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Synthese 

 

 

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

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

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

toekomst nodig zijn om hieraan tegemoet te komen.  Op deze manier kan het opleidingsaanbod 

hierop afgestemd worden wat leidt tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt. 

 

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

een documentenanalyse en twee workshops met relevante stakeholders, bedrijfsbezoeken, een 

analyse van het opleidingsaanbod en opmaak van het competentiemodel. Op 17 december 2013 is er 

een disseminatie-event georganiseerd. 

 

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

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

verwijzen we naar hoofdstuk één van het rapport. 

 

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

interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector vereist. Deze ontwikkelingen stellen eisen aan 

zowel werkgever als werknemer. Werkgevers moeten uitdagingen aangaan en knelpunten oplossen 

om zo hefbomen te creëren voor een duurzame toekomst. Werknemers moeten over de juiste 

competenties beschikken zodat ze inzetbaar en wendbaar blijven in de toekomst. 

 

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

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

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

die inspirerend kan zijn voor kleinere horecaondernemers. Daartegenover kent de sector ook zwaktes. 

We denken aan het negatief imago, het zwartwerk en de loonkostdruk, het hoog risico op falingen, de 

grote jobmobiliteit, knelpunten op het vlak van de werkbaarheid in de sector, het aantal 

knelpuntberoepen, de meertaligheid op de werkvloer en de gebrekkige doorstroom vanuit het 

horecaonderwijs. 

 

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

we in economische evoluties en regulering, demografische ontwikkelingen, maatschappelijke 

ontwikkelingen en ontwikkelingen op technologisch vlak. Er is de economische crisis en haar impact 

op de sector, de invloed van toenemende globalisering en er zijn de wijzigingen in bestaande 

regulering. Op demografisch vlak zijn er de gevolgen van de veroudering van de bevolking, de 
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wijzigende verwachtingen van de jonge generatie op het vlak van jobinhoud, kwaliteit van het werk en 

loopbaan, de diversiteit in talen en culturen en de schaarste op de arbeidsmarkt. Een derde groep 

uitdagingen situeert zich op maatschappelijk vlak. We denken aan de veranderende levensstijl van de 

gast en het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op technologisch vlak tenslotte 

zijn er de ontwikkelingen en innovaties op het vlak van keukentechnologie, het ontstaan van nieuwe 

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

 

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

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

modellen: andere openingsuren, prijszetting, herstructurering van taken, andere organisatie of een 

ander aanbod. Een tweede manier om hierop in te spelen, is de ontwikkeling van nieuwe concepten. 

Ook is een ander HR-beleid en andere rol van de leidinggevende nodig. Een vierde mogelijke 

hefboom is een andere aanpak en vorm van contact onder invloed van de toenemende digitalisering. 

Tenslotte is het ook belangrijk anders samen te werken door het opbouwen van netwerken, het samen 

onderhandelen en het uitwisselen van goede praktijken.  

 

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

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

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

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

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

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

marketing en salesmanagement, productmanagement, aankoop en contractmanagement, financieel 

beheer, ICT en nieuwe media, personeelsmanagement, duurzaam en verantwoord ondernemen en 

kostenbeheer. Op het vlak van leiding geven en coachen is dit team coaching en individuele coaching. 

Op het vlak van vakmanschap is dit plannen en organiseren, kwaliteitszorg en veiligheid. Op het vlak 

van relationele en communicatieve vaardigheden is dit storytelling, commerciële vaardigheden en 

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

dit leerbereidheid. 

 

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

publieke en private opleidingsverstrekkers gericht op de horeca te analyseren. Functieniveau (basis 

instapfuncties,  kernfuncties, functies in horizontale groei, functies in verticale groei en specialisatie-

functies), plaats binnen het organogram van het bedrijf, de bedrijfsactiviteit en de bedrijfsgrootte 

bepalen de nodige competenties. Voor een overzicht van de competenties nodig per functieniveau  

verwijzen we naar hoofdstuk drie van het rapport.  
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Op basis van de literatuurstudie, de workshops en de vele gesprekken durven wij volgende 

uitdagingen formuleren voor wie iets wil realiseren in de horecasector:  

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

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

 Draag mee een positief imago uit. 

 Zet duurzaamheid en maatschappelijk  verantwoord ondernemen mee op de kaart. 

 

Horeca Vorming Vlaanderen neemt het engagement op om haar bestaande opleidingsaanbod grondig 

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

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

conclusies van dit onderzoek kunnen meegenomen worden in de opleidingscurricula.  

 

Parallel aan dit onderzoek werkt Horeca Vorming Vlaanderen ook de beroepskwalificatiedossiers voor 

de horeca uit in overleg met AKOV. Bij het actualiseren van de bestaande opleidingscurricula en het 

ontwerpen van nieuwe opleidingen zullen de beroepscompetentiedossiers en de horecacompetenties 

beschreven in dit onderzoek steeds samen gelezen moeten worden. In dit onderzoek komen immers 

bijzonder belangrijke gedragscriteria naar voor die onvoldoende expliciet kunnen gedefinieerd worden 

in het door de Vlaamse overheid vastgelegde format voor de beroepskwalificatiedossiers.  

 

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

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

en ondernemers. 
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Inleiding 

Het project 

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

voor VLaamse ArbeidsMarkt van de Toekomst. Deze ESF oproep is er gekomen op initiatief van het 

departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. 

 

Het ESF en het departement WSE beogen verschillende algemene doelstellingen met de VLAMT-

oproep: 

 Een eerste doelstelling is om op een gecoördineerde en gestructureerde manier informatie te 

verzamelen over de toekomstige arbeidsmarkt in Vlaanderen. Meerdere sectoren kunnen 

intekenen op de oproep. Om gemakkelijker een eenduidig beeld over de deelnemende 

sectoren heen te verkrijgen, moet erover gewaakt worden dat de verschillende sectoren op 

een min of meer gelijkaardige manier tewerk gaan qua methodologie en structuur.  

 Een tweede doelstelling is om op een proactieve manier knelpuntberoepen en beroepen voor 

de toekomst te detecteren. De arbeidsmarkt en de competenties die nodig zijn om succesvol 

te zijn, evolueren. Deze studie biedt een mogelijkheid aan de sectoren en aan het Vlaamse 

arbeidsmarktbeleid in het geheel om een zicht te krijgen op de potentiële en waarschijnlijke 

evoluties in de komende jaren. Dit overzicht van evoluties vormt een noodzakelijke 

voorwaarde om zich er ook effectief op voor te bereiden en, indien nodig, bij te sturen. 

 Een derde doelstelling van de VLAMT-oproep is om handvatten aan te leveren zodat naar de 

toekomst toe een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt mogelijk is. 

Doelstellingen voor de horecasector 

Naast de algemene doelstellingen die  het ESF en departement WSE heeft over de sectoren heen, 

hebben we als horecasector de volgende specifieke doelstellingen: 

 Een zicht krijgen op hoe het werken in de horecasector kan evolueren en wat de 

achterliggende verklaring is van deze mogelijke evoluties. De horecasector opereert in een 

bredere maatschappelijke, economische en technologische context en is dan ook onderhevig 

aan de evoluties die hierin plaatsvinden. Het is een sector die van nature uit gevoelig is voor 

trends en ontwikkelingen en hier snel op inpikt. 

 Op een betrouwbare manier input verzamelen in functie van het onderwijs- en 

opleidingsaanbod. Vorming, training en opleiding zijn immers belangrijke tools om het 

competentiebeleid in de sector mee vorm te geven. Hierbij is het belangrijk te vertrekken van 

de juiste inzichten over hoe de sector zal evolueren.  

 Het creëren van een gemeenschappelijk draagvlak om het arbeidsmarkt- en 

competentiebeleid in de sector vorm te geven. De inzichten verkregen op basis van een 

uitgebreid onderzoek en de bevraging van vele betrokkenen in de sector vormen een 
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gezamenlijke basis die als vertrekpunt dient voor het verdere traject waar alle stakeholders 

zich achter kunnen scharen. 

Methodologie 

Voor de realisatie van dit project baseren we ons op de methodologie die is aangereikt in de 

“Handleiding voor focusstudies naar toekomstige competentienoden”. Hierna bespreken we de 

verschillende fasen en stappen. 

Fase 1: De voorbereiding 

Het project is begeleid door een klankbordgroep. Deze heeft op de eerste plaats een adviserende rol. 

Deze rol houdt in dat ze op regelmatige tijdstippen doorheen het project feedback kan geven over de 

evolutie en stand van zaken en de bereikte resultaten. De klankbordgroep kan suggesties en 

aanbevelingen doen rond de aangereikte thema’s en vragen. Deze groep is samengesteld uit 

vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties, VDAB, Onderwijs, SERV en Syntra 

Vlaanderen. Verder dient de klankbordgroep ook als toetssteen en evaluatiemoment voor de 

voortgang van het project en de geboekte resultaten. 

 

Fase 2: Het vooronderzoek 

Het vooronderzoek bestaat uit twee grote luiken, met name een deskresearch en een verkennende 

workshop. In de desk research maken we een uitvoerige analyse van de ontwikkelingen en evoluties 

in de horecasector via een documentenanalyse. Hierbij doen we een beroep op verschillende 

bronnen: eigen onderzoek uitgevoerd door Guidea, wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke 

vakliteratuur, buitenlandse bronnen en onderzoeken en diverse contacten met organisaties waar 

Horeca Vorming en Guidea mee samenwerken. In een volgende stap organiseerden we een 

workshop om de toekomstige sectorale ontwikkelingen en trends en hun impact op de beroepen, 

functies en competenties in de horeca in kaart te brengen. Deze workshop ging door op 16 april 2013 

in Felix Pakhuis te Antwerpen en duurde een halve dag. In totaal waren er 44 deelnemers afkomstig 

van verschillende organisaties: werknemers- en werknemersorganisaties, relevante stakeholders voor 

de sector VDAB, Syntra, het onderwijs, toerisme en andere sectorexperten. Het begeleiden van de 

workshop is verzorgd door Marleen Limbourg (Advisie) en Prof. Noël Van Robaeys (Hogeschool 

Universiteit Brussel). Een tweede workshop is georganiseerd met alle medewerkers van Guidea en 

Horeca Vorming Vlaanderen. 
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Fase 3: Analyse van de toekomstige competentienoden en 
opleidingsnoden 

De resultaten en bevindingen uit de desk research en de workshop dienen als basis en toetssteen 

voor de volgende stappen in het project, met name bedrijfsbezoeken en een analyse van het 

opleidingsaanbod. Tijdens de bedrijfsbezoeken zijn diepte-interviews gerealiseerd met de relevante 

personen in de onderneming. In totaal zijn 22 bedrijfsbezoeken afgelegd. De bezoeken zijn uitgevoerd 

door het hoofd onderzoek van Guidea samen met Marleen Limbourg. Voor de spreiding van de 

bezoeken houden we ondermeer rekening met de volgende parameters: subsector (hotel, 

eetgelegenheid, drinkgelegenheid, catering), grootte van de onderneming, ligging en geslacht van de 

respondent. De duur van de gesprekken varieerde van 1,5 uur tot 3 uur. In een volgende stap bouwen 

we het competentiemodel op basis van de resultaten van het onderzoek en kijken we welke 

competenties naar de toekomst toe belangrijker worden. Dit koppelen we vervolgens aan de mate van 

verdieping en het niveau van taken en verantwoordelijkheden. Op deze manier is duidelijk op welke 

aspecten in het aanbod van vorming, training en opleiding meer de nadruk moet gelegd worden. 

 

Fase 4: Besluitvorming en informatieverspreiding 

Een disseminatie-event met de resultaten van het onderzoek is georganiseerd op 17 december 2013 

in Cinema Zuid te Antwerpen. Hierop waren 108 deelnemers aanwezig.  

Ter gelegenheid van dit event maakten we ook een brochure met een verkorte versie van de 

resultaten. Het onderhavige rapport is opgesteld volgens de richtlijnen aangegeven in de “Handleiding 

voor focusstudies naar toekomstige competentienoden”.  
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Hoofdstuk 1: Evoluties in de sector en de tewerkstelling 

1.1 Sectorafbakening 

De horecasector kan op verschillende manieren afgebakend worden. Het paritair comité voor het 

Hotelbedrijf (PC 302) is bevoegd voor alle werkgevers en werknemers, zowel arbeiders als bedienden, 

die tot de sector van de horeca behoren. Volgens de Nace-bel indeling 2008 omvat de sector de 

volgende activiteiten: 

 

Tabel: Nace-bel codes horeca 

55 Verschaffen van accommodatie 

55.1 Hotels en dergelijke accommodatie 

55.2 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 

55.3 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 

55.9 Overige accommodatie 

56 Eet- en drinkgelegenheden 

56.1 Restaurants en mobiele eetgelegenheden 

56.2 Catering en overige eetgelegenheden 

56.3 Drinkgelegenheden 

Bron: FOD Economie – Adsei 

Bewerkt door Guidea 

 

Naargelang de bron en beschikbare gegevens wordt de sector, in dit rapport, afgebakend op basis 

van Nace-bel codes of paritair comité. 

 

1.2. De horecasector in Vlaanderen in cijfers 

In dit deel geven we een overzicht van de belangrijkste evoluties en trends op het vlak van 

tewerkstelling en aantal ondernemingen voor de horecasector in Vlaanderen. We baseren ons 

hiervoor in belangrijke mate op eigen rapporten die officiële en interne cijfers bevatten (Guidea, 

2013b; Guidea, 2013d; Guidea, 2013f; Guidea, 2013g). 

1.2.1 Ondernemingen 

In totaal telt België in 2012, over alle sectoren heen, 814.159 ondernemingen. 57.503 ondernemingen 

of 7,06% zijn horecaondernemingen. Vlaanderen telt 33.763 horecabedrijven, wat goed is voor 6,84% 

van alle ondernemingen in Vlaanderen (493.254). 
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Tabel: Overzicht ondernemingen in de horecasector - 2012 - 

  
n % 

Vlaanderen België Vlaanderen België 

Totaal aantal (2012) 33.763 57.503 100% 100% 

Gewesten   
 

    

Vlaanderen -- 33.763 -- 58,7% 

Wallonië -- 16.589 -- 28,8% 

Brussel -- 6.732 -- 11,7% 

Buitenland / Niet gekend
1
  419  0,7% 

Subsector   
 

    

Hotels 1.091 1.932 3,2% 3,4% 

Vakantieverblijven 825 1.371 2,4% 2,4% 

Kampeerterreinen 213 435 0,6% 0,8% 

Overige accommodatie 119 207 0,4% 0,4% 

Restaurants 17.469 30.738 51,7% 53,5% 

Catering 3.384 5.299 10,0% 9,2% 

Drinkgelegenheden 10.662 17.521 31,6% 30,5% 

Juridische vorm         

Eénpersoonszaak 15.389 25.028 45,6% 43,5% 

NV 1.335 2.604 4,0% 4,5% 

BVBA 12.728 22.996 37,7% 40,0% 

CV 470 1.254 1,4% 2,2% 

VZW 1.607 2.506 4,8% 4,4% 

Andere 2.234 3.115 6,6% 5,4% 

Werkgevers 13.156 23.068 100% 100% 

Minder dan 5 wn’s 9.279 16.315 69,1% 70,7% 

5 tot 9 wn’s 2.402 3.961 17,9% 17,2% 

10 tot 19 wn’s 1.150 1.826 8,9% 7,9% 

20 tot 49 wn’s 437 756 3,3% 3,3% 

50 en meer wn’s 107 210 0,8% 0,9% 

 Vlaanderen België 

Omzet  (x1.000) €6.788.145 €12.100.720 

Gemiddelde levensduur 

onderneming 
8 jaar en 6 maanden 8 jaar en 2 maanden 

Bron: Ondernemingen: FOD Economie – Adsei /Werkgevers: RSZ, PC302 / Levensduur: interne gegevens PC302 

Bewerking door Guidea 

 

In België zijn er in 2012 in totaal 57.503 horecaondernemingen. Kijken we naar de verdeling over de 

gewesten, zien we dat zes op tien (59% of 33.763) horecaondernemingen een vestigingsplaats heeft 

in Vlaanderen, drie op tien (29% of 16.589) in Wallonië en één op tien (12% of 6.732) in Brussel. Deze 

verdeling is al vele jaren dezelfde. Er zijn daarnaast ook nog 400 ondernemingen met een hoofdzetel 

in het buitenland. 

