
 

 

 

 

 

 

 

 

Het project “Horecacompetenties van de toekomst” kadert in de ESF oproep 257 “VLAMT”. Dit 

staat voor Vlaamse ArbeidsMarkt van de Toekomst. De algemene doelstelling van het project is 

in kaart brengen welke evoluties van invloed zijn op het werken in horeca en welke 

competenties in de toekomst nodig zijn om hieraan tegemoet te komen.  Op deze manier kan 

het opleidingsaanbod hierop afgestemd worden wat leidt tot een betere afstemming tussen 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

 

Voor de realisatie van het project zijn een aantal fasen doorlopen: een vooronderzoek 

bestaande uit een documentenanalyse en twee workshops met relevante stakeholders, 

bedrijfsbezoeken, een analyse van het opleidingsaanbod en opmaak van het 

competentiemodel. Op 17 december 2013 is er een disseminatie-event georganiseerd. 

 

Voor een overzicht van de belangrijke evoluties en trends op het vlak van tewerkstelling, aantal 

ondernemingen in de sector en een overzicht van het onderwijs en opleidingsinitiatieven van 

de sector verwijzen we naar hoofdstuk één van het rapport. 

 

Om de toekomstige competentienoden in de sector te bepalen, is zicht op de verschillende 

externe en interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector vereist. Deze 

ontwikkelingen stellen eisen aan zowel werkgever als werknemer. Werkgevers moeten 

uitdagingen aangaan en knelpunten oplossen om zo hefbomen te creëren voor een duurzame 

toekomst. Werknemers moeten over de juiste competenties beschikken zodat ze inzetbaar en 

wendbaar blijven in de toekomst. 

 

Interne sterktes van de sector zijn de economische, sociale en culturele rol van de sector, het 

aanwezige ondernemerschap en creativiteit, de aanwezigheid van kansengroepen, de grote 

diversiteit aan jobs, de vele troeven die het werken in de sector aantrekkelijk maken en een 

groeiende catering die inspirerend kan zijn voor kleinere horecaondernemers. Daartegenover 

kent de sector ook zwaktes. We denken aan het negatief imago, het zwartwerk en de 

loonkostdruk, het hoog risico op falingen, de grote jobmobiliteit, knelpunten op het vlak van de 

werkbaarheid in de sector, het aantal knelpuntberoepen, de meertaligheid op de werkvloer en 

de gebrekkige doorstroom vanuit het horecaonderwijs. 

 



Ontwikkelingen in de ruimere omgeving die invloed uitoefenen op het werken in de sector 

groeperen we in economische evoluties en regulering, demografische ontwikkelingen, 

maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op technologisch vlak. Er is de 

economische crisis en haar impact op de sector, de invloed van toenemende globalisering en 

er zijn de wijzigingen in bestaande regulering. Op demografisch vlak zijn er de gevolgen van de 

veroudering van de bevolking, de wijzigende verwachtingen van de jonge generatie op het vlak 

van jobinhoud, kwaliteit van het werk en loopbaan, de diversiteit in talen en culturen en de 

schaarste op de arbeidsmarkt. Een derde groep uitdagingen situeert zich op maatschappelijk 

vlak. We denken aan de veranderende levensstijl van de gast en het belang van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op technologisch vlak tenslotte zijn er de 

ontwikkelingen en innovaties op het vlak van keukentechnologie, het ontstaan van nieuwe 

vormen van informatie- en communicatietechnologie en het belang van sociale media. 

 

Deze ontwikkelingen kunnen zowel een kans als een bedreiging vormen voor werkgevers en 

werknemers in de sector. Een eerste mogelijke hefboom is de ontwikkeling van andere 

business-modellen: andere openingsuren, prijszetting, herstructurering van taken, andere 

organisatie of een ander aanbod. Een tweede manier om hierop in te spelen, is de ontwikkeling 

van nieuwe concepten. Ook is een ander HR-beleid en andere rol van de leidinggevende nodig. 

