutie leren / competentieontwikkeling  

Competentieversterking en levenslang leren voor werknemers krijgen steeds 

meer aandacht. Het thema wint aan belang in het sociaal overleg en op 

beleidsniveau. Opleiding, vorming en competentieontwikkeling worden 

voornamelijk gepromoot als een instrument in het loopbaanbeleid, om de 

inzetbaarheid van werknemers gedurende hun ganse loopbaan te versterken. 

Vanuit de sectorale cao’s bestaat de kerntaak van Horeca Vorming 

Vlaanderen erin projecten en opleidingen te ontwikkelen en te verzorgen die 

de competenties van werknemers versterken en leiden tot meer duurzame 

tewerkstelling. Deze opdracht wordt gerealiseerd via de financiering van 

opleidingsplannen in horecaondernemingen met meer dan 50 werknemers en 

het organiseren van werknemersopleidingen in eigen beheer en in 

samenwerking met partners. In de horecasector zijn de afgelopen jaren 

belangrijke stappen voorwaarts gezet. Tussen 2010 en 2014 is het aantal 

werknemers dat jaarlijks in de sector wordt opgeleid sterk gestegen. De 



 

 

opleidingsbudgetten van Horeca Vorming Vlaanderen voor de financiering 

van de opleidingsplannen van horecaondernemingen zijn met 23% gestegen 

in vijf jaar tijd. Het aantal werknemers rechtstreeks opgeleid door Horeca 

Vorming Vlaanderen is in dezelfde periode gegroeid met ruim 77%. Via de 

combinatie van opleidingsinitiatieven van Horeca Vorming Vlaanderen en 

haar financiële tussenkomst in bedrijfsinterne opleidingsplannen ondersteunt 

de sector nu jaarlijks bijna een vierde van de werknemers in de horeca in 

Vlaanderen in hun competentie-ontwikkeling. 

Het VLAMT-onderzoek19  toont aan dat de competentienoden voor 

werknemers in de horeca inhoudelijk relatief weinig zullen wijzigen. Naast de 

belangrijke kerncompetenties voor de horeca zal het belang toenemen van 

competenties gericht op omgaan met externe factoren zoals marktevoluties, 

klantenbehoeften, samenwerken. De competenties voor de werkgevers/ 

ondernemers in de horeca evolueren daarentegen wel sterk en worden 

steeds belangrijker. 

Een interne analyse van Horeca Vorming Vlaanderen toont aan dat binnen 

het klassieke opleidingsaanbod van het vormingscentrum vooral veel vraag 

is naar vaktechnische opleidingen en veiligheids- en hygiëneopleidingen. De 

vraag naar vaktechnische opleidingen is voornamelijk ingegeven vanuit een 

direct rendement en directe toepasbaarheid in het bedrijf. Ook het 

toenemende belang van trends, nieuwe producten en technieken in de 

horeca heeft haar impact op deze opleidingsvraag. De vraag naar 

opleidingen veiligheid en hygiëne is ongetwijfeld mee ingegeven door de 

wettelijke verplichtingen die hieromtrent gelden. Het is opvallend dat voor 

de competenties die volgens ander onderzoek aan belang zullen winnen, de 

vraag naar opleiding minder groot is. Deze interne analyse houdt enkel 

rekening naar de vraag naar formele opleidingen. 

Uit onderzoek van Guidea blijkt dat werknemers hinderpalen ervaren voor 

het volgen van formele opleiding, maar tegelijkertijd zeer enthousiast zijn 

over de leermogelijkheden in de eigen job. Dit laatste kan zeker verklaard 

worden door het aanzienlijk grote aandeel laag- en midden geschoolden in 

de horeca die hun opleiding genieten op de werkplek. Op de arbeidsmarkt 

wint het werkplekleren steeds meer aan belang. Het technisch- en beroep 

secundair onderwijs en het stelsel Leren en Werken groeien steeds meer naar 

elkaar toe. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe beleidsvisie 

omtrent Duaal Leren in Vlaanderen.20 Daarnaast neemt jaarlijks het aantal 

individuele beroepsopleidingen bij VDAB toe (van 737 in 2010 naar 1111 in 

                                                             

19 Zie : http://www.guidea.be/cijfers-en-publicaties/studies/de-horecasector-op-weg-naar-2020  

20 Zie ook Conceptnota Duaal Leren – Vlaamse Regering dd. 23.01.2015 

http://www.guidea.be/cijfers-en-publicaties/studies/de-horecasector-op-weg-naar-2020


 

 

2014)21. Tenslotte zien we ook steeds vaker dat In opleidingsplannen voor 

interne bedrijfsopleidingen werkplekleren wordt geïntegreerd.  

Horeca is de sector bij uitstek die zich leent tot werkplekleren. Specifiek in 

het segment van de restaurants bestaat een lange traditie om via stages en 

ervaringsuitwisseling kennis te delen onder collega’s en over te dragen van 

generatie op generatie, ook op een internationaal niveau. Formules van 

werkplekleren en opleiden op de werkvloer sluiten aan bij de 

opleidingsbehoeften in de horeca en versterken de directe toepasbaarheid 

van wat wordt aangeleerd. Sterke concepten van werkplekleren voor 

laaggeschoolden en anderstaligen dragen ook positief bij tot nieuwe 

leerervaringen. Dergelijke positieve leerervaringen kunnen hen aanzetten om 

zich verder bij te scholen. Deze competentieontwikkeling komt tot op heden 

echter onvoldoende in beeld. Het ontbreekt de sector aan een geïntegreerde 

aanpak om competenties verworven via informeel leren zichtbaar te maken. 

Horeca Vorming Vlaanderen moet daarom een leidende rol opnemen in het 

ontwikkelen van kwaliteitskaders voor alle vormen van werkplekleren in de 

horeca, ook voor opleidingen werkplekleren georganiseerd in de sector door 

onderwijs, VDAB of Syntra. 

 

2. HORECA VORMING & GUIDEA 

Vanuit een eengemaakte strategische aansturing, dragen Horeca Vorming 

Vlaanderen en Guidea gezamenlijk bij aan de prioriteiten geformuleerd in dit 

sectorconvenant met als doel het realiseren van duurzame tewerkstelling in 

duurzame horecaondernemingen. 