  

                                                      
1
 Horecaondernemingen die hun hoofdzetel ofwel in buitenland hebben (400) ofwel op een niet nader 

gespecifieerde plaats (19). 
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Grafiek: Verdeling horecaondernemingen in Vlaanderen naar subsector -2012- 

 

Bron: FOD Economie - Adsei 

Bewerking door Guidea 

 

Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de horecaondernemingen naar subsector in Vlaanderen. 

Meer dan de helft van alle horecaondernemingen behoort tot de subsector ‘restaurants’
2
. De 

verdeling over de subsectoren in België is gelijklopend met die van Vlaanderen. 

 

Wat betreft juridische vorm is in 2012 het merendeel van de horecaondernemingen in Vlaanderen 

ofwel een eenpersoonszaak (46%) ofwel een bvba (38%). Daarnaast zijn er nog een klein aantal 

ondernemingen actief als naamloze vennootschap (4%), coöperatieve vennootschap (1%), vzw (5%) 

of een andere juridische vorm (7%).  

 

Wanneer we focussen op het aantal werkgevers in de Vlaamse horecasector, stellen we vast dat er 

13.375 werkgevers zijn in PC302 in 2012. Dit is een lichte daling ten opzichte van het jaar voordien. 

De sector kenmerkt zich door heel wat micro-ondernemingen. Van alle werkgevers heeft 69% minder 

dan 5 werknemers in dienst, en 87% zelfs minder dan 10 werknemers. 

 

In 2012 bedroeg de omzet in de horeca in Vlaanderen net geen 6,8 miljard euro. De gerealiseerde 

omzet gaat reeds jaren in stijgende lijn. In de periode 2008 – 2012 was er bijvoorbeeld een toename 

van 16,3% (van 5,8 miljard naar 6,8 miljard). 

 

De gemiddelde bestaansduur van een actieve horecaonderneming
3
 bedraagt in 2012 in Vlaanderen 

8 jaar en 6 maanden. Sinds 2009 is de bestaansduur gestegen van 8 jaar en 1 maand naar 8 jaar en 

6 maand in 2012. Op nationaal niveau zien we een beperktere toename (7 jaar en 11 maanden in 

2009 naar 8 jaar en 2 maanden in 2012). 

                                                      
2
 Hier gaat het om ‘restaurants met volledige bediening’ en ‘restaurants met beperkte bediening’. 

3
 Stopgezette ondernemingen worden niet meegeteld in de berekening. 
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Grafiek: Evolutie van het aantal horecaondernemingen in Vlaanderen en België (2002-2012) 

 

Bron: FOD Economie - Adsei 

Bewerking door Guidea 

 

In de periode 2002-2012 (lange termijn) stellen we een stijging vast van het aantal 

horecaondernemingen in Vlaanderen en in België. In 2002 noteerden we in Vlaanderen 33.284 

ondernemingen, in 2012 staat de teller op 33.763. Dit is een toename van 479 horecaondernemingen 

of 1,4%. Het aantal ondernemingen kent in Vlaanderen een piek in 2007. Deze piek wordt de 

daaropvolgende jaren niet meer geëvenaard. Hier zien we een duidelijk verschil met de evolutie op 

nationaal niveau, waar het aantal horecaondernemingen sinds 2007 nog steeds blijft toenemen. Deze 

stijging op nationaal niveau na 2005 is te wijten aan een toename in Wallonië en Brussel. Een 

bijkomende vaststelling is dat de crisis, die eind 2008 begon maar vooral voelbaar was in 2009, weinig 

invloed lijkt te hebben op het totaal aantal ondernemingen. Uiteraard geven deze cijfers de dynamiek 

van oprichtingen en schrappingen die hier achter zit niet weer. Bij de verdeling over de subsectoren 

stellen we een interessante lange termijn evolutie vast. 

 

Tabel: Evolutie van het aantal horecaondernemingen per subsector in Vlaanderen -2001/2012
4
- 

 

Bron: FOD Economie - Adsei 

Bewerking door Guidea 

 

Ten opzichte van 2001 is er doorheen de jaren een verschuiving gebeurd in de verdeling van de 

horecaondernemingen over de subsectoren. Bij de ‘restaurants’ is het aandeel geëvolueerd van 45% 

in 2001 naar 52% in 2012. Bij de ‘drinkgelegenheden’ is het aandeel gedaald van 42% in 2001 naar 

                                                      
4
 Opmerking: In 2008 gebeurde er een wijziging gebeurd in indeling in subsectoren. Een licht gewijzigde Nace-bel 

indeling werd toen in gebruik genomen. 
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32% in 2012. In absolute aantallen merken we eveneens een bijna continue toename van het aantal 

restaurants en een continue daling van de drinkgelegenheden op in de voorbije tien jaar. Daarnaast 

kent het aantal ondernemingen dat logies aanbiedt een sterke stijging. In 2001 waren er 1.526 

logiesondernemingen (4,6% aandeel), in 2012 zijn dit er 2.248 (6,7% aandeel). Dit betekent een 

toename van 47% in elf jaar tijd. Tenslotte kent ook het aantal cateringbedrijven een toename in de 

periode 2001 – 2012, dit met 24%. Het aandeel stijgt met bijna twee procentpunten naar 10%.  

1.2.2 Dynamiek bij de ondernemingen 

Het groot aandeel faillissementen in de horecasector is een niet onbelangrijk feit. De horeca is een 

conjunctuurgevoelige sector: bewegingen in de conjunctuur hebben een grote impact op de 

rendabiliteit in de horecasector. Het risico op falingen is dan ook erg hoog in de horeca. In 2012 is 

19,5% van de faillissementen op nationaal vlak een horecaonderneming. Dit terwijl slechts 7,1% van 

alle ondernemingen een horecaonderneming is. In Vlaanderen tellen we 1.066 faillissementen in de 

horecasector (19,9% van alle faillissementen over alle sectoren heen). We merken een 

oververtegenwoordiging van faillissementen bij de drinkgelegenheden. 41% van de faillissementen in 

Vlaanderen betreft een drinkgelegenheid, terwijl deze slechts 32% van de horecaondernemingen 

uitmaken. 

 

De voorbije jaren maken we een grote stijging in het aantal faillissementen mee. Dit in de 

horecasector maar evengoed in verschillende andere sectoren. In de periode 2002 - 2012 is in de 

horecasector het aantal faillissementen in Vlaanderen gestegen met 434 ofwel 69%. Zowel op 

nationaal niveau, als in Vlaanderen, merken we een eerste piek in 2009 (crisisjaar). Na een kleine 

daling in 2010, zien we in 2011 en 2012 terug een toename. De stijging is vooral te wijten aan de 

grote toename van het aantal faillissementen bij de ondernemingen met geen of maximum 4 

werknemers.  

 

Grafiek: Evolutie faillissementen in de horecasector in België en Vlaanderen -2002/2012- 

 

Bron: FOD Economie - Adsei 

Bewerking door Guidea 
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We merken eveneens een grote dynamiek in het aantal oprichtingen en schrappingen. Jaarlijks 

worden heel wat nieuwe ondernemingen opgericht, maar ook heel wat ondernemingen geschrapt. In 

2012 werden 3.009 ondernemingen opgericht en nog meer geschrapt, namelijk 3.165. 

 

Grafiek: Dynamiek bij de horecaondernemingen in Vlaanderen -2012- 

 

Bron: FOD Economie - Adsei 

Bewerking door Guidea 

 

Als we de horecasector in Vlaanderen afzetten tegenover andere sectoren, heeft de horecasector 

zowel een hogere oprichtings- als schrappingsgraad dan het gemiddelde van alle sectoren samen. 

Wat betreft de oprichtingsgraad moet de sector een aantal andere sectoren laten voorgaan. Voor 

schrappingsgraad daarentegen heeft de horecasector het hoogste percentage (samen met sector B) 

over alle sectoren heen.  
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Tabel: Actieve ondernemingen, oprichtingsgraad en schrappingsgraad
5
 in alle sectoren in Vlaanderen  

- 2012 - 

Sectie Omschrijving 
Actieve 

ondernemingen 

Oprichtings-

graad 

Schrapping-

graad 

A Landbouw, bosbouw en visserij 31.760 3,2% 4,5% 

B Winning van delfstoffen 106 6,6% 9,4% 

C Industrie 30.359 6,3% 5,3% 

D 
Productie en distributie van elektriciteit, gas, 

stoom en gekoelde lucht 
414 16,2% 3,9% 

E 
Distributie van water; afval- en 

afvalwaterbeheer en sanering 
904 7,1% 3,9% 

F Bouwnijverheid 67.918 7,5% 5,9% 

G 
Groot- en detailhandel: reparatie van auto’s 

en motorfietsen 
103.685 6,2% 6,6% 

H Vervoer en opslag 13.837 6,2% 6,7% 

I 
Verschaffen van accommodatie en 

maaltijden 
33.763 8,9% 9,4% 

J Informatie en communicatie 23.109 11,9% 8,2% 

K Financiële activiteiten en verzekeringen 9.398 10,0% 3,6% 

L Exploitatie van en handel in onroerend goed 12.511 8,4% 5,5% 

M 
Vrije beroepen en wetenschappelijke en 

technische activiteiten 
76.208 10,0% 5,4% 

N 
Administratieve en ondersteunende 

diensten 
28.635 10,0% 6,5% 

O 
Openbaar bestuur en defensie; verplichte 

sociale verzekeringen 
394 3,8% 5,1% 

P Onderwijs 5.693 15,6% 7,6% 

Q 
Menselijke gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening 
5.963 16,7% 6,3% 

R Kunst, amusement en recreatie 16.841 10,3% 6,5% 

S Overige diensten 31.680 8,8% 6,6% 

T 
Huishoudens als werkgever van 

huishoudelijk personeel 
74 10,8% 6,8% 

U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 - - 

Totaal   493.254 8,1% 6,3% 

Bron: FOD Economie - Adsei 

Bewerking door Guidea 

  

                                                      
5
 Oprichtings- en schrappingsgraad worden berekend door respectievelijk het aantal oprichtingen en 

stopzettingen in 2012 te delen door het aantal actieve ondernemingen in 2012.  
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1.2.3 Loontrekkende werkgelegenheid6 

De horecasector is een arbeidsintensieve sector. In totaal werken in 2012 in België, over alle sectoren 

heen, 3.471.169 werknemers. 120.681 werknemers of 3,48% werkt in de horecasector. Dit aandeel 

bleef tussen 2008 en 2012 min of meer gelijk. In de horecasector in Vlaanderen werken 66.706 

werknemers (3,96% aandeel). De evolutie van het aantal werknemers volgt in belangrijke mate de 

evolutie van de economische situatie. Na het herstel in 2010 en 2011 zien we terug een gevoelige 

daling van het aantal werknemers in de horecasector in 2012 en dit vooral in Vlaanderen. Op die 

manier staat het aantal werknemers in de horecasector in Vlaanderen op het laagste peil sinds 2003.  

 

Grafiek: Aantal loontrekkende werknemers in de horecasector in België en Vlaanderen -2002/2012- 

  

Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06 

Bewerking door Guidea  

 

De horecasector telt vooral kleine ondernemingen. 45% van alle werknemers in Vlaanderen werkt in 

een bedrijf met minder dan tien werknemers. Per subsector vinden we het grootste aantal 

werknemers terug bij de restaurants (58%). Bij hotels en andere logiesaanbieders samen werkt 17% 

van de horecawerknemers. 13% werkt in de subsector van de drinkgelegenheden en 12% in de 

catering. Net zoals bij de ondernemingen is de verdeling van werknemers over subsectoren heen 

de laatste jaren gewijzigd. Het aandeel werknemers dat in een restaurant tewerkgesteld is, neemt in 

Vlaanderen toe van 53% in 2001 tot 58% in 2012. Het aandeel dat in drinkgelegenheden werkt, daalt 

van 17% in 2002 tot 13% in 2012. 

 

Wat betreft de diversiteit in de tewerkstelling scoort de horecasector goed voor de tewerkstelling van 

allochtonen, vrouwen, jongere werknemers en laaggeschoolden. Oudere werknemers en personen 

met een arbeidshandicap blijven een aandachtspunt voor de sector: 

 

 Etnisch-culturele diversiteit: Het percentage niet-Belgische werknemers is in de 

horecasector hoger dan het gemiddelde over alle sectoren (16% t.o.v. 5% gemiddeld). 9% van 

de werknemers heeft de nationaliteit van een land dat tot de Europese Unie behoort. 7% heeft 

                                                      
6
 Cijfers 2012 tenzij anders vermeld 
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de nationaliteit van een land dat niet tot de Europese Unie behoort. Een andere manier is te 

kijken naar het geboorteland van de horecawerknemers. Zo is 23% van de horecawerknemers 

in Vlaanderen niet in België geboren. 

 

 Diversiteit naar geslacht: Op basis van de arbeidsplaatsen heeft de horecasector, in 

vergelijking tot het gemiddelde van alle sectoren, een groter aandeel vrouwen in dienst (52% 

t.o.v. 48% gemiddeld). Toch merken we al enkele jaren dat het aandeel mannen stijgt. In 2009 

werkten er in Vlaanderen nog 54% vrouwen en 46% mannen in de horeca. Op nationaal vlak 

werken er in 2012 reeds iets meer mannen dan vrouwen in de sector. Kijken we op basis van 

unieke werknemers, dan zien we een verdeling van 53% vrouwen en 47% mannen in 2012. 

Waarschijnlijk houden iets meer mannen er een tweede baan op na in de horecasector. 

Vrouwen werken daarnaast vaker deeltijds: zes op tien vrouwen versus vier op tien mannen. 

Tenslotte is er een loonkloof tussen mannen en vrouwen in de horeca voor voltijdse 

werknemers. In afdeling 55 (verschaffen van accommodaties) ligt de loonkloof op 14%, in 

afdeling 56 (eet- en drinkgelegenheden) ligt dit op 10%. 

 

 Diversiteit naar leeftijd
7
: In vergelijking tot het gemiddelde van alle sectoren, stelt de horeca 

een groter aandeel jonge werknemers te werk (22% jonger dan 25 jaar t.o.v. 9% gemiddeld). 

Daartegenover werken er minder oudere werknemers (19% is minstens 50 jaar t.o.v. 25% 

gemiddeld). Naar geslacht merken we dat het aandeel mannen bij de 50-plussers lager is dan 

het gemiddelde over alle sectoren heen (15% in de horecasector t.o.v. 26% in alle sectoren). 

Bij hun vrouwelijke collega’s ligt het aandeel iets hoger en komt het overeen met het 

gemiddelde over alle sectoren heen (23%). 

 

 Diversiteit naar opleidingsniveau: Het aandeel laaggeschoolde horecawerknemers is hoger 

dan het gemiddelde voor alle sectoren (33% t.o.v. 20% gemiddeld). De horeca is dus één van 

de sectoren met een groot aantal laaggeschoolden. Het aantal hoogopgeleiden is 

daarentegen laag (18%  38% gemiddeld). 

