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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector Horeca (PC 302) 
 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand; 
 

De heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 
Landbouw; 
 
hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Horeca, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Matthias De Caluwe, gedelegeerd bestuurder Horeca Vlaanderen; 
- De heer Ludo Geurden, voorzitter Horeca Vlaanderen; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Alain Detemmerman, Co-voorzitter ABVV Horval; 
- De heer Kris Vanautgaerden, Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten; 

 
hierna “de sector” genoemd,  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

Artikel 1. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Horeca (PC 302) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 122.500,00 euro aan Horeca Forma 
Vlaanderen, Anspachlaan 111/4 te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0861.436.610 - 
bankrekeningnummer: BE04 3101 8021 0831) voor de financiering van 5 VTE sectorconsulenten. 
 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.  

 

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

De grootste uitdaging binnen dit thema is het 
verhogen van de instroom in de sector. Hiervoor 
moet ook de instroom in opleidingen die naar 
de sector toeleiden verhogen en moet er een 
breder aanbod aan opleidingen naar de sector 
zijn. Dit zowel binnen het secundair onderwijs, 
volwassenenonderwijs, bij werkzoekenden.  
 
We willen daarbij inzetten op een kwalitatieve 
instroom in de sector, met werknemers en 
werkgevers die bezitten over 
(basis)competenties om het hoofd te bieden aan 
crisissen zoals vandaag. Aangezien leerkrachten 
een rechtstreekse invloed hebben op de 
leerlingen, streven we in eerste instantie naar 
meer bijscholingen voor leerkrachten met focus 
op rendabiliteit en duurzaamheid (bv. foodcost 
analyse, foodcost berekening, … ) waarvoor 
leerkrachten zich ook effectief inschrijven, en dit 
zowel binnen het voltijds als binnen het 
deeltijds onderwijs. Daarnaast willen we op 
termijn ook effect zien op de leerlingen zelf, 
door vooruitgang te zien op de 
rendabiliteitsonderzoeken die we jaarlijks zullen 
lanceren bij de laatstejaars. Het verleggen van 
de onderwijsfocus naar meer rendabiliteit en 

De grootste uitdaging binnen dit thema is het 
verhogen van de instroom in de sector. 
Hiervoor moet ook de instroom in opleidingen 
die naar de sector toeleiden verhogen en moet 
er een breder aanbod aan opleidingen naar de 
sector zijn. Dit zowel binnen het secundair 
onderwijs, volwassenenonderwijs, bij 
werkzoekenden.  
 
We willen daarbij inzetten op een kwalitatieve 
instroom in de sector, met werknemers en 
werkgevers die bezitten over 
(basis)competenties om het hoofd te bieden 
aan crisissen zoals vandaag. Aangezien 
leerkrachten een rechtstreekse invloed hebben 
op de leerlingen, streven we in eerste instantie 
naar meer bijscholingen voor leerkrachten met 
focus op rendabiliteit en duurzaamheid (bv. 
foodcost analyse, foodcost berekening, … ) 
waarvoor leerkrachten zich ook effectief 
inschrijven, en dit zowel binnen het voltijds als 
binnen het deeltijds onderwijs. Daarnaast 
willen we op termijn ook effect zien op de 
leerlingen zelf, door vooruitgang te zien op de 
rendabiliteitsonderzoeken die we jaarlijks 
zullen lanceren bij de laatstejaars.  
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ondernemerschap kunnen we als sector niet 
alleen. Flankerend streven we daarom naar een 
uitgewerkte SWOT-analyse voor iedere 
onderwijsvorm en een concrete 
samenwerkingsvorm met het hoger onderwijs.  
 
Concreet: 
• Uitwerken rendabiliteitsproeven onderwijs 

(2021) 
• Eerste doorlichting rendabiliteit onderwijs 

(i.e. nulmeting) (2021) 
• Jaarlijks 100 inschrijvingen vanuit leraren 

(2021 en 2022) 
• SWOT-analyse voor iedere onderwijsvorm 

(2021) 
• Concrete samenwerkingsvorm met hoger 

onderwijs (2022) 

 
• Tweede doorlichting rendabiliteit 

onderwijs (2023) 
• In het voorjaar van 2023 100 

inschrijvingen vanuit leraren (2023) 
 

 

PRIORITEIT 1: Potentieel van hoger en volwassenenonderwijs voor de sector optimaliseren 

Actie 1: Ondersteunen van kwaliteitsvol 
werkplekleren in hoger onderwijs en 
volwassenenonderwijs 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Elk CVO dat start met duaal leren horeca wordt 
daarbij ondersteund op dezelfde manier als de 
secundaire scholen. 

 

Actie 2: Inzetten op meer (positieve) 
praktijkervaring, door initiatieven uit de sector 
tot bij de leerlingen te brengen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector stimuleert om mentoren voor de klas 
te krijgen. 

 
PRIORITEIT 2: Inzetten op het verhogen van de instroom in de sector 

Actie 3: In beeld brengen van loopbanen en 
toekomstperspectieven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er worden infosessies aangeboden in elke 
school die één wenst. 
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PRIORITEIT 3: Versterken van de kwaliteit van de onderwijsopleidingen 

Actie 4: Actie: opmaak van 
beroepskwalificatiedossiers, opleidingsprofielen 
Volwassenenonderwijs en EVC – standaarden 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Horeca Forma zal aanwezig zijn op elke 
werkvergadering. 

 

Actie 5: Opleidingen voor leraren 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In het voorjaar 2023 zijn er 100 inschrijvingen 
vanuit onderwijs. 

 

Actie 6: Inzetten op rendabiliteitscompetenties 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector engageert zich om een 
opvolgmeting uit te voeren bij diverse 
opleidingspartners en haar acties daarop af te 
stemmen. 

 
Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

De prioriteit van de sector is om de 
competenties met betrekking tot rendabiliteit 
sterk te verhogen. Daarom zullen de 
inschrijvingen binnen de rendabiliteits-
opleidingen in 2021 met 50% stijgen ten 
opzichte van 2020 en in 2022 met 25% stijgen 
ten opzichte van 2021. 

De prioriteit van de sector is om meer 
opleidingen rond werkbaar werk te 
organiseren. Daarom willen we in 2023 5% 
meer opleidingen rond dit thema organiseren. 

 

PRIORITEIT 1: Competentie-ontwikkeling 

Actie 1: Inzetten op leercultuur via 
bedrijfsbezoeken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☐ bijsturing Inspanningsverbintenis(-sen):  
Horeca Forma verbindt er zich toe om de 
eerste zes maanden minstens 500 
bedrijfsbezoeken te doen. 

 

Actie 2: Breed opleidingsaanbod voor 
werknemers en werkgevers 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Horeca Forma streeft ernaar om tegen midden 
2023 een breder aanbod E-learnings te 
ontwikkelen. 

 

Actie 3: Inzetten op het verhogen van het 
geleerde (de transfer) na de opleiding 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Horeca Forma streeft ernaar om in 2023 bij alle 
bedrijfsopleidingen deze ondersteuning te 
bieden. 

 

Actie 4: Competentieprognose 

Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In 2023 zullen we de resultaten bekend maken 
in de sector. 

 
 

Actie 5: Ondersteuning 
werkzoekendenopleidingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Betere matching tussen werkzoekenden en 
werkgevers in de horeca. 
Werkgevers in de horeca sensibiliseren en 
ondersteunen bij het vinden van medewerkers 
Duurzame instroom verzekeren. 
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Actie 6: Upskill trajecten 

Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
PRIORITEIT 2: Verder inzetten op werkbaar werk 

Actie 7: Verder onderzoek naar werkbaar werk 
voor de verschillende beroepen 

Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 8: Uitgebreid opleidingsaanbod voor 
werkbaar werk thema’s 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Horeca Forma streeft ernaar om een stijgend 
aantal inschrijvingen te hebben in deze 
opleidingen. 

 

Actie 9: Informeren en sensibiliseren van 50+ 
bedrijven 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Horeca Forma streeft ernaar om in 2023 verder 
samen te komen met dit netwerk rond de 
competenties van 2030. 

 
 
Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.   
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
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Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 1: (ikv focus niet-beroepsactieven) 
Organisatie van een intersectoraal 
netwerkmoment voor begeleiders van niet-
beroepsactieven. 

Omschrijving: 
De sector werkt mee aan de organisatie van 
een intersectoraal netwerkmoment tussen 
sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven.  
Tijdens dit netwerkmoment biedt de sector 
informatie aan over de (laagdrempelige) 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector, de vereiste competenties en de 
flexibiliteit van tewerkstelling.   
De sector tracht daarnaast inzicht te krijgen 
in de noden van niet-beroepsactieven en 
onderzoekt hoe de sector hieraan kan 
tegemoetkomen.  
Timing: 
Voorjaar 2023, geschikt moment te bepalen 
door de sector en de deelnemende partners 
Betrokken partners: 
Andere sectorfondsen, intersectorale werking 
SERV 
 
Mogelijke andere partners zijn: VDAB en 
partnerorganisaties, werkplekarchitecten, 
dienst inburgering en integratie, dienst 
activering OCMW, ESF-projecten outreach en 
activering, …  
Inspanningsverbintenis: 
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector. 
Het sectorfonds onderzoekt hoe het kan 
bijdragen aan het verlagen van de drempels 
tot tewerkstelling binnen de sector op basis 
van de noden van niet-beroepsactieven. 

 

Actie 2: Intersectorale campagne werkbaar 
werk 

Omschrijving: 
We gaan intersectoraal samenwerken rond de 
extra inhoudelijke klemtoon ‘preventie van 
langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases: 
1. Sensibilisering: Gedurende een afgesproken 

periode (drie weken à een maand) zetten 
we de gezamenlijke focus op het thema 
werkbaar werk in gesprekken met en 
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communicatie richting bedrijven. Hiervoor 
gebruiken we cijfers rond ziekteverzuim om 
het gesprek aan te gaan rond preventie van 
(langdurige) ziekte via werkbaar werk. 

2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 
8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 
rond werkbaar werk: achtergrond-
informatie, opleidingen, Webinars, 
getuigenissen, instrumenten zoals scans, … 

3. Opvolging: Na deze periode contacteren we 
de bedrijven opnieuw en beluisteren of er 
nog verdere ondersteuning, hulp, etc. nodig 
is. 

Inspanningsverbintenis: 
We nemen deel aan de 3 fases van de 
intersectorale campagne ‘preventie van 
langdurige ziekte’. 

 
 
Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  
 
Artikel 4. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.  
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ben WEYTS 

 

 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van de sector Horeca (PC 302), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Matthias DE CALUWE, 
Gedelegeerd bestuurder Horeca Vlaanderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ludo GEURDEN, 
Voorzitter Horeca Vlaanderen 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Alain DETEMMERMAN, 
Co-voorzitter ABVV Horval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kris VANAUTGAERDEN, 
Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten 
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