Vertrekkende vanuit de sectoranalyse die wordt gedragen door de sociale 

partners staan Horeca Vorming Vlaanderen en Guidea gezamenlijk in voor 

het integraal ontwikkelen en beheren van de kennismanagementcyclus voor 

de sector. 

Horeca Vorming Vlaanderen:  staat via kennisverspreiding, vorming en 
vervolmaking in voor het verhogen van de persoonlijke, sociale, economische 
meerwaarde van alle mensen actief in het professionele werkveld van de 
sector horeca. 

In september 2016 trad een volledige nieewe ploeg binnen Horeca Vorming 
aan als managementteam. Tijdens het eerste werkjaar werd een grote focus 
gelegd op de evaluatie van de verschillende actieterreinen van Horeca 
Vorming. Dit heeft geleid tot een aantal principiële beslissingen en de 
opstart van een aantal veranderingsprocessen. In de periode 2018-2019 zullen 

                                                             

21 Bron: VDAB 



 

 

deze progressief opgestart worden.  Op dit ogenblik is een nieuw beleidsplan 
tot 2022 in voorbereiding.  

Guidea: bouwt als Kenniscentrum van en voor de sector pro-actief en 
toekomstgericht een kennisdatabank uit om de sector te informeren over 
beleidseffecten, trends, evoluties en competentienoden. 

 

 

De Kennismanagementcyclus 

 
Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke 

uitdagingen waar de sector op korte en langere termijn voor staat, maakt de 

sector werk van het aanpakken van de volgende prioriteiten (zie 

prioriteitenfiches):  

Prioriteit 1: Inzetten op duaal leren en werken, stages en studie- 

beroepskeuze  

Prioriteit 2: Aandacht voor competenites van de toekomst 

Prioriteit 3: Alle talenten aan de slag 

Prioriteit 4: Werkbaar werk  

Prioriteit 5: Diversiteit bevorderen 

Prioriteit 6: Discriminatie tegengaan 

De meerderheid (+ 80%) van de horecabedrijven met arbeidsplaatsen in het 

Paritair Comité 302 stelt minder dan 10 werknemers te werk. Alle prioriteiten 

en acties in dit sectorconvenant focussen in eerste instantie op deze micro-

ondernemingen en hun werknemers. 
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PRIORITEIT 1: inzetten op duaal leren en werken, stages en studie- 

beroepskeuze  

Motivatie  

De instroom van gekwalificeerde medewerkers in de sector blijft problematisch. De 

leerlingenaantallen in het secundair onderwijs in horecaopleidingen blijven te laag om de vraag 

in de sector in te vullen. Er is daarnaast een toenemende groep neveninstromers uit 

kwalificerende opleidingen van het volwassenenonderwijs en Syntra. Daarom blijft de sector 

investeren in de afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de horeca via 

partnerschappen met de publieke opleidingsverstrekkers. De partnerschappen vormen geen doel 

op zich. Elk partnerschap dat wordt afgesloten moet hefbomen bevatten om de prioriteiten van 

de sector te realiseren.  

In de onderwijswerking is het partnerschap met de hotelscholen in 2011 verruimd met de 

toetreding van de scholen Grootkeuken tot het onderwijsconvenant. Inhoudelijk zijn een reeks 

opleidingen en workshops ontwikkeld specifiek op maat van de noden van deze scholen. 

Tegelijkertijd is er door Horeca Vorming en Guidea intensief gewerkt aan de ontwikkeling van 

didactisch materiaal voor Voedselveiligheid, Ondernemen in de Horeca, Eurocatering en de 

organisatie van kwaliteitsvolle leerlingenstages.  

De sociale partners in de horeca sloten in 2013 een protocol af om verder te investeren in 

kwaliteitsvolle leerlingenstages. De sector verwacht van leerbedrijven dat de leerdoelen van de 

leerling centraal staan binnen de stage, dat de leerling-stagiair taken krijgt toegewezen die 

passen binnen zijn leertraject en dat de stagementor (leermeester) steeds ter beschikking blijft 

van de leerling. Van de scholen verwacht de sector een degelijke voorbereiding van de leerling, 

kwaliteitsvolle stageplannen en -begeleiding. Ten slotte pleiten de sociale partners bij de scholen 

voor een uitbreiding van de stageperiodes en uniforme stage-overeenkomsten.  In uitvoering van 

dit protocol investeert de sector verder in de opleiding van stagementors in de sector. Op 

termijn streeft de sector ernaar dat leerlingenstages in de horeca enkel nog kunnen worden 

georganiseerd bij een mentor die een basisopleiding als stagementor heeft gevolgd. 

Met het decreet Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) en de uitrol van het duaal leren via 

de standaardtrajecten is de samenwerking tussen de sector en de opleidingsverstrekkers 

belangrijker dan ooit.  Kwaliteitsvolle leerwerkplekken, professionele mentoren en een goede 

relatie jongere-werkplek-opleidingsverstrekker staan daarbij centraal. De komende jaren wil de 

sector verder inzetten op kwaliteitsvol werkplekleren, niet enkel voor leerplichtige jongeren 

maar in de verschillende onderwijsniveaus en –vormen en andere opleidingsformules.  

Actie 1.1.: Een vernieuwd partnerschap met hotelscholen & scholen grootkeuken  

De horecasector sloot jaren geleden een convenant af met de scholen die voltijds secundair 

horeca-onderwijs aanbieden. Deze convenant vertaalt zich in een bijscholingsaanbod voor 

leerkrachten, de gezamelijke ontwikkeling van didactisch materiaal, structureel overleg met alle 

betrokken scholen (via de opvolgingscommissies van de scholen) en met de onderwijskoepels en 

–inspectie (via de begeleidingscommissie van het onderwijsconvenant)... Bij de aanvang van elk 
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schooljaar wordt een ‘dag van het horecaconvenant’ georganiseerd voor alle betrokken actoren, 

waar de projecten en acties voor het komende schooljaar worden voorgesteld.  