 

 Diversiteit naar (arbeids)handicap: 7% van de Vlaamse werknemers in de horecasector 

geeft 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 iets lager 

dan het gemiddelde over alle sectoren (7% t.o.v. 8% gemiddeld). 

 

De horecasector heeft een vrij lange traditie inzake diversiteit en moet omwille van haar 

arbeidsintensief karakter daar verder op blijven inzetten. Om die beschikbare doelgroepen op de 

arbeidsmarkt te bereiken, moeten instrumenten verder uitgebouwd en verdiept worden. Het uitbouwen 

en verdiepen van  instrumenten om deze beschikbare doelgroepen op de arbeidsmarkt te bereiken, 

moet intensief verdergezet moeten worden. 

                                                      
7
 Op basis van unieke werknemers 



20 
© 2014  Horecacompetenties van de toekomst 

Tabel: Overzicht loontrekkende werknemers in de horecasector (arbeidsplaatsen) -2012- 

  
n % 

Vlaanderen België Vlaanderen België 

Totaal aantal 66.706
8
 120.681 100% 100% 

Gewesten 
  

    

Vlaanderen -- 66.706 -- 55,3% 

Wallonië -- 26.675 -- 22,1% 

Brussel -- 27.300 -- 22,6% 

Subsector 
  

    

Hotels 8.611 16.975 12,9% 14,1% 

Vakantieverblijven 2.388 3.756 3,6% 3,1% 

Kampeerterreinen 310 476 0,5% 0,4% 

Overige accommodatie 130 684 0,2% 0,6% 

Restaurants 38.810 67.948 58,2% 56,3% 

Catering 7.743 16.674 11,6% 13,8% 

Drinkgelegenheden 8.714 14.168 13,1% 11,7% 

Dimensiegrootte 
    

1 tot 4 werknemers 15.361 27.609 23,0% 22,9% 

5 tot 9 werknemers 14.608 24.321 21,9% 20,2% 

10 tot 19 werknemers 13.805 22.302 20,7% 18,5% 

20 tot 49 werknemers 10.678 18.657 16,0% 15,5% 

50 of meer werknemers 12.254 27.792 18,4% 23,0% 

Arbeiders/bedienden 
    

Arbeiders 59.988 105.757 89,9% 87,6% 

Bedienden 6.718 14.924 10,1% 12,4% 

Geslacht 
    

Man 32.251 60.441 48,3% 50,1% 

Vrouw 34.455 60.240 51,7% 49,9% 

Arbeidsregime 
    

Voltijds 23.883 45.281 35,8% 37,5% 

Deeltijds
9
 33.518 63.939 50,2% 53,0% 

Specialen
10

 9.305 11.461 13,9% 9,5% 

Leeftijdscategorie
11

 59.867
12

 106.229 100% 100% 

<20 jaar 3.369 5.125 5,6% 4,8% 

20-29 jaar 18.271 33.392 30,5% 31,4% 

30-39 jaar 13.555 25.842 22,6% 24,3% 

40-49 jaar 13.023 23.322 21,8% 22,0% 

50-64 jaar 10.864 17.477 18,1% 16,5% 

>64 jaar 785 1.071 1,3% 1,0% 

Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06/2012 

Bewerking door Guidea 

                                                      
8
 De cijfers van de RSZ geven normaliter het aantal arbeidsplaatsen op basis van de hoofdzetel van de 

onderneming weer. 
9
 De deeltijdse prestaties betreffen de prestaties van de werknemer die gemiddeld slechts een gedeelte presteert 

van de arbeidstijd van de referentie persoon (voltijds werknemer). 
10

 De groep ‘specialen’ bevat vooral loontrekkenden die werken via gelimiteerde prestaties (extra’s in de horeca). 
11

 Werknemers per leeftijdscategorie: deze statistieken geven het aantal unieke werknemers naar 
leeftijdscategorieën weer volgens de hoofdverblijfplaats van de werknemer. 
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1.2.4 Zelfstandigen13 

In de horecasector zijn eveneens heel wat zelfstandigen werkzaam. In totaal werken in 2012 in België, 

over alle sectoren heen, 978.471 zelfstandigen. 39.727 zelfstandigen of 4,1% hiervan werkt in de 

horecasector. Van de 39.727 zelfstandigen werkt 64% in Vlaanderen (25.513), 30% in Wallonië en 5% 

in Brussel. Sinds 2009 is het aantal zelfstandigen gevoelig toegenomen, zowel in Vlaanderen als op 

nationaal niveau.  

 

Grafiek: Aantal zelfstandigen in de horecasector in België en Vlaanderen -2003/2012-

 

Bron: RSVZ 

Bewerking door Guidea 

 

Voor het merendeel van de zelfstandigen in de horecasector in Vlaanderen (77%), is de horeca-

activiteit hun hoofdbezigheid. Een minderheid (18%) oefent een horecafunctie uit als bijkomende 

activiteit. 5% is actief na hun pensioen. Op lange termijn merken we wel een evolutie in de verdeling 

naar aard van bezigheid. In 2003 was 86% (ofwel 19.489) nog zelfstandige in hoofdbezigheid, in 

2012 is dit aandeel gedaald tot 77% (ofwel 19.705).  

 

Waar we bij de werknemers een grote groep jonge werknemers (<30 jaar) aantreffen, zien we bij de 

zelfstandigen net een omgekeerde leeftijdsverdeling. 36% van de Vlaamse zelfstandigen in de 

horecasector is ouder dan 50 jaar. Daar tegenover staat dat 3% jonger is dan 25 jaar en 21% jonger 

dan 35 jaar.  

 

Als we kijken naar het geslacht, zien we meer mannelijke zelfstandigen in de horecasector dan 

vrouwelijke. Dit is reeds jaren zo en de kloof wordt de laatste jaren zelfs nog iets groter. In 2012 was 

56% van de zelfstandigen in de horecasector in Vlaanderen een man en 44% een vrouw.  

                                                      
13

 Cijfers 2012, tenzij anders vermeld 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vlaanderen 22.587 22.495 22.186 21.896 21.867 21.702 22.695 24.878 25.028 25.513

België 36.443 36.117 35.434 34.913 34.868 34.839 36.249 38.796 38.973 39.727
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In vergelijking met vijf jaar terug ligt het aantal startende en stoppende zelfstandigen een pak hoger. 

Zo is in 2012 in Vlaanderen het aantal starters en stoppers met respectievelijk 39% en 18% 

toegenomen sedert 2007. Het aantal starters ligt hoger dan het aantal stoppers.
14

  

  

                                                      
14

 Starters zijn personen van wie verondersteld wordt dat ze in het lopende jaar begonnen zijn, na een periode 
van niet-aansluiting. Stoppers zijn personen van wie verondersteld wordt dat ze in het lopende jaar gestopt zijn, 
na een periode van aansluiting. Het is niet mogelijk de aftrekking tussen de starters en de stoppers te maken om 
de evolutie weer te geven van het aantal actieve zelfstandigen.  
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Tabel: Aantal zelfstandigen in de horecasector -2012-  

  
n % 

Vlaanderen België Vlaanderen België 

Totaal aantal 25.513 39.727 100% 100% 

Gewesten         

Vlaanderen -- 25.513 -- 64,2% 

Wallonië -- 12.052 -- 30,3% 

Brussel -- 2.162 -- 5,4% 

Vlaamse provincies         

West-Vlaanderen 6.582 -- 25,8% -- 

Oost-Vlaanderen 5.965 -- 23,4% -- 

Antwerpen 5.322 -- 20,9% -- 

Vlaams-Brabant 3.670 -- 14,4% -- 

Limburg 3.974 -- 15,6% -- 

Aard van bezigheid         

Hoofdbezigheid 19.705 30.935 77,2% 77,9% 

Bijkomende bezigheid
15

 4.574 6.754 17,9% 17,0% 

Actief na pensioen
16

 1.234 2.038 4,8% 5,1% 

Geslacht         

Man 14.189 22.491 55,6% 56,6% 

Vrouw 11.324 17.236 44,4% 43,4% 

Leeftijd         

<25 jaar 884 1.379 3,5% 3,5% 

25 tot 35 jaar 4.368 6.669 17,1% 16,8% 

35 tot 50 jaar 11.164 17.197 43,8% 43,3% 

50 tot 65 jaar 7.984 12.577 31,3% 31,7% 

>65 jaar 1.113 1.905 4,4% 4,8% 

Starters/stoppers         

Starters 3.255 5.513 -- -- 

Stoppers 1.798 3.050 -- -- 

Bron: RSVZ 

Bewerking door Guidea 

 

 

  

                                                      
15

 Zelfstandige in bijberoep: Dit is het geval als men samen met de zelfstandige activiteit nog een andere 
beroepsbezigheid uitoefent voor een werkgever. Of, als men als zelfstandige ook een loonvervangend inkomen 
krijgt uit een andere, weggevallen beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. 
16

 Zelfstandige actief na pensioen(leeftijd): Hier moet de zelfstandige rekening houden met een aantal 
voorwaarden. Zo zijn de inkomsten uit de beroepsbezigheid begrensd. 
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1.2.5 Jobmobiliteit 

1.2.5.1 Werknemersstromen 

De horecasector kent een grote dynamiek en jobmobiliteit: de instroom, uitstroom en interne mobiliteit 

ligt gemiddeld hoger dan over alle sectoren. Op basis van cijfers van het WSE leren we dat zowel de 

uitstroom- als instroomgraad rond de 30% ligt. Ter illustratie: tussen eind 2007 en eind 2008 hebben 

18.162 loontrekkende werknemers die eind 2007 actief waren in Vlaanderen de horecasector verlaten. 

Dit komt neer op een uitstroomgraad van 30,3%. Omgekeerd is er een instroomgraad van 28,5%,  wat 

goed was voor 16.658 instromende werknemers. Hiernaast is er ook nog de interne mobiliteit van 

werknemers: werknemers die zowel eind 2007 als eind 2008 actief waren in de sector maar in de 

tussenliggende periode mobiel waren en van werkgever veranderden. In 2008 was 14,5% van de 

werknemers intern mobiel. 

 

Grafiek: In- en uitstroomgraad en interne mobiliteitsgraad in PC 302 t.o.v. alle sectoren
17

 (Vlaams 

Gewest - 31/12/2007 tot 31/12/2008) 

 

Bron: Departement WSE op basis van Datawarehouse AM & SB bij de KSZ 

Bewerking door Guidea 

 

Bij jongeren is zowel de instroom- (48%) uitstroomgraad (50%) als interne mobiliteitsgraad (19%) het 

hoogst (2007 – 2008). De instroom vanuit werk, waarmee we zowel instroom vanuit de ene sector 

naar de andere bedoelen als ook de instroom vanuit de uitzendsector, is voor het jaar 2007 – 2008 

heel wat lager (25%) dan het gemiddelde in andere sectoren (48%). 

 

Verwacht wordt dat de vraag naar vakbekwame medewerkers in de sector snel zal toenemen de 

komende jaren. De horecasector zal bijgevolg sterk moeten inzetten op de instroom naar de sector 

alsook het tegengaan van de grote uitstroom uit de sector. 

 

  

                                                      
17

 Voorlopig zijn er geen mobiliteitsgegevens voor de publieke sector. Werknemers die van de privésector 
overstapten naar de publieke sector worden wel getoond 
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1.2.5.2 Werkzoekendenstromen 

Bij de werkloosheidsstromen zien we dat in 2012 opnieuw meer personen uit de horecasector in de 

werkloosheid terecht komen. Daar tegenover staat dat er minder werkzoekenden in de horecasector 

aan de slag gaan. De trendlijn toont het gemiddelde van vier kwartalen, waarbij we dus zien dat in de 

laatste kwartalen de rode lijn de grijze overstijgt. Er zijn met andere woorden meer werknemers die de 

sector verlaten en werkzoekend worden, dan dat er werkzoekenden zijn die werk vinden in de sector. 

In 2013 blijft deze trend voorlopig aanhouden.  

 

Grafiek: Instroom naar werk in de horeca vanuit de werkloosheid
18

 en uitstroom uit werk in de horeca 

naar de werkloosheid
19

 in Vlaanderen (op kwartaalbasis) - Q1 2007/Q2 2013 - 

 

Bron: Departement WSE 

Bewerking door Guidea 
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 Het aantal werkzoekenden dat in de loop van de maand instroomt in de horeca. 
19

 Het aantal mensen werkzaam in de horeca dat in de loop van de maand werkzoekend wordt. 
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1.2.6 Kenmerken van vacatures en beroepen 

1.2.6.1 Vacatures VDAB 

Om een beeld te geven van de toestand en evolutie van het aantal vacatures baseren we ons op 

cijfergegevens van de VDAB. Belangrijke bemerking is dat deze slechts een beperkt deel van de 

totale vacaturemarkt omvat. Werkgevers verspreiden ook vacatures via andere kanalen zoals jobsites, 

uitzendkantoren en mond-aan-mond reclame. Uit enquêtes leren we dat vooral informele kanalen 

gebruikt worden om personeel te vinden. 

 

In de tabel hieronder geven we de kenmerken van de ontvangen VDAB-vacatures in de horecasector 

weer. De onderverdeling wordt gemaakt naar vestigingsplaats van de onderneming, studieniveau en 

gevraagde ervaring. 

 

Tabel: Kenmerken van de ontvangen vacatures in de horecasector in Vlaanderen zonder de 

uitzendsector -2010/2012- 

  Horeca 2010 Horeca 2011 Horeca 2012 
 Alle sectoren 

2012 

 n n n  n 

Totaal aantal vacatures 9.707 11.502 10.348  263.471 

Vestigingsplaats bedrijf % % %  % 

West-Vlaanderen 34,7% 38,8% 32,7%  17,1% 

Oost-Vlaanderen 14,4% 15,2% 19,2%  20,8% 

Antwerpen 22,0% 20,3% 20,9%  28,5% 

Vlaams-Brabant  10,7% 10,2% 10,5%  12,6% 

Limburg 9,8% 7,8% 8,1%  10,2% 

Buiten Vlaanderen 8,4% 7,6% 8,6%  10,9% 

Studieniveau          

Laag
20

 80,9% 79,8% 82,3%  48,2% 

Midden
21

 15,2% 15,3% 13,8%  17,1% 

Hoog
22

 3,8% 4,8% 3,9%  34,7% 

Gevraagde ervaring          

<6 maanden 46,1% 39,6% 38,6%  47,5% 

6 maanden - 2 jaar 34,6% 36,3% 38,2%  26,2% 

+2 jaar 19,3% 24,1% 23,2%  26,4% 
Bron: VDAB/ Departement WSE 

Bewerking door Guidea 

 

In 2012 zijn er in totaal 10.348 ontvangen VDAB-vacatures in de horecasector. In 2011 waren dat er 

nog 11.502. Het vacaturepeil gaat terug achteruit na de stijgingen in 2010 en 2011. Deze daling met 

10% is wel minder sterk dan de daling van het aantal vacatures over alle sectoren heen (14%). 

Traditioneel zien we dat er een laag studieniveau gevraagd wordt. Meer dan acht op de tien vacatures 

in de horecasector is immers voor personen met een laag studieniveau. We zien wel een stijging van 

                                                      
20

 Max. secundair onderwijs 2
de

 graad + wanneer geen min. studieniveau vermeld werd door de werkgever 
21

 Secundair 3
de

 of 4
de

 graad 
22

 Hoger onderwijs 
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de gevraagde ervaring. Meer dan 55% van de vacatures veronderstelt een ervaring van minimum 6 

maanden.  

