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Beste lezer, 

Voor u ligt de eerste versie van het arbeidsmarktrapport horeca. Om als sector te kunnen inspelen op 

ontwikkelingen, is het van belang een helder beeld te verkrijgen van de aard, omvang en dynamiek op de 

arbeidsmarkt. 

In het kader van het sectorconvenant tussen de horeca en de Vlaamse overheid en de samenwerkings-

overeenkomst tussen Horeca Vorming Vlaanderen en de VDAB is beslist om vanaf 2016 jaarlijks een 

arbeidsmarktanalyse voor de horecasector uit te brengen. De regie hiervan is in handen van Guidea, het 

kenniscentrum Toerisme en Horeca. Deze kwantitatieve en kwalitatieve analyse wil een basis vormen 

voor arbeidsmarktacties die Horeca Vorming Vlaanderen samen met VDAB (en andere 

opleidingspartners) in de toekomst zullen opnemen.  

Het rapport is een bundeling van cijfers en teksten die voornamelijk verzameld zijn via desk research. Als 

aanvulling op deze cijfers organiseerden we in het najaar van 2016 een rondetafelgesprek met 

verschillende experten op vlak van arbeidsmarkt. Vertegenwoordigers van Horeca Vorming Vlaanderen, 

VDAB, HIVA-KU Leuven, Stichting Innovatie en Arbeid en Guidea namen deel. De quotes met visies en 

ervaringen doorheen het rapport zijn hiervan het resultaat. 

Het rapport opent met een schets van de algemene maatschappelijke evoluties die van invloed zijn op de 

sector. Verder in het rapport brengen we de dynamiek bij horecaondernemingen en de evoluties op het 

vlak van tewerkstelling in kaart. Ook besteden we aandacht aan de in- en uitstroom van werknemers en 

de instroom vanuit het onderwijs. Tot slot bespreken we evoluties in werkzoekenden- en 

werknemersopleidingen en brengen we knelpunten op het vlak van werkbaarheid in de sector in kaart.  

Wij willen VDAB en alle deelnemers aan de rondetafel bedanken voor hun actieve medewerking en  

waardevolle bijdrage aan deze analyse. Zonder hen zou dit rapport er niet zijn.  

 

Lander Verfaillie, Guidea 

Annemie D’haeninck, Guidea 
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1  Algemene maatschappelijke evoluties 

We schetsen in dit deel evoluties in de ruimere omgeving die een invloed uitoefenen op het 

werken en ondernemen in de horeca. De horecasector opereert in een bredere 

maatschappelijke, economische en technologische context. De ontwikkelingen in deze bredere 

context zijn van invloed op de sector. Ze stellen eisen aan zowel werkgever als werknemer. 

Werkgevers moeten uitdagingen aangaan voor een duurzame toekomst. 

Werknemers moeten over de juiste competenties beschikken zodat ze inzetbaar en 

wendbaar blijven in de toekomst. Ondernemers kunnen inpikken op deze ontwikkelingen door 

de ontwikkeling van nieuwe concepten of een ander businessmodel: andere openingsuren, 

prijszetting, herstructurering van taken, andere 

organisatie of een ander aanbod. Ook kunnen ze 

een ander HR-beleid voeren. De toenemende 

digitalisering vraagt van werknemers en 

werkgevers een andere aanpak in communiceren. 

En ten slotte vraagt de huidige maatschappelijke 

context samenwerking: 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. Op basis van de VLAMT-studie1 weten we dat de vereiste 

kerncompetenties om succesvol te zijn in de horeca (gastvrijheid, empathie, altruïsme en 

zelfsturing) ook in de toekomst de basis blijven. Op het vlak van omgevingsgevoeligheid 

worden trendwatching, marktkennis en kennis van de macro-omgeving nog belangrijker. 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 ten 

slotte, op het vlak van persoonlijke doeltreffendheid en attitudes is dit leerbereidheid (Guidea, 

2014d). 

                                                      
1 Vlaams ArbeidsMarktonderzoek van de Toekomst 

Er wordt veel van een ondernemer  in 

de horeca verwacht: boekhouding, 

personeelsbeleid, planning opmaken, 

keuken & zaal, marketing, etc.  

Het cliché dat je niets moet kunnen 

om een café te runnen, klopt niet! 

Peter Serru, directeur Guidea 
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Economische ontwikkelingen 

De groei van de Belgische economie veerde in 2014 iets op na twee opeenvolgende jaren van 

stilstand. De jaarlijkse toename van het bruto binnenlands product bleef evenwel een matige 

1,3%. In 2015 is er een gelijkaardig groeicijfer en ook voor 2016 verwacht men een vergelijkbare 

groei (NBB 2015). Sinds de crisis van 2008-2009 groeit de Belgische economie aan een beduidend 

lager tempo dan voordien. De ontwikkelingen in België liggen hiermee in lijn met het 

eurogebied in het algemeen. 

Figuur 1-1: Groei van de Belgische economie (%JOJ) -1996/2014- 

 

Bron: NBB 
Bewerking door Guidea 

Doordat de economische groei zwak is, blijft het herstel op de arbeidsmarkt uit. De 

werkloosheidgraad in Vlaanderen steeg in 2014 en 2015 tot een hoog niveau: 7,7% van de 

Vlaamse beroepsbevolking had eind 2015 geen werk. Vanaf 2016 zien we een voorzichtige daling 

van de werkloosheidsgraad in Vlaanderen. 

Figuur 1-2: Werkloosheidsgraad in Vlaanderen -2008/2016- 

 

Bron: VDAB 
Bewerking door Guidea 
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In deze context van matige groei vertoont de horeca sinds een tweetal jaar een voorzichtige 

heropleving. De reële toegevoegde waarde in de horeca steeg met 2,9% in 2014 nadat het in 

2013 met 1,2% toenam. Dit is sneller dan de gemiddelde groei van de Belgische economie. De 

horeca heeft evenwel nog een lange herstelbeweging voor de boeg. Het niveau van de 

toegevoegde waarde bevindt zich nog ver (7,7%) onder het pre-crisis niveau. 

Demografische ontwikkelingen 

De Vlaamse bevolking groeit. Begin 2015 telt Vlaanderen ruim 6,44 miljoen inwoners, 

tegenover 6,04 miljoen inwoners begin 2005 (+3,9%). Men verwacht dat deze groei zich blijft 

doorzetten zodat de grens van 7 miljoen reeds wordt overschreden in 2038. De verwachte 

bevolkingsgroei is het resultaat van een hoog migratiesaldo en een stijgende levensverwachting 

(Federaal Planbureau & Algemene Directie Statistiek, 2014; 2016). 

De toename van het aantal immigraties van vreemdelingen en vluchtelingenstromen naar België 

betekent een toename in de diversiteit aan gasten maar ook in werknemers (Guidea, 2014a). 

Daarnaast zorgt de toenemende vergrijzing van de bevolking voor meer oudere gasten en vraagt 

het maatregelen om ouder personeel tewerk te stellen (zie ook Guidea, 2012a, 2014b). Door het 

verouderen van onze bevolking, daalt het aantal personen op arbeidsleeftijd. Deze schaarste op 

de arbeidsmarkt wordt voor de horeca extra versterkt door een ontoereikende instroom 

vanuit het horecaonderwijs.  

Sociale ontwikkelingen 

Generation Y, ook wel de ‘Millenials’ genoemd, is de nieuwe groep op de arbeids- en 

consumentenmarkt. Deze generatie zet werk minder centraal, heeft een geringer werkethos, 

hecht minder belang aan salaris en (extra)legale voordelen, werkzekerheid en collega’s. Ze 

hechten wel meer belang aan opleiding, algemene ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Voor de 

horeca, die kampt met een negatief imago en lage jobwaardering, vormt het aantrekken van deze 

generatie een belangrijke uitdaging (Guidea, 2012b).  

Verantwoord ondernemen blijft in. Klanten en gasten vragen naar bewust, ethisch en 

duurzaam. Horecaondernemingen bouwen een goede reputatie op als ze hieraan beantwoorden. 

Bovendien zorgt verantwoord handelen voor een besparing van kosten en stijging in omzet. Dit is 

welkom gezien de harde concurrentie op de horecamarkt. Initiatieven die steeds meer opduiken, 

zijn afvalreductie, eerlijke handel en inkoop, gezonde voeding, diversiteit op de werkvloer, 

verantwoord personeelsbeleid … (Guidea, 2014d; Wijs, 2015). 

De vraag van gasten naar betekenis en beleving sluit hierbij aan. Het globale verhaal dat een 

onderneming brengt, is voor hen belangrijk. Horecaondernemingen creëren best een duidelijk en 

coherent verhaal dat iedereen uitdraagt en -straalt: leidinggevenden, werknemers, gasten, 

leveranciers … Dit zowel on- als offline. (Wijs, 2015). 
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Aan verbondenheid en lokale verankering is er groeiende nood in onze geïndividualiseerde 

wereld. (Trends in de hotellerie: I, 2015; Wijs, 2015).  Deze nood aan verbinding uit zich ook in 

de deeleconomie. Gebruik, uitwisseling en samenwerking in plaats van bezit staan hier centraal. 

Zo kan je horeca apparatuur leasen (e.g., www.lease4horeca.com) of een horeca locatie delen 

(e.g., Jacques Jour, Café Modern en Sweet-dreamzzz in Amsterdam), meedoen met 

groepsinkopen (e.g., GrootInkoopGroep) of via internetplatformen financiering inzamelen (e.g., 

www.horecacrowdfunding.nl) en horeca diensten aanbieden (e.g., Airbnb, Airdnd, 

Cookening.com). Deze laatste roepen protest op maar leiden ook tot vernieuwing. Men ziet ze 

als oneerlijke concurrenten, maar ook als een opportuniteit om zelf sterker en innovatiever uit 

de hoek te komen (Lindner, 2014; Gillabel et al., 2014).  

Technologische veranderingen 

Digitaal is niet meer weg te denken uit onze wereld. Klanten en gasten duwen alle sectoren, 

waaronder ook de horeca, verder in de richting van de digitale transformatie. Nooit eerder was 

het aantal online hotelreservaties zo hoog, het belang van digitale marketing zo groot, en de 

invloed van online review systemen zo sterk. Onderzoek toont dat consumenten meer en meer 

verlangen naar een selfservice beleving waar ze zelf alles digitaal onder controle hebben (Google, 

2014; Guidea, 2015b; Holthof & Van Tilburg, 2014; Phocuswright Inc., 2014; Wijs, 2014). Ook 

mobile verovert de wereld. Het aantal bezoeken aan horeca websites en reservaties via mobiele 

systemen zit massaal in de lift (Hospitalitynet, 2014).  

Een belangrijke verandering in het digitale verhaal is dat het digitale niet meer mag overheersen. 

Een digitale detox dringt zich op. Verschillende horecazaken promoten dit en willen de 

bijhorende gezelligheid weer tot leven roepen. Bij hen geen wifi meer en ook geen stopcontacten 

waar iedereen zijn/haar telefoon of laptop inplugt  (Wijs, 2015). 

Politieke veranderingen 

In 2015 werd de geregistreerde kassa ingevoerd in de sector. Vanaf 2016 moet elke 

horecaondernemer die minstens 25.000 euro van zijn omzet uit voeding haalt die ter plaatse 

wordt geconsumeerd, werken met een geregistreerde kassa met blackbox. Om de invoering van 

de geregistreerde kassa te begeleiden, werkte de federale overheid een aantal maatregelen uit. In 

december voerde de 

federale regering o.a. het 

flexi-job statuut in en een 

nieuwe regeling voor 

overuren. Elke werknemer 

kan tot 360 overuren per jaar laten uitbetalen, zonder dat de werkgever daarvoor inhaalrust 

moet toekennen en waarbij bruto = netto (Horeca Vlaanderen, 2016). De invoering van de 

geregistreerde kassa en de bijgaande tewerkstellingsmaatregelen door de regering hebben een 

belangrijke invloed op de tewerkstelling. Meer dan ooit versterken ze de nood aan verdere 

Er is nood aan informatie bij horecawerkgevers over hoe men 

zijn personeelsbeleid kan optimaliseren.  

Mirjam Tijssen, account manager VDAB West-Vlaanderen 

file://///kcth03/kenniscentrum/4.%20Onderzoek/PROJECTEN/Desk%20Research/Rapport%20VDAB%20HVV/www.lease4horeca.com
file://///kcth03/kenniscentrum/4.%20Onderzoek/PROJECTEN/Desk%20Research/Rapport%20VDAB%20HVV/www.horecacrowdfunding.nl
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Voor grote bedrijven met een HR-dienst is de sociaal-

juridische opvolging nog enigszins werkbaar, maar kleine 

werkgevers zien door het bos de bomen niet meer. 

Danielle De Groote,  

domeinverantwoordelijke Projecten en Logistiek  

Horeca Vorming Vlaanderen   

 

professionalisering van de 

sector. De huidige context 

vraagt en zet aan tot andere 

vormen van ondernemen, 

efficiënter organiseren en 

andere manieren van 

werken (Horeca 

Vlaanderen, 2016; Federale 

Overheidsdienst Financiën, 2015, Guidea 2014d).  

Ook de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 en de algemene terreu rdreiging is voelbaar 

voor horeca. Uit een rondvraag van Horeca Vlaanderen en Unizo blijkt dat heel wat 

horecaondernemers in Brussel, maar ook erbuiten gevolgen ondervinden en omzetverlies lijden 

(Horeca Vlaanderen, 2016). 
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2 Evoluties ondernemingen, werkgevers en zelfstandigen in horeca 

In totaal telt Vlaanderen 524.615 ondernemingen. 33.507 of 6,39% van alle ondernemingen zijn 

horecaondernemingen. De grootste subsector binnen de horecasector, de restaurants, is 

in Vlaanderen goed voor 17.970 ondernemingen of 54% van alle horecaondernemingen. Zowel 

het aantal als aandeel van de restaurants is sinds 2008 gestegen. Binnen de restaurants 

zijn er twee grote groepen: de eetgelegenheden met volledige bediening (28%) en de 

eetgelegenheden met beperkte bediening (25%). 

Tabel 2-1: Aantal en groei horecaondernemingen per subsector in Vlaanderen -2008/2015- 

  2008 2015 Groei 2008-2015 

 n % n % n % 

Hotels 1.105 3,3% 1.097 3,3%  -8  -0,7% 

Vakantieverblijven 569 1,7% 1.026 3,1% +457 +80,3% 

Kampeerterreinen 224 0,7% 208 0,6%  -16  -7,1% 

Overige accommodatie 117 0,4% 85 0,3%  -32  -27,4% 

Restaurants 17.140 51,3% 17.970 53,6% +830 +4,8% 

Catering 2.708 8,1% 3.269 9,8% +561 +20,7% 

Drinkgelegenheden 11.548 34,6% 9.852 29,4%  -1.696  -14,7% 

Totaal 33.411 100% 33.507 100% +96 +0,3% 

Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
Bewerking door Guidea 

De tweede grootste subsector is deze van de drinkgelegenheden, al daalt hun aantal. In 

2015 zijn er 15% minder drinkgelegenheden dan in 2008, goed voor een netto-daling van 1.696 

drinkgelegenheden in zeven jaar tijd. Er zijn daarnaast twee subsectoren die het aantal 

ondernemingen de laatste jaren sterk zien toenemen: het aantal vakantieverblijven (+80%) en het 

aantal cateringzaken (+21%).  

Figuur 2-1: Procentuele verdeling werkgevers per dimensie in Vlaanderen in PC302 -2015- 

 

Bron: RSZ, PC302, werkgever in loop van tweede kwartaal, toewijzing aan dimensiegrootte op basis van toestand op 

30/06 
Bewerking door Guidea 

68,0% 

18,8% 

9,3% 

3,3% 
0,4% 

0,2% 

13.579 werkgevers in horecasector in 

Vlaanderen (2015) 

Minder dan 5 werknemers
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In 2015 telt Vlaanderen 13.579 werkgevers (ondernemingen met personeel) in PC 302, een 

stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar, maar nog steeds onder het aantal van 2011 (13.644 

werkgevers). De sector kent heel wat micro-ondernemingen. 69% van de werkgevers in 

Vlaanderen stelt minder dan 5 werknemers tewerk, 87% minder dan 10. 

De horecasector kent een grote dynamiek. Jaarlijks worden heel wat ondernemingen opgericht 

en stopgezet. De horecasector heeft ook één van de laagste overlevingspercentages. Eén 

jaar na oprichting is 89% van de Belgische horecaondernemingen nog actief. Na vijf jaar is dit 52%, 

ruim onder het gemiddelde (63%). 

Tabel 2-2: Overlevingspercentage van ondernemingen opgericht in 2010 in de horecasector en 

alle sectoren in België -2015- 

  na 1 jaar na 2 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar 

Horecasector (sector I) 89,3% 76,9% 66,3% 58,1% 51,7% 

Alle sectoren 91,1% 82,1% 74,8% 68,5% 63,0% 

Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 

Bewerking door Guidea. 

 

De horeca is een conjunctuurgevoelige sector. Bewegingen in de conjunctuur hebben een grote 

impact op de rendabiliteit in de sector. Het risico op falingen is dan ook erg hoog. In 2015 is 

19,4% van de faillissementen in Vlaanderen een horecaonderneming, terwijl slechts 6,4% van alle 

ondernemingen een horecaonderneming is. Ruim 94% van de faillissementen in de horeca in 

Vlaanderen is ofwel een restaurant ofwel een drinkgelegenheid. Beiden zijn oververtegen-

woordigd, zij het vooral de drinkgelegenheden. 

In 2015 werken 26.296 zelfstandigen (inclusief helpers) in de horecasector (subbedrijfstak 407) 

in Vlaanderen. Dat zijn er netto 867 minder dan het jaar voordien (-3%). De horecasector is goed 

voor 4,14% van alle zelfstandigen. De terugval zit vooral bij de zelfstandigen in hoofdberoep. Toch 

blijft dit de grootste groep met bijna 75% van de horeca-zelfstandigen. 

 

Er is een grote dynamiek bij horecazaken. Het landschap verandert heel snel. Hierdoor 

moet je continue werkgevers opnieuw informeren en sensibiliseren. 

Mirjam Tijssen, account manager VDAB West-Vlaanderen 
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Figuur 2-2: Aantal en aandeel zelfstandigen (incl. helpers) in de horecasector in Vlaanderen -

2003/2015- 

 

Bron: RSVZ, toestand 31/12 
Bewerking door Guidea 
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3 Werknemers in de horeca  

Arbeidsplaatsen 

De horeca is een arbeidsintensieve sector. In Vlaanderen werken 68.424 werknemers in de 

horeca. 36% van de werknemers werkt voltijds, 47% deeltijds en 17% onder een speciaal regime 

(vnl. als extra). Flexi-jobs zitten vooralsnog niet in deze cijfers.2 Het aantal jobstudenten wordt 

apart geteld en zitten bijgevolg niet in deze cijfers. 

Figuur 3-1: Aandeel horecawerknemers per regime in Vlaanderen (excl. studentenjobs) -2015- 

 

Bron: RSZ, toestand 30/06 
Bewerking door Guidea 

De grootste subsector binnen de horecasector, de restaurants, stelt in Vlaanderen 42.615 

mensen tewerk of 62% van alle horecawerknemers. 45% van alle arbeidsplaatsen zijn te 

vinden bij de eetgelegenheden met volledige bediening, 17% bij deze met beperkte bediening. In 

zeven jaar tijd is het aantal werknemers in de subsector van de restaurants met 8% gestegen. 

Toch is dit eerder een evolutie van de laatste twee jaar, vooral door een gevoelige stijging in de 

eetgelegenheden met volledige bediening.  

Tabel 3-1: Evolutie aantal en aandeel horecawerknemers in Vlaanderen per subsector -

2008/2015- 

  2008 2015 Groei 2008-2015 

 n % n % n % 

Hotels 8.546 12,4% 8.486 12,4% -60 -0,7% 

Vakantieverblijven 2.853 4,1% 2.413 3,5% -440 -15,4% 

Kampeerterreinen 322 0,5% 346 0,5% +24 +7,5% 

Overige accommodatie 154 0,2% 161 0,2% +7 +4,5% 

Restaurants 39.582 57,3% 42.615 62,3% +3.033 +7,7% 

Catering 8.041 11,6% 7.288 10,7% -753 -9,4% 

Drinkgelegenheden 9.618 13,9% 7.115 10,4% -2.503 -26,0% 

Totaal 69.116 100% 68.424 100,0% -692 -1,0% 

Bron: RSZ, toestand 30/06 

Bewerking door Guidea 

                                                      
2 De flexi-jobs werden geïntroduceerd op 01/12/2015. 

Voltijds 

36,4% 

Deeltijds 

46,7% 

Speciaal 

16,9% 
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De evolutie van de drinkgelegenheden is sterk negatief. Hun aandeel in de totale 

tewerkstelling in de horecasector daalt van 14% in 2008 naar 10% in 2015. Zowel bij de 

vakantieverblijven (-15%) als catering (-9%) daalt het aantal werknemers ondanks een stijging van 

het aantal ondernemingen in deze subsectoren.  

Voltijdsequivalenten 

Cijfers omtrent het aantal voltijdsequivalenten (VTE) tonen een licht ander beeld dan het aantal 

werknemers in arbeidsplaatsen. In 2015 telt de horecasector in Vlaanderen 39.669 VTE’s. Het 

aantal in 2015 is het hoogste 

aantal van de laatste tien jaar, 

zelfs ruim hoger dan 2010 toen er 

ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen 

meer waren dan nu. Er zijn immers 

nu ruim 10% meer werknemers 

die voltijds werken dan toen. 

Het aantal deeltijdse jobs is daarentegen sinds 2010 gedaald met 8%.  

Figuur 3-2: Aantal werknemers (in voltijdsequivalenten) in de horecasector in Vlaanderen per 

subsector -2008/2015- 

Bron: RSZ, toestand 30/06 
Bewerking door Guidea 

Het grootst aantal VTE’s in de horecasector in Vlaanderen is te vinden bij de eetgelegenheden 

met volledige bediening (44%). In twee jaar tijd is het aantal VTE’s er gestegen met liefst 17%. De 

omgekeerde beweging vinden we terug bij de drinkgelegenheden. Het aantal VTE’s in deze 

subsector ligt 18% lager dan in 2013. 
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De stijging van het aantal voltijdse werknemers is een 

opportuniteit. Er is meer ruimte en tijd voor een 

opleiding.  

Willem Vansina,  

Verantwoordelijke Arbeidsmarktinformatie VDAB 
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Diversiteit van de werknemers 

19% van alle werknemers in de horecasector in Vlaanderen is jonger dan 25 jaar. Daarmee is de 

horecasector nog steeds de sector met procentueel het hoogst aantal jongeren. In alle 

sectoren samen is slechts 8% van de werknemers jonger dan 25 jaar. Vooral de restaurants en 

drinkgelegenheden trekken procen-tueel de grootste groep min 25-jarigen aan.  

Tabel 3-2: Aantal en aandeel unieke werknemers in de horecasector en alle sectoren in 

Vlaanderen per leeftijdscategorie -2008/2015- 

 Horecasector Alle sectoren 

  2008 2015 Groei 2008-2015 2015 

 n % n % n % n % 

< 20 jaar 6.463 10,5% 2.186 3,6%  -4.277  -66,2% 13.790 0,7% 

20 – 24 jaar 10.446 17,0% 9.532 15,8%  -914  -8,7% 153.798 7,3% 

25 – 29 jaar 8.201 13,3% 8.942 14,9% +741 +9,0% 263.240 12,4% 

30 – 39 jaar 13.688 22,3% 13.693 22,8% +005 +0,0% 540.178 25,5% 

40 – 49 jaar 12.850 20,9% 12.822 21,3%  -028  -0,2% 558.541 26,4% 

50 – 59 jaar 7.781 12,7% 9.791 16,3% +2.010 +25,8% 506.404 23,9% 

60 jaar en ouder 2.036 3,3% 3.189 5,3% +1.153 +56,6% 78.886 3,7% 

Totaal 61.465 100% 60.155 100% -1.310  -2,1% 2.114.837 100% 

Bron: RSZ, toestand 30/06 
Bewerking door Guidea 

Het aandeel 50-plussers in de horecasector ligt dan weer lager dan gemiddeld (22% <> 28%). 

Opmerkelijk is wel dat het aandeel 60-plussers in de horecasector hoger ligt dan gemiddeld (5% 

<> 4%).  

Toch is er sinds enkele jaren een grote verschuiving van de leeftijdscategorieën merkbaar, zowel 

in de horecasector als in alle sectoren samen. Sinds 2014 zijn er voor het eerst meer 50-

plussers dan min 25-jarigen aan het werk in de horecasector. Vooral het aantal werknemers 

jonger dan 20 jaar is spectaculair gedaald in slechts zeven jaar tijd (6.463 > 2.186, -66%). Aan de 

andere kant van de leeftijdspiramide is het aantal 50-plussers gevoelig gestegen. 

 

 

 

 

 

 

Als je ziet dat het vooral voor mensen met kinderen lastig is om aan het werk te blijven in 

de horeca dan zijn ouderen misschien een interessante groep voor de sector. De kinderen 

zijn dan het huis uit en er is meer ruimte voor flexibiliteit. 

Willem Vansina,  

Verantwoordelijke Arbeidsmarktinformatie VDAB 
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Figuur 3-3: Aandeel unieke werknemers per geslacht in de horecasector en alle sectoren samen 

in Vlaanderen -2015- 

 

Bron: RSZ, toestand 30/06/2015 
Bewerking door Guidea 

51% van de werknemers in de Vlaamse horecasector is een vrouw, 49% een man. Daarmee 

werken er procentueel meer vrouwen in de horecasector (51%) dan gemiddeld (48%). De 

trend is wel dat het aandeel mannen in de horecasector stijgt. Enkel bij de restaurants werken 

procentueel meer mannen dan vrouwen.  

Figuur 3-4: Aandeel werknemers in horecasector en alle sectoren in Vlaanderen (werkplaats) per 

afkomst -2013- 

 

Bron: WSE, herkomstmonitor (afbakening o.b.v. Paritair Comité) 
Bewerking door Guidea 

In 2013 is 65% van de werknemers in de horecasector van Belgische herkomst3, terwijl 35% een 

buitenlandse herkomst heeft. Binnen deze laatste groep zijn er meer personen van niet-EU-

                                                      
3 Personen met een Belgische herkomst: Personen met een Belgische huidige nationaliteit en een Belgische 

eerste nationaliteit, en van wie ook de beide ouders een Belgische eerste nationaliteit hebben. Ook de 
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herkomst dan van EU-herkomst. In vergelijking met gemiddeld (14%) hebben werknemers in de 

horecasector heel wat vaker een buitenlandse herkomst (35%). 

Figuur 3-5: Evolutie aandeel laaggeschoolde loontrekkende werknemers in de horecasector en 

alle sectoren in Vlaanderen (werkplaats) -2008/2015- 

 

Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2008-2015, NACE_2008=55 of 56, volgens 
werkplaats 

Bewerking door Guidea 

32% van de Vlaamse horecawerknemers is laaggeschoold, 55% is middelmatig geschoold en 13% 

hooggeschoold. Het aandeel laaggeschoolde horecawerknemers is hoger dan het gemiddelde van 

alle sectoren samen (32% t.o.v. 17% gemiddeld).  

 

Tot slot geeft ruim 9% van de Vlaamse werknemers in de horecasector aan dat ze hinder 

ervaren in hun dagelijkse bezigheden (op het werk of daarbuiten), door een handicap, een 

langdurige aandoening of langdurige ziekte. Dit cijfer ligt even hoog als het gemiddelde voor alle 

sectoren samen. Weliswaar geeft slechts 3% aan in erge mate last te hebben tijdens de 

uitoefening van hun beroep. Dit is ook ongeveer even hoog als gemiddeld. 

                                                                                                                                                 
personen met een Belgische nationaliteit waarvoor geen buitenlandse herkomst gekend is, maar waarvan de 

eerste nationaliteit van de ouders onbekend is of de link niet gelegd kan worden met de beide ouders, 

worden gerekend bij de personen met een Belgische herkomst. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Horecasector 33,9% 32,8% 33,2% 29,4% 33,1% 32,2% 26,2% 31,8%

Alles sectoren 21,6% 21,0% 21,1% 20,3% 19,9% 18,8% 18,2% 17,0%
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Een troef van de sector is dat er jobs zijn op alle niveaus. De diversiteit aan jobs is groot. Je 

kan uit alle lagen rekruteren. 

Katleen De Rick, onderzoeksmanager HIVA-KU Leuven 
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Studenten-, interim- en grensarbeid 

Figuur 3-6: Aantal studentenjobs (arbeidsplaatsen) in de horecasector in België -2011/2015- 

 

Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek 

Bewerking door Guidea 

Op basis van de trendlijn is te zien dat het aantal studentenjobs ook in 2015 blijft stijgen. 

We merken vrij grote schommelingen tussen de vier kwartalen. Net zoals de voorbije jaren, ligt 

het aantal studentenjobs in de horeca het hoogst in het derde kwartaal (2015 > 61.776). De 

minste studentenjobs vinden we in het eerste kwartaal (2015 > 38.053). Het aantal studenten 

wordt weergegeven in aantal arbeidsplaatsen per kwartaal. Sommeren heeft in dit geval dus 

weinig zin. 

Het aandeel van de horeca in het totaal aantal studentenjobs ligt in vergelijking met de 

normale tewerkstelling veel hoger. Afgezien van kwartaal 3 ligt het aandeel de laatste jaren 

telkens rond 18 à 19%. Vermoedelijk ligt het werkelijke aandeel van de horeca (veel) hoger. 

Zowat 35 à 40% van alle studentenjobs worden geregistreerd in de interimsector (sector: 

terbeschikkingstelling van personeel). Het is echter onmogelijk na te gaan welk percentage 

daarvan horecajobs zijn. 

Ook in de normale tewerkstelling zijn mensen tewerkgesteld in de horecasector via interim. 