In september 2017 werd gestart met de vernieuwing van dit convenant, vertrekkend van 7 

uitdagingen voor de sector en het onderwijs: 

1. Meer leerlingen kiezen bewust voor een horeca-opleiding 

2. Meer leerlingen moeten na hun horeca-opleiding aan de slag gaan en tijdens hun eerste 

jaren in de sector blijven 

3. We moeten inspelen op het veranderend verwachtingspatroon en de diversiteit van 

jongeren als we relevant willen zijn en blijven 

4. We moeten een gezond evenwicht vinden tussen de vereiste basis en het omgaan met 

vernieuwingen in de keuken 

5. We moeten ons afvragen welke impact de horecasector kan hebben op milieu, 

gezondheid en de lokale producent, en hoe we jongeren hierop kunnen voorbereiden 

6. Rendabiliteit en efficiëntie moeten voldoende uitgebreid aan bod komen in de horeca-

opleiding 

7. We moeten leerlingen beter voorbereiden op de wijzigende verwachtingen en levensstijl 

van de huidige consument 

Met vertegenwoordigers van de scholen, maar ook uit de sector werd die dag uitgebreid van 

gedachten gewisseld over deze uitdagingen.  In december 2017 is nog een afzonderlijke 

bijeenkomst gepland met de scholen rond Duaal Leren, de beroepskwalificatiedossiers en de Se-

n-Se’s of specialisatiejaren.  

Het nieuw convenant tussen de sector en de scholen moet een kader creëren voor de 

samenwerking in de toekomst. Op basis van een tweejaarlijks plan –parallel aan de 

sectorconvenant- willen prioritaire inhoudelijke acties bepalen. Daarbij willen we verschillende 

externe partijen (bv. Master Cooks, VLAM, EVA vzw, North Sea Chefs…) om een engagement naar 

het horecaonderwijs vragen.  

Doelstellingen  
• Versterking van het partnerschap tussen de sector en het onderwijs in functie van 

kwaliteitsborging en optimale aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
• Een breed parterschap opzetten ter ondersteuning van de samenwerking tussen de scholen 

en de sector.  

• Bekendmaking van het aanbod van de sector t.a.v. de scholen 
 

Actie 1.2.: Een kwaliteitskader voor werkplekleren 

De horeca-sector is een actieve speler binnen de overeenkomst alternerende opleiding (OAO) en 

duaal leren. Het sectoraal partnerschap Horeca was één van de eerste die werd opgericht en 

heeft de voorbije periode ook de meeste aanvragen ontvangen en behandeld. Vanuit de 

specificiteit van de sector en om de kwaliteit van de leerwerkplekken te garanderen, wordt 

binnen de bepalingen van het decreet de lat hoog gelegd. Zo vraagt de sector van een 

geïnteresseerd bedrijf een RSZ-attest om na te gaan of de onderneming geen schuldachterstand 

heeft wat betreft sociale zekerheidsbijdragen (art. 7 §1 3°). Immers, de sociale partners willen 

zeker zijn dat de jongere ook correct en tijdig betaald zal worden. Ook wat betreft de mentor, 



 

 17 

vraagt de sector een bewijs van goed gedrag en zeden op (model 2) om na te gaan of de 

persoon inderdaad van onberispelijk gedrag is (art. 7 §1 1°).  Binnen de decretale termijn wordt 

ook een bedrijfsbezoek afgelegd om de kwaliteit van de organisatie en bedrijfsuitrusting na te 

gaan (art. 7 §1 2°). Allemaal stappen die ingebouwd zijn om de basis te leggen voor een 

kwaliteitsvolle leerwerkplek en mentor. Vanaf 1 september 2017 gaat de sector nog een stap 

verder door de mentoropleiding verplicht te maken.  De komende jaren wil de sector verder 

inzetten op de kwaliteit van het werkplekleren. Op basis van een kwaliteitskader voor 

werkplekleren (met focus op de uitrol van duaal leren maar ook een basis voor andere vormen 

van werkplekleren) wil de horecasector het volledige traject van werkplekleren omvatten en de 

rol en verantwoordelijkheid van elke actor (leerlingen / werkplek / opleidingsverstrekker / 

sector) beschrijven en evalueren welke ondersteunende rol we hierin opnemen. Dit 

kwaliteitskader, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek wordt in het voorjaar 2018 

voorgelegd aan het sectoraal partnerschap Horeca en de sociale partners van PC302.  

Doelstellingen:  

• Kwaliteitsvol werkplekleren (met focus op duaal leren) in de horecasector mogelijk maken. 
• Netwerk aan (opgeleide) mentoren uitbouwen 

• Afsprakenkaders over werkplekleren met opleidingsverstrekkers opstellen 
 

Actie 1.3.: Duaal leren in de horeca  
 
In het kader van de uitrol van duaal leren en de standaardtrajecten, zal de sector een actieve rol 

opnemen. Dit uit zich o.a. in de taken die het sectoraal partnerschap Horeca (in uitvoering 

gedelegeerd aan Horeca Vorming) opneemt.  In bijlage is de taakverdeling tussen het Sectoraal 

en Vlaams Partnerschap opgenomen.  

In het schooljaar 2017-2018 werd reeds ingezet op het standaardtraject “Hotelreceptionist”. De 

komende jaren wil de sector actief de opstart van nieuwe standaardtrajecten ondersteunen:  

• 2018-2019 – Grootkeuken 

• 2019-2020 – Restaurant & Keuken 
 

Doelstelling 

• Duaal leren ontwikkelen als een volwaardige, alternatieve en kwaliteitsvolle leerweg voor 

jongeren (i.sm. scholen en werkplekken) 

Actie 1.4. Opleidingsaanbod voor leerlingen duaal leren/OAO 

In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 wordt een specifiek opleidingsaanbod georganiseerd 

voor leerlingen duaal leren/OAO in horeca-opleidingen. Deze opleidingen zijn complementair aan 

de de lessen die de school geeft of op de werkplek gegeven worden en worden in overleg tussen 

de leerling, school en werkplek bepaald.  
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Doelstellingen:  

• Kwalitatief aanbod van horecaopleidingen verzekeren, aanvullend op de opleidingsinhouden 
in de school en de werkplek 

• Competenties van de leerlingen in Duaal Leren/OAO versterken in functie van hun leernoden 
en opleidingsvragen 

• Leerlingen laten kennismaken met het sectoraal opleidingsaanbod met het oog op het 
stimuleren van een leven lang leren in de horeca. 