Een vierde mogelijke hefboom is een andere aanpak en vorm van contact onder invloed van de 

toenemende digitalisering. Tenslotte is het ook belangrijk anders samen te werken door het 

opbouwen van netwerken, het samen onderhandelen en het uitwisselen van goede praktijken.  

 

Rekening houdend met deze ontwikkelingen zijn sommige competenties naar de toekomst toe 

belangrijker dan andere. De kerncompetenties nodig om succesvol te zijn in horeca, namelijk 

gastvrijheid, empathie, altruïsme en zelfsturing blijven ook in de toekomst de basis. Daarnaast 

verwachten we dat op het vlak van omgevingsgevoeligheid trendwatching, marktkennis en 

kennis van de macro-omgeving nog belangrijker worden. Op het vlak van ondernemerszin is 

dit ondernemerschap, conceptueel denken, creativiteit en initiatief. Op het vlak van 

management is dit marketing en salesmanagement, productmanagement, aankoop en 

contractmanagement, financieel beheer, ICT en nieuwe media, personeelsmanagement, 

duurzaam en verantwoord ondernemen en kostenbeheer. Op het vlak van leiding geven en 

coachen is dit team coaching en individuele coaching. Op het vlak van vakmanschap is dit 

plannen en organiseren, kwaliteitszorg en veiligheid. Op het vlak van relationele en 

communicatieve vaardigheden is dit storytelling, commerciële vaardigheden en interculturele 

vaardigheden. En tenslotte, op het vlak van persoonlijke doeltreffendheid en attitudes is dit 

leerbereidheid. 

 

Deze competenties vormen een leidraad om opleidingen in het onderwijs- en vormingsaanbod 

van publieke en private opleidingsverstrekkers gericht op de horeca te analyseren. 

Functieniveau (basis instapfuncties,  kernfuncties, functies in horizontale groei, functies in 



verticale groei en specialisatie-functies), plaats binnen het organogram van het bedrijf, de 

bedrijfsactiviteit en de bedrijfsgrootte bepalen de nodige competenties. Voor een overzicht van 

de competenties nodig per functieniveau  verwijzen we naar hoofdstuk drie van het rapport.  

 
Op basis van de literatuurstudie, de workshops en de vele gesprekken durven wij volgende 

uitdagingen formuleren voor wie iets wil realiseren in de horecasector:  

 Investeer in vernieuwing, kennisdeling, expertise en co-creatie,... 

 Investeer in groei én meer specifiek in de groei van medewerkers. 

 Draag mee een positief imago uit. 

 Zet duurzaamheid en maatschappelijk  verantwoord ondernemen mee op de kaart. 

 

Horeca Vorming Vlaanderen neemt het engagement op om haar bestaande opleidingsaanbod 

grondig te screenen en af te stemmen op de uitgewerkte schema’s. In overleg met de publieke 

opleidingsverstrekkers (onderwijs, Syntra Vlaanderen, VDAB) zal onderzocht moeten worden 

hoe de conclusies van dit onderzoek kunnen meegenomen worden in de opleidingscurricula.  

 

Parallel aan dit onderzoek werkt Horeca Vorming Vlaanderen ook de 

beroepskwalificatiedossiers voor de horeca uit in overleg met AKOV. Bij het actualiseren van 

de bestaande opleidingscurricula en het ontwerpen van nieuwe opleidingen zullen de 

beroepscompetentiedossiers en de horecacompetenties beschreven in dit onderzoek steeds 

samen gelezen moeten worden. In dit onderzoek komen immers bijzonder belangrijke 

gedragscriteria naar voor die onvoldoende expliciet kunnen gedefinieerd worden in het door de 

Vlaamse overheid vastgelegde format voor de beroepskwalificatiedossiers.  

 

Deze actualisering van bestaande opleidingen en het ontwerp van nieuwe opleidingen zal op 

termijn leiden tot een hertekend opleidingsaanbod voor leerlingen, studenten, werkzoekenden, 

werknemers en ondernemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 