Echter om dezelfde reden als hierboven aangegeven is het moeilijk na te gaan om hoeveel 

personen dit gaat. Hieronder proberen we een inschatting te maken aan de hand van RSZ-

tewerkstellingscijfers en een studie door Federgon. 
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In 2015 zijn in België 244.609 personen tewerkgesteld in PC3224 (toestand 30/06/2015)5. Via een 

studie6 op basis van een enquête berekende Federgon dat 5,9% van alle uitzendkrachten 

tewerkgesteld is in de horecasector. 5,9% van 244.609 is gelijk aan 14.432 personen die 

tewerkgesteld zijn in de horecasector in België met behulp van een interim contract.  

Uitzendarbeid kan een opstap zijn naar vast werk. 45% van de uitzendkrachten (niet specifiek 

horeca) is na vijf maand vast in dienst. Van deze groep vond twee op drie een vaste job bij het 

bedrijf waar hij/zij laatst als uitzendkracht werkte.6 

Cijfers omtrent pendelstromen geven de woonplaats en plaats van tewerkstelling 

(gedecentraliseerde cijfers) weer van werknemers7. Op basis van deze cijfers kan men ook het 

aandeel werknemers in de Vlaamse horecasector dat in de andere gewesten of het buitenland 

woont, berekenen. Van de Vlaamse horecawerknemers in 2013 woont: 

 90% in Vlaanderen 

 3% in Brussel 

 5% in Wallonië 

 2% in een buurland 

 1% in een ander land 

 

Grensarbeid is het hoogst voor werknemers in West-Vlaanderen. Ongeveer 3% van alle 

horecawerknemers in West-Vlaanderen woont in Frankrijk. Daarnaast is er ook een grote groep 

werknemers woonachtig in Nederland die in Antwerpen en Oost-Vlaanderen werken. Daar zijn 

de percentages in de totale tewerkstelling weliswaar beperkter. 

Tijdelijke arbeid 

Volgens de EAK2014 heeft 18% van de horecawerknemers in Vlaanderen een tijdelijk contract 

(16% bij de mannen - 19% bij de vrouwen). 

  

                                                      
4 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten 

leveren 
5 Bron: RSZ 
6 Bron: Federgon, profiel van de uitzendkrachten 2016 
7 Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statstiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RIZIV, RVA 

(Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 
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Tabel 3-3: Voornaamste activiteit op basis van een bevraging bij horecawerknemers in 

Vlaanderen(%) -2014- 

  Vlaanderen 

  Mannen Vrouwen totaal 

Vast 84% 81% 82% 

Tijdelijk 16% 19% 18% 

Totaal 100% 100% 100% 

Bron: FOD Economie – EAK2014, Nace 55/56 

Bewerking door Guidea 

In 2014 is 61% van de tijdelijke contracten korter dan drie maand. De populairste vormen van 

tijdelijke contracten zijn een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een bepaald werk 

(47%), studentenarbeid (21%), uitzendkracht (13%) en gelegenheidswerk zonder formele 

arbeidsovereenkomst/ extra’s (7%). 

Tabel 3-4: Tijdelijke arbeid per type bij horecawerknemers in België (%) -2014- 

  2014 

Uitzendkracht 13% 

Opleiding, stage, leercontract 6% 

Studentenarbeid (met studentencontract) 21% 

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een bepaald werk 47% 

Andere arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 7% 

Gelegenheidswerk zonder formele arbeidsovereenkomst 7% 

Totaal 100% 

Bron: FOD Economie – EAK2014, Nace 55/56 

Bewerking door Guidea 
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4 Dynamiek op de arbeidsmarkt 

De horeca wordt gekenmerkt door een grote dynamiek op vlak van personeel. Enerzijds bekijken 

we deze dynamiek in termen van creatie of destructie van jobs. Anderzijds kijken we naar de in- 

en uitstroom van individuele werknemers.  

Werkgelegenheidsdynamiek 

In de periode 2013-2014 creëerde de horeca per 100 jobs 16 nieuwe (arbeidsplaatsen). Dit 

waren er 10 bij groeiende werkgevers en 6 bij startende werkgevers. Daar tegenover verdwenen 

ook evenveel jobs: 10 bij krimpende en 6 bij stopgezette werkgevers. Over alle sectoren heen 

ligt de jobcreatiegraad op iets meer dan 5% en de jobdestructiegraad op net geen 5%. De 

jobcreatie- en jobdestructiegraad ligt duidelijk heel hoog in de horeca. In alle sectoren samen 

zorgen vooral de groeiers en krimpers voor deze dynamiek terwijl in de horeca de stopzettingen 

en starters ook een belangrijke rol spelen. 

Tabel 4-1: jobcreatie- en jobdestructiegraad in de horecasector (nace 55/56) en alle sectoren -

2013/2014- 

  Jobcreatie Jobdestructie 
Netto-

evolutie 

  totaal 
door 

groeiers 

door 

starters 
totaal 

door 

krimpers 

door 

stop-

zettingen 

  

Horecasector 15,9% 9,6% 6,3% 15,5% 9,6% 5,9% +0,4% 

Accommodatie (Nace 55) 6,3% 4,7% 1,7% 9,0% 7,1% 2,0% -2,7% 

Eet- en drinkgelegenheden (56) 18,0% 10,7% 7,3% 16,9% 10,1% 6,8% +1,1% 

Alle sectoren 5,4% 4,4% 1,0% 4,7% 3,4% 1,3% +0,7% 

Bron: Dynam, toestand 30/06 

Bewerking door Guidea 

Werknemersdynamiek 

Kijken we naar veranderingen bij individuele werknemers, dan bleef8 64% van de 

werknemers bij dezelfde werkgever in de horeca tussen 30 juni 2013 en 30 juni 2014. Dit 

percentage ligt ruim onder het gemiddelde van 84%. Ondanks het lage percentage in de horeca, 

steeg het aandeel blijvers de laatste jaren.  

                                                      
8 De blijvers zijn de werknemers die zowel op 30 juni van het jaar t-1 als op 30 juni jaar t aan de slag zijn bij 

dezelfde werkgever. 
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Figuur 4-1: Aandeel blijvers9 in de horecasector en alle sectoren -2006/2014- 

 

Bron: DynaM (o.b.v. cijfers RSZ), toestand 30/06, afbakening  obv nace 

Bewerking door Guidea 

Een laag aandeel blijvers betekent een hoge in- en –uitstroom van werknemers bij een werkgever. 

Deze in- en uitstromers zijn zowel werknemers die veranderen van sector als werknemers die 

veranderen van werkgever binnen de sector. In 2014 werkte 37% van de horecawerknemers een 

jaar eerder nog niet bij hun huidige werkgever (instroom). Omgekeerd werkte 36% van de 

werknemers in 2013 een jaar later niet meer bij dezelfde werkgever (uitstroom). Gemiddeld 

lagen de in- en uitstroomgraden heel wat lager. In alle sectoren samen bedroeg de instroomgraad 

17%, terwijl de uitstroomgraad 16% was. Zowel de in- als uitstroom liggen nu lager dan een 

aantal jaren terug. Dit in zowel de horecasector als alle sectoren samen. Men verandert de 

laatste jaren dus minder vaak van werkgever. Ook was er tussen 2013 en 2014 een 

positieve evolutie waarbij de instroomgraad hoger is dan de uitstroomgraad. Dit was de jaren 

voordien anders.  

Tabel 4-2: Aandeel in- en uitstroom10 in de horecasector en alle sectoren samen -2006/2014- 

  Horecasector Alle sectoren 

Jaar Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom 

'06-'07 41,0% 40,5% 19,5% 17,9% 

'07-'08 41,3% 40,0% 20,2% 17,9% 

'08-'09 37,9% 38,6% 17,1% 17,9% 

'09-'10 38,8% 36,6% 17,1% 16,1% 

'10-'11 38,7% 37,7% 18,5% 16,9% 

'11-'12 35,8% 38,2% 17,2% 17,8% 

'12-'13 34,9% 36,6% 15,9% 16,6% 

'13-'14 36,5% 36,0% 16,7% 15,9% 

Bron: DynaM (o.b.v. cijfers RSZ), toestand 30/06, afbakening obv nace 

Bewerking door Guidea 

                                                      
9 De blijvers worden berekend op het niveau van de individuele onderneming. 
10 Instroom en uitstroom worden berekend op het niveau van de individuele onderneming. 
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In- en uitstroom kan zowel een verandering van werkgever binnen de sector zijn (intrasectorale 

mobiliteit), als een verandering van sector. Figuur 4-2 toont de instroom11- en uitstroomcijfers12 

in de horeca voor de periode 2011-201213 (afbakening o.b.v. PC 302). Voor de periode 2011–

                                                      
11 De instroom  bestaat uit (1) de personen die in 2011 buiten de horeca werkten en in 2012 werkten 

binnen de horeca, als (2) de personen die zowel in 2011 als 2012 -in de horeca werkten maar in 2012 bij 

een andere horecawerkgever aan de slag waren 
12 De uitstroom bestaat uit (1) de personen die in 2012 in de horeca werkten maar in 2013 in een andere 
sector aan de slag waren, plus (2) de personen die in 2012 én 2013 in de horeca  en werkten maar tussenin 

van werkgever wisselden. 
13 Laatst beschikbare cijfers 

Hoog verloop bij werknemers 

Het verloop in de horecasector lag de voorbije jaren dan wel lager 

dan voorheen, het blijft hoog. Er zijn een aantal oorzaken waarom 

het verloop in de sector hoog is. 

De gevraagde flexibiliteit is één van de uitstroom pushers. 

Waarschijnlijk, net als in de taxi-sector, zit de grootste uitstroom 

bij de intreders. Pas bij intrede begrijpen werknemers pas echt wat 

een job met atypische werktijden betekent. Het geldelijk 

gedeelte van de job speelt ook een rol. In de chemiesector is de 

werk-privé balans voor continu-arbeiders (ook) een probleem, 

maar daar is het verloop minder hoog. 

Werkgevers werven ook vrij snel aan, op een weinig formele 

wijze. Werkgevers hebben dringend iemand nodig en kijken dan 

niet altijd naar het CV. Er is ook een grote dynamiek onder 

werkgevers. 

In de horeca zijn er tot slot ook veel kleine ondernemingen. Je 

zit meer gewrongen in de job als het niet klikt met de werkgever. 

Tenslotte is er een intensieve samenwerking tussen werkgever en 

werknemer. 

Frank Janssens, onderzoeker Stchting Innovatie & Arbeid 

Mirjam Tijssen, account manager VDAB West-Vlaanderen 
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2012 lag de instroom in de horeca op 34,2%. 9,4% van alle werknemers (= 3.819 personen) 

werkt in 2011 al in de sector maar bij een andere werkgever.   

Figuur 4-2: Instroom, uitstroom en intrasectorale mobiliteit in de horeca -2011/2013 

 

Bron: Guidea & HIVA-KU Leuven, 2016 (afbakening  obv PC 302) 

 

24,8% van de werknemers stroomt in van buiten de sector. Van hen stroomt 8,6% in uit 

werk buiten de sector (= 3.478 personen). De overige 16,2% stroomt in uit niet-werk (= 

6.579 personen). Van hen is de grootste groep, namelijk 4,2%, schoolverlaters. Verder is 2,5% van 

hen ‘werkzoekend’ en 1,8% niet-beroepsactief (arbeidsongeschikt, loopbaanonderbreking, 

pensioentrekkend zonder werk …). Van de overige 8% is hun arbeidspositie onbekend. De 

samenstelling van de uitstroom is gelijkaardig. Voor meer detail verwijzen we naar het rapport 

“In- en uitstroom van werknemers” (Guidea & HIVA, 2016a). 

Op het niveau van de deelsectoren kennen de ‘drinkgelegenheden’, gevolgd door ‘restaurants’ het 

hoogste aandeel in- en uitstromers. De deelsector ‘overige logiesvormen’ kent dan weer het 

laagste aandeel in- en uitstromers.  

Opvallend is het verschil in interne mobiliteit tussen deelsectoren. In ‘restaurants’ wisselt men 

vooral van job binnen dezelfde deelsector. In ’drinkgelegenheden’ gaat men eerder naar een job 

in een andere deelsector. In ‘catering’ en ‘hotels’ is deze verhouding eerder gelijk (zie grafiek 

onder).  



 

© 2017 Guidea – Rapport arbeidsmarkt  27 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Figuur 4-3: Aandeel werknemers uit het basisjaar dat tussen 2012 en 2013 wisselt van job binnen 

en tussen deelsectoren  

 

Bron: Guidea & HIVA-KU Leuven, 2016 (afbakening obv PC 302) 

 

De kans op uitstroom is niet voor iedereen gelijk. Werknemers uit de deelsector 

‘drinkgelegenheden, die recent instromen, tussen de 18 en 35 jaar oud zijn, deeltijds werken, of in 

een onderneming met minder dan 10 werknemers aan de slag zijn, hebben een hogere kans op 

uitstroom. Typisch voor de horecasector is dat juist deze kenmerken vaak voorkomen: de 

horecasector kent meer jonge werknemers dan het Vlaamse gemiddelde, meer deeltijdsen etc. 

(Guidea & HIVA, 2016a). 

 

Een hoge mobiliteit heeft verschillende effecten. Het kan aan werknemers de kans geven om 

zich te ontplooien, om op de ‘juiste plaats’ terecht te komen, om te kunnen blijven werken tot 

aan het pensioen, om meer te verdienen of meer/minder uren te presteren. Maar het kan ook 

onvrijwillig zijn. Daarnaast hebben werknemersstromen ook belangrijke gevolgen voor de 

onderneming. Het opleiden van werknemers vraagt een belangrijke kost- en tijdsinspanning 

voor werkgevers. Daarenboven dient geïnvesteerd te worden in de selectie en opleiding van een 

nieuwe werkkracht. De horecasector lijkt er dus belang bij te hebben om voldoende in te zetten 

op een goed selectie- en retentiebeleid. De uitwerking van een goede begeleiding op de 

werkvloer en het bevorderen van gekwalificeerde instroom lijken in dit opzicht van belang. 

Anderzijds is het ook belangrijk in te zetten op werkbaar werk en een goede jobkwaliteit. Een 

job met een goede jobkwaliteit zorgt voor bevlogen werknemers die loyaler zijn aan hun 

werkgever en de sector (Guidea, 2013a).  
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In grote (hotel)ondernemingen heb je naast een relatief groot verloop bij de jonge 

werknemers, een significant aandeel aan personeel met meer dan 20 jaar anciënniteit.  

Danielle De Groote, 

domeinverantwoordelijke Projecten en Logistiek Horeca Vorming Vlaanderen   

 



 

© 2017 Guidea – Rapport Arbeidsmarkt  28 

  



 

© 2017 Guidea – Rapport arbeidsmarkt  29 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

5 Instroom in de sector: werkzoekenden 

Werkzoekenden met aspiraties in horecasector 

Tabel 5-1: Gemiddeld aantal werkzoekenden met beroepsaspiraties voor een horecaberoep (top 

15) -2015-14 

  wz13 wz14 wz15 

HA3910 Keukenmedewerker 7.923 9.055 9.893 

HA3990 Afwasser 3.559 4.661 5.296 

HA5840 Kelner brasserie 3.045 2.814 2.961 

HA5820 Barman 1.812 2.064 2.340 

HA5990 Hulpkelner 1.773 1.904 2.106 

HA3210 Hulpkok 1.747 1.899 2.062 

HA5830 Kelner restaurant 1.038 1.589 1.854 

HA3215 Hulpkok grootkeuken 1.770 1.679 1.635 

HA5910 Polyvalent medewerker restaurant 971 1.280 1.601 

HA1990 Kamerjongen Kamermeisje 1.169 1.434 1.546 

HA1310 Hotelreceptionist 916 1.121 1.184 

HA3120 Chef-kok 550 575 603 

HA1320 Onthaalmedewerker hotel 377 472 571 

HA3125 Chef-kok grootkeuken 231 261 286 

HA1910 Polyvalent hotelmedewerker 50 135 196 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

Werkzoekenden kunnen in hun elektronische dossier één of meerdere beroepsaspiraties 

invullen. Het horecaberoep waarvoor niet-werkende werkzoekenden het vaakst een 

beroepsaspiratie hebben is ‘keukenmedewerker’. De top vijf wordt vervolledigd door: 

afwasser, kelner brasserie, barman en hulpkelner. Voor nagenoeg alle beroepen liggen de 

aantallen in 2015 hoger dan de jaren voordien. 

Deze beroepsaspiraties hebben een vrijblijvend karakter en zeggen weliswaar niets over de 

aanwezigheid van de juiste competenties noch over de motivatie om dit beroep uit te oefenen. 

Werkzoekenden hebben niet noodzakelijk voldoende kennis over de inhoud van de 

beroepsaspiraties die ze in hun dossier invullen.   

 

 

  

                                                      
14 Volledige tabel werkzoekenden, zie bijlage 
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Werkzoekendenstromen horeca 

Figuur 5-1: In- en uitstroom werkzoekenden in de horecasector in Vlaanderen (op kwartaalbasis) 

-2011/2015- 

Bron: WSE 

Bewerking: Guidea 

Sinds 2014 liggen de blauwe (instroom naar werk vanuit werkloosheid) en rode 

(uitstroom uit werk naar werkloosheid) trendlijn terug dicht tegen elkaar aan. De 

uitstroom van werkzoekenden ligt eind 2015 wel nog steeds hoger dan de instroom. Opgesplitst 

naar doelgroep zijn er procentueel meer vrouwen, jongeren, allochtonen en laaggeschoolden die 

instromen naar de horecasector dan gemiddeld in alle sectoren samen. 
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Werkzoekendenprojecten VDAB 

Werkzoekendenopleidingen VDAB 

Het jaarlijks ondernemingsplan 2015 van VDAB is gericht op het activeren van elk talent, met het 

accent op maatwerk. 'VDAB staat in voor de erkenning van horecaopleidingen voor 

werkzoekenden. Meestal wordt ze ook door VDAB (mee15) gefinancierd. VDAB doet dit 

conform de wet op de overheidsopdrachten of via erkenningsovereenkomsten met scholen. 

Daarnaast heeft VDAB een aanbod aan horecaopleidingen in eigen beheer.  

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2016-2017 tussen VDAB en de horecasector is 

enerzijds gericht op de bevordering van instroom van nieuwe werknemers in de sector, in het 

bijzonder naar knelpuntberoepen en met aandacht voor duurzame tewerkstelling, en anderzijds 

op de retentie van werknemers. 

Beëindigde opleidingen 

Tabel 5-2: Aantal beëindigde horeca-opleidingen van werkzoekende cursisten -2015-16 

  n % 

Totaal 976   

Sectie     

keukentechnieken 873 89% 

zaaltechnieken 49 5% 

hoteltechnieken 54 6% 

Provincie     

West-Vlaanderen 287 29% 

Antwerpen 173 18% 

Limburg 135 14% 

Oost-Vlaanderen 84 9% 

Vlaams-Brabant 100 10% 

Regionale Dienst Brussel 197 20% 

Doelgroep17     

arbeidsgehandicapt  88 9% 

laaggeschoold  510 52% 

allochtoon 443 45% 

oudere (+50j) 79 8% 

jongeren (-25j) 244 25% 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

In 2015 tellen we 976 beëindigde horeca-opleidingen door werkzoekende cursisten. Het 

gaat om vaktechnische opleidingen in de secties keuken, zaal en hotel, met een combinatie van 

                                                      
15 Het Europees Sociaal Fonds vormt een belangrijke bron van financiering. Hiervoor is steeds cofinanciering 

vereist, die voor deze opleidingen meestal gebeurt met Vlaamse middelen. 
16 Deze cijfers omvatten het aantal beëindigde opleidingen, niet het aantal unieke cursisten dat één of 
meerdere opleidingen beëindigde. Daarnaast omvatten ze zowel de geslaagde als niet geslaagde beëindigde 

opleidingen. 
17 Cursisten kunnen tot meerdere kansengroepen behoren. 
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centrumleren en werkplekleren. Deze opleidingen worden gegeven door VDAB in de eigen 

centra of door partnerorganisaties van VDAB (onderwijs of privépartners). 

De voornaamste kenmerken van de opleidingen zijn als volgt: 

 89% van de opleidingen behoren tot de sectie ‘keukentechnieken’. 

 De meeste opleidingen gebeuren in West-Vlaanderen (29%), gevolgd door Brussel 

(20%) en Antwerpen (18%). 

 52% van de cursisten is laaggeschoold, 45% allochtoon. 

 

In 696 van de 976 beëindigde opleidingen tellen we een opleidingsstage . 

Tabel 5-3: Aantal beëindigde horeca-opleidingsstages door werkzoekende stagiairs -2015- 

  n % 

Totaal 696   

Sectie     

Keukentechnieken 616 89% 

Zaaltechnieken 17 2% 

Hoteltechnieken 63 9% 

Provincie     

West-Vlaanderen 211 30% 

Antwerpen 113 16% 

Limburg 53 8% 

Oost-Vlaanderen 102 15% 

Vlaams-Brabant 65 9% 

Brussel 152 22% 

Doelgroep18     

arbeidsgehandicapt  41 6% 

laaggeschoold  350 50% 

allochtoon 370 53% 

oudere (+50j) 67 10% 

jongeren (-25j) 162 23% 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

De voornaamste kenmerken van de opleidingsstages zijn als volgt: 

 89% van de opleidingsstages behoort tot de sectie ‘keukentechnieken’. 

 De meeste opleidingsstages gebeuren in West-Vlaanderen (30%), gevolgd door 

Brussel (22%) en Antwerpen (16%). 

 53% van de cursisten is allochtoon, 50% laaggeschoold.  

  

                                                      
18 Cursisten kunnen tot meerdere kansengroepen behoren. 
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In 40 van de 976 beëindigde werkzoekendenopleidingen tellen we een opleiding in samenwerking 

met een bedrijf. Dit houdt in dat een beperkt deel van de opleiding in een centrum plaatsvindt en 

een deel in een bedrijf. Het bedrijf staat dus zelf in voor een stuk van de opleiding en leert de 

cursist dus nieuwe competenties aan. Dit in tegenstelling tot de stages, waar het gaat om het 

inoefenen van vooraf aangeleerde competenties (in een centrum) in een reële werksituatie.  

Tabel 5-4: Aantal beëindigde horeca-opleidingsprojecten i.s.m. bedrijven -2015- 

  n % 

Totaal 40   

Provincie     

West-Vlaanderen 1 3% 

Antwerpen 0 0% 

Limburg 36 90% 

Oost-Vlaanderen 1 3% 

Vlaams-Brabant 1 3% 

Brussel 1 3% 

Doelgroep19     

arbeidsgehandicapt  5 13% 

laaggeschoold  14 35% 

allochtoon 9 23% 

oudere (+50j) 3 8% 

jongeren (-25j) 16 40% 

Sectie     

Keukentechnieken 34 85% 

Zaaltechnieken 6 15% 

Hoteltechnieken 0 0% 
Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

De opleidingsprojecten in samenwerking met bedrijven hebben volgende kenmerken: 

 Het overgrote deel van de projecten gebeurt in Limburg (90%). 

 De kansengroep jongeren (-25jr) is het vaakst vertegenwoordigd (40%), voor 

laaggeschoolden (35%).  

 Keukentechnieken is het populairst (85%). 

 

Uitstroom naar werk na het beëindigen van een opleidingscluster 

Tabel 5-5: Uitstroom naar werk 3 maanden na afsluiten van een horeca-opleidingscluster -2015- 

  
Afgesloten 

clusters 

Uitstroom naar 

werk (n) 

Uitstroom naar 

werk (%) 

Totaal 684 295 43% 

Sectie       

Keukentechnieken 612 264 43% 

Zaaltechnieken 26 12 46% 

Hoteltechnieken 46 19 41% 

Provincie       

West-Vlaanderen 177 76 43% 

Antwerpen 141 78 55% 

                                                      
19 Cursisten kunnen tot meerdere kansengroepen behoren. 
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Limburg 83 37 45% 

Oost-Vlaanderen 82 28 34% 

Vlaams-Brabant 55 31 56% 

Regionale Dienst Brussel 146 45 31% 

Doelgroep20       

arbeidsgehandicapt  54 13 24% 

laaggeschoold  365 139 38% 

allochtoon 357 161 45% 

oudere (+55j) 7 4 57% 

jongeren (-25j) 164 70 43% 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

De uitstroommeting van VDAB gebeurt op het niveau van een opleidingscluster, niet op het 

niveau van een individuele opleiding.  

Een opleidingscluster bestaat uit een aaneenschakeling van opleidingen (met minstens 100 uren 

centrumleren) en stages die een cursist heeft gevolgd en die niet onderbroken wordt door een 

periode van meer dan 3 maanden. Het gaat om (een cluster van) beëindigde opleidingen, los van 

het resultaat (geslaagd/niet geslaagd).  

295 van de 684 of 43% van de werkzoekende cursisten hebben drie maanden na het 

afsluiten van een opleidingscluster werk. Deze meting is een momentopname en zegt niets over 

de intensiteit waarmee een cursist aan de slag is geweest. 

 Uitstroom naar werk is het hoogst in Vlaams-Brabant (56%), gevolgd door Antwerpen 

(55%). Het laagste percentage is te vinden in Brussel (31%). 

 Ouderen (55+) hebben de hoogste uitstroom (57%), al zijn de aantallen zeer beperkt. 

De laagste uitstroom ligt bij de personen met een arbeidshandicap (24%). 

 Er is weinig verschil tussen de verschillende secties. Zaaltechnieken (46%) heeft een iets 

hogere uitstroom naar werk dan keukentechnieken (43%) en hoteltechnieken (41%). 

   

Individuele Beroepsopleiding (IBO) 

Een IBO is een opleiding op de werkvloer voor werkzoekenden, gedurende minimaal 1 maand en 

maximaal 6 maanden, waarbij de werkzoekende een bepaalde job aangeleerd krijgt door de 

werkgever. Na succesvolle beëindiging van een IBO volgt altijd een contract van onbepaalde duur 

of bepaalde duur (als dit gangbaar is in het aanwervingsbeleid van de onderneming). Bij een IBO 

hoort altijd een opleidingsplan.21 

 

                                                      
20 Cursisten kunnen tot meerdere kansengroepen behoren. 
21 Volledige uitleg individuele beroepsopleiding, zie bijlage 



 

© 2017 Guidea – Rapport arbeidsmarkt  35 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Figuur 5-2: Aantal beëindigde IBO’s in de horecasector en uitstroom naar werk na 3 maanden 

per provincie -2015- 

 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

In 2015 tellen we in totaal 1.292 

beëindigde IBO’s in de horecasector. 

De meeste vinden plaats in West-

Vlaanderen en Antwerpen. 908 personen 

waren 3 maanden na het beëindigen 

van de IBO aan het werk. Dit komt neer op 70%. Het percentage uitstroom naar werk 

verschilt weinig tussen de provincies onderling. Bovenstaande figuur toont het aantal beëindigde 

IBO’s en het aantal personen aan het werk 3 maanden na het einde van de opleiding.  

 

Tabel 5-6: Aantal beëindigde IBO’s in de horecasector en uitstroom naar werk na 3 maanden per 

doelgroep -2015- 

  
Beëindigde IBO’s 

(n) 

Uitstroom naar 

werk (n) 

Uitstroom naar 

werk (%) 

Totaal 1.292 908 70% 

Doelgroep       

arbeidsgehandicapt  105 67 64% 

laaggeschoold  602 377 63% 

allochtoon 279 187 67% 

oudere (+55j) 44 36 82% 

jongeren (-25j) 758 510 67% 

 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

De uitstroom naar werk na 3 maanden is het grootst bij de kansengroep ‘ouderen’ (82%). De 

uitstroom naar werk bij de anderen kansengroepen ligt dicht bij elkaar: min 25-jarigen (67%), 

allochtonen (67%), arbeidsgehandicapten (64%) en laaggeschoolden (63%).  
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De uitstroom naar werk van 70% is laag. 

Gemiddeld ligt dit hoger. 

Willem Vansina, 

Verantwoordelijke Arbeidsmarktinformatie VDAB 
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Instapstage (ISS) 

een instapstage is een betaalde stage van drie maanden die een jongere kan volgen in een bedrijf, 

een vzw of een overheidsdienst. Onder de begeleiding van de werkgever en VDAB (of partner) 

ontwikkelt de jongere competenties en doet hij ervaring op de werkvloer op. Na de stage krijgt 

de jongere een attest met de competenties die hij verworven heeft en heeft hij zijn eerste 

werkervaring op zak. De persoon moet voldoen aan een aantal voorwaarden.22 

Figuur 5-3: Aantal beëindigde instapstages in de horecasector en uitstroom naar werk na 3 

maanden -2015- 

 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

In 2015 werden 23 instapstages in de horecasector beëindigd. De meeste vonden plaats in 

Limburg en Antwerpen. 5 personen waren 3 maanden na het beëindigen van de instapstage aan 

het werk. Dit komt neer op 22%. Bovenstaande figuur toont het aantal beëindigde instapstages 

en het aantal personen aan het werk 3 maanden na het einde van de opleiding.  

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) 

De beroepsinlevingsovereenkomst verschaft een wettelijk kader om op vrijwillige basis stage te 

laten lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract 

waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer. De stagiair krijgt 

hiervoor geen volwaardig loon maar een vergoeding. De doelgroep is werkzoekenden, 

werknemers, zelfstandigen, studenten of buitenlanders die in België mogen werken.23  

In 2015 keurde VDAB in totaal 13 BIO-opleidingsplannen goed bij een onderneming met 

werknemers in paritair comité 302. Het totale aantal BIO’s in de sector ligt wellicht hoger, 

aangezien VDAB geen zicht heeft op alle BIO’s. 

                                                      
22 Volledige uitleg instapstage, zie bijlage 
23 Volledige uitleg beroepsinlevingsovereenkomst, zie bijlage 
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Werkzoekendenopleidingen van opleidings- en tewerkstellingspartners 

De horecasector ondersteunt in Vlaanderen diverse opleidingsprojecten die opgezet worden 

door de lokale overheid en/of niet-gouvernementele organisaties. Het gaat steeds om 

beroepsgerichte opleidingen die ook erkend zijn door de VDAB.  Onderstaande tabel toont het 

jaarlijks aantal cursist-werkzoekenden in de verschillende opleidingscentra24. Cijfers voor 2015 

zijn slechts voorlopig en kunnen nog oplopen. Cijfers 2014 zijn wel definitief. 

In 2014 beëindigden 184 cursisten een opleiding horeca voor werkzoekenden in één van de 

opleidingscentra. Ruim 73% van deze cursisten heeft minstens één stage gelopen tijdens het 

traject. Na afloop van de opleiding heeft 47% van deze cursisten minstens één dag 

gewerkt in PC302 (binnen het jaar na de stopdatum van de opleiding). Iets meer dan een kwart 

van de cursisten (27%) werkt/werkte duurzaam in de horeca. Dit betekent meer dan 65 dagen 

tewerkstelling in PC302 binnen het jaar na het beëindigen van de opleiding. 

Tabel 5-7: werkzoekendenopleidingen van opleidings- en tewerkstellingspartners -2013/2015- 

  2013 2014 2015* 

Aantal cursisten met einddatum in 184 184 126 

Stage gelopen 86,4% 73,4% 72,2% 

Percentage gewerkt in PC302 44,0% 46,7% 30,2% 

Percentage duurzaam gewerkt in PC302 26,1% 27,2% 14,3% 

Bron: Interne gegevens, * cijfers 2015 onvolledig 

Bewerking: Guidea 

 

                                                      
24 De opleidingscentra zijn: Groep Intro West-Vlaanderen, Job & Co, Mentor, OCMW Leuven, 

Opleidingscentrum Middelkerke, Werkvormm, Alternatief. Een deel van de cijfers zijn al vervat in de cijfers 

van opleidingen VDAB. 
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6 Instroom vanuit onderwijs 

Leerlingenaantallen horecaonderwijs 

Figuur 6-1: Evolutie leerlingen in het TSO en BSO in een horecagerelateerde richting -2004/2015- 

 

Bron: Departement Onderwijs 
Bewerking door Guidea 

In het schooljaar 2014-2015 zijn er voor alle graden samen 4.955 leerlingen, waarvan 3.110 

(63%) jongens en 1.845 (37%) meisjes. De laatste drie jaar is er een zichtbare daling van het 

aantal leerlingen. In vergelijking met drie jaar terug (2011-2012) telt het recentste schooljaar 

(2014-2015) 14% minder leerlingen in een horecagerelateerde richting.  Het aandeel ten opzichte 

van de totale leerlingenpopulatie in het voltijds secundair onderwijs daalt ook, van 1,37% in ’11-

’12 naar 1,19% in ’14-’15. 
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Dalende leerlingenaantal horecaonderwijs 

De afgelopen drie jaar is het leerlingenaantal in het horecaonderwijs zichtbaar gedaald. 

Hiervoor kunnen een aantal verklaringen worden aangehaald. 

Vooreerst is er de negatieve beeldvorming. Als horeca in de media komt is het 

nagenoeg steeds negatief. Denk maar aan faillissementen, zwartwerk, etc.  

Het is daarnaast ook een dure opleiding. De aankoop van bijvoorbeeld een 

messenset is niet goedkoop.  

De tanende populariteit van tv programma’s zoals ‘Mijn restaurant’ zou ook 

weleens een rol kunnen spelen. Programma’s over bepaalde beroepen hebben immers 

een positief effect. Zie maar naar programma’s over bevallingen (vroedvrouwen) of 

dierenverzorgers. De dalende interesse in dergelijke programma’s en het feit dat er 

weinig deelnemers succesvol zijn gebleken, kan het dalend aantal leerlingen verklaren.  

Het ontbreken van een duidelijk traject richting een opleiding in hoger 

onderwijs speelt het horecaonderwijs ook parten. Goed duidelijk maken (aan de 

leerlingen en hun ouders) dat verder studeren mogelijk is en in welke opleidingen dat 

kan, kan de opleidingen in het secundair onderwijs vergroten. Zo heeft men in de 

bouwsector gewerkt aan een duidelijk traject naar werfleider via een professionele 

bachelor. 

Tot slot is er ook de verwitting van de horecasector waardoor leerlingen het mogelijks 

minder interessant vinden om aan de slag te gaan in de sector. 

Katleen De Rick, onderzoeksmanager HIVA-KU Leuven 

Frank Janssens, onderzoeker Stchting Innovatie & Arbeid 

Peter Serru, directeur Guidea 

Pieter Tratsaert, directeur Horeca Vorming Vlaanderen 
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Naast het voltijds gewoon secundair onderwijs zijn er ook nog andere vormen van 

horecagerelateerd onderwijs. Het aantal leerlingen/studenten voor schooljaar 2014-2015 is als 

volgt: 

 DBSO: 1.341 leerlingen 

 Leertijd: 402 leerlingen 

 Buso: 1.265 leerlingen 

 Hotelmanagement (hoger onderwijs): 679 studenten 

 

Tot slot is er ook het secundair volwassenenonderwijs. Binnen horeca zijn alle opleidingen er 

modulair. Er zijn in totaal 13.963 unieke inschrijvingen in een horecagerelateerde opleiding. 

In het voltijds gewoon en buitengewoon secundaire onderwijs volgen leerlingen in een 

horecagerelateerde richting gedurende hun opleiding een stage. 

Tabel 6-1: Aantal stageplaatsen per sector -2013/2015- 

  '13-'14 '14-'15 

Voltijds SO 2.522 2.819 

Voltijds BuSO 214 231 

Totaal 2.736 3.050 

Aandeel horeca 2,4% 2,6% 

Bron: Departement O&V, bewerking door Departement WSE, afbakening op basis van paritair comité (indien niet 

beschikbaar op basis van nace) 
Bewerking door Guidea 

In het schooljaar 2014-2015 bedraagt het aantal stageplaatsen in de horecasector 3.050, een 

stijging met 11% in vergelijking met het jaar voordien. Het aandeel van de horecasector stijgt ook 

van 2,4 naar 2,6 procent. Van de stageplaatsen in de horecasector zijn er 92% in het voltijds 

gewoon secundair onderwijs en 8% in het voltijds buitengewoon onderwijs. 

 

Schoolverlaters 

Op het einde van het schooljaar 2013-2014 verlaten zowel in de 3e graad van het TSO, als in 

het DBSO en het BUSO zo’n 200 leerlingen de school na het afwerken van een 

horecaopleiding. In de 3e graad van het BSO ligt dit aantal heel wat hoger (444 schoolverlaters 

met een horecagetuigschrift of -diploma). In de Leertijd ligt het aantal dan weer lager: hier 

verlaten in dezelfde periode 82 horecaleerlingen de school. 156 studenten verlaten de 

hogeschool met een professionele bachelor Hotelmanagement op zak (zie figuur 9-2; VDAB, 

2016).  
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Figuur 6-2: Aantal schoolverlaters uit horecaopleidingen25, gegroepeerd per studieniveau, 201426 

 

Bron: VDAB (2016); 

Bewerking door Guidea 

Van alle schoolverlaters met een horecagetuigschrift of -diploma doet een minderheid geen 

werkervaring op tijdens het eerste jaar na schoolverlaten (zie tabel 9-2).  

Schoolverlaters uit de horecaopleidingen lijken het goed te doen qua werkervaring. Zowel in het 

TSO, BSO, de Leertijd, het BUSO als de professionele bachelor ligt bij de leerlingen uit een 

horecaopleiding het percentage schoolverlaters zonder werkervaring lager dan gemiddeld in het 

overeenkomstige studieniveau. Enkel in het DBSO ligt het percentage schoolverlaters zonder 

werkervaring hoger voor horecaopleidingen dan gemiddeld (zie tabel 9-2). 

  

                                                      
25 De volgende opleidingen zijn meegenomen in de berekening: 

 TSO = het totaal van de horecaopleidingen Hospitality, Hotel, Hotelbeheer (Se-n-se) 

 BSO = het totaal van de horecaopleidingen Gemeenschapsrestauratie, Grootkeuken, 
Hotelonthaal, Restaurant en keuken, Restaurantbedrijf en drankenkennis, Specialiteitenrestaurant, 

Wereldgastronomie 

 DBSO = het totaal van het studiegebied Voeding-Horeca 

 Leertijd = het totaal van het studiegebied Horeca 

 BUSO = het totaal van het studiegebied Voeding 
26 ‘Aantal schoolverlaters 2015’ betreft het opvolgingsjaar 2015 waarin de VDAB alle schoolverlaters die na 

het school- of academiejaar 2013-2014 de school verlaten een jaar lang opvolgt  (tot einde juni 2015).   
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Tabel 6-2: % schoolverlaters zonder werkervaring tijdens het eerste jaar na schoolverlaten, 

opdeling naar studiegebied en studieniveau, 2015 

Studieniveau Studiegebied 

TSO 
Horeca Alle 

1,0% 4,5% 

BSO 
Horeca Alle 

3,6% 4,5% 

DBSO 
Voeding-Horeca27 Alle 

6,5% 5,8% 

Leertijd 
Horeca Alle 

0,0% 2,8% 

BUSO 
Voeding28 Alle 

3,6% 4,7% 

Professionele bachelor 
Hotelmanagement29 Alle 

0,6% 1,5% 

Bron: VDAB (2016) 

Bewerking door Guidea 

Hoeveel jongeren met een horecagetuigschrift of –diploma een werkervaring in het eerste jaar na 

schoolverlaten opdoen in de horeca, vinden we terug in cijfers van de periode 2008-2009 

(Guidea & HIVA, 2016b). In 2008 verlaten 832 jongeren het regulier secundair onderwijs met 

een volledige kwalificatie van een horecaopleiding. Van hen gaat 62.5% (520 schoolverlaters) 

tijdens het eerste jaar na schoolverlaten aan de slag in de horeca. Dit als werknemer (510 

schoolverlaters) of als zelfstandige (10 schoolverlaters). In datzelfde jaar verlaten ook 229 

jongeren het BUSO na een horecaopleiding. Van hen heeft 24.9% (57 schoolverlaters) een job in 

de horeca tijdens het intredejaar. Dit is heel wat minder dan bij de schoolverlaters uit het 

regulier secundair onderwijs. 

 

                                                      
27 De cijfers van de VDAB laten hier niet toe om tot op niveau van de horecaopleidingen te kijken. Uit 

cijfers van het Departement Onderwijs weten we echter dat het merendeel van de studenten uit het 

studiegebied Voeding-Horeca in het DBSO een horecaopleiding volgt. 
28 De cijfers van de VDAB laten hier niet toe om tot op niveau van de horecaopleidingen te kijken. Uit 
cijfers van het Departement Onderwijs weten we echter dat het merendeel van de studenten uit het 

studiegebied Voeding in het BUSO een horecaopleiding volgt. 
29 Hotelmanagement is geen studiegebied maar een studierichting. 

Leerlingen en ouders kiezen horecaonderwijs omdat ze gepassioneerd zijn door het beroep, 

maar ook omdat het een degelijke opleiding is, los van het feit of hun kind dan later ook het 

beroep effectief zal uitoefenen.  

Mirjam Tijssen, account manager VDAB West-Vlaanderen  
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Leren en werken 

Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs (DBSO) 

In het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) volgen leerlingen twee dagen per week 

opleiding in een centrum deeltijds onderwijs of centrum deeltijdse vorming. Idealiter combineren 

ze dit met drie dagen werkervaring in een bedrijf (Departement WSE). 

Tabel 6-3: Evolutie aantal leerlingen in het DBSO in een horecagerelateerde richting -2010/2015- 

  '10-'11 '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 

Horeca 1.196 1.254 1.272 1.377 1.341 

Bron: Departement Onderwijs 

Bewerking door Guidea 

In het schooljaar 2014-2015 bedraagt het aantal leerlingen in het DBSO 1.341 (-3% t.o.v. vorig 

schooljaar). De opleiding keukenmedewerker is het populairst (51%). Het aandeel van de 

horeca in het totaal aantal leerlingen in het DBSO schommelt steevast rond de 15%. 

Tabel 6-4: Aantal deeltijds lerenden met een werkervaringsplaats per sector - exclusief 

brugprojecten -2011/2015- 

  2011 2012 2013 2014 2015 

  n % n % n % n % n % 

Horecasector 247 10,3 340 13,5 367 14,3 353 13,4 360 13,6 

Totaal alle sectoren 2.402 100 2.517 100 2.566 100 2.641 100 2.650 100 

Bron: VDAB, DBO, bewerking door Departement WSE, afbakening o.b.v. nace-codes, meting op 01/02 
Bewerking door Guidea 

In 2015 hebben over alle sectoren heen 

2.650 jongeren uit het DBSO een 

werkervaringsplaats, waaronder 360 (14%) in 

de horecasector. Voor de horeca betekent 

dit zowel in absolute als in relatieve aantallen 

een stijging in vergelijking met het 

voorgaande jaar.  

De sociale partners in de horeca (PC 302) hebben gekozen voor een actieve ondersteuning van 

het stelsel van het industrieel leerlingenwezen (ILW). In dit kader werkt de sector aan een 

versterking van de kwaliteitsborging via de erkenning van leerbedrijven door het paritair 

leercomité, het opvolgen van contracten en evaluaties en de organisatie van kwalificatieproeven. 

Tabel 6-5: Evolutie aantal nieuwe ILW-contracten in de horecasector per jaar 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nieuwe ILW-contracten 16 31 53 106 162 211 226 261 

Bron: Interne gegevens 

Bewerking door Guidea 

Het tekort aan werkplekken in het stelsel 

van leren en werken is een probleem. Op 

die manier is dit geen volwaardig traject. 

Frank Janssens,  

onderzoeker Stichting Innovatie & Arbeid 
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Het aantal nieuw afgesloten ILW-contracten stijgt jaar na jaar. In 2015 stijgt het aantal tot 261 

(+15% t.o.v. 2014). 

Syntra 

In 2014-2015 volgen 402 leerlingen Syntra leertijd, een daling ten opzichte van de voorgaande 

jaren. De opleiding ‘Hulpkok’ is net al vorig jaar de populairste opleiding met 211 leerlingen 

(52%). 

Aantal leerlingen30 in Syntra leertijd in de horecasector -2010/2015- 

  '10-'11 '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 

Horeca 812 622 443 427 402 

Bron: Syntra 
Bewerking door Guidea 

Op 1 februari 2015 hebben 290 jongeren in de horecasector een leerovereenkomst 

afgesloten. In absolute aantallen betekent 290 een stijging van het aantal leerovereenkomsten in 

vergelijking met de voorgaande jaren. Meer dan de helft van de jongeren koos voor het 

opleidingsgebied Hulpkok (56%).  

Aantal leerovereenkomsten in de Leertijdopleiding van Syntra per sector -2011/2015- 

  2011 2012 2013 2014 2015 

  n % n % n % n % n % 

Horecasector 335 9,5 322 9,7 285 9,5 246 8,7 290   11,1 

Totaal alle sectoren 3.542 100 3.319 100 3.007 100 2.835 100 2.611  100  

Bron: Syntra, bewerking door Departement WSE, afbakening o.b.v. paritair comité, meting op 01/02 
Bewerking door Guidea 

Een variant van de leerovereenkomst, maar dan voor niet-leerplichtigen, is de stageovereenkomst 

georganiseerd door Syntra Vlaanderen. De stageovereenkomst combineert een praktijkopleiding 

in een bedrijf met cursussen in een Syntra-campus. Een stageovereenkomst duurt minstens 6 

maanden en maximaal de duur van een ondernemings-opleiding. In 2015 zijn er 23 stage-

overeenkomsten in de horecasector, hetzelfde aantal als het jaar voordien. Het aandeel van de 

horecasector daalt wel van 3,0% naar 2,7%. 

 

                                                      
30 Uitgedrukt in aantal contracten die minimum 1 dag gelopen hebben 

Duaal leren vereist dat je als sector zwaar investeert in de werkgevers. Je moet 

voldoende plaatsen vinden, meer dan er leerlingen zijn. Leerlingen zouden op 

verschillende plaatsen moeten kunnen leren. In de horecasector heb je veel kleine 

werkgevers en je zal niet op één plaats alle nodige competenties leren. 

Katleen De Rick, onderzoeksmanager HIVA-KU Leuven 
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© 2017 Guidea – Rapport arbeidsmarkt  47 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

7 Werknemersopleidingen 

Opleidingsinspanningen 

Tabel 7-1: Aandeel werknemers in een opleidingsactiviteit in horecasector en alle sectoren -

2013- 

  
Deelnemers aan een opleidingsactiviteit (in % van de gemiddelde 

werkgelegenheid) 

  Formele Informele Initiële 

Horecasector 15,5 10,4 2,1 

Alle sectoren 43,9 24,9 1,2 

Bron: NBB (De sociale balans 2013) 
Bewerking door Guidea 

In de sociale balans vinden we cijfers terug over de opleidingsinspanningen van ondernemingen. In 

2013 nam in totaal 15,5% van de horecawerknemers in de ondernemingen (van de beperkte 

populatie31) deel aan een of meer formele opleidingen32. Tegelijkertijd volgde 10,4% van de 

werknemers een informele opleiding33 en nam 2,1% van het personeel deel aan een programma 

voor initiële opleiding34. De eerste twee percentages liggen in de horecasector ruim onder het 

gemiddelde. Enkel het laatste percentage ligt boven het gemiddelde.  

Tabel 7-2: Aandeel bestede werkuren aan opleidingsactiviteiten in horecasector en alle sectoren -

2013- 

  Aan opleidingsactiviteiten bestede werkuren (in % van de gewerkte uren) 

  Formele Informele Initiële Totaal 

Horecasector 0,3 0,3 0,6 1,1 

Alle sectoren 0,9 0,5 0,3 1,7 

Bron: NBB (De sociale balans 2013) 

Bewerking door Guidea 

We zien hetzelfde patroon voor de aan opleidingsactiviteiten bestede werkuren en nettokosten. 

Zowel voor formele als informele opleidingen ligt de horeca onder het gemiddelde. Voor initiële 

opleidingen ligt dit erboven. 

Tabel 7-3: Aandeel van de opleidingsactiviteiten in de personeelskosten in horecasector en alle 

sectoren -2013- 

  
Aan opleidingsactiviteiten verbonden nettokosten (in % van de 

personeelskosten) 

  Formele Informele Initiële Totaal 

Horecasector 0,34 0,26 0,10 0,71 

Alle sectoren 1,23 0,49 0,07 1,78 

Bron: NBB (De sociale balans 2013) 

Bewerking door Guidea 

                                                      
31 2.643 ondernemingen in de horecasector 
32 Door lesgevers uitgewerkte cursussen en stages. De lesgevers zijn verantwoordelijk voor de organisatie 

en inhoud ervan ten behoeve van een groep cursisten op een andere plaats dan de werkplek. 
33 Andere opleidingsactiviteiten waarvan de organisatie en de inhoud in hoge mate worden bepaald door de 

cursist afhankelijk van zijn individuele behoeften en in rechtstreeks verband met het werk of de werkplek. 
Deze activiteiten omvatten ook het bijwonen, voor leerdoeleinden, van conferenties of handelsbeurzen. 
34 Opleiding die gedurende minimaal zes maanden wordt verstrekt aan personen die tewerkgesteld zijn in 

het kader van alternerend leren en werken en die het behalen van een diploma tot doel heeft. 
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Een tekort aan opleidingsinspanningen 

De opleidingsinspanningen in de horecasector liggen lager dan gemiddeld. Wat zijn de 

mogelijke oorzaken hiervan? 

Door het hoge verloop vragen werkgevers zich af waarom ze nog zouden investeren 

in een werknemer. Op die manier wordt het een vicieuze cirkel waardoor het verloop 

verder stijgt. Dit heeft terug gevolgen voor het volgen van opleidingen. 

Door de schaarste aan goede geschoolde werkkrachten zijn werkgevers ook bang om 

(goede) werknemers die zich bijscholen kwijt te spelen aan andere werkgevers.  

De kostprijs en loonkost voor een opleiding zijn vaak hoog. Als een werkgever 

iemand op opleiding stuurt moet de werkgever zijn loon betalen maar ook op zoek 

gaan naar iemand anders die ook betaald moet worden. De loonkost voor die dag 

terugbetalen zou een faciliterende factor zijn.  

Werkgevers hebben vaak te weinig kennis over het aanbod aan opleidingen. Dit is 

niet enkel voor de horecasector, maar een algemene vaststelling. 

Werkgevers kennen ook vaak de noden van de zaak en de werknemers niet. Als 

werkgever kijkt men niet ver in de toekomst en denkt men niet na over wat er 

over 5 à 10 jaar nodig zal zijn. Daarnaast is het voor werkgevers moeilijk om de 

competenties van hun werknemers in kaart te brengen. 

Tot slot is er ook een algemene desinteresse in de opleidingen die werken rond 

sociale vaardigheden en attitudes. In tegenstelling tot praktische opleidingen zijn 

deze niet meetbaar. Een werkgever verwacht vaak meteen resultaat van een opleiding.  

Katleen De Rick, onderzoeksmanager HIVA-KU Leuven 

Mirjam Tijssen, account manager VDAB West-Vlaanderen 

Pieter Tratsaert, directeur Horeca Vorming Vlaanderenn 
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Opleidingen Horeca Vorming Vlaanderen 

Tabel 7-4: Aantal inschrijvingen, gevolgde opleidingen en behaalde certificaten bij het Vlaams 

opleidingscentrum -2015- 

 Inschrijvingen 
Opleiding 

gevolgd 
Certificaat 

 n % n % n % 

Totaal 9.198   6.494   5.777   

Gewesten             

Vlaanderen 7.031 76,4% 4.883 75,2% 4.373 75,7% 

Wallonië 219 2,4% 153 2,4% 144 2,5% 

Brussel 476 5,2% 335 5,2% 309 5,3% 

Buitenland 14 0,2% 10 0,2% 9 0,2% 

Niet gekend 1.458 15,9% 1.113 17,1% 942 16,3% 

Dimensiegrootte             

1 tot 4 wn’s 1.423 15,5% 977 15,0% 882 15,3% 

5 tot 9 wn’s 774 8,4% 551 8,5% 489 8,5% 

10 tot 19 wn’s 867 9,4% 595 9,2% 533 9,2% 

20 tot 49 wn’s 765 8,3% 589 9,1% 549 9,5% 

50 of meer wn’s 865 9,4% 615 9,5% 582 10,1% 

Niet gekend 4.504 49,0% 3.167 48,8% 2.742 47,5% 

Subsector             

Hotels 2.048 22,3% 1.459 22,5% 1.378 23,9% 

Overige 

accommodaties 
266 2,9% 196 3,0% 187 3,2% 

Restaurants 3.655 39,7% 2.410 37,1% 2.092 36,2% 

Catering 597 6,5% 409 6,3% 361 6,2% 

Drinkgelegenheden 552 6,0% 389 6,0% 353 6,1% 

Geen nacebel-code 55 

of 56 
622 6,8% 518 8,0% 464 8,0% 

Sector / werkgever niet  

gekend 
1.458 15,9% 1.113 17,1% 942 16,3% 

Geslacht             

Man 5.127 55,7% 3.660 56,4% 3.190 55,2% 

Vrouw 4.069 44,2% 2.832 43,6% 2.585 44,7% 

Onbekend 2 0,0% 2 0,0% 2 0,0% 

Leeftijd             

< 25 jaar 1.642 17,9% 1.206 18,6% 1.076 18,6% 

25 tot 35 jaar 3.083 33,5% 2.064 31,8% 1.837 31,8% 

36 tot 50 jaar 2.345 25,5% 1.599 24,6% 1.428 24,7% 

51 tot 65 jaar 811 8,8% 624 9,6% 578 10,0% 

> 65 jaar 22 0,2% 17 0,3% 17 0,3% 

Leeftijd onbekend 1.295 14,1% 984 15,2% 841 14,6% 

Bron: interne gegevens 
Bewerking door Guidea 
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Het Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, kortweg Horeca 

Vorming Vlaanderen, heeft als opdracht opleidingen te ontwikkelen en te organiseren voor 

werknemers actief in de horeca. In de praktijk is er een Vlaams, Waals en Brussels 

opleidingscentrum. 

 

In 2015 registreerde het Vlaams opleidingscentrum 9.198 inschrijvingen voor hun opleidingen, 

een daling met 2% ten opzichte van het jaar voordien. Van de 9.198 inschrijvingen bij het Vlaams 

opleidingscentrum in 2015 hebben 6.494 werknemer-cursisten ook effectief de opleiding 

gevolgd35, 5.777 certificaten zijn uitgereikt.  

De verdeling voor de inschrijvingen is voor alle variabelen quasi gelijklopend met de verdeling van 

de gevolgde opleidingen en de uitgereikte certificaten. Hieronder sommen we voor het Vlaams 

opleidingscentrum de verschillende resultaten voor 2015 op wat betreft inschrijvingen:  

 76% van de inschrijvingen zijn afkomstig van een werknemer werkzaam in een 

onderneming met hoofdzetel in Vlaanderen. De categorie ‘Niet gekend’ buiten 

beschouwing gelaten, is dit 91%. 

 De grootste groep inschrijvingen is afkomstig van werknemers tewerkgesteld in een 

onderneming met 1 tot 4 werknemers (16%) of meer dan 50 werknemers (9%). 

Beperken we ons tot de gekende dimensiegroottes dan hebben beiden samen 49% 

aandeel. Op de arbeidsmarkt liggen beide aandelen lager. In werkelijkheid zijn er 23% 

werknemers tewerkgesteld in een onderneming met 1 tot 4 werknemers, terwijl dit 

aandeel hier 29% is. Bij de ondernemingen met 50 werknemers of meer is het werkelijke 

aandeel 16%, terwijl dit hier 19% is.36 

 40% van de inschrijvingen is een werknemer uit de subsector ‘restaurants’ en  22% 

een werknemer uit de subsector ‘hotels’. Hoewel de subsector ‘restaurants’ het hoogste 

percentage heeft, zijn ze toch ondervertegenwoordigd. Hun aandeel ligt ruim 20 

procentpunten lager dan bij de werkelijke verdeling. Hotelwerknemers zijn daarentegen 

beter vertegenwoordigd. Bij 16% is de sector onbekend of werkt men niet in PC302.  

                                                      
35 Er kunnen verscheidene redenen zijn waarom een ingeschreven persoon de opleiding niet 

volgt: annulatie van de opleidingssessie, annulatie door de persoon zelf (al dan niet vooraf 

gemeld), inschrijving op de wachtlijst. 
36 Werkelijke aandelen betreffen het jaar 2015 (Vlaanderen) 

Opleidingen bij Horeca Vorming Vlaanderen zijn in de eerste plaats enkel beschikbaar 

voor werknemers. Werkgevers kunnen in een aantal gevallen deelnemen, bijvoorbeeld als 

zij ten minste één van hun werknemers inschrijven in onze opleidingen. 

Danielle De Groote,  

domeinverantwoordelijke Projecten en Logistiek Horeca Vorming Vlaanderen   
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 56% van de inschrijvingen betreft een mannelijke werknemer, 44% een vrouwelijke 

werknemer. Dit verschil is kleiner dan vorig jaar. Op de arbeidsmarkt is de verdeling 

evenwel evenwichtiger. 

 51% van de inschrijvingen is een werknemer jonger dan 35 jaar. Als we de categorie 

‘leeftijd onbekend’ wegdenken, is dit bijna 60%. In werkelijkheid is 46% van de 

horecawerknemers jonger dan 35 jaar. 

 

In het kader van het project ‘Kwaliteitsvolle Leerbedrijven’ biedt Horeca Vorming Vlaanderen 

een Leermeesteropleiding aan voor wie in een horecabedrijf leerlingen, werkzoekenden of 

nieuwe werknemers onthaalt en begeleidt in een stage, een leercontract of een bedrijfsopleiding. 

Deze opleiding wordt door de FOD WASO in aanmerking genomen voor bedrijven die een 

dossier indienen voor de doelgroepvermindering voor mentors. In 2015 zijn er in totaal 109 

getuigschriften afgeleverd voor de basisopleiding leermeester. 

Tabel 7-5: Aantal uitgereikte getuigschriften in de opleidingen leermeester -2015- 

Aantal sessies Opleiding Aantal getuigschriften 

13 Leermeester in de horeca -basis 109 

2 
Netwerkmoment leermeesters & stagebegeleiders: 

Gesprekstechnieken 
15 

1 
Netwerkmoment leermeesters & stagebegeleiders: 

Driehoeksgesprek (basis) 
10 

Bron: Interne gegevens 
Bewerking door Guidea 

  

In de aanloop naar de witte kassa hebben opleidingen rond 

kostenbeheersing een serieuze boost gekend. 

Pieter Tratsaert, 

directeur Horeca Vorming Vlaanderen  
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Jobbegeleiding 

Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer en van zijn werkgever 

door een bedrijfsexterne coach (VDAB of een partnerorganisatie van VDAB). Deze nieuwe 

werknemer behoort tot de kansengroepen. De begeleiding gebeurt met het oog op het behoud 

van de tewerkstelling. De doelstelling is de ontwikkeling van vaardigheden, attitudes en 

communicatie met het oog op een kwalitatieve en duurzame tewerkstelling alsook een vlotte 

integratie van de werknemers. Voor laagtaalvaardige werknemers is taalcoaching tijdens de 

jobcoaching mogelijk. Hierbij wordt ook de werkomgeving ondersteund. Taalcoaching 

(ondersteuning van werknemers op talig vlak) dient te worden onderscheiden van NODW 

(vaktechnische opleiding Nederlands voor werknemers).  

 

In 2015 werden 7 jobcoachings gestart in de horecasector, al dan niet in combinatie met 

taalcoaching. Dat is net geen procent van alle gestarte jobcoachings. De voorbije jaren lag het 

aantal jobcoachings in de horecasector wel hoger. 

Tabel 7-6: Aantal gestarte jobcoachings in de horeca en alle sectoren -2010/2015- 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Horeca 41 41 54 54 22 7 

Alle sectoren 1.420 1.197 1.034 1.027 948 826 

Aandeel 2,9% 3,4% 5,2% 5,3% 2,3% 0,8% 

Bron: VDAB 
Bewerking door Guidea 

Taalopleiding en -begeleiding 

Taalcoaching is een begeleiding en ondersteuning op het vlak van taal voor de werkzoekende 

en vakinstructeur tijdens een werkzoekendenopleiding of voor werknemers en de werkomgeving 

tijdens de jobcoaching. Het gaat hier niet over het vaktechnisch aanleren van de Nederlandse taal. 

In 2015 werden 46 nieuwe taalcoachings in het kader van een vaktechnische 

werkzoekendenopleiding gestart in de horecasector. Dat is bijna 16% van alle gestarte 

taalcoachings. De aantallen schommelen doorheen de jaren. 

Tabel 7-7: Aantal gestarte taalcoachings in de horeca en alle sectoren -2010/2015- 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Horeca 57 67 32 29 39 46 

Alle sectoren 291 382 306 379 322 294 

Aandeel 19,6% 17,5% 10,5% 7,7% 12,1% 15,6% 

Bron: VDAB 
Bewerking door Guidea 

Er is een heel divers publiek aan het werk in de sector, bijvoorbeeld van vreemde origine. 

Die jobcoachings zijn daarop gericht en daarom moet er meer op worden ingezet. 

Katleen De Rick, onderzoeksmanager HIVA-KU Leuven 
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Cijfers over taalcoaching in combinatie met jobcoaching voor werknemers zitten vervat in de 

tabel over jobcoaching. 

Tabel 7-8: Trajecten Nederlands op de werkvloer in de horecasector -2015- 

Provincie Aantal uren Aantal cursisten Aantal opleidingen  

Antwerpen 34 6 3 

Brussel 354 28 16 

Limburg 30 2 2 

Oost-Vlaanderen 148 14 7 

Vlaams-Brabant 470 24 11 

West-Vlaanderen 122 9 5 

Totaal 1.158 83 44 

Bron: Interne gegevens 
Bewerking door Guidea 

Nederlands Op De Werkvloer (NODW) wordt in kleine groepjes of individueel gegeven, in het 

bedrijf, op de werkvloer door een instructeur Nederlands van VDAB. De focus ligt op 

praktijkgericht de Nederlandse taal aanleren in concrete werksituaties. Voor de Nederlandstalige 

collega’s is een aparte korte module ontwikkeld.37 

In 2015 bedroeg het aantal opleidingsuren NODW 1.158. Er waren in totaal 83 cursisten in 44 

opleidingen. 

 

 

 

                                                      
37 Volledige uitleg Nederlands op de werkvloer, zie bijlage 
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8 Ontvangen VDAB vacatures in horecasector 

Evolutie ontvangen vacatures in de horecasector 

Tabel 8-1: Evolutie VDAB-vacatures in het Normaal Economisch Circuit rechtstreeks aan VDAB 

gemeld in de horecasector per beroep -2013/2015- 

Beroep 2013 2014 2015 

HA3910 Keukenmedewerker 919 1.008 1.121 

HA5830 Kelner restaurant 874 1.029 1.010 

HA3210 Hulpkok 887 839 956 

HA5840 Kelner brasserie 679 659 860 

HA3120 Chef-kok 611 586 729 

HA5910 Polyvalent medewerker restaurant 691 643 681 

HA5990 Hulpkelner 447 505 589 

HA1310 Hotelreceptionist 406 384 443 

HA3990 Afwasser 320 397 409 

HA5820 Barman 338 398 352 

HA1990 Kamerjongen Kamermeisje 207 263 246 

HA5110 Maître d'hôtel 74 83 109 

HA3215 Hulpkok grootkeuken 31 79 101 

HA1115 Verantwoordelijke hotel restaurant 10 9 98 

HA1110 Manager hotel restaurant 40 65 89 

HA3125 Chef-kok grootkeuken 22 36 80 

HA1910 Polyvalent hotelmedewerker 9 20 59 

HA5120 Uitbater café/brasserie 21 32 30 

HA3810 Pizzabakker 21 29 27 

HA1130 Verantwoordelijke kamerpersoneel 3 24 21 

HA1210 Hotelconciërge 11 5 11 

HA5810 Wijnkelner 6 8 11 

HA1320 Onthaalmedewerker hotel 15 14 9 

HA3115 Verantwoordelijke grootkeuken 4 3 1 

HA3811 Wafel- en pannenkoekenbakker 1 1 0 

Nace 55 - Andere beroepen 1.514 1.662 2.277 

Totaal 8.161 8.781 10.319 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

Bovenstaande tabel toont het aantal ontvangen vacatures per beroep binnen de nacebel 2003 

code 55 (horeca). De vacatures zijn opgesplitst tussen horecaberoepen en ‘andere beroepen’. 

Deze ‘andere beroepen’ zijn vaak ondersteunend personeel. Binnen deze groep zijn de meeste 
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vacatures voor schoonmaakpersoneel, 

begeleider culturele en recreatieve activiteiten, 

verkoper, receptionist en winkelmedewerker.  

Het aantal vacatures is tussen 2013 en 

2015 gestegen met 26%. De beroepen met 

de meeste vacatures zijn: keuken-

medewerker, kelner restaurant en 

hulpkok. Samen zijn ze in 2015 goed voor bijna 

30% van alle vacatures in de horecasector. 22% 

van alle vacatures in de horeca is voor beroepen die niet specifiek horeca zijn. 

Kenmerken vacatures 2015 

Tabel 8-2: VDAB-vacatures in de horecasector per subsector -2015- 

  n Hotels 
Overige 

logies 
Restaurants 

Drankgele-

genheden 

Kantines 

en 

catering 

Horecapersoneel (HA) 8.042 17% 5% 59% 9% 10% 

Andere beroepen 2.277 16% 35% 30% 5% 14% 

Totaal 10.319 17% 11% 52% 8% 11% 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

De meeste vacatures in de horecasector zijn te vinden in de subsector van de restaurants 

(52%), de minste bij de drinkgelegenheden (8%). Er zijn verschillen tussen de specifieke 

horecaberoepen en de andere beroepen. Het verschil is vooral groot voor de ‘overige logies’. 

Daar zijn er heel wat vacatures voor het beroep van begeleider van recreatieve activiteiten, 

voornamelijk voor de kampeerterreinen. 

Tabel 8-3: VDAB-vacatures in de horecasector per vestigingsplaats -2015- 

  n Antwerpen Limburg 
Oost-

Vlaanderen 

Vlaams- 

Brabant 

West-

Vlaanderen 

Buiten 

Vlaanderen 

Horecapersoneel 

(HA) 
8.042 20% 11% 16% 12% 33% 8% 

Andere beroepen 2.277 20% 8% 13% 7% 16% 37% 

Totaal 10.319 20% 10% 15% 11% 29% 14% 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

De meeste vacatures voor de horecasector bevinden zich in West-Vlaanderen (29%) en 

Antwerpen (20%). Opvallend is ook hier het verschil tussen vacatures voor specifieke horeca-

beroepen en voor ‘andere beroepen’. Het verschil is vooral groot voor West-Vlaanderen. 33% 

van de vacatures voor specifieke horecaberoepen bevindt zich in West-Vlaanderen, terwijl dit 

Vacatures in de horecasector worden 

heel vaak via een affiche zomaar aan 

het raam uitgehangen, zonder daarbij 

de benodigde vaardigheden te 

vermelden. 

Katleen De Rick, 

onderzoeksmanager HIVA-KU Leuven 
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slechts 16% is voor de andere beroepen in de horecasector. 37% van de vacatures voor de 

andere beroepen bevindt zich buiten Vlaanderen, vermoedelijk vooral Brussel.  

Tabel 8-4: VDAB-vacatures in de horecasector per regime -2015- 

  n Voltijds Deeltijds 

Horecapersoneel (HA) 8.042 61% 39% 

Andere beroepen 2.277 41% 59% 

Totaal 10.319 56% 44% 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

56% van alle vacatures binnen de horecasector in 2015 is voor een voltijdse job, 44% voor een 

deeltijdse. Er is een opmerkelijk verschil tussen horecaberoepen en andere beroepen. Van alle 

horecaberoepen is 61% voltijds en 39% deeltijds. Bij de andere beroepen is slechts 41% van de 

vacatures voor een voltijdse job en 59% voor een deeltijdse.  

Ook binnen de typische horecaberoepen zijn er grote verschillen. Verantwoordelijke functies zijn 

vaker voltijds dan andere. Zo is 96% van de vacatures voor een verantwoordelijke hotel -

restaurant en 94% van de vacatures voor een chef-kok voltijds.  

Knelpuntenberoepenlijst horeca 201638 

In tabel 7- 5 geven we een overzicht van de knelpuntberoepen in horeca. Het knelpuntkarakter 

van een beroep kan veroorzaakt worden door: 

 een kwantitatief tekort aan arbeidskrachten: 

 het beroep wordt niet (meer) aangeleerd; 

 er is te weinig uitstroom uit bepaalde studierichtingen; 

 deeltijds werkenden zijn niet beschikbaar voor een voltijdse job. 

 een kwalitatief tekort aan arbeidskrachten: 

 er zijn voldoende werkzoekenden, maar er is een tekort aan vakbekwame mensen; 

 er zijn voldoende werkzoekenden, maar er is een tekort aan mensen met ervaring 

of met bijkomende specifieke kennis (bv. Van bepaalde technieken of machines) of 

met bepaalde eigenschappen (bv. kennis van techniek en commerciële vaardigheden, 

zelfstandig kunnen werken, nauwgezet kunnen werken, leiding kunnen geven, 

communicatieve vaardigheden). 

 arbeidsomstandigheden: 

 er zijn voldoende werkzoekenden maar omwille van laag loon, ongezond of zwaar 

werk, veel stress, ongunstige tijdsregeling (weekendwerk, avondwerk, deeltijds werk 

of gesplitste diensten) stellen ze zich niet beschikbaar voor de vacatures; 

 statuut van zelfstandige. 

                                                      
38 Bron: VDAB 
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Tabel 8-5: Knelpuntberoepenlijst horeca -2016- 

BEROEP 

Ontvangen jobs 

2015 (Normaal 

Economisch Circuit 

zonder 

uitzendopdrachten) 

Oorzaak knelpuntkarakter 

Kwantitatief Kwalitatief 
Specifieke 

arbeidsomstandig

heden 

Hotelpersoneel 503       

Hotelreceptionist (m/v) 503   X X 

Keukenpersoneel 2.645       

Chef-kok grootkeuken 

(m/v) 
166 X X X 

Chef-kok (m/v) 991 X X X 

Hulpkok grootkeuken 

(m/v) 
339   X X 

Hulpkok (m/v) 1.149   X X 

Zaalpersoneel 3.057       

Kelner brasserie (m/v) 1.022   X X 

Maître d'hôtel (m/v) 153   X X 

Kelner restaurant (m/v) 1.162   X X 

Hulpkelner (m/v) 720   X X 

 

Hotelreceptionist is een knelpuntberoep omwille van de arbeidsomstandigheden zoals 

nachtwerk. Een hotelreceptionist moet ook klantgericht, organisatorisch sterk en vlot meertalig 

zijn. Er is een groot verloop: competente hotelreceptionisten zijn verzorgde, communicatieve 

mensen en die zijn ook gegeerd in andere sectoren. 

Chef-kok is een kwantitatief knelpuntberoep: de instroom van chef-koks vanuit het horeca-

onderwijs blijft onvoldoende. De afgestudeerden stromen ook niet allemaal door naar de 

horecasector. Studenten hebben immers competenties die in andere sectoren ook gegeerd zijn: 

ze zijn gedisciplineerd, (klant)vriendelijk, meertalig, kennen etiquette,… De hoge kwalitatieve 

eisen versterken het knelpunt. De chef-kok moet niet enkel prima kunnen koken maar ook 

plannen en organiseren, leiding geven, aankopen regelen en het werkingsbudget beheren. Het is 

een (doorgroei)functie die een zekere maturiteit vergt. Karakteristiek voor de horecasector zijn 

de specifieke werkomstandigheden zoals onderbroken diensten, avond- en weekendwerk en de 

hoge werkdruk. De competenties voor een chef-kok grootkeuken zijn vergelijkbaar met deze 

van chef-kok in een restaurant. De arbeidstijden zijn doorgaans regelmatiger. Er worden hoge 

professionele eisen gesteld aan hulpkoks. Hij/zij moet de job goed kennen en zelfstandig kunnen 

werken. De vacatures zijn moeilijk in te vullen, zeker tijdens de toeristische vakantiemaanden in 

Het is moeilijk voor werkgevers om goed gekwalificeerd personeel te vinden en te houden. 

Daarom kiezen sommigen ervoor kleinschalig te blijven. 

Mirjam Tijssen, account manager VDAB West-Vlaanderen 
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West-Vlaanderen. De horeca kent atypische arbeidstijden wat voor veel werkzoekenden een 

bijkomende drempel is. 

De arbeidsomstandigheden van kelners zijn specifiek omwille van de arbeidstijden die vaak 

onvoorspelbaar zijn. Kelners zijn bovendien het uithangbord van de zaak: een gedegen 

vaktechnische kennis, sociale vaardigheden en een verzorgd voorkomen en uitstraling zijn 

essentieel. In de toeristische centra is meertaligheid belangrijk. Een andere instroompiste is 

beroepservaring. Kelners bouwen door wisselende contracten snel ervaring en kennis op. Het 

grote verloop noopt de sector tot een permanente zoektocht naar nieuwe werknemers. Een 

maître d’hôtel organiseert de werkzaamheden in de zaal en geeft leiding aan hulpkelners en 

kelners. Dit beroep vereist ook een grote productkennis, kennis van technieken,… Kelners met 

ervaring, organisatorisch talent en leidinggevende capaciteiten, groeien door. De wisselende 

werkuren met prestaties op zon- en feestdagen en ’s avonds bemoeilijken het vinden en de 

retentie van geschikte kandidaten. 

 

 

De moeilijke zoektocht naar zaalpersoneel 

Het blijkt veel moeilijker om zaalpersoneel te vinden in vergelijking met 

keukenpersoneel. 

Hoe komt dit? 

Enerzijds is er het  imago. Er leeft de perceptie dat iedereen de zaal kan doen en bij 

wijze van spreken twee borden kan dragen. Anderzijds is het ook zo dat je in de 

keuken wel degelijk bepaalde technieken moet beheersen die je niet nodig hebt in de 

zaal. 

Daarenboven vraagt men veel van een persoon die in de zaal staat: meertaligheid, 

flexibiliteit, goed voorkomen, etc.  Een bijkomende stressfactor daarbij is het contact 

met klanten die veeleisend zijn. Dit geeft een zwaardere belasting aan de job. Dit is 

overduidelijk veel minder aanwezig bij een keukenfunctie. In de keuken kan men een 

introverter persoon achter de schermen plaatsen. 

Danielle De Groote, domeinverantwoordelijke Projecten en Logistiek Horeca Vorming Vlaanderen   

Katleen De Rick, onderzoeksmanager HIVA-KU Leuven  

Mirjam Tijssen, account manager VDAB West-Vlaanderen 
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9 Werkbaarheid 

De mobiliteit in de horecasector is hoog. Werkbaar werk is dan ook van belang voor 

zowel werknemers als ondernemers. Wie meer werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in 

het werk, leert meer, is minder vaak ziek en blijft langer aan de slag (Stichting Innovatie en 

Arbeid, 2013a). Een job met een goede jobkwaliteit zorgt voor bevlogen werknemers die loyaler 

zijn aan hun werkgever en de sector (Guidea, 2012b). Sommige aspecten van de kwaliteit van de 

arbeid zijn van cruciaal belang om deze betrokkenheid en loyaliteit te verhogen. Zo is de loyaliteit 

van werknemers afhankelijk van voldoende loopbaankansen en doorgroeimogelijkheden, een 

goede relatie met de werkgever, voldoende werkzekerheid, voldoende autonomie, voldoende 

overleg, voldoende variatie, voldoende leermogelijkheden en voldoende tijd om het werk goed te 

kunnen uitvoeren (Guidea, 2013a). 

 

Tabel 9-1: Werkbaarheidsknelpunten en –risicofactoren. Vergelijking horecasector / Vlaamse 

arbeidsmarkt. % werknemers die dit beschouwen als problematisch -2013- 

  Horeca 
Vlaamse 

arbeidsmarkt 

Taakvariatie 32,2% 23,7% 

Leermogelijkheden 28,9% 18,0% 

Psychische vermoeidheid / werkstress 27,8% 29,3% 

Werkdruk 27,2% 29,0% 

Autonomie 21,7% 19,0% 

Welbevinden in het werk 21,1% 18,1% 

Arbeidsomstandigheden 17,8% 12,9% 

Werk-privé balans 15,2% 10,8% 

Relatie directe leiding 11,1% 14,4% 

Emotionele belasting 8,8% 20,0% 

Bron: Innovatie en Arbeid, 2013b.  

Bewerking door Guidea 

Werknemers in de horeca ervaren knelpunten op het vlak van leermogelijkheden, 

taakcomplexiteit, fysieke belasting en balans werk-privé. Werknemers ondervinden vaak 

onvoldoende ondersteuning van de werkgever op het vlak van leermogelijkheden. Werkgevers in 

de horeca zijn zich onvoldoende bewust van de belangrijke rol die zij spelen in het werkbaar 

maken en houden van de job door het bieden van opleidingskansen en loopbaankansen. Ook de 

taakcomplexiteit is een knelpunt. Uit eigen onderzoek bij horecawerknemers blijkt dat de helft 

van de werknemers het werk vaak tot altijd op routine doet, wat inderdaad eerder lijkt te wijzen 

op een beperkte taakvariatie (Guidea, 2013a). Niettegenstaande het werk veelal op routine kan 

Bepaalde percentages in de monitor van werkbaarheid zijn mogelijks een onderschatting 

aangezien je data verzamelt bij de actieve werknemers, de blijvers. 

Frank Janssens, onderzoeker Stichting Innovatie & Arbeid 
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worden uitgevoerd, wordt er toch heel wat gevraagd op het vlak van het aanbrengen van 

oplossingen voor problemen op het werk. Werknemers moeten regelmatig oplossingen voor 

problemen  zoeken en ze moeten omgaan met een grote verscheidenheid en afwisseling in 

situatie, sociale contacten en taken (Guidea, 2012b).  

Andere knelpunten zijn de fysieke belasting van de job en de onregelmatige werkuren. Naarmate 

werknemers ouder worden, wegen deze aspecten alsmaar zwaarder. Door het onregelmatig 

werkschema moeten werknemers veel opofferen op sociaal, familiaal en recreatief vlak. Ze zijn 

dan ook vragende partij naar een voorspelbaar, regelmatig werkschema én inspraak en respect 

voor dit werkschema.   

Op het vlak van emotionele belasting als gevolg van de moeilijke contacten met gasten of 

collega’s haalt horeca dan weer betere werkbaarheidsscores dan de Vlaamse arbeidsmarkt in 

het algemeen. Andere troeven die het werken in de sector aantrekkelijk maken zijn: 

 het werken in een dynamische-energieke omgeving,  

 de verscheidenheid aan contacten en situaties,  

 het werken in team, 

 de mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling, 

 het kwijt kunnen van creativiteit, 

 de mogelijkheid om dicht bij huis te werken (Guidea, 2013b). 
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10 Bijdrageverminderingen 

Voor werkgevers zijn er de bijdrageverminderingen waarbij de brutoloonkost voor de 

werkgever verlaagd wordt. De vermindering die het vaakst gebruikt wordt in de horeca is 

deze van ‘eerste aanwervingen’ voor nieuwe werkgevers. Het aandeel van de horeca in het 

totaal aantal VTE’s waarvoor een vermindering werd aangevraagd, ligt op 11,1%. Het groot 

aandeel starters in de horeca kan hier een verklaring voor zijn.  

Op de tweede plaats staat de vermindering voor ouderen, al is het aandeel van de horeca daar 

minder groot (3,4%). Het aandeel van de horeca bij de vermindering voor jonge werknemers 

(6,7%) alsook voor langdurig werklozen (5,9%) ligt hoger.  

Tabel 9-2: Aantal en aandeel VTE’s in horecasector in België voor wie een vermindering werd 

aangevraagd per soort -2015- 

  VTE's Aandeel horeca 

Structurele vermindering 73.429 3,61% 

Oudere werknemers 5.728 3,35% 

Jonge werknemers 1.713 6,66% 

Langdurig werklozen - werkzoekenden 2.860 5,87% 

Eerste aanwervingen 6.160 11,12% 

Bron: RSZ, 2015Q2 

Bewerking door Guidea 

Daarnaast is er ook nog een bijdragevermindering specifiek voor de horeca voor het 

tewerkstellen van maximaal 5 vaste voltijdse werknemers. Cijfers hierover zijn nog niet gekend. 

Voor werknemers is er de werkbonus. De werkbonus is een vermindering van de 

persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor medewerkers met lage lonen. Daardoor ontvangen 

ze een hoger nettoloon, zonder dat de brutoloonkost toeneemt. Naarmate het loon stijgt, daalt 

de werkbonus (bron: SD Worx). Deze maatregel is voor 57.837 VTE’s in de horecasector van 

toepassing. Het aandeel van de horeca ligt hier op 5,9%.  
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11 Outplacement 

Ontslagen werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op outplacement bij hun 

zoektocht naar een nieuwe job. Een outplacementkantoor begeleidt en adviseert de ontslagen 

werknemer bij de zoektocht naar een nieuwe job: 

 Psychologische ondersteuning van de ontslagen werknemer 

 Begeleiding bij de zoektocht naar vast werk 

 Begeleiding bij de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst 

 Begeleiding bij de overschakeling naar een nieuwe werkomgeving 

 Administratieve ondersteuning 

 

VDAB is enkel op de hoogte van outplacement in kader van collectief ontslag en bij tussenkomst 

van het Sociaal Interventiefonds. Cijfers hebben dan ook enkel op die vormen betrekking en 

geven geen volledig beeld van outplacement. 

Cijfers 2015: 

- 35 van 185 werknemers die betrokken waren bij faillissement van in totaal 32 bedrijven 

kregen outplacementbegeleiding. 

- 1 van de 2 werknemers die betrokken waren bij collectief ontslag kreeg outplacement-

begeleiding. 

(Bron: VDAB)  
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12 Bijlage 

Werkzoekenden met aspiraties in horeca 

Gemiddeld aantal werkzoekenden met beroepsaspiraties voor een horecaberoep -2015- 

  wz13 wz14 wz15 

HA3910 Keukenmedewerker 7.923 9.055 9.893 

HA3990 Afwasser 3.559 4.661 5.296 

HA5840 Kelner brasserie 3.045 2.814 2.961 

HA5820 Barman 1.812 2.064 2.340 

HA5990 Hulpkelner 1.773 1.904 2.106 

HA3210 Hulpkok 1.747 1.899 2.062 

HA5830 Kelner restaurant 1.038 1.589 1.854 

HA3215 Hulpkok grootkeuken 1.770 1.679 1.635 

HA5910 Polyvalent medewerker restaurant 971 1.280 1.601 

HA1990 Kamerjongen Kamermeisje 1.169 1.434 1.546 

HA1310 Hotelreceptionist 916 1.121 1.184 

HA3120 Chef-kok 550 575 603 

HA1320 Onthaalmedewerker hotel 377 472 571 

HA3125 Chef-kok grootkeuken 231 261 286 

HA1910 Polyvalent hotelmedewerker 50 135 196 

HA5120 Uitbater café/brasserie 62 90 151 

HA1110 Manager hotel restaurant 72 124 125 

HA5110 Maître d'hôtel 123 123 125 

HA1115 Verantwoordelijke hotel restaurant 49 87 119 

HA3810 Pizzabakker 61 76 81 

HA1210 Hotelconciërge 46 76 78 

HA1130 Verantwoordelijke kamerpersoneel 30 53 68 

HA3115 Verantwoordelijke grootkeuken 18 28 47 

HA5810 Wijnkelner 32 29 29 

HA3811 Wafel- en pannenkoekenbakker 1 8 9 

Bron: VDAB 

Bewerking: Guidea 

Individuele beroepsopleiding 

Een IBO is een opleiding op de werkvloer voor werkzoekenden, gedurende minimaal 1 maand en 

maximaal 6 maanden, waarin de werkzoekende een bepaalde job aangeleerd krijgt door de 

werkgever. Tijdens de IBO ontvangt de werkzoekende een inkomen dat het normale loon 

benadert. Het aandeel van de werkgever in dat inkomen is beperkt. De werkgever betaalt alleen 

een productiviteitspremie. Na succesvolle beëindiging van een IBO volgt altijd een contract van 

onbepaalde duur of onbepaalde duur (als dit de gangbaar is in het aanwervingsbeleid van de 

onderneming). Bij een IBO hoort altijd een opleidingsplan.  
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Instapstage (ISS) 

Een instapstage is een betaalde stage van drie maanden die een jongere kan volgen in een bedrijf, 

een vzw of een overheidsdienst. De stage kan voltijds zijn of halftijds. Is ze halftijds dan wordt de 

andere helft aangevuld met competentieversterkende acties bij VDAB of een partnerorganisatie. 

Onder de begeleiding van de werkgever en VDAB (of partner) ontwikkelt de jongere 

competenties en doet hij ervaring op de werkvloer op. De werkgever stelt een opleidingsplan op. 

Na de stage krijgt de jongere een attest met de competenties die hij verworven heeft en heeft hij 

zijn eerste werkervaring op zak. 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor een 

instapstage. 

 Jonger zijn dan 25 jaar. 

 Niet in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs. 

 Ingeschreven zijn als werkzoekende bij VDAB. 

 Nog in de beroepsinschakelingstijd zitten en al zes maanden achter de rug hebben. 

 

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) 

De beroepsinlevingsovereenkomst verschaft een wettelijk kader om op vrijwillige basis stage te 

laten lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract 

waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer. De stagiair krijgt 

hiervoor geen volwaardig loon maar een vergoeding.  

Doelgroep: werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen, studenten of buitenlanders die in België 

mogen werken.  

Een BIO kan worden afgesloten in de profit- of nonprofitsector.  

Een BIO is niet mogelijk in volgende gevallen: 

 opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst. 

 arbeidsprestaties in het kader van een opleiding. 

 stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep. 

 verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift. 

 

De werkgever en stagiair sluiten een schriftelijke overeenkomst af waarin de doelstellingen en 

praktische modaliteiten van de stage beschreven worden. Een beroepsinlevingsovereenkomst is 

pas geldig als de werkgever een opleidingsplan opstelt dat goedgekeurd wordt door VDAB. 

Stagiair en werkgever kunnen dit opleidingsplan samen opstellen.  

Nederlands op de werkvloer (NODW) 

NODW is een opleiding Nederlands voor anderstaligen die doorgaat in het bedrijf, op de 

werkvloer. De doelstellingen worden bepaald in een vooronderzoek waarbij de instructeur NT2 

meeloopt met de werknemer en de taalgebruiksituaties waarin de cursist moet functioneren in 

kaart brengt. De te bereiken talige doelen worden voorgelegd aan de werkgever. Deze doelen 
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uit op maat van de cursist of groepje cursisten met een zelfde taalprofiel. 

De doelgroep voor job- en taalcoaching zijn volgende kansengroepen: 

 allochtonen 

 50-plussers 

 personen met een arbeidshandicap 

 kortgeschoolden  

 

Definitie kansengroepen VDAB 

Allochtonen 

Iedereen die voldoet aan minimum één van onderstaande voorwaarden behoort tot de 

kansengroep allochtonen: 

 een nationaliteit hebben die niet hoort tot één van de landen van de Europese Unie 

of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland 

 een herkomst hebben die niet hoort tot één van de landen van de Europese Unie of 

IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland 

De herkomst wordt bepaald aan de hand van de historiek van nationaliteiten uit de 

kruispuntdatabank en gaat drie bewegingen terug! 

Voorbeelden 

 iemand die zich vorig jaar heeft laten naturaliseren tot Belg, maar voorheen Chinees 

was, wordt beschouwd als een allochtoon. 

 iemand die geadopteerd geweest is als kind, maar voorheen de Chinese nationaliteit 

had ,wordt beschouwd als een allochtoon. 

 iemand die nu Belg is, voorheen Duits, maar daarvoor Turks was, wordt beschouwd 

als een allochtoon 

Arbeidsgehandicapten 

Iedereen die voldoet aan minimum één van onderstaande voorwaarden behoort tot de 

kansengroep arbeidsgehandicapten: 

 minstens één indicatie "arbeidshandicap" op status "bevestigd" hebben waarvan de 

begindatum niet in de toekomst ligt en de einddatum nog niet verstreken is 

 het hoogste studieniveau is buitengewoon lager onderwijs of buitengewoon 

secundair onderwijs 

 de BuSO-studies niet afgerond hebben én hoogste studieniveau is lager onderwijs, 

eerste graad secundair, deeltijds beroepsonderwijs of tweede graads 

beroepssecundair. 

Kortgeschoolden 

Alle personen van wie het hoogst behaalde diploma één van de volgende is, horen tot de 

kansengroep kortgeschoolden: 

 getuigschrift van het lager onderwijs 
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 getuigschrift van de tweede graad van het algemeen-, technisch-, kunst- of beroeps 

secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO) 

 getuigschrift deeltijds beroepssecundair onderwijs 

 getuigschrift leertijd (middenstandsopleiding) 

 diploma of getuigschrift aan een buitenlandse instelling dat hier niet erkend is 

Ouderen 

Iedereen die 50 jaar is of ouder, hoort tot de kansengroep ouderen. 
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