 
Actie 1.5.: Opleidingsaanbod voor stagebegeleiders en leerkrachten  

Workshops en opleidingen organiseren voor stagebegeleiders en leerkrachten in horeca-

onderwijs.  In de periode 2018-2019 wil de sector nagaan hoe ze dit aanbod voor leerkrachten uit 

het voltijds secundair onderwijs kan uitbreiden naar andere onderwijsniveaus en –vormen. 

Doelstellingen:  

• Stagebegeleiders krijgen zicht op hoe ze de leerlingen en hun ouders kunnen voorbereiden 
op de stage en het belang van een goede matching (juiste persoon op de juiste plaats) 

• Stagebegeleiders krijgen zicht op hoe ze de stage samen met de mentor in het bedrijf (de 
‘leermeester’) optimaal kunnen voorbereiden en opvolgen 

• Stagebegeleiders maken kennis met de opleidingsinhouden van de opleiding ‘Word 
leermeester in de horeca’, die door de sector wordt aangeboden aan stagementors 

• Stagebegeleiders worden gestimuleerd om de opleidingen ‘Word leermeester in de horeca’ te 
promoten en om stagementors te informeren over hoe ze zich kunnen inschrijven 

• Via een jaarlijks nascholingsaanbod wordt leerkrachten de mogelijkheid geboden om zich te 
professionaliseren in een aantal actuele arbeidsmarktgerichte opleidingsinhouden. 

 
Actie 1.6. : Mentoropleidingen voor leermeesters  
 
Organiseren van mentoropleidingen ‘Word leermeester in de horeca’ voor mentors van stagiairs 
en cursisten werkplekleren (leerlingen/werkzoekenden) in de horeca. Sinds 1 september 2017 is de 
mentorenopleiding in het kader van Overeenkomst Alternerende Opleiding en de 
standaardtrajecten Duaal Leren verplicht door het Sectoraal Partnerschap Horeca.  Binnen de zes 
maanden na de erkenning dient de leermeester de opleiding te volgen.  
 
Doelstellingen:  
• Mentoren in de horeca ondersteunen in hun rol als begeleider van een stagiair en/of cursist 

of leerling in het kader van werkplekleren 
• Netwerk van bedrijven met leermeesters verder doen groeien, o.a. ten behoeve van 

onderwijs- en opleidingsorganisaties op zoek naar stageplaatsen; 
 

Actie 1.7. : Beroepskwalificatiedossiers voor horecaberoepen en curriculumdossiers 

 

Verdere ontwikkeling en opvolging van beroepskwalificatiedossiers voor horecaberoepen en 

afstemming met de publieke opleidingsverstrekkers over de opleidingsprogramma’s voor 

kwalificerende opleidingstrajecten in de horeca.  

Doelstelling:  

• opleidingsprogramma’s van onderwijsinstellingen en opleidingsorganisaties worden 

afgestemd op de sector. 
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PRIORITEIT 2: aandacht voor competenties van de toekomst 

Motivatie  

De kernopdracht van Horeca Vorming Vlaanderen is het verzorgen van opleidings- en 

vormingsinitiatieven voor werknemers in de sector. De projecten die worden opgezet hebben 

steeds tot doel de competenties van huidige en toekomstige werknemers te versterken met het 

oog op duurzame inzetbaarheid in de horeca.  

Uit de VLAMT-studie ‘Horeca-competenties van de toekomst’ bleek onder meer dat er sterker 

moet ingezet worden op opleiding voor werkgevers. De ondernemersfederatie Horeca 

Vlaanderen organiseert in het kader van de Horeca Academie opleidingen die gericht zijn op de 

professionalisering van het ondernemers- en werkgeverschap. Dit gebeurt met middelen van het 

Agentschap Ondernemen.  

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat duurzaamheid een belangrijk thema is. Bij het vastleggen van 

het opleidingsaanbod voor werknemers bekijkt Horeca Vorming systematisch hoe MVO-thema’s 

in de opleidingen kunnen geïntegreerd worden, met specifieke aandacht voor afval- en 

energiebeheer en voor een personeelsbeleid dat oog heeft voor ontwikkelingsmogelijkheden en 

werkbaar werk.  

Een eerste belangrijke voorwaarde is een kwaliteitskader waaraan we onze opleidingen en 

trainers toetsen. De bouwstenen van dit kwaliteitskader werden in oktober 2017 gedefinieerd in 

overleg met onze trainingspartners. Op basis hiervan wordt in het voorjaar 2018 elke bestaande 

opleiding beschreven, elke trainer geëvalueerd en waar nodig ondersteund. Dit kwaliteitskader is 

ook de basis voor elke nieuwe opleiding.  De opleidingen worden beschreven gebruik makend 

van de beroepskwalificatiedossiers. Dit moet helpen om de leerdoelen helder te formuleren, 

hiaten op het spoor te komen en competenties voor de toekomst systematisch te integreren in 

het opleidingsaanbod.  

De sector zet daarnaast ook belangrijke stappen in het in kaart brengen van bestaande 

competenties bij horecamedewerkers in functie van verdere competentieontwikkeling. In een 

arbeidsintensieve sector met overwegend mico-ondernemingen speelt de werkgever een 

sleutelrol in het mogelijk maken van leren en het volgen van opleiding.  Gezien een 

competentiegericht personeelsbeleid in de sector nog in zijn kinderschoenen staat, wil Horeca 

Vorming van leercultuur een prioriteit maken.  Naast de verplichte leermeesteropleiding voor 

duaal leren/OAO, wordt een nieuwe opleiding ‘Leercultuur’ (= werktitel) ontwikkeld (lancering 

najaar 2018). Deze opleiding gericht op leidinggevenden en werkgevers en wil hen ondersteunen 

en sensibiliseren om te investeren in de competentie-ontwikkeling van hun medewerkers 

(opmaak POP…). .  

Actie 2.1. Kwaliteitskader opleidingen  

Ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitskader voor de opleidingen. Dit kwaliteitskader 

dient als leidraad voor het beschrijven van het huidige opleidingsaanbod, nieuwe 

(toekomstgerichte) opleidingen op te stellen en hiaten te detecteren in het aanbod. Door dit te 
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koppelen aan de beroepskwalificatiedossiers van de Horeca worden competenties voor de 

toekomst systematisch betrokken bij het uitwerken van het opleidingsaanbod voor werknemers.  

Doelstellingen: 

• Ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitskader werknemersopleidingen 

• Competenties voor de toekomst systematisch integreren in bestaande en nieuwe opleidingen 

• Actualisering van het opleidingsaanbod o.b.v. VLAMT, de beroepskwalificatiedossiers en 

andere evoluties en innovaties in de sector 

 

Actie 2.2.: Competentie-ontwikkeling van werknemers  

Competentie-ontwikkeling bij werknemers ondersteunen door het organiseren van een 

opleidingsaanbod, het ontwikkelen van didactisch materiaal en het stimuleren van leven lang 

leren in de horeca.  

Doelstellingen: 

• Semestrieel opleidingsaanbod voor werknemers voorzien, bekend maken en voorstellen in 

horecabedrijven, met focus op kleine bedrijven 

• Organiseren van opleidingen uit dit opleidingsaanbod via werkplekleren 

• Toeleiding van startende werknemers naar het opleidingsaanbod van de sector 

• Ontwikkelen en ontsluiten van didactisch materiaal 

• Voorzien in ondersteuning van leeractiviteiten door middel van passende leervormen 

 

Actie 2.3. : Leercultuur in de Horeca 

Om meer werknemers in de horeca te bereiken en duurzame tewerkstelling te bevorderen, plant 

de sector een aantal acties: 

• Ontwikkeling van een opleiding “Leercultuur” gericht op werkgevers en leidinggevenden 

(najaar 2018).  

• Experimenteren met het opmaken van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen in het kader van 

de nieuwe opleidingen “Leercultuur in de Horeca” (najaar 2018) 

 

Doelstellingen 

• Leidinggevenden en werkgevers opleiden met betrekking tot leercultuur en het ontwikkelen 

van medewekers 
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PRIORITEIT 3: alle talenten aan de slag 

Motivatie  

De sector heeft een traditie in het actief ondersteunen van werkzoekendenopleidingen. De rol 

van de sector in de opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor werkzoekenden is geëvolueerd 

van een medefinancierder van projecten naar een aanspreekpunt voor de partners in de regio. 

De sector is gesprekspartner voor de publieke, semi-publieke en private opleidingsverstrekkers 

die deze projecten verzorgen, in opdracht van VDAB of in samenwerking met VDAB. Deze 

evolutie heeft ook geleid tot een verschuiving in de rol van de sectorconsulenten in de 

werkzoekendenopleidingen. Deze loopt parallel aan de herziening van de financiering van deze 

projecten en de samenwerking met VDAB. Sinds 2014 kunnen dankzij deze herziening de 

beschikbare middelen voor risicogroepen meer effectief ingezet worden. De uiteindelijke kost 

voor de sector per opgeleide werkzoekende is daardoor drastisch gedaald, terwijl de instroom 

uit de opleidingen in de sector positief geëvolueerd is. 

In de komende periode wil de sector nog een stap verder gaan en een actieve rol opnemen op de 

arbeidsmarkt. Het structureel tekort aan werknemers enerzijds en het draaideur-effect in de 

sector (hoge personeelsmobiliteit) anderzijds maakt een andere aanpak van de 

arbeidsproblematiek noodzakelijk. Verder bouwend op de ervaringen inzake sectorale 

inwerkingscoaching, willen de sociale partners –in overleg met VDAB en andere 

arbeidsmarktactoren- het model van sectorale arbeidsbemiddeling voor de Horeca onderzoeken 

en progressief implementeren. 

Actie 3.1. Partnerschap met VDAB en VDAB-erkende arbeidsmarktactoren 

 

Structureel partnerschap met VDAB en met opleidings- en tewerkstellingsorganisaties die 

opleiding en begeleiding aanbieden in functie van duurzame tewerkstelling in de horeca. Dit 

partnerschap wordt verankerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met VDAB en met 

VDAB-erkende opleidings- en tewerkstellingsorgansiaties voor de perode 2018-2019. 

 

Doelstellingen 

• Monitoring van arbeidsmarktevoluties en de impact ervan op de tewerkstelling in de 

horecasector om de werking van de partners optimaal af te stemmen op deze evoluties (bijv. 

impact van de geregistreerde kassa) 

• Optimaliseren van de matching tussen vraag (vacatures) en aanbod (i.c. werkzoekenden) 

• Optimaliseren van de sectorale oriëntering en screening en arbeidsbemiddeling 

• Openstellen van het opleidingsaanbod van de sector voor werkzoekenden die in de horeca 

gewerkt hebben en bekendmaking van dit aanbod, o.a. in het kader van outplacement 

• Kwalitatieve opvolging van het outplacementaanbod voor werknemers uit de horeca 

• Afstemmen van de opleidingsinhouden en informeren van cursisten in beroepsopleidingen 

horeca over werken in de sector 

• Afstemmen en ontwikkelen van kwaliteitskaders voor werkplekleren. 
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Actie 3.2. Sectorale Arbeidsbemiddeling Horeca 

 

Gelet op het structurele (en groeiende) tekort aan personeel binnen de horecasector, plannen de 

sociale partners –in samenspraak/afstemming met de VDAB- de progressieve uitbouw van 

sectorale arbeidsbemiddeling. De sector wil zich daarbij richten op schoolverlaters (voltijds SO, 

OAO en duaal), werkzoekenden, IBO’ers of zij-instromers in de sector. Naast het informeren en 

matching, wil de sector actief inzetten op ondersteuning en sensibilisering van werkgevers (o.a. 

rond tewerkerstellingsmaatregelen, publiceren vacatures …) en nazorg. In 2018 worden drie 

regionale proefprojecten (West-Vlaanderen, Antwerpen en Leuven-Hasselt) opgestart om deze 

nieuwe dienstverlening te ontwikkelen.  Op deze actie wordt een diversiteitsmonitoring 

uitgevoerd.  

 

Doelstellingen 

• Betere doorstroom van schoolverlaters naar de sector 

• Betere matching tussen werkzoekenden en werkgevers in de horeca 

• Werkgevers in de horeca sensibiliseren en ondersteunen bij het vinden van medewerkers 

• Startende werknemer en werkgever/leidinggevende sectorspecifieke ondersteuning bieden 

bij onthaal en inwerking.  

• Duurzame instroom ondersteunen en draaideureffect tegengaan 

 

PRIORITEIT 4: werkbaar werk  

Motivatie  

De werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid meet sinds 2004 driejaarlijks de 
werkbaarheid of de kwaliteit van de jobs van werknemers en zelfstandige ondernemers in 
Vlaanderen. De recente studie “Werkbaar werk in de horeca” (Guidea, 2017) bekeek de mate van 
werkbaar werk in de horeca in 2016 en vergeleek dit met de Vlaamse arbeidsmarkt in het 
algemeen en met de overige individuele sectoren. De horecasteekproef (< 200 personen) is echter 
(te) klein waardoor de resultaten met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.  
De werkbaarheidsmonitor 2016 toont dat de horeca qua werkbaar werk niet significant verschilt 
van de Vlaamse arbeidsmarkt in het algemeen. In 2016 had 51% van de Vlaamse werknemers en 
44% van de Vlaamse horecawerknemers een werkbare job. De horeca doet het dus niet beter of 
slechter dan ‘gemiddeld’. 
 
Kijken we naar de specifieke kenmerken van werkbaar werk dan zien we dat de horeca het beter 
doet dan de Vlaamse arbeidsmarkt qua emotionele belasting. Daarnaast scoort de horeca 
slechter dan de Vlaamse arbeidsmarkt voor: 
• Welbevinden in het werk 

• Leermogelijkheden 
• Taakvariatie 
• Autonomie 
• Arbeidsomstandigheden  
 
Voor de horeca is/blijft het dus belangrijk om na te gaan hoe men het welbevinden in het werk, 
de leermogelijkheden, taakvariatie, autonomie, en arbeidsomstandigheden kan verbeteren.  
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In een vorige periode ontwikkelde Horeca Vorming een HR-toolkit om werkgevers te 
ondersteunen inzake ‘soft’ HR. Uit de evaluatie van de toolkit, bleek de gebruiksvriendelijkheid 
een groot minpunt. Op dit ogenblik wordt de toolkit omgezet naar een gebruiksvriendelijke 
webapplicatie. Via een afgelosten webgedeelte zullen gebruikers bewerkbare documenten 
kunnen gebruiken en bewaren.  
 
Deze nieuwe applicatie (lancering april 2018) zal ingezet worden als een belangrijk 
werkinstrument voor de opleiding Leercultuur en persoonlijke ontwikkelingsplannen (zie actie 
2.3) en sectorale arbeidsbemiddeling (zie actie 3.2.) 
 
 
Actie 4.1. – HR-webapplicatie 
 
De ontwikkeling van een HR-cultuur in de horeca is een belangrijke uitdaging. De sociale 
partners van de horeca-sector willen hier de komende jaren extra op inzetten. De omzetting van 
de HR-toolkit naar een webapplicatie, de opleiding “Leercultuur” met o.a. persoonlijke 
ontwikkelingsplannen, de opleiding “Eerste aanwerving” moeten werkgevers en leidinggevenden 
in de horeca ondersteunen bij de implementatie van een HR- en leercultuur.  De consulenten van 
Horeca Vorming nemen deze webapplicatie mee in al hun bedrijfscontacten.   
 
Doelstellingen 

• Werkgevers en leidinggevenden in de horeca ondersteunen bij een professioneel HR-beleid 
(selectie, onthaal, opleidingsbeleid, …) 

• Opleidingsinhouden afstemmen op de inhoud van de HR-applicatie en omgekeerd. 
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PRIORITEIT 5: diversiteit bevorderen 

De horecasector heeft een lange traditie inzake diversiteit. Via de jaarlijkse diversiteitsanalyse 

van Guidea wordt de evolutie van de diversiteit in de sector gemonitord. Er is de afgelopen jaren 

ook sterk ingezet op het ontwikkelen van instrumenten voor kansengroepen in de horeca. Naast 

een actieve promotie en de financiering van de opleidingen Nederlands op de Werkvloer, zijn 

beeldwoordenboeken Keuken en Housekeeping ontwikkeld voor anderstaligen in de sector. Een 

toenemend aantal jongeren legt een succesvol kwalificerend traject af in de horeca via het 

Industrieel Leerlingenwezen en zijn opvolger Overeenkomst Alternerende Opleiding. Parallel aan 

de toegankelijkheid van de werknemersopleidingen zal verder geïnvesteerd worden in specifieke 

instrumenten voor laaggeschoolden en laaggeletterden. Het uitbouwen en verdiepen van 

instrumenten die de beschikbare doelgroepen op de arbeidsmarkt kunnen bereiken zal intensief 

worden verder gezet. Retentie en doorstroom van de kansengroepen zal in de toekomst verder 

een bijzondere aandacht krijgen.  

Actie 5.1. Werkgevers sensibiliseren m.b.t diversiteit, kansengroepen en tewerkstellingsmaatregelen 

Gelet op de krappe arbeidsmarkt en de roep van de sector naar gekwalificeerd personeel, is het 

voor Horeca Vorming een grote uitdaging om werkgevers hierover te sensibiliseren en hen 

bewust te maken van de diversiteit op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden inzake 

tewerkstellingsmaatregelen. De bestaande tewerkstellingsmaatregelen zullen via de beschikbare 

kanalen en acties van Horeca Vorming gepromoot worden.  

Doelstellingen 

• Werkgevers sensibiliseren rond diversiteit, kansengroepen,  activerings- en 
tewerkstellingsmaatregelen 

 

Actie 5.2. Diversiteitsanalyse en actieplan Risicogroepen 

In 2018 en 2019 wordt een diversiteitsanalyse gemaakt in de sector (Guidea), op basis van de 

werknemers in 2017 resp. 2018.  Binnen deze diversiteitsanalyse wordt extra aandacht besteed 

aan de kansengroepen binnen de CAO risicogroepen. Op basis van deze analyse zullen prioritaire 

groepen bepaald worden als basis voor een actieplan risicogroepen.  

Doelstellingen 

• Diversiteit in de sector monitoren en evalueren (met extra aandacht voor de CAO 
kansengroepen) 

• Opstellen van een actieplan risicogroepen (en uitvoeren van eerste acties) 
 

Actie 5.3. Beeldwoordenboeken 

Reeds enkele jaren stelt de sector (gratis) Beeldwoordenboeken ter beschikking van 

werkzoekenden in Horeca-opleidingen, OAO-leerlingen, werknemers en werkgevers in de sector. 

In 2018 zullen deze beeldwoordenboeken geactualiseerd worden. Ook een verdere uitbreiding 

van het aanbod (zaalpersoneel) en digitalisering wordt onderzocht.   
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Doelstellingen 

• Anderstaligen en laaggeletterden een tool aanreiken om vaktechnische woordenschat te 
leren kennen en in te oefenen.  

• Communicatie op de werkvloer tussen collega’s met een verschillende moedertaal stimuleren. 
 

Actie 5.4. Nederlands op de Werkvloer 

De (taal)diversiteit in de sector is een grote uitdaging. Tot op heden stimuleerde de sector de 

deelname aan opleidingen Nederlands op de Werkvloer, verzorgd door de VDAB. Gelet op de 

capaciteitsproblemen bij de VDAB, worden in het voorjaar van 2018 een aantal alternatieve 

aanbieders en andere acties inzake Nederlands op de Werkvloer onderzocht (en 

geïmplementeerd).  

 
Doelstellingen 

• Anderstaligen met beperkte Nederlandse talenkennis ondersteunen in het verwerven van job-
specifiek Nederlands, op maat van het bedrijf en van de werknemer 

• Leidinggevenden en collega’s ondersteunen in de communicatie met anderstalige 
werknemers en in het omgaan met diversiteit.  

 

Actie 5.5. Opleidingsaanbod voor kansengroepen 

Er wordt een specifiek opleidingsaanbod voorzien voor leerlingen OAO in horecaopleidingen. 

Daarnaast wordt per provincie voorzien in een opleidingsaanbod voor werknemers dat 

toegankelijk is voor beginnende beroepsbeoefenaars. Hier worden specifieke 

bekendmakingsacties aan gekoppeld.  

Doelstellingen 

• De drempel naar het opleidingsaanbod van de sector zo klein mogelijk maken:  
o voor kortgeschoolden en anderstalige werknemers;  
o voor jongeren OAO in een horecaopleiding; 
o voor werkzoekenden die zijn ingestroomd in de sector; 
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PRIORITEIT 6: discriminatie tegengaan 

Motivatie  

De sector beschikt reeds sinds 2003 over een non-discriminatieverklaring. Deze verklaring zal 

geactualiseerd worden met aandacht voor personeelsbeleid in de horeca en de omgang met 

klanten.   

Actie 6.1. Sectorale gedragscode non-discriminatie 

De Horecasector zal de bestaande sectorale gedragscode non-discriminatie actualiseren en  

verspreiden via verschillende communicatie-kanalen. 

Doelstellingen 

• Een sectorale gedragscode non-discriminatie als kapstok voor initiatieven op dit thema 
 
Actie 6.2. Werkgevers en werknemers ondersteunen om discriminatie te voorkomen 
 
In het vormingsaanbod voor werknemers in de sector zijn een aantal opleidingen opgenomen 
waar discriminatie aan bod komt. Op basis van de sectorale gedragscode zal met de trainers 
gekeken worden hoe de gedragscode geïntegreerd kan worden in de opleidingen “Omgaan met 
klachten en lastige klanten” en “Omgaan met bedreigende situaties” 
 

Doelstellingen 

• De gedragscode integreren in relevante opleidingen voor werknemers 
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Resultaatsindicatoren 

Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 

jaarlijks of 2 

jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte databron 

Aansluiting 

onderwijs-

arbeidsmarkt 

aantal deelnemers 

aan 

mentoropleiding 

75% van de 

erkende 

mentoren 

2 Jaarlijks In het schooljaar 

2016-2017 werden 

726 mentoren 

erkend in het 

kader van 

werkplek duaal. 

Daarvan volgden 

60 de 

mentorenopleiding

. 

• ERP Horeca-sector 

(inschrijvingen – deelname – 

certificering) 

• Werkplek Duaal (Syntra 

Vlaanderen) 

Competentiebelei

d 

aantal werknemers 

in opleiding 

(inschrijvingen) 

7.500 

inschrijvingen 

Jaarlijks 7.612 inschrijvingen 

in 2016 

• ERP Horeca-sector 

Evenredige 

arbeidsdeelname 

aantal NODW   1.300 uur NODW  

 

Jaarlijks 1.242 uur NODW in 

2016 

• ERP Horeca-sector 

• Facturatie VDAB/Andere 

aanbieders 

 

 

Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
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• Aantal deelnemers aan mentorenopleiding. Sinds 1 september 2017 is de mentorenopleiding verplicht binnen de Horeca voor erkende leerbedrijven 

in het kader van OAO en Duaal Leren. Deze verplichting (en de opvolging ervan) is een grote uitdaging. Erkende mentoren die binnen de zes 

maanden na hun erkenning de mentorenopleiding niet volgen, zullen niet langer erkend zijn. We streven ernaar dat 75% van de erkende 

mentoren de opleiding bij Horeca Vorming volgt.  

• Aantal werknemers in opleiding (inschrijvingen). Vorming van werknemers in de sector blijft de hoofdopdracht van Horeca Vorming. Gelet op de 

transitie in de sector is het een doelstelling om het aantal inschrijvingen minstens op hetzelfde niveau te houden.  

• Aantal NODW. De diversiteit in de horecasector is hoog. Het blijvend stimuleren van Nederlands op de Werkvloer is dan ook een ambitie. De 

voorbij jaren is het aantal NODW-uren significant gegroeid. Het is de bedoeling minstens op dit niveau te blijven (aantal uren en bereik).  

 

 

 



 

 29 

Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 

van de overeenkomst 

Financiering  

Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de 

resultaatsindicator per decretale kapstok is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt 

de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren betaald.  

 

Beëindiging 

- Het sectorconvenant wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het sectorconvenant kan 

niet stilzwijgend worden verlengd. 

- Het sectorconvenant eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge 

overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment 

het sectorconvenant opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De 

kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint 

te lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het sectorconvenant kan door de 

Vlaamse Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat 

het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in 

buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het departement Werk en 

Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 

werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 

doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het sectorconvenant eenzijdig beëindigen zonder 

opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

Wijzigbaarheid 

- De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de 

sociale partners in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop 

bijsturingen of wijzigingen van het actieplan of van de verbintenissen in het sectorconvenant 

tijdens de looptijd worden doorgevoerd. 

Evaluatie 

- Het departement Werk en Sociale Economie voorziet een sjabloon voor de inhoudelijke en 

financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de 

aangegane verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  

Controle en toezicht 

- De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de 

naleving van de bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten 

ervan. De Vlaamse Regering kan in het geval van een vastgestelde inbreuk het sectorconvenant 

opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op………………………………………, waarvan elke partij 

een exemplaar ontvangt.  

Namens de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs 

 

 

 

 

 

De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 

 

 

 

 

Namens de sociale partners van de horecasector, 



 

 31 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

De heer Filip Vanheusden, 

voorzitter Horeca Vlaanderen 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

De heer Alain Detemmerman,  

Covoorzitter ABBV Horval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Frans Dirix,  

Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten  
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Afsprakennota van het Sectoraal Partnerschap "Horeca" , opgemaakt op "24/10/2017"  Indien "SP" of "VP&SP" aangekruist, verwijzen naar eigen werkwijze 
(omschrijving/proces) 

  

Bevoegheden VP / SP Deeltaken SP 
 

VP 
 VP & 

SP  Verduidelijking  

1. de erkenning of opheffing van erkenning van een onderneming         

  opmaak van activiteitenlijsten per opleiding i.f.v. erkenning x     De activiteitenlijsten werden opgemaakt 

  erkenning onderneming: administratieve controle  x     Verplicht voorzien van model 2 en RSZ-attest. 

  erkenning onderneming: contact met onderneming x       

  erkenning  onderneming: advies derden x       

  
erkenning onderneming: plaatsbezoek x     

De sector streeft ernaar om binnen de 14 dagen een 
plaatsbezoek uit te voeren. 

  erkenning  onderneming: verlenging x     (vanaf 2021) 

  opvolgen erkende ondernemingen x     Nota eigen werking + rapportering 

  opheffing erkenning van de onderneming x     Stappenplan 

  aanleveren informatie voor behandeling beroep x       

2. de (tijdelijke) uitsluiting van een onderneming 

  opvolgen erkende ondernemingen x     Nota eigen werking + rapportering 

  (tijdelijke) uitsluiting van de onderneming x     Stappenplan 

  aanleveren informatie voor behandeling beroep x       

3. de controle op de uitvoering van de overeenkomst tot uitvoering van een alternerende opleiding wat betreft de opleiding op de werkplek 

  ondersteuning bij opstellen OAO en SAO: administratief x     

Het SP kan bij eventuele vragen/problemen, in samenwerking 
met Horeca Vorming Vlaanderen, ondersteuning bieden. Deze 
dienstverlening is ook voorzien voor bedrijven 

  ondersteuning bij opstellen OAO en SAO: juridisch x     

Het SP kan bij eventuele vragen/problemen, in samenwerking 
met Horeca Vorming Vlaanderen, ondersteuning bieden. Deze 
dienstverlening is ook voorzien voor bedrijven 

  administratieve controle op de binnenkomende OAO en SAO x     Heel wat gebeurt automatisch (in de tool).   

  permanente opvolging en begeleiding/ondersteuning van de onderneming x     Nota eigen werking + rapportering 

4. het nemen van acties om de ondernemingen te infomeren over het duaal leren in Vlaanderen 
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  informeren over het wetgevend kader     x 
Het informeren over generieke wetgeving gebeurt door het VP,  
het SP informeert over specifieke wetgeving voor de sector 

  informeren over mogelijke incentives voor ondernemingen     x 
Generieke maatregelen via het VP, specifieke via het SP 
(voorlopig worden er geen voorzien) 

  informeren over duaal      x   

5. het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen met het oog op een versterking zowel kwantitatief als kwalitatief van het aanbod aan werkplekken 

  acties voor het uitbouwen van een actief netwerk van ondernemingen x       

  uitbouw netwerk van ondernemingen: zoeken van werkplekken x     Ikv OAO en SAO 

  ondersteunen trajectbegeleiders bij het zoeken naar geschikte werkplekken x     Ikv OAO en SAO 

  organisatie mentoropleiding(en)/ ondersteuning mentoren x     

De leermeesteropleiding is vanaf 1 september verplicht voor 
mentoren binnen opleidingen mbt het duaal leren (OAO en 
SAO, niet voor stages).  Bedrijven, die een erkenningsaanvraag 
indienen, krijgen 6 maanden de tijd om de opleiding bij te 
wonen.  Na 6 maanden volgt er een administratieve controle 
door Horeca Vorming.  Er wordt een vrijstelling voorzien voor 
mentoren die reeds een gelijkaardige opleiding bijwoonden.  
Reeds erkende bedrijven worden niet verplicht om de opleiding 
te volgen.  Er wordt naar hen wel een stimulerend beleid 
gevoerd. 

  opvolgen en ondersteunen groeipad van het bedrijf x     
Indien dit ontwikkeld wordt, wordt het ontwikkeld door het 
SP.  Het heeft echter geen prioriteit. 

  ondersteuning bij de opmaak van het opleidingsplan  x     Het SP ontwikkelde sectorale richtlijnen 

6. Klachten en meldingen 

  behandelen van klachten en meldingen + rapportering x     Eigen klachtenprocedure + rapportering 

  doorgeven meldingen en klachten + input         

7. Monitoring 

  aanleveren van gevraagde gegevens duaal leren x     Jaarlijkse rapportering aan het VP 

8. Andere 

  deelname aan standaardtrajecten, ESF-projecten,… x     
ESF Project Duotel, duale trajecten 'hotelreceptionist', 
'grootkeuken', 'restaurant en keuken',… 

 