 

1.2.6.2 Knelpuntberoepen 

De horecasector kent heel wat structurele knelpuntberoepen. Dit zijn beroepen waarvan de vacatures 

opvallend meer problemen vertonen om ingevuld te geraken, ook in tijden van crisis. Hieronder geven 

we een overzicht van de beroepen in onze sector die door de VDAB als knelpuntberoep worden 

gedefinieerd. De criteria om knelpunten te bepalen zijn gebaseerd op het vervullingspercentage, de 

vervullingstijd en de looptijd van de vaste en tijdelijke circuits.
23

 

 

Tabel: Knelpuntberoepen in de horecasector -2012- 

Cluster Beroep 
Ontvangen 

vacatures 

Hotelreceptionist 
 

731 

Kok   2.223 

  Keukenchef-gerant 
 

  Keukenverantwoordelijke/chef-kok 
 

  Kok traiteurdienst/onderchef keuken/sous-chef 
 

  Kok grootkeuken 
 

  Chef de partie/hulpkok 
 

Keukenpersoneel   1.623 

Kamerpersoneel   473 

Hotelmeester/maître d'hotel   148 

Kelner   3.944 
Bron: Lijst van knelpuntberoepen VDAB 

Bewerking door Guidea 

 

Het groot aantal knelpuntvacatures dwingt de sector tot de bijscholing en omscholing van 

werknemers die er reeds tewerkgesteld zijn. Dit kan gerealiseerd worden via diverse leer- en 

werktrajecten. Het bereiken van de vele laaggeschoolde en anderstalige werknemers in de sector 

vormt hierbij een bijzondere uitdaging.  

 

Een belangrijke bemerking dient te worden gemaakt bij de potentiële instroom vanuit de scholen. De 

instroom die de sector krijgt vanuit de studierichtingen horeca is beperkt. Afgestudeerden uit 

horecarichtingen vinden immers ook hun weg naar andere sectoren zoals de openbare sector, 

voedingsindustrie,... De sector moet potentiële werkkrachten dus delen met andere sectoren. 

                                                      
23

 Het vervullingspercentage is de verhouding tussen het totaal aantal vervulde werkaanbiedingen en het totaal 
aantal vervulde + geannuleerde werkaanbiedingen; De vervullingstijd is gelijk aan de periode die verloopt tussen 
het bekend maken van de vacature en de plaatsing van de kandidaat; De looptijd is gelijk aan de periode die 
verloopt tussen het bekend maken van de vacature en de plaatsing van de kandidaat of de periode tussen het 
bekend maken van de vacature en het moment dat de vacature geannuleerd wordt. 
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1.3. Onderwijs en opleidingsinitiatieven  

In dit deel schetsen we kort de mogelijke opleidingen in het regulier onderwijs en de opleidings-

initiatieven van de sector. 

 

1.3.1 Secundair onderwijs 

1.3.1.1 Voltijds secundair onderwijs 

In het voltijds secundair onderwijs zijn er horecarichtingen in het TSO en BSO. In de eerste graad zijn 

er twee studierichtingen met een focus op horeca: hotel-voeding en beroepsvoorbereidend jaar hotel-

bakkerij-slager. Zoals uit de namen blijkt, zijn deze niet 100% horeca gerelateerd. Het zijn immers nog 

oriëntatierichtingen. In de tweede graad zijn er twee studierichtingen gericht op horeca: Hotel (TSO) 

en Restaurant en keuken (BSO). In de derde graad zijn er tien richtingen: Hospitality (TSO), Hotel 

(TSO), Hotelbeheer (Se-n-Se)
24

, Grootkeuken (BSO), Gemeenschapsrestauratie (BSO), Hotelonthaal 

(BSO), Restaurant en keuken (BSO), Restaurant-bedrijf en drankenkennis (BSO), 

Specialiteitenrestaurant (BSO), Wereldgastronomie (BSO). 

 

In het voltijds secundair horecaonderwijs 2011-2012 zijn er voor het Technisch Secundair Onderwijs 

(TSO) en het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) 5.768 leerlingen in een horeca gerelateerde 

richting. 65,4% van hen zijn jongens en 34,6% zijn meisjes. In het schooljaar 2011-2012 zijn 1.118 

leerlingen in de derde graad af in een horeca gerelateerde opleiding afgestudeerd (712 jongens en 

406 meisjes). 

 

1.3.1.2 Het stelsel van ‘Leren en Werken’ 

Vanaf 15 jaar kan een leerling overschakelen naar het stelsel van ‘Leren en Werken’. In dit systeem 

leert de leerling  een beroep op de werkvloer (component werkplekleren van 3 of 4 dagen per week). 

Daarnaast is er les in het centrum (component leren van 1 tot 2 dagen).  Binnen het systeem van leren 

en werken is er het deeltijds beroepssecundair onderwijs en Syntra leertijd. Het schema van ‘Leren en 

Werken’ ziet er als volgt uit: 

 

 

                                                      
24

 In 2009-2010 werden alle specialisatiejaren van de derde graad TSO en KSO omgevormd naar Se-n-Se 
(secundair-na-secundair) 
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Deeltijds beroepssecundair onderwijs 

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. In het schooljaar 2011-2012 tellen we 1.180 leerlingen in 

een horeca gerelateerde richting. 60,1% van deze leerlingen zijn jongens en 39,9% zijn meisjes. 

 

In 2009 hebben, over alle sectoren heen, 1.737 jongeren uit het DBSO een werkervaringsplaats.
25

 

12% hiervan is in de horecasector. In 2012 stijgt het aantal werkervaringsplaatsen in de horeca naar 

340. Het aandeel van de horecasector daalt daarentegen wel met iets meer dan twee procentpunten 

ten opzichte van 2009. 

 

Tabel: Aantal deeltijds lerenden met een werkervaringsplaats per sector (2009-2012)
25

 

 

1/2/2009 1/2/2011 1/2/2012 

n % n % n % 

Horecasector 208 12,0 208 12,0 340 9,8 

Totaal alle sectoren 1.737 100 1.737 100 3.470 100 

Bron: VDAB, DBO, bewerking door Departement WSE, afbakening o.b.v. Nace-codes 

Bewerking door Guidea 

 

Om leerlingen uit het deeltijds onderwijs in te schakelen in de horeca zijn er volgende mogelijkheden: 

het industrieel leerlingenwezen (ILW) of een deeltijds arbeidscontract, eventueel voorafgegaan door 

een individuele beroepsopleiding (IBO). 

 

                                                      
25

 Exclusief brugprojecten, voortrajecten en Persoonlijk ontwikkelingstraject. 
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Het industrieel leerlingenwezen is in essentie een formule waar de opleiding wordt verder gezet op de 

werkplek. Een ILW is een opleidingscontract. De sociale partners in de horecasector ondersteunen 

actief het ILW. In september 2006 is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de sector 

en de vertegenwoordigers van de verschillende onderwijskoepels binnen het deeltijds 

beroepssecundair onderwijs (DBSO) in Vlaanderen. Deze overeenkomst heeft als doelstelling 

gezamenlijk te werken aan de professionalisering van de Centra voor Leren en Werken. In dit kader 

worden afspraken gemaakt over: 

 Kwalitatieve ontwikkeling en ondersteuning van de opleidingen. 

 De kwaliteit van de leerwerkplek verhogen. 

 Een kwalitatieve werkervaring realiseren in de horecasector. 

 Doorstroming naar de arbeidsmarkt. 

Het eerste jaar heeft de samenwerking zich toegespitst op de herziening en verruiming van het 

Industrieel Leerlingwezen (ILW). Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpak van het ILW in de 

horecasector vanaf schooljaar 2008-2009. Waar 2008 het jaar is waarin het nieuwe ILW is bekend 

gemaakt en uitgevoerd binnen het deeltijds onderwijs, is in 2009 het zwaartepunt gelegd op het 

actualiseren van de werking van het Paritair Leercomité en het voorbereiden van de nieuwe modulaire 

opleidingsprogramma’s of de door de sector erkende beroepen.  

 

In 2010 is deze modulaire structuur voor horecaberoepen binnen het deeltijds onderwijs verder 

uitgewerkt. Bij de start van het schooljaar 2010-2011 is gekozen voor een versterking van het ILW, 

met een sterke focus op het opzetten van een systeem van kwaliteitsborging. Hiermee zijn de 

fundamenten gelegd voor een kwalitatieve ontwikkeling van het industrieel leerlingenwezen in de 

horecasector. In 2012 is sterk ingezet op een goede afstemming met de leerkrachten en 

tewerkstellingsbegeleiders van de verschillende Centra voor Leren en Werken. Volgende opleidingen 

zijn erkend: 

 Bediening: hulpkelner, kelner 

 Keuken: keukenmedewerker, hulpkok, kok, grootkeuken-medewerker  

 Housekeeping: medewerker kamerdienst.  

 
De jongeren kunnen een leerovereenkomst afsluiten tussen 15 jaar en 21 jaar. De overeenkomst kan 

lopen tot de jongere 25 jaar is. Een leerovereenkomst kan langer dan één jaar duren. Dit is één jaar 

voor een keukenmedewerker, drie jaar voor hulpkok en vier jaar voor kok. De jongere kan ofwel 

onmiddellijk een leerovereenkomst afsluiten voor de volle drie of vier jaar ofwel kan de leerling een 

traject volgen waarin hij eerst een overeenkomst start van één jaar tot keukenmedewerker, vervolgens 

twee jaar erbij tot hulpkok, om dan nog één jaar tot kok te doorlopen. Een leerovereenkomst is niet 

aan een schooljaar gebonden en kan gedurende het hele jaar starten.  
   
De jongeren krijgen de leervergoeding die wettelijk voorzien is op basis van het gemiddeld minimum 

maandinkomen voor iemand van 21 jaar. Daarnaast krijgt de jongere een premie van Horeca Vorming 

Vlaanderen voor elk jaar dat hij slaagt, op voorwaarde dat de leerovereenkomst verlengd wordt of dat 

de jongere binnen de zes maand tewerkgesteld is in een bedrijf behorend tot PC 302. Het Centrum 

voor Leren en Werken waar de jongere zijn opleiding volgt, krijgt jaarlijks een premie indien is voldaan 

aan bovenvermelde voorwaarden. In 2012 werden 111 bedrijven erkend en 186 ILW-contracten 

opgestart (zie grafiek hieronder). In 2012 werden 19 ILW premies uitbetaald aan leerlingen ter waarde 

van 2.200 EUR, en 17 premies aan CDO’s voor een totaalbedrag van 4.250 EUR.  
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Grafiek: Evolutie erkenningen en contracten ILW – 2010/2012 -  

 

Bron: HVV 
 

Opvolging en kwaliteitsborging 

Horeca Vorming Vlaanderen legt prioriteit bij het ontwikkelen van een kwalitatief kader. Hier speelt de 

consulent een cruciale rol. Elke sectorconsulent staat in de toegewezen regio in voor: 

- Informatieverstrekking aan werkgevers die aangeven een jongere te willen opleiden via ILW. 

Deze bedrijven zijn meestal al aangesproken door een leerling die er solliciteerde of een 

tewerkstellingsbegeleider van het Centrum Leren en Werken. Een positief gesprek leidt tot het 

starten van de administratieve procedure voor erkenning door het Paritair Leercomité. 

- Erkenning door het Paritair Leercomité (PLC) 

De consulent volgt samen met de administratie op of alle vereiste documenten tijdig en correct 

ingevuld worden ingediend voor de erkenningsaanvraag. Eens alle documenten binnen zijn 

kan de erkenning ingediend worden. In een beperkt aantal gevallen wordt de aanvraag 

geweigerd door het Paritair Leercomité. 

- Contracten  

Elk individueel ILW-contract wordt opgestart door een consulent in aanwezigheid van de 

werkgever, de leerling, de ouders of voogd van de leerling en de tewerkstellingsbegeleider 

van de school. Op dat ogenblik wordt het volledige contract inhoudelijk overlopen en duidelijk 

uitgesproken welk engagement partijen aangaan. 

- Evaluaties  

Halfweg de opleiding volgt een tussentijdse evaluatie door de consulent. Naast het bespreken 

van het opleidingstraject wordt ook getoetst naar mogelijke interesse voor aanvullende 

opleidingen uit het aanbod van Horeca Vorming Vlaanderen voor de leerling en/of de mentor. 

Tijdens het hele opleidingstraject onderhoudt de consulent ook informeel contact met de 

mentor en de tewerkstellingsbegeleider. 

- Kwalificatieproeven 

Aan het einde van het ILW-traject legt de leerling op de werkplek een kwalificatieproef af in 

aanwezigheid van de leermeester, een leerkracht of begeleider van de school, een lid van het 

Paritair Leercomité en de consulent van Horeca Vorming Vlaanderen. Deze proef wordt 

voorbereid door de consulent, nadat de school en de leermeester bevestigen dat de leerling 

de vereiste competenties heeft verworven. De leerling die slaagt in de kwalificatieproef 

ontvangt een kwalificatiegetuigschrift van het Paritair Leercomité. 
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In het kader van de versterking van de kwaliteitsborging realiseerden 7 consulenten 479 bedrijfs-

bezoeken in 2012 in bedrijven in de sector. 

Bezoeken 2012 Info 
Erkenning 

PLC 
Contracten Evaluaties 

Kwalificatie 
proeven 

Totaal
26

 

Antwerpen 66 41 75 44 28 213 

Oost-Vlaanderen 41 24 44 32 14 132 

West-Vlaanderen 20 23 36 7 4 67 

Vlaams-Brabant 7 4 7 1 2 17 

Limburg 13 11 16 1 2 32 

Brussel & grote 
bedrijven 

6 4 8 2 2 18 

Totaal 153 107 186 87 52 479 

Bron: HVV 

 
 
Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een deeltijds arbeidscontract af te sluiten voor de dagen 

van tewerkstelling. Dit is geen opleidingscontract maar een systeem van leren en werken. Er is geen 

garantie op intensieve begeleiding. Het is een deeltijdse contract onder de CAO van de horecasector. 

De tewerkstelling in het bedrijf is niet gekoppeld aan een vast opleidingsprogramma, wat meer vrijheid 

geeft aan de werkgever. 

 

Leertijd via Syntra 

Naast het deeltijds onderwijs is er de leertijd via Syntra. De leertijd is een opleidingsvorm waarbij 

leerlingen vier dagen per week een praktische opleiding volgen in een onderneming en één dag 

theorie in een campus van Syntra. Vanaf 15 jaar komen jongeren hiervoor in aanmerking. Het 

systeem van leertijd is eveneens gekoppeld aan de opleiding waarvoor de jongeren zijn ingeschreven. 

Ook hier is er begeleiding van de jongeren. 

 

In Syntra leertijd volgden in 2011-2012 in totaal 622 leerlingen een horeca gerelateerde opleiding. In 

2010-2011 waren dit er nog 812. De opleidingen ‘restauranthouder’ en ‘traiteur-banketaannemer’ 

worden uitdovend aangeboden. Vandaar de daling in het aantal leerlingen in deze opleidingen. In 

2011-2012 volgden 231 leerlingen de opleiding ‘hulpkok’.  

 

In onderstaande tabel brengen we een overzicht van het aantal leerovereenkomsten in de 

horecasector en in alle sectoren binnen het stelsel van werken en leren (leertijd Syntra). Op 1 februari 

2009 hadden 3.873 jongeren over alle sectoren een leerovereenkomst afgesloten. In 2012 daalde dit 

tot 3.319 jongeren. Hoewel er in absolute aantallen een daling wordt vastgesteld, stijgt in 2012 het 

aandeel van de horeca in het totaal aantal leerovereenkomsten tot 9,7%. 

 

 

                                                      
26

 Om het totaal te maken van de bedrijfsbezoeken worden “erkenningen PLC” niet meegeteld aangezien hiervoor veelal 
geen bedrijfsbezoek wordt gehouden. 
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Tabel: Aantal leerovereenkomsten per sector (2009-2012) 

 

2009 2011 2012 

n % n % n % 

Horecasector 338 8,7 335 9,5 322 9,7 

Totaal alle sectoren 3.873 100 3.542 100 3.319 100 

Bron: Syntra, bewerking door Departement WSE, afbakening o.b.v. paritair comité, toestand op 1/02 

Bewerking door Guidea 

 

De stageovereenkomst via Syntra 

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 en is toegankelijk voor niet-leerplichtigen. Een 

stageovereenkomst duurt minstens 6 maanden en maximaal de duur van een ondernemingsopleiding. 

De overeenkomst wordt gesloten via een leertrajectbegeleider. 

 

Tabel: Aantal stageovereenkomsten (2014) 

  2014 

Restauranthouder (OT)  18 

Restauranthouder VDO (OT)  1 

Traiteur-banketaannemer (OT)  1 

Uitbater Snack-tearoom (OT)  1 

Wijnhandelaar-sommelier (OT)  1 

Totaal horecasector 22 

Totaal alle sectoren 615 

Bron: Syntra, toestand op 7/03/2014 

Bewerking door Guidea 

 

1.3.1.3 Buitengewoon Secundair onderwijs 

In het schooljaar 2011-2012 zitten in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) 1.219 

leerlingen in een horeca gerelateerde richting. Hiervan volgen 1.148 leerlingen lineair onderwijs en 71 

leerlingen modulair onderwijs. De meest voorkomende opleidingsvorm is opleidingsvorm 3. Meer 

specifiek gaat het over de opleidingen grootkeukenmedewerker en receptiemedewerker in het voltijds 

onderwijs en de modulaire opleidingen grootkeukenhulp, grootkeukenmedewerker, hulpkelner, 

keukenhulp, keukenmedewerker, receptiemedewerker en zaalmedewerker.  
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1.3.1.4 Stages en kwaliteitsvolle leerbedrijven 

Alle leerlingen van horeca gerelateerde opleidingen TSO en BSO in Vlaanderen lopen in de derde 

graad ten minste eenmaal een stage in de horeca. Quasi al deze jongeren lopen elk schooljaar in de 

derde graad een stage in de horeca. Rekening houdende met het totaal aantal leerlingen in Hotel 

(TSO), Restaurant – Keuken (BSO) en Grootkeuken (BSO), kunnen we concluderen dat ook 

leerlingen uit andere studierichtingen een stage lopen in de horeca. 

 

Tabel: Aantal stageplaatsen per sector (2007-2008, 2010-2011 en 2011-2012) 

 

2007-2008 2010-2011 2011-2012 

n % n % n % 

Horecasector 3.211 2,7 3.249 2,5 3.481 2,6 

Totaal alle sectoren 120.203 100 130.922 100 131.748 100 

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

beschikbaar op basis van Nace) 

Bewerking door Guidea 

 

Tijdens het schooljaar 2007-2008 werden 120.203 stages georganiseerd over alle sectoren heen. Het 

aandeel van de horeca hierin was 2,7%. In het schooljaar 2011-2012 is het aantal stageplaatsen in 

alle sectoren toegenomen tot 131.748. Het aandeel van de horecasector blijft min of meer stabiel. In 

absolute termen is er een stijging tot 3.481 stageplaatsen.  

 

De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt kan in de horecasector verschillende vormen aannemen: 

stages voor leerlingen voltijds technisch en beroepsonderwijs, werkplekleren voor leerlingen deeltijds 

onderwijs en industrieel leerlingenwezen, jongeren die via leertijd een bepaald beroep wensen aan te 

leren en stages voor leerkrachten.  

 

Tijdens de Ronde Tafel Toerisme en Horeca, die heeft plaatsgevonden begin 2006, zijn drie acties 

naar voor geschoven waarvoor de Vlaamse overheid extra middelen zou vrijmaken. Uit deze acties is 

het project “Kwaliteitsvolle leerbedrijven” gegroeid. Dit project focust op de ontwikkeling van 

kwalitatieve stageplaatsen, leerwerkplekken en leerbedrijven. In het kader van het project 

“Kwaliteitsvolle leerbedrijven” is in 2009 een onderzoek uitgevoerd om een zicht te krijgen op de 

ervaringen en visie van de leerlingen, de leerkrachten en de leermeesters. Op basis van de drie luiken 

in het onderzoek zijn volgende aanbevelingen opgesteld: 

 Uitdragen van een positief imago van de horecasector. Leerlingen en ouders associëren 

horeca met zwartwerk, uitbuiting, lange werkuren, et cetera. 

 Sensibiliseren van de horecasector: een leermeester/leerbedrijf is een ambassadeur voor de 

horeca en moet de jongeren enthousiasmeren. 

 Ondersteunen van leermeesters via opleidingen in het begeleiden van jongeren op stage. 

 Vereenvoudigen, beperken en uniformiseren van (onnodige) administratie.  

 Ter beschikking stellen van meer tijd en middelen voor de school om de begeleiding van 

stagiairs te verzorgen. 

 Het optimaliseren van beleid en instrumenten en het contact met de sector.  
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 Invoeren van langere stages of werkplekleren stimuleren want: 

o Praktische ervaring op de werkplek is te beperkt; 

o Leerlingen hebben een verkeerd of onvolledig beeld van het horecaberoep; 

o Eentonige taken omdat een leerling onvoldoende tijd krijgt om zich in te werken. 

 

In het verlengde van dit project zijn door Horeca Vorming Vlaanderen volgende acties opgezet: 

 De DVD “mijn stage” (lancering schooljaar 2010-2011). 

 Workshops in hotelscholen voor leerlingen en ouders voorafgaand aan de eerste stage, in 

het kader van de oproep van het departement onderwijs “context specifieke leidraad 

werkplekleren” (start schooljaar 2011-2012). 

 De leermeesteropleiding voor de stagementoren in de bedrijven (start schooljaar 2012-

2013).  

 De stagebegeleidersopleiding voor stagebegeleiders in de scholen (start schooljaar 2012-

2013). 

 Het protocolakkoord tussen de sociale partners van de horecasector in het kader van de 

stages voltijds secundair onderwijs. 

 

1.3.2 Hoger onderwijs 

De professionele bachelor hotelmanagement wordt aangeboden in drie hogescholen: 

 Erasmushogeschool Brussel 

 Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 

 Plantijn Hogeschool Antwerpen 

 

In het schooljaar 2011-2012 volgen 792 studenten de opleiding hotelmanagement, waarvan 312 

(39,4%) jongens en 480 (60,6%) meisjes. In deze richting zijn er 727 Belgische studenten (91,8%) en  

65 studenten met een andere nationaliteit (8,2%). 

 

1.3.3 Volwassenenonderwijs 

Onder het studiegebied ‘Voeding’ binnen het secundair volwassenonderwijs vallen meerdere 

opleidingen waaronder opleidingen gerelateerd aan horeca: gastronomisch koken, grootkeukenkok, 

hotel, hulpkok, et cetera. In het schooljaar 2011-2012 omvatten deze richtingen binnen het secundair 

volwassenenonderwijs 15.208 volwassenen, waarvan 7.214 (47,4%) mannen en 7.993 (52,6%) 

vrouwen. De richting Hotel- en Cateringmanagement in het hoger beroepsonderwijs voor volwassenen 

telt 55 unieke inschrijvingen in het schooljaar 2011-2012, allemaal in het modulair onderwijs. Het gaat 

om 33 mannen en 22 vrouwen. 

 

De sociale partners in de sector stimuleren professionelen in de horeca om zich te vervolmaken via 

onder meer opleidingen in het volwassenenonderwijs. Horeca Vorming staat in voor de terugbetaling 
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van 50% van het inschrijvingsgeld voor elke module in het studiegebied voeding en de opleiding hotel- 

en cateringmanagement waarvoor een werknemer van PC 302 slaagt. 

 

1.3.4 Beroepsopleidingen voor werkzoekenden 

 

VDAB opleidingen 

Eén van de (vijf) strategische doelstellingen in de beheersovereenkomst tussen de VDAB en de 

Vlaamse Overheid voor de periode 2011-2015 houdt het maximaal op maat activeren van alle 

werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt in. Dit met het oog op een 

duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. De VDAB speelt de rol van arbeidsmarktregisseur.  

Enerzijds betekent dit dat de VDAB veel meer moet doen dan werkzoekenden aan werk helpen, al 

dan niet door middel van een opleiding. Anderzijds betekent dit dat de VDAB aan het roer staat van 

alle opleidings- en begeleidingsinitiatieven voor werkzoekenden. 

 

In de praktijk dient elke horeca-opleiding voor werkzoekenden door de VDAB erkend te worden en 

wordt deze meestal ook door VDAB (mee
27

) gefinancierd.  VDAB doet dit conform de wet op de 

overheidsopdrachten. 

 

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2012-2013 tussen VDAB en de horecasector is 

vastgelegd dat er structureel overlegd wordt tussen VDAB en Horeca Vorming Vlaanderen, zowel op 

Vlaams als op provinciaal niveau. De samenwerking focust op de kwalitatieve en arbeidsmarktgerichte 

invulling van knelpuntvacatures in de sector en op duurzame tewerkstelling na opleiding.  

 

 

We onderscheiden 2 types opleidingen voor werkzoekenden: 

 

 Horeca-opleidingen in VDAB-beheer: 

In 2012 hebben bijna 300 cursisten een beroepsopleiding in keuken of bediening afgerond. 

43% hiervan gebeurde in samenwerking met een Centrum voor Volwassenonderwijs. Het gaat 

om opleidingen keukenmedewerker, (grootkeuken)hulpkok en (grootkeuken)kok en 

zaalmedewerker/hulpkelner, gespreid over heel Vlaanderen en Brussel. In Brugge en 

Vilvoorde kan een opleiding tot hotelreceptionist worden gevolgd. 

 Horeca-opleidingen die uitbesteed zijn door VDAB: 

Voor de periode 2012-2013 (verlengbaar t.e.m. 2014) werden volgende opleidingen, specifiek 

bedoeld voor kansengroepen op de arbeidsmarkt,  uitbesteed aan particuliere organisaties: 

o 125 opleidingstrajecten keukenmedewerker 

o 12 opleidingstrajecten kamermeisje 

                                                      
27

 Het Europees Sociaal Fonds vormt een belangrijke bron van financiering. Hiervoor is steeds cofinanciering 
vereist, die voor deze opleidingen meestal gebeurt met Vlaamse middelen. 
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Er zijn geen cijfers beschikbaar over de mate waarin de werkzoekenden die een horeca-

beroepsopleiding hebben gevolgd ook in de sector aan de slag gaan. In de 

samenwerkingsovereenkomst 2013-2014 tussen VDAB en de sector zijn hierover afspraken gemaakt. 

Zo zal het vanaf 2013 mogelijk zijn om  zicht te krijgen op de tewerkstelling in de sector.  Dit is niet 

onbelangrijk aangezien het invullen van knelpuntvacatures in een specifieke regio een belangrijk 

criterium vormt voor het organiseren van opleidingen.   

 

1.3.5 Opleidingsinitiatieven van de sector 

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 2012 tellen we 8.430 inschrijvingen bij Horeca Vorming Vlaanderen. Van de 8.430 inschrijvingen  

hebben 6.448 cursisten ook effectief de opleiding gevolgd (ofwel 76%) en zijn 5.391 certificaten 

uitgereikt (Guidea, 2013e).  

 

In 2011 zijn 74% van de inschrijvingen bij Horeca Vorming Vlaanderen afkomstig van een werknemer 

werkzaam in een onderneming met hoofdzetel in Vlaanderen
28

. 34% van de inschrijvingen is 

afkomstig van werknemers werkzaam in een restaurant
27

. De verdeling naar andere kenmerken geven 

we in de tabel hieronder. We zien voor zowel inschrijvingen, gevolgde opleidingen als uitgereikte 

certificaten gelijklopende percentages bij de verdeling naar kenmerken (Guidea, 2013e). 

  

                                                      
28

 Door het hoge aandeel ‘niet gekend’, ligt dit percentage waarschijnlijk heel wat hoger. Indien men geen 
rekening houdt met de ‘niet gekende’ dan komt dit percentage op 90% te liggen (6.231 / 6.918). Zelfde opmerking 
bij verdeling naar subsector. 
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Tabel: Aantal inschrijvingen, gevolgde opleidingen en behaalde certificaten bij Horeca Vorming 

Vlaanderen -2012- 

 
Inschrijvingen 

Opleiding gevolgd/ 

Aantal cursisten 
Certificaat 

 
n % n % n % 

Totaal 8.430  6.448  5.391 
 

Gewesten 
 

    
 

Vlaanderen 6.231 73,9% 4.644 72,0% 3.905 72,4% 

Wallonië 140 1,7% 101 1,6% 84 1,6% 

Brussel 518 6,1% 414 6,4% 365 6,8% 

Buitenland 29 0,3% 20 0,3% 13 0,2% 

Niet gekend 1.512 17,9% 1.269 19,7% 1.024 19,0% 

Dimensiegrootte 
 

    
 

1 tot 4 wn’s 1.361 16,1% 1.032 16,0% 853 15,8% 

5 tot 9 wn’s 863 10,2% 628 9,7% 519 9,6% 

10 tot 19 wn’s 779 9,2% 582 9,0% 484 9,0% 

20 tot 49 wn’s 1.098 13,0% 827 12,8% 704 13,1% 

50 of meer wn’s 1.250 14,8% 979 15,2% 862 16,0% 

Niet gekend 3.079 36,5% 2.400 37,2% 1.969 36,5% 

Subsector 
 

    
 

Hotels 1.820 21,6% 1.380 21,4% 1.174 21,8% 

Overige accommodaties 244 2,9% 206 3,2% 180 3,3% 

Restaurants 2.855 33,9% 2.078 32,2% 1.733 32,1% 

Catering 896 10,6% 685 10,6% 591 11,0% 

Drinkgelegenheden 654 7,8% 502 7,8% 422 7,8% 

Geen Nacebel-code 55 of 56 450 5,3% 329 5,1% 268 5,0% 

Subsector (werkgever) Niet  

gekend 
1.511 17,9% 1.268 19,7% 1.023 19,0% 

Geslacht 
 

    
 

Man 4.935 58,5% 3.789 58,8% 3.144 58,3% 

Vrouw 3.487 41,4% 2.654 41,2% 2.242 41,6% 

Onbekend 8 0,1% 5 0,1% 5 0,1% 

Leeftijdscategorie       

< 25 jaar 1.306 15,5% 992 15,4% 871 16,2% 

25 tot 35 jaar 2.647 31,4% 2.017 31,3% 1.682 31,2% 

36 tot 50 jaar 2.194 26,0% 1.676 26,0% 1.418 26,3% 

51 tot 65 jaar 700 8,3% 524 8,1% 455 8,4% 

> 65 jaar 30 0,4% 22 0,3% 20 0,4% 

Leeftijd onbekend 1.553 18,4% 1.217 18,9% 945 17,5% 

Bron: interne gegevens 

Bewerking door Guidea 
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Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen binnen en buiten de sector en 

invloed hiervan op de werkvloer 

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

en interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de horeca vereist. De sector kent niet alleen interne 

evoluties. Ze wordt ook uitgedaagd door verschillende trends en ontwikkelingen in haar omgeving. 

Deze ontwikkelingen stellen eisen aan zowel werkgever als werknemer. Werkgevers moeten tijdig 

inspelen op deze interne en externe ontwikkelingen. Ze moeten uitdagingen aangaan en knelpunten 

oplossen om zo hefbomen te creëren voor een duurzame toekomst.  Ook werknemers moeten zich 

aanpassen. Het is belangrijk dat ze over de juiste competenties beschikken en dat ze inzetbaar en 

wendbaar blijven in de toekomst. Dit kan door het verwerven of ontwikkelen van bepaalde 

competenties. Uiteraard is het ook belangrijk dat nieuw talent met de juiste competenties kan 

aangetrokken worden. 

 

In dit hoofdstuk trachten we op basis van vroegere eigen studies, literatuur in binnen- en buitenland, 

alsook binnen het huidige project uitgevoerde workshops en interviews, deze toekomstige uitdagingen 

en trends in kaart te brengen. We schetsen de belangrijkste ontwikkelingen, hoe die ontwikkelingen 

zich zullen laten voelen op de werkvloer en wat de hefbomen zijn om deze ontwikkelingen succesvol 

te vertalen in de toekomst. Achteraan dit rapport is een lijst te vinden met alle gebruikte literatuur en 

eigen studies. 

 

2.1 Ontwikkelingen en uitdagingen 

Wat zijn de drijvende krachten of ontwikkelingen die zorgen voor veranderingen in de sector?  We 

bespreken zowel interne ontwikkelingen als ontwikkelingen in de omgeving die bepalend zullen zijn 

voor de toekomst van de horeca. 

 

2.1.1 Interne ontwikkelingen 

2.1.1.1 Sterktes 

 De horeca is meer dan een dienstensector en speelt een belangrijke economische, sociale  en 

culturele rol. Iemand in de diepte-interviews getuigde: “Een horecazaak kan een dorp op de 

kaart zetten.”  Sterrenrestaurants zijn belangrijk in het op de (wereld)kaart zetten van de 

Belgische gastronomie. 

 

 De horeca is een sector in volle dynamiek en constante vernieuwing. Er is voldoende 

ondernemerschap en creativiteit. Er zijn talrijke mogelijkheden tot het bedenken en 

uitwerken van nieuwe concepten, nieuwe producten, nieuwe services, nieuwe animaties. 

Desondanks blijft de sector noodgedwongen arbeidsintensief (Guidea, 2012a). 
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 Heel wat kansengroepen zijn terug te vinden onder de werknemers. In vergelijking met 

andere sectoren zijn er in de horeca meer vrouwen, niet Belgen, laaggeschoolden (geen 

diploma middelbaar onderwijs) en jongeren tewerkgesteld (Guidea 2013b).  

 

 Er is een grote diversiteit aan jobs gerelateerd aan een waaier van activiteiten en geclusterd 

volgens de verschillende subsectoren. Er is voor elk wat wils. Deze diversiteit aan 

jobinhouden vraagt een diversiteit aan jobvereisten van geschoold tot kortgeschoold en van 

professionals tot foodies gedreven vanuit passie voor voeding en drank. 

 

 Heel wat factoren maken het werken in de sector aantrekkelijk. Deze troeven kunnen ingezet 

worden bij het aantrekken van talent en het ‘branden’ van de sector. Werknemers hebben het 

over volgende troeven: 

o De afstand woon-werkplaats: een job in horeca geeft de kans dicht bij huis te 

werken (Guidea, 2013a); 

o De omgeving: een dynamische, energieke omgeving waarin plezier leveren en 

genieten centraal staat. Als werknemer geniet je mee en draag je zelf een steentje bij 

in het creëren van een goeie sfeer (Guidea, 2012a); 

o Werken in een team met gelijkgestemde collega’s naar het bezorgen van een 

aangename tijd aan gasten. Het beste van jezelf geven om het anderen naar de zin 

te maken geeft voldoening en tevredenheid (Guidea, 2012a); 

o De verscheidenheid in mensen waarmee je in contact komt, situaties waarin je terecht 

komt,… en de hieraan gekoppelde uitdagingen. Deze uitdagingen zorgen voor 

dynamiek en maken de job levendig en boeiend (Guidea, 2012a); 

o De leermogelijkheden in de job zelf: de contacten met verschillende types mensen, 

de verscheidenheid aan situaties waarin je terecht komt, de verscheidenheid aan 

deeltaken, het samenwerken met collega’s, et cetera geven de mogelijkheid  om de 

sociale vaardigheden uit te diepen en zorgen voor persoonlijke groei en zelfkennis 

(Guidea 2012a; Guidea, 2013h); 

o Het bezig zijn met een passie. Koks vertellen over hun passie voor voeding, het 

creatief omgaan met eten en de kans deze passie met anderen te delen via hun job 

(Guidea, 2012a); 

o De werkzekerheid: slechts weinig werknemers geven aan bang te zijn de job te 

verliezen op korte tijd. Ook is het volgens hen gemakkelijk een nieuwe job te vinden in 

de sector (Guidea, 2013a). 

 

 Het aantal cateringbedrijven kent een toename. Kleinere horecaondernemers kunnen leren 

van hun praktijken. Specifiek op het vlak van centraal beheer (bijvoorbeeld door gezamenlijk 

aankoop of onderhandeling van prijzen), opleiding of personeel (bijvoorbeeld door het vormen 

van een pool van inzetbaar personeel of organiseren van opleiding) (Guidea, 2013f). 
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2.1.1.2 Zwaktes 

 De sector kampt met een negatief imago en ook werknemers getuigen van een lage 

waardering voor hun job. Verklaring hiervoor is onder andere te vinden in de 

laagdrempeligheid en de grote toegankelijkheid voor kort- en laaggeschoolden. Dit staat 

haaks op de vereiste beroepscompetenties voor bepaalde functies die soms zwaar 

onderschat worden. Vooral bij het tewerkstellen van kansengroepen is dit een aandachtspunt 

(Guidea, 2011b; Guidea, 2012a).  

 

 Zwartwerk en loonkostdruk worden nog door velen gezien als een noodzakelijke 

voorwaarde tot rendabiliteit.  Ze vormen een zwakte voor de sector en hebben een negatief 

effect op het imago ervan (Guidea, 2012a). 

 

 De dynamiek bij de ondernemingen is groot en er is een hoog risico op falingen. De sector 

is conjunctuurgevoelig en afhankelijk van de bezetting en onvoorspelbare opkomst van 

klanten. Bovendien telt de sector heel wat micro ondernemingen. Van alle werkgevers heeft 

69% minder dan vijf werknemers in dienst, en 87% minder dan tien werknemers (Guidea, 

2013g). 

 

 Hoewel de tewerkstellingscijfers in het algemeen stabiel blijven, wordt de horeca gekenmerkt 

door een grote jobmobiliteit zowel intern als extern. 33% van de werknemers geeft aan dat 

ze van baan wil veranderen. Ook cijfers van het departement Werk en Sociale economie over 

de effectieve jobmobiliteit geven een instroom- en uitstroomgraad die schommelt rond de 

30%. Bovendien kennen ook de stromen vanuit en naar werkloosheid een negatieve trend. 

De stroom uit de sector naar werkloosheid is sinds eind 2010 groter dan de instroom vanuit 

werkloosheid (Guidea, 2013a; Guidea, 2013f). 

 

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

leermogelijkheden en loopbaankansen, taakvariatie, arbeidsomstandigheden en balans werk-

privé in vergelijking met de Vlaamse arbeidsmarkt in het algemeen. Werknemers ervaren 

onvoldoende formele leermogelijkheden en loopbaanperspectieven. De routine in de job 

is hoog. Op het vlak van arbeidsomstandigheden brengt werken in horeca een hoge fysieke 

belasting met zich mee en betekent het vaak werken op onregelmatige uren. Het 

verbeteren van de leer- en doorgroeimogelijkheden, de variatie in de job, de 

arbeidsomstandigheden  en grotere voorspelbaarheid en controleerbaarheid van het 

werkritme  kan de loyaliteit van werknemers aan hun werkgever én aan de sector verhogen 

(Guidea, 2011a; Guidea, 2013a; Guidea, 2013h; WSE, 2014). 

 

 De sector wordt gekenmerkt door een aantal structurele knelpuntberoepen. Zo is er een 

nijpend tekort aan kelners, koks, hotelreceptionisten, kamerpersoneel, keukenpersoneel en 

medewerkers voor de zaal (Guidea, 2011b; Guidea, 2013f). 
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 Meertaligheid op de werkvloer is een belangrijke uitdaging. Vooral in de keuken is de 

voertaal vaak Engels of een andere taal dan het Nederlands (Guidea, 2011b; Guidea, 2013b).   

 

 De keuze voor een hotelopleiding is niet altijd een positieve keuze. De motivatie om later een 

beroep uit te oefenen in de sector is niet voor iedereen een basismotivatie. De doorstroom 

van het horecaonderwijs naar de arbeidsmarkt kan beter. Daarnaast kan de kwaliteit van de 

stages beter en is de praktische ervaring van leerlingen te beperkt met verkeerde 

verwachtingen ten opzichte van het werken in de sector als gevolg. Ook is er binnen het 

onderwijs te weinig aandacht voor het cafégebeuren, de brasseries, catering of vernieuwende 

serviceconcepten. Tenslotte beschikken verantwoordelijken binnen ondernemingen vaak over 

te weinig competenties om een kwaliteitsvolle leeromgeving te creëren voor zowel stagiairs 

als nieuwe werknemers (Guidea, 2009). Het praktijkleren door  stage in Nederland, het duaal 

leren in Duitsland en het ‘apprenticeship’-systeem in Engeland waarbij het leren op de 

werkvloer centraal staat, zijn een goed voorbeeld van hoe het wel kan (Kenwerk, 2012; 

People 1
st
, 2009, 2013).  

 

2.1.2 Externe ontwikkelingen 

Ook in de wijdere omgeving zijn er ontwikkelingen die een invloed uitoefenen op het werken in de 

sector. We groeperen ze in economische evoluties en regulering, demografische ontwikkelingen, 

maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op technologisch vlak. 

 

2.1.2.1 Economische evoluties en regulering 

Er is de economische crisis en haar impact op de sector. De horecasector is een sector die heel 

conjunctuurgevoelig is. Hierboven gaven we reeds de impact van de economische crisis aan op de 

tewerkstelling en het aantal ondernemingen. De huidige moeilijke economische context maakt het de 

horecaondernemer niet gemakkelijk. Daarnaast is de horecasector een heel arbeidsintensieve sector 

waar de arbeidsproductiviteit laag ligt. In combinatie met een lage rendabiliteit van het eigen 

vermogen en de huidige moeilijke economische context zorgt dit voor een groot aantal faillissementen. 

Dit is vooral het geval voor startende ondernemingen. Daarnaast heeft de economische crisis een 

invloed op het handelen van de consument. Wanneer het economisch goed gaat spenderen mensen 

meer aan reizen en uit eten gaan. Deze afname in de bestedingen in horeca wordt inderdaad 

bevestigd door onderzoek (Foodservice Alliance, 2013; Goos , Konings & Breemersch, 2013; Guidea 

2013g; People 1st, 2013). 

 

Een andere ontwikkeling op economisch vlak is de toenemende globalisering. Op 

bedrijfseconomisch vlak betekent dit enerzijds dat er meer mogelijkheden ontstaan om klanten aan te 

trekken van buiten de grenzen. Anderzijds betekent het ook meer concurrentie. Daarnaast heeft de 
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toenemende globalisering ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het zorgt immers voor de 

beschikbaarheid van nieuwe potentiële arbeidskrachten voor werkgevers. Eerder zagen we reeds dat 

horeca een sector is die traditioneel meer werknemers van allochtone afkomst tewerkstelt. De 

groeiende globalisering versterkt deze trend. Bestaande werknemers zien deze arbeidskrachten vaak 

minder positief tegemoet. Voor hen vormen deze vaak goedkopere en beter opgeleide 

arbeidskrachten belangrijke concurrenten (Oxford Research, 2009). 

 

Verder zijn er ook de wijzigingen in bestaande regulering. Enerzijds is er de btw-verlaging van 21% 

naar 12% op voeding, die van kracht is sinds 1 januari 2010. In ruil engageert de sector zich om meer 

mensen tewerk te stellen. Anderzijds ervaren werkgevers meer controles en sancties van de 

overheid. Verder is er het algemeen rookverbod, in voege sinds 1 juli 2011, dat inhoudt dat er niet 

meer gerookt mag worden in horecazaken. Alleen in aparte rookkamers mag nog worden gerookt. De 

uitbaters moeten in alle rookvrije ruimtes duidelijk zichtbare rookverbodstekens aanbrengen en alle 

asbakken verwijderen. Daarnaast maken vanaf 2014 nieuwe geregistreerde kassasystemen hun 

opwachting. De invoering van deze kassa’s maakt deel uit van de voorwaarden die de regering 

opgelegd heeft in verband met de btw-vermindering. Ze zijn verplicht voor zaken waar 10% van de 

omzet gerealiseerd wordt door de verkoop van maaltijden. De regering hoopt hiermee de fraude in de 

sector te bestrijden. Ook het nieuwe logiesdecreet zorgt voor ingrijpende wijzigingen bij de hotels en 

andere logiesverstrekkers. Tenslotte is er de striktere wetgeving op het vlak van hygiëne en veiligheid 

(Guidea, 2014a; Guidea, 2014c). 

 

Doorheen de gesprekken komt naar voor dat deze evoluties enerzijds het ondernemerschap 

ontmoedigen. Ze leiden immers tot een grotere administratieve rompslomp en een toenemende 

loonkostdruk. Ondernemers moeten dus meer en meer focussen op rentabiliteit en “marge” maken. 

Anderzijds blijkt dat deze evoluties aanzetten tot een verdere professionalisering van de sector. Ze 

leiden tot een zoektocht naar andere vormen van ondernemen, efficiënter organiseren en andere 

manieren van werken in de sector. Het streven naar professionaliteit en duurzaam, verantwoord 

ondernemen worden meer dan ooit belangrijk. Het vraagt van verantwoordelijken heel wat 

management skills. Zowel op financieel als op marketing vlak. Op marketing vlak zoeken gasten naar 

de ultieme beleving inzake aanbod, service, kwaliteit en prijs.  

 

2.1.2.2 Demografische ontwikkelingen 

Een tweede groep die zowel een kans als bedreiging voor de sector vormen, zijn de veranderingen op 

demografisch vlak. De bevolking veroudert waardoor horeca een grotere groep oudere gasten over 

de vloer krijgt. Ouderen hebben specifieke noden en behoeften en vereisen dus een specifieke 

benadering vanuit de horeca. Voor werknemers en werkgevers betekent dit hen anders aanspreken, 

specifieke gerechten serveren, een toegankelijke menukaart bezorgen en zorgen voor een 

infrastructuur aangepast aan de ouder wordende gast. Ouderen hechten ook meer belang aan 

gezondheid (Guidea, 2012b; Bedrijfschap Horeca en Catering, 2012). 
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Ook op de werkvloer zijn de gevolgen van de veroudering van de bevolking zichtbaar. Het aantal 

oudere werknemers neemt toe en loopbanen worden langer. In vergelijking met andere sectoren is 

er een grotere instroom, maar ook uitstroom van 50-plussers. Een belangrijke en grote uitdaging voor 

werkgevers is het langer aan het werk houden van werknemers. Onderzoek leert dat de 

aantrekkingskracht van de sector bij ouderen niet groot is. Een sleutelmoment in de horeca loopbaan 

is de verandering in de privésituatie. Op het moment dat een werknemer zijn single leven inruilt voor 

een relatie of kinderen krijgt, verandert vaak zijn ingesteldheid ten aanzien van het werk. Werknemers 

met kinderen willen geen “afwezige ouder” zijn. Ook de druk van de partner is niet te onderschatten 

want onregelmatig werk heeft gevolgen voor het sociale leven van de partner. Het al dan niet verder 

uitbouwen van een loopbaan in de sector is afhankelijk van het grip krijgen op de eigen werksituatie 

door inspraak, overleg en meer regelmaat in werkuren. Andere redenen die ouderen aanhalen voor 

het zoeken van een job buiten de sector zijn het zich niet meer thuis voelen in de drukte van het 

uitgaansleven en de fysieke belasting als gevolg van het onregelmatig leven (Guidea, 2012a). 

 

Bij de jonge generatie zijn er hoge verwachtingen op het vlak van jobinhoud, kwaliteit van het werk 

en loopbaan. Voor de horecasector, die te kampen heeft met een negatief imago en lage waardering 

voor de job, maakt dit het aantrekken en houden van gekwalificeerd personeel niet makkelijk. 

Werknemers hechten meer dan vroeger belang aan levenskwaliteit en een goede kwaliteit van de job. 

De vraag naar flexibiliteit in het kader van werk en privé wordt groter. Werk moet leuk zijn. Passie en 

eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden. Opleiding en werk worden meer en meer gezien 

als middel tot zelfverwezenlijking en status (Oxford Research, 2009; Guidea, 2012a).  

 

Naast de diversiteit in leeftijd, is er ook de diversiteit in talen en culturen. Niet alleen het aantal 

gasten met verschillende talen en culturen dat horeca over de vloer krijgt, wordt groter. Ook de 

diversiteit onder werknemers neemt toe. In hetzelfde team wordt samenwerken met verschillende 

generaties, verschillende culturen en verschillende talen een belangrijke uitdaging voor zowel 

werknemer als leidinggevende (Dehoga, 2011; Guidea, 2013b). 

 

Tenslotte is er de schaarste op de arbeidsmarkt. De zoektocht naar gemotiveerd talent blijft meer dan 

ooit een uitdaging. Niet alleen het binden van personeel, ook het vinden van goed personeel wordt 

een heuse job voor werkgevers en verantwoordelijken. De schaarste op de arbeidsmarkt wordt extra 

versterkt door een instroom vanuit het horecaonderwijs die structureel ontoereikend is. 29% van de 

werknemers in horeca volgde horecaonderwijs tijdens het secundair onderwijs. De horecasector 

vertegenwoordigt 3,48% van de totale tewerkstelling in Vlaanderen.  De leerlingenpopulatie in het 

voltijds secundair horecaonderwijs vertegenwoordigt 1,59% van de leerlingenpopulatie in het voltijds 

secundair onderwijs. Deze cijfers illustreren het structureel tekort aan geschoolde werknemers in de 

sector. Dit structureel tekort kan in de bestaande opleidingscapaciteit voor volwassenen gericht op 

tewerkstelling in de horeca niet gecompenseerd worden (Guidea, 2013a; Guidea, 2013f). 

 



45 
© 2014  Horecacompetenties van de toekomst 

2.1.2.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 

Een derde groep uitdagingen waarop zal moeten ingespeeld worden, situeert zich op maatschappelijk 

vlak. De levensstijl van de gast verandert en hij gaat anders consumeren. We leven in een 24-uren 

economie waarbij vrije tijd enorm schaars is. Dit vraagt de ontwikkeling van cross-business concepten 

waar verschillende services gecombineerd worden op één plek. Een voorbeeld hiervan is de 

combinatie van horeca en retail faciliteiten zoals een winkel in één zaak. Om te functioneren in deze 

nieuwe omgevingen zal dit van werknemers kennis en aanpassingsvermogen of flexibiliteit vragen 

(Food Inspiration, 2012; Guidea, 2014b). 

 

Het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen in al zijn aspecten is een belangrijke trend 

die de horeca stuurt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet langer meer een modegril 

maar een must. Consumenten vragen naar transparantie en duurzame alternatieven op het vlak van 

bedrijfsprocessen en personeelsbeleid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen situeert zich in de 

horeca op vier domeinen: voedsel, mens, energie en afval. Voedsel slaat op de duurzame inkoop van 

grondstoffen, keuze voor fairtrade of lokale en streekproducten en vegetarisch werken. Een tweede 

domein slaat op de mens of het personeel dat werkzaam is in horeca. Een duurzaam 

personeelsbeleid betekent een goede arbeidskwaliteit, oog voor kansengroepen of diversiteit op de 

werkvloer, een goede relatie tussen werkgever en werknemer, én opleiding en ontwikkeling gericht op 

duurzame inzetbaarheid. Een derde domein heeft betrekking op energie en water. Het gaat om het 

besparen op verlichting, verwarming, luchtbehandeling of het energiezuinig omgaan met 

keukentoestellen. Het laatste domein heeft betrekking op afval. We leven in een periode van 

“overshoot”. Dat betekent dat we jaarlijks meer consumeren dan de aarde ons duurzaam kan leveren. 

Er zijn teveel verpakkingsmaterialen, ingrediënten die over datum gaan, bereide maar niet verkochte 

producten, snij- en kookresten en resten op het bord van de gast. Ook een efficiënt stockbeheer en 

gebruik van tweedehands meubilair zijn hier op hun plaats. Samenvattend kunnen we stellen dat 

maatschappelijk verantwoord ondernemen een duurzame en rendabele bedrijfsvoering, een 

verantwoordelijk ondernemer- en leiderschap, een duurzaam en personeelsvriendelijk HR beleid én 

een ecologisch inkoop- en afvalbeleid veronderstelt (Guidea, 2013c; Guidea, 2014b).  

 

2.1.2.4 Technologische veranderingen 

Op technologisch vlak zijn er enerzijds de nieuwe ontwikkelingen en innovaties op het vlak van 

keukentechnologie (e.g., combi steamer, Röner, Alto Shaam, osmose toestel) en horecatechnieken 

(e.g., vacuüm koken). Anderzijds kunnen we niet omheen de voortschrijdende digitalisering. Er 

ontstaan nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologie. Het gebruik van mobile 

devices en e-services neemt toe en er is de opmars van online reserveringsystemen. Als ondernemer 

is het belangrijk om de eigen business en zichzelf te profileren door actief in te spelen op deze 

ontwikkelingen.  De invloed van ICT en sociale media gaan ver. Online reserveringssystemen, Trip 

Advisor en Facebook maken werknemers en werkgevers alert over de keuzes van gasten en hun 

mening. Het opvolgen van deze commentaar en geven van feedback is belangrijk om te voorkomen 
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dat klanten wegblijven op basis van eventueel negatief commentaar (Bedrijfschap Horeca en Catering, 

2013; Guidea 2014b; Misset Horeca, 2013; Oxford Research, 2009).  

 

Niet alleen in het bereiken van de gast wordt de rol van sociale media groter. Sociale media biedt ook 

heel wat kansen in het bereiken van een potentiële werknemer. De generatie die opgroeit met deze 

sociale netwerken vormt al een paar jaar een grote groep binnen de arbeidsmarkt horeca. Deze 

generatie wil communiceren. Internet en sociale media in het bijzonder bieden de mogelijkheid tot 

dialoog, tot positionering als interessante werkgever, tot opvolging van wat er over je bedrijf gezegd 

wordt op internet en tot het aanbieden van interessante vacatures in relevante kringen. Zo kunnen met 

weinig middelen veel belangstellenden bereikt worden. Ook bieden sociale media de kans om 

potentiële werknemers te scannen vooraleer ze aan te nemen. Omgekeerd scannen potentiële 

werknemers ook potentiële werkgevers (Guidea, 2014b).  

 

2.2 Hefbomen 

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

werknemers in de sector. Of ze nu een kans of bedreiging zijn, hangt af van de situatie waarin het 

bedrijf zich bevindt en vooral van de wijze waarop deze ontwikkelingen vertaald worden naar de eigen 

situatie. Of zoals een horecaprofessional vertelde in de gesprekken: “Niet de evolutie is een drama 

maar het niet inspelen op, zich niet aanpassen aan die evolutie is een probleem.” 

 

Hoe moeten en kunnen deze trends nu precies vertaald worden naar de dagdagelijkse 

horecarealiteit?  Op basis van interviews met horecaprofessionals en recente literatuur komen we tot 

de volgende hefbomen voor de toekomst: 

 

2.2.1 Andere business-modellen 

Een eerste mogelijkheid is de ontwikkeling van andere business-modellen. Hieronder verstaan we het 

anders werken, koken en organiseren met het oog op kostenbeheersing. Mogelijkheden die nu al 

toegepast worden zijn: 

 Andere openingsuren en meer sluitingsdagen. Sommigen schakelen over van een “diner 

restaurant” naar een “lunch restaurant”. Anderen concentreren hun activiteiten tijdens enkele 

dagen van de week of uitsluitend tijdens het weekend. 

 

 Andere prijszetting. Onder andere gedreven door de crisis en het belang dat  consumenten 

hechten aan prijsveiligheid zien we dat de populariteit van nieuwe all-you-can-eat concepten 

en buffetrestaurants toeneemt. Een andere tendens op het vlak van prijszetting is “yielding”. 

Yielding doet na de luchtvaart en de hotellerie ook zijn intrede in de horeca.  Bij yielding 

fluctueren de prijzen al naar gelang de drukte, maar ook de tijd, temperatuur of beurskoersen 

kunnen de prijs beïnvloeden (Food Inspiration, 2012; Misset Horeca, 2013). 
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 Herstructureren en clusteren van taken. Mogelijkheden zijn taaksplitsing waarbij taken 

opgesplitst worden, clustering van taken waarbij taken samengebracht worden of 

taakverrijking waarbij de jobinhoud rijker wordt. Om de rendabiliteit te verhogen wordt het 

verhogen van de inzetbaarheid van het personeel belangrijk. Deze verhoogde inzetbaarheid 

verwijst naar de trend om personeel op te leiden om meerdere jobs uit te voeren. Zo kan een 

hotelreceptionist ook leren hoe een kamer schoon te maken of kan een kelner ook van dienst 

zijn in de keuken. Het inschakelen van personeel in verschillende functies kan een antwoord 

bieden op de vraag naar flexibiliteit, betere arbeidsomstandigheden en carrièremogelijkheden 

eigen aan de horeca sector. Dit vooral in periodes waarin het moeilijk is om personeel te 

vinden. Deze multi-inzetbaarheid houdt echter ook risico’s in. Zo kunnen werkgevers hun 

werknemers vragen taken uit te voeren die niet tot hun jobomschrijving behoren. Dit kan 

leiden tot ontevredenheid bij de werknemer. Een tweede potentieel risico van deze multi-

inzetbaarheid is het verlies van specifieke vaardigheden en kennis voor bepaalde 

specialisaties (Dehoga, 2011; Oxford Research, 2009; People 1
st
, 2013). 

 

 Anders organiseren. Door het gebruik van nieuwe keukentechnologie (e.g., Röner, Alto 

Shaam, Turbochef) kan het werk op een ander manier georganiseerd worden. Bovendien 

wordt er ook meer en meer gewerkt met halffabricaten en kant en klare gerechten (i.e., 

convenience food). Zo wordt het bereiden van gerechten losgekoppeld van het serveren. 

Horeca gaat hier meer en meer bepaalde principes van catering overnemen. Zo kan er 

gezorgd worden voor meer flexibiliteit in de werkorganisatie,  in de keuze van het in te zetten 

personeel en bij het plannen van de  uurroosters. Andere voordelen van convenience food is 

de garantie van constante kwaliteit en langere houdbaarheid, minder verlies en afval én een 

exact gekende kostprijs (Passie voor Horeca, 2014). 

 

 Ander aanbod. Het optimaliseren van de menukaart, een beperkter aanbod in gerechten, 

meer variatie in salades, bewustere keuze voor eenvoudige gerechten, et cetera. zorgen voor 

een prijsbewuste, optimale inkoop alsook ruimte- en energiebesparing bij bewaring. Meer 

aandacht voor vegetarische gerechten speelt in op de trend naar duurzaamheid. 

 

2.2.2 Nieuwe concepten 

Een tweede manier om in te spelen op voorgaande evoluties, is de ontwikkeling van nieuwe 

concepten. Zo zijn er concepten die inspelen op de verdere digitalisering, maar ook concepten die 

streven naar authentiek, groen, gezond, duurzaam of die een antwoord bieden op de grote diversiteit 

in behoeften van gasten (Guidea, 2013c; Guidea, 2014b; Food Inspiration, 2012; Misset Horeca, 

2013).  
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We leven in een 24-uren economie waarbij vrije tijd enorm schaars is. Dit vraagt de ontwikkeling van 

cross-business concepten waar verschillende services gecombineerd worden op één plek. Een 

voorbeeld hiervan is de combinatie van horeca en retailfaciliteiten zoals een winkel in één zaak. 

Tevens is er de verschuiving van ‘fast food’ naar ‘street food’ en ‘to go’ concepten. De gast vraagt 

naar kant- en klare levensmiddelen of dranken als snack of tussendoortje (Food Inspiration, 2012; 

Misset Horeca, 2013).   

 

Een andere trend is het ontstaan van bistronomie-zaken. Bistronomie, een samentrekking van de 

woorden bistro en gastronomie, staat voor de combinatie van een eerlijke keuken, een ongedwongen 

sfeer en een correcte prijs-kwaliteitverhouding. Consumenten keren zich af van stijve opgeklopte luxe, 

maar wensen niet in te leveren op kwaliteit. Geen gedienstige zaalbrigade of tafels met gesteven 

linnen dus maar eenvoud en kwaliteit (Food Inspiration, 2012).  

 

Ook zien we specifieke serviceconcepten ontstaan. Denk maar aan het aanbieden van creatieve 

formules in zelfbediening en buffetformules zoals show cooking en animatie. Maar ook aan 

educatieve informatie op toonbanken zoals de aanduiding van de voedingswaarde van producten en 

product storytelling (Food Inspiration, 2012; Konings, 2011).  

 

Tegenwoordig zien we ook steeds vaker ruige en ruwe concepten zonder opsmuk. Deze ‘Rough 

Kitchen-concepten’ ontstaan als tegenreactie op de vervrouwelijking van de horeca de afgelopen 

jaren. In de Rough Kitchen draait het om kwaliteitsvlees. Er wordt gekookt op open vuur en stoere 

gerechten zijn in (Food Inspiration, 2012).  

 

Ook is er de laatste jaren een revival van Grand Cafés en Grand Hotels. Deze focussen op de  

vernieuwde grandeur van weleer. Vooral de Grand hotels kenmerken zich door een dominant 

architectonisch en historisch interieur (Food Inspiration, 2012). 

 

Tenslotte is er de heropflakkering van oude ambachten. Jonge vakmensen met een roeping gaan 

zich specialiseren in een product. Denk maar aan het roken van de perfecte zalm, het maken van de 

lekkerste worst of het branden van de beste koffieboon. Dit gebeurt steeds minder vanuit 

familietradities, maar eerder vanuit een diepgewortelde passie voor voeding of de natuur (Food 

Inspiration, 2012).  

 

2.2.3 Ander HR-beleid 

Werknemers verwachten een ander HR-beleid en een andere rol van hun leidinggevende. Van de 

horeca ondernemer, uitbater, keukenchef en andere leidinggevenden wordt een coachend, dienend, 

participatief en waarderend leiderschap verwacht. De leidinggevende moet dus meer en meer de rol 

opnemen van people manager en van mentale, ‘feel good’ coach. Concreet vraagt de nieuwe 

generatie werknemers begeleiding en communicatie op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en 
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respectvolle omgang. Hierbij vormen de striktere regulering van overheidswege, de toenemende 

digitalisering en commentaargevoeligheid onder invloed van sociale media, de trend naar langer 

werken en het managen van een team met verschillende leeftijden, culturen en talen een grote 

uitdaging voor de leidinggevende van morgen.  Vooral in de kleinere horecaondernemingen zorgt dit 

voor organisatorische problemen (Konings, 2011; People 1
st
, 2011, 2013; Rouffaer, 2013).  

 

Ook in de rekrutering zien we wijzigingen. Werkgevers gaan op zoek naar personeel dat past binnen 

het concept van de zaak en werknemers worden ingezet op basis van talent in plaats van scholing. 

Ook de inhoud van de jobs wordt anders ingevuld. Binnen sommige concepten krijgt de traditionele 

job van kelner of zaalpersoneel een andere inhoud of wordt deze vervangen door zelfbediening, 

afroepsystemen en formules gebaseerd op het principe van een voedingsmarkt. In andere concepten 

en mede onder invloed van de introductie van convenience food en de opgedreven druk in 

rendabiliteit wordt de klassiek geschoolde kok vervangen door een gepassioneerde foodie 

(Bexpertise, 2013; Food Inspiration, 2012). 

 

2.2.4 Andere communicatie 

Een vierde mogelijke hefboom is een andere aanpak en vorm van contact. Door de snelle evolutie in 

de communicatietechnologie en toenemende digitalisering worden andere vormen van 

communicatie en omgang met gasten en (toekomstige) werknemers noodzakelijk. Reizigers boeken 

hun vakantie online zowel rechtstreeks via de logiesverstrekker als onrechtstreeks via OTA’s (online 

travel agencies), checken online in en room service gebeurt via online apps. Werknemers zoeken hun 

nieuwe werkgever online. Ook sociale media speelt een rol. De invloed van het kritische en directe 

commentaar van gasten en werknemers is groot.  Dit commentaar vraagt opvolging en feedback en 

kan leiden tot het creëren van nieuwe functies zoals “New Media Expert” of “Conversation Expert” 

(Guidea, 2014b; Konings, 2011; Oxford Research, 2009) 

 

2.2.5 Anders samenwerken 

Tenslotte wordt het ook belangrijk om op een andere manier samen te werken. Het opbouwen van 

netwerken, het samen onderhandelen van prijzen met leveranciers en het uitwisselen van goede 

praktijken leiden tot betere kostenbeheersing en rendabiliteit. Een voorbeeld in Nederland is 

GrootInkoopGroep, een professionele- en onafhankelijke inkoop intermediair in de zakelijke 

dienstverlening, de zorgsector en horeca. Namens haar leden sluit ze collectieve voorwaarden af met 

leveranciers en fabrikanten van producten en diensten. Door het bundelen van elkaars inkoopvolume 

versterken ze de individuele en onafhankelijke positie van  hun leden en creëren ze zo optimale 

volumevoordelen en voorwaarden voor zowel de aangesloten leden als de gecontracteerde 

fabrikanten en producenten (GrootInkoopGroep, 2014).   
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Hoofdstuk 3: Toekomstige competenties 

In dit deel geven we een overzicht van de competenties die door betrokkenen uit de sector zijn 

geïdentificeerd als essentieel voor de toekomst van de horeca. We baseren ons hiervoor op de input 

uit een workshop en diepte-interviews. We lijsten vooraf alle competenties op die nodig zijn om 

succesvol te zijn in horeca. Daarna  geven we aan welke competenties nog belangrijker worden naar 

de toekomst toe rekening houdend met voorgaande ontwikkelingen en tendensen. 

 

Competenties vormen de bundeling van kennis, vaardigheden en attitudes in een specifieke context. 

Doorgaans worden competenties beschreven op basis van observeerbaar gedrag. Op de werkvloer 

worden competenties per functie opgesteld. Zo kan bepaald worden wat een medewerker voor een 

specifieke job moet kennen, weten, en kunnen uitvoeren, en hoe de kwaliteit van deze uitvoering moet 

worden beoordeeld. Binnen opleidingen worden competenties gebruikt om het leerprogramma te 

bepalen. Deze competenties leggen ook vast hoe en waarop leerlingen of cursisten beoordeeld zullen 

worden gedurende hun opleiding.  

 

3.1 Kerncompetenties 

Er zijn enkele typische kenmerken die werken in de horeca karakteriseren. Horeca doet denken aan 

mensen, aan samen genieten, plezier hebben of plezier maken. Horeca is een people business. Dit 

gegeven vormt dan ook de basis voor de kerncompetenties die gelden voor iedereen die in de horeca 

werkt en worden in de toekomst nog belangrijker. Op basis van het huidige onderzoek zijn vier 

kerncompetenties gedefinieerd om succesvol te zijn in horeca, namelijk gastvrijheid, empathie, 

altruïsme en zelfsturing. 

  

Elke job in de horeca bestaat in de eerste plaats uit de kunst van ‘het dienen van anderen’. Anderen 

dienen omschrijven we meestal met het kernbegrip “hospitality” en kan vertaald worden in de 

kerncompetentie gastvrijheid. Dit omvat het hartelijk verwelkomen van gasten, ze bedienen, ze 

logeren, ze vermaken, et cetera. Elke gast moet zich steeds welkom voelen. Het betekent luisteren 

naar de klant.  

 

Om gasten optimaal te dienen is het belangrijk om aan te voelen welke hun wensen zijn. Dit kan door 

zich in te leven in hun gevoelens en verwachtingen. Dit inleven vereist niet enkel het luisteren naar de 

vraag van de gast (i.e., verbale communicatie), maar ook het lezen van hun lichaamstaal en hun 

signalen (i.e., non-verbale communicatie) en dit beantwoorden met de gewenste service. Dit inleven in 

en inspelen op wensen en verwachtingen verwijst naar een tweede kerncompetentie, namelijk 

empathie.  
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Werken in horeca veronderstelt het voortdurend gefocust zijn op het welzijn van de ander. Het 

betekent jezelf wegcijferen om de gast optimaal te laten genieten. De service mag nooit lijden onder 

onze persoonlijke zorgen en moeilijkheden. Dit vertalen wij in de kerncompetentie altruïsme.  

 

Tenslotte vereist werken in de horeca veel flexibiliteit van mensen. Er wordt verwacht dat 

medewerkers steeds in balans blijven. Zowel bij pieken, veeleisende klanten of alweer een toerist bij 

wie de communicatie moet gebeuren met gebarentaal. Van werknemers wordt dus een groot 

incasseringsvermogen verwacht. Dit vermogen om flexibel, vindingrijk en met een positieve attitude 

om te gaan met veranderingen, pieken, stress, probleemsituaties en veeleisende gasten beschrijven 

we met de term zelfsturing. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Omgevingsgevoeligheid 

Horeca maakt deel uit van het leven van iedereen. Het staat te midden van de maatschappij, zowel 

economisch, sociaal als cultureel. “Een horecazaak kan een dorp op de kaart zetten.”  Daarom is het 

belangrijk om te weten in welke wereld we vandaag leven, consumeren, eten en beleven. De wereld 

moet ‘gevoeld’ worden. Vanuit de keuken moet naar buiten gekeken worden. Reizen, en het 

verkennen en exploreren van de buitenwereld is noodzakelijk om inspiratie op te doen voor 

vernieuwende concepten of een vernieuwend aanbod.  

 

Iedereen die in horeca werkt moet een trendwatcher worden. Een trendwatcher is iemand die kijkt 

wat er leeft in de samenleving en zo de nieuwste trends opvangt en voorspelt. Trendwatcher zijn 

veronderstelt het opvolgen van trends in het belang van de positionering van de eigen zaak. Om deze 

trends te spotten is het belangrijk om met open ogen kijken naar de buitenwereld. Continu dienen 

verrijkende bronnen geraadpleegd te worden zoals belangrijke kranten, bladen, websites, blogs en 

andere horecazaken. Ook resultaten van markt- en consumentenonderzoek zijn van belang. Dit 

onderzoek geeft immers weer wat er leeft in de maatschappij en wat de mens wil. Ook de link leggen 

met reizen en toerisme, deel uitmaken van erfgoed en cultuur, meedoen aan streekontwikkeling, en 

actief participeren in de lokale economie zijn belangrijke taken van een trendwatcher. Waarom niet 

zelf een nieuwe trend creëren en lanceren? 

 

KERNCOMPETENTIES 
Empathie: het vermogen zich in te leven in de gevoelens van anderen. Goed opvangen, kunnen 
lezen en vertalen van verbale en non-verbale communicatie en dit beantwoorden met de gewenste 
service. 
Altruïsme: het voortdurend gericht zijn op het welzijn van anderen en zichzelf hierbij kunnen 
wegcijferen. Anderen willen dienen en anderen laten genieten. 
Zelfsturing: het vermogen om flexibel, vindingrijk en met een positieve houding om te gaan met 
veranderingen, pieken, stress of probleemsituaties en met veeleisende gasten. 
Gastvrijheid: of “hospitality”, de passie van het zorgzaam dienen. Het gastvrij handelen door het 
hartelijk ontvangen, dienen en vermaken van gasten met een proactieve attitude. 
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Omgevingsgevoeligheid betekent kennis opdoen van de eigen markt. Marktkennis begint bij het 

door en door kennen van je gasten en je producten. Wie zijn wij? Wie zijn mijn gasten en wat zijn hun 

wensen? Hoe kan ik mijn zaak zo goed mogelijk afstemmen op mijn gasten om ze te kunnen  

behouden? Een volgende stap in het verwerven van marktkennis is het spotten van opkomende 

trends. Een laatste stap bestaat dan uit het verwerven van inzicht in hoe deze trends nieuwe gasten 

kunnen aantrekken en hoe dit je zaak kan wapenen tegen concurrenten. Dit kan leiden tot gunstige 

veranderingen in je onderneming zoals een hogere omzet en winst.  

 

Ten laatste betekent omgevingsgevoeligheid ook het brede horecalandschap verkennen en kennis 

opdoen over de wijde omgeving waarin je onderneming zich situeert. Deze omgeving is zeer breed 

waardoor ze niet beïnvloedbaar of beheersbaar is. Ze is dus met andere woorden niet te veranderen 

maar je kan wel de gebeurtenissen in deze omgeving in het oog houden en er op inspelen. Zaken die 

tot de macro-omgeving behoren zijn bijvoorbeeld kenmerken van de bevolking (e.g., vergrijzing), de 

koopkracht, het economisch klimaat, de concurrentiekracht, koopbereidheid, regels en wetten, 

subsidies, ecologie, normen en waarden, alsook nieuwe technologieën en innovaties.  

 

 

 

 

3.3 Ondernemerszin 

Ondernemerszin is het vermogen om iets te creëren dat nieuw en grensverleggend is. Ondernemers 

zien wat er nog niet is of nog niet bestaat. Ondernemerszin veronderstelt dus initiatief, creativiteit en 

conceptueel denken. Het gaat om kansen zien en die kansen ook grijpen. Kansen moeten 

vervolgens op een creatieve manier vertaald worden naar ideeën. Deze ideeën dienen dan in een 

ruimer kader geplaatst te worden. Hoe zal je je idee of je plannen realiseren? Welke problemen kan dit 

met zich meebrengen? Hoe kunnen deze problemen opgelost worden? Soms moeten bepaalde 

aspecten van je idee opnieuw losgelaten worden om het geheel te kunnen realiseren. De kunst is om 

een eigen DNA te ontwikkelen, een eigen identiteit die past bij een passie. De ene kan bijvoorbeeld 

streven naar authenticiteit, terwijl de andere wil trendsetten en pionieren. Via deze eigenheid kan men 

een unieke plaats innemen in het reeds bestaande horecalandschap. 

 

Ondernemerszin vereist ook leiderschap. Leiderschap verwijst naar het nemen van initiatief en 

verantwoordelijkheid om nieuwe dingen op gang te krijgen en te houden. Het is een onmisbaar 

element om verandering en nieuwe ideeën te realiseren. Om ideeën tot werkelijkheid te brengen moet 

actie ondernomen worden, dit vaak in samenwerking met anderen. Anderen moeten beïnvloed en 

geleid worden om zo de nodige acties in de juiste richting te sturen.   

 

De zoektocht naar het anders werken vraagt ook visionair en strategisch denke. Strategisch denken 

verwijst naar de manier waarop middelen ingezet worden om een bepaald doel te bereiken. Waar wil 

OMGEVINGSGEVOELIGHEID 
Trendwatching 

Marktkennis 
Kennis macro-omgeving 
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je heen of wat is je doel? Hoe wil je dit doel bereiken? Om een goede strategie uit te zetten moet een 

missie vastgelegd worden. Wie ben je? Wat doe je? Wat wil je bereiken? Daarnaast moet ook een 

visie geformuleerd worden. Welke onderneming wil je zijn? Hoe zou je ideale onderneming er uitzien? 

Op basis van je missie en visie kunnen vervolgens concrete doelen opgesteld worden. Deze doelen 

verwijzen naar de resultaten die je nastreeft. Om ze te bereiken dient een strategisch plan opgesteld 

te worden. Dit is een reeks van stappen en beslissingen die genomen (zullen) worden om je doelen te 

bereiken.  

 

Om deze zaken te realiseren is een flinke dosis oordeelsvermogen en besluitvaardigheid vereist. 

Het is belangrijk om snel zaken te kunnen inschatten en vastberaden en kordaat beslissingen te 

kunnen nemen. Keuzes moeten gemaakt en beargumenteerd kunnen worden. Wat kies je? Waarom 

maak je deze keuze? Dit kan gaan van de kleur van je muren tot de keuze van je personeel alsook de 

samenstelling van je menukaart.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Management 

Een horecazaak is eerst en vooral een onderneming. Management verwijst naar het besturen en 

professioneel runnen van een onderneming. De creativiteit en passie moet gepaard gaan met een 

zakelijke mindset en zorg voor het welbevinden van medewerkers. Ze moet professioneel gerund 

worden met aandacht voor heel wat managementcompetenties. 

 

Zo is financieel beheer een belangrijke eerste competentie. Inkomsten, uitgaven, eventuele 

voorschotten en leningen dienen opgesteld, verwerkt en gecontroleerd te worden. Enkel op deze 

manier is een financieel gezonde zaak haalbaar. 

 

Er moet oog zijn voor een goed en menselijk personeelsbeleid. Hoe ga je als onderneming met je 

personeel om? Hoe en welke werknemers trek je aan? Zorg je voor een goede begeleiding van 

nieuwe werknemers? Aandacht voor opleiding en vorming van nieuwe werknemers kan hierbij helpen. 

Daarnaast moet er ook oog zijn voor hoe werknemers onderling en met oversten omgaan. Frequent 

overleg en een open dialoog kunnen hierbij zeer belangrijk zijn. Ook de omstandigheden waarin men 

werkt moeten menselijk zijn en er dient gezorgd te worden voor werkbaar werk (e.g., geen overmatige 

stress, fysieke belasting, goede balans werk-privé …).   

 

ONDERNEMERSZIN 
Ondernemerschap 

Conceptueel denken 
Creativiteit 

Initiatief 
Leiderschap 

Visionair en strategisch denken 
Oordeelsvermogen en besluitvaardigheid 
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Ook product-, marketing en salesmanagement valt niet te verwaarlozen binnen een gezonde 

onderneming. Welke producten bied je aan je gasten aan? Ontdek producten die aanspreken en 

waardevol, bruikbaar en haalbaar zijn. Denk ook na over hoe je succesvol je product of idee op de 

markt kan plaatsen. Kies bijvoorbeeld voor lokale, streekgebonden of ambachtelijke producten. Wie 

bereik je al met je product of onderneming en wie zou je nog kunnen bereiken? Hoe creëer je een 

sterke en wijd verspreide naam? Zet in op nieuwe media zoals het internet en sociale media voor de 

communicatie rