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Beste ondernemer,

Eindelijk is je nachtzaak - na een lange, moeilijke periode 
van sluiting - terug open. Voor jou is het belangrijk dat je 
nachtzaak niet alleen op korte maar ook op lange termijn 
herleeft. 

Voor je ligt de gids ‘Vijf acties voor een bruisende en leefbare 
nachthoreca’. In deze gids lees je hoe je jouw nachtzaak 
op een duurzame manier runt. Hoe je het nachtleven mee 
naar een hoger niveau tilt. En hoe je zo meebouwt aan een 
bruisende en leefbare nachthoreca die werkt voor iedereen: 
zij die ’s avonds willen rusten, zij die willen uitgaan en zij 
die moeten werken. Uit stapels bestaand onderzoek en 
gesprekken met gepassioneerde horecaondernemers halen 
we de volgende vijf acties:

1. Ga voor een kwaliteitslabel 5

2. Train je personeel 6

3.  Vorm een netwerk met je collega-ondernemers 7

4. Sensibiliseer je gasten 8

5. Doe beroep op belangenorganisaties 9



Waarom 5 acties?
Omdat het loont om iedereen - personeel, bezoekers, 
omwonenden - zoveel mogelijk tevreden te houden 
tijdens de nacht. Een leefbare avond- en nachthoreca 
zorgt namelijk voor meer:

Daarom.

Laat je inspireren door 5 succesvolle acties die zorgen 
voor een leuke, positieve en duurzame nachthoreca.

Guidea – kenniscentrum toerisme en horeca 
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Kwaliteitslabels zijn een goed 
initiatief, maar je moet wel garanderen dat 
het geen lege doos is. Wat is mijn label nog 
waard als hier geen water gegeven wordt, geen 
condooms worden uitgedeeld, geen opleiding 
meer gevolgd wordt door personeel? Dat label 
heeft maar een waarde als het in de praktijk 
kan aangetoond worden.” 
(Ondernemer X)

Met het Quality Nights-label  toon je jouw inzet voor 
veilig uitgaan in je nachtzaak. Dit doe je door je gasten 
verschillende services aan te bieden zoals getraind 
personeel, EHBO, oordoppen, gratis water, info over 
veilig uitgaan en veilig vervoer naar huis.

In Gent kan je binnenkort het Nightlifecharter 
ondertekenen. Via dit charter engageer je je voor 
een nachtleven waar iedereen - ongeacht gender, 
geaardheid of herkomst - welkom is. Je toont dat er in 
jouw zaak geen plaats is voor discriminatie, racisme, 
genderongelijkheid, grensoverschrijdend gedrag ...
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1. Ga voor een kwaliteitslabel
Werk toe naar een kwaliteitslabel, licentie of award waarmee je toont dat je 
inspanningen doet om veilig en gezond uitgaan te realiseren in je zaak. Er bestaan 
diverse kwaliteitslabels. Sommige focussen op veilig en verantwoord uitgaan en 
gezondheid (zoals gehoorschade, middelengebruik of veilig vervoer).  Andere 
concentreren zich op het verminderen van antisociaal gedrag (zoals lawaai, voor elkaar 
zorgen, discriminatie) of op de veiligheid in je zaak (zoals brandpreventie). 

https://qualitynights.be/nl/voor-de-coach/
https://stad.gent/nl/ondernemen/nightlife-gent/onderteken-het-ethisch-nightlifecharter


Opleiding is nodig voor zowel 
uitbaters als werknemers. Bijvoorbeeld 
rond security, geluidsoverlast, sfeerbeheer, 
samenwerking met buren of crowd management. 
Mijn personeel weet heel goed wat er kan en 
niet kan. Ze weten wat ze moeten doen als er 
gedeald wordt, als ze met twee op een toilet 
gaan, als iemand ladderzat is of als er woorden 
zijn met duwen en trekken.” 
(Ondernemer C)

Bij Horeca Forma Vlaanderen volgen jij en je 
werknemers gratis opleidingen. Je vindt er onder andere 
opleidingen rond EHBO, omgaan met agressieve of 
dronken gasten, brandpreventie en gastvriendelijkheid.

Via het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere 
Drugs volg je verschillende trainingen die gericht zijn 
op het uitgaansleven. Thema’s die aan bod komen, zijn 
alcohol weigeren, verantwoord schenken, regelgeving 
rond alcohol …

VIJF ACTIES VOOR EEN BRUISENDE EN LEEFBARE NACHTHORECA 5/9

2. Train je personeel
Laat je personeel regelmatig opleidingen volgen rond verantwoord 
schenken, vaardigheden om alcohol te weigeren, conflictmanagement, 
onderhandelingsvaardigheden, legale verantwoordelijkheid en procedures  
voor omgang met geweld en intimidatie.

https://vlaanderen.horecaforma.be/opleidingen/zoeken/page:1
https://vormingen.vad.be/
https://vormingen.vad.be/


Wij hebben een WhatsApp groep 
met alle uitbaters uit de buurt. Zo kunnen we 
elkaar verwittigen als er rare types rondlopen, 
opstootjes zijn of drugs wordt gedeald.” 
(Ondernemer E)

In Oostende organiseren de uitbaters van de 
uitgaansbuurt, samen met de Toeristische Dienst, 
jaarlijks de Summer Kick Off. Met dit event zetten ze 
de uitgaansbuurt positief in de kijker en geven ze een 
podium aan lokaal talent.  

In Gent kan je als startende nachthorecaondernemer 
beroep doen op een ‘nightlife buddy’. Deze ervaren 
professional toont je de weg in nightlifesector.
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3. Vorm een netwerk met je collega-ondernemers
Verenig je met andere ondernemers uit de nachthoreca. Dit kan een informeel netwerk 
of een formele vereniging (bv. vzw) zijn. Je netwerk kan verschillende doelen hebben: 
elkaar informeren over problemen in de buurt, drugsdealers of amokmakers, samen 
werken aan een leuke buurt, promotie maken voor de uitgaanbuurt, elkaar ondersteunen 
bij het ondernemen …

https://www.oostende.be/summer-kick-off
https://stad.gent/nl/ondernemen/nightlife-gent/krijg-advies-van-een-nightlifebuddy


Een van onze house rules is 
dat je als groep vrienden bij elkaar blijft. 
Dat je die ene duts niet alleen achter laat of 
allemaal apart terug naar huis gaat. Neem je 
verantwoordelijkheid. Laat niemand in de goot 
achter, ook al is het zijn eigen schuld.”
(Ondernemer M)

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs 
helpt je om je uitgaansleven zo veilig mogelijk te houden. 
Je vindt er tips rond preventie van gezondheidsrisico’s 
tijdens het uitgaan maar ook flyers, stickers, affiches, 
banners die je helpen om jouw bezoekers en personeel 
te informeren rond veilig uitgaan.
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4. Sensibiliseer je gasten
Creëer bewustzijn rond overlast, veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, veilig 
verkeer, alcohol en drugs … bij je gasten. Dit kan je op verschillende manieren doen. 
Bijvoorbeeld door posters op te hangen, flyers uit te delen of huisregels op te stellen.

https://www.vad.be/catalogus?page=2&sectoren[]=221


Horeca Vlaanderen, de beroepsorganisatie van en voor 
de horeca, verdedigt jouw belangen, ondersteunt je 
bij het uitbaten van je zaak en helpt je bouwen aan 
een netwerk. Dit zowel op lokaal, Vlaams, nationaal als 
Europees niveau. 

Safe ‘n Sound ondersteunt je bij het informeren van je 
gasten over veilig uitgaan. Zo helpen ze je om mogelijke 
gezondheidsproblemen gelinkt aan uitgaan zo klein 
mogelijk te houden. 
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5. Doe beroep op belangenorganisaties
Schakel de hulp in van organisaties die jouw en andere nachthoreca ondersteunen, 
professionaliseren en stimuleren. Deze organisaties werken op verschillende domeinen: 
politiek, gezondheid, ondernemen, geluidsoverlast … Ze onderhandelen met de politiek, 
bieden informatie over veilig uitgaan, werken mee aan beter ondernemen, maken 
toolboxen, voorzien subsidies …

https://www.horecavlaanderen.be/ledenvoordelen
https://safensound.be/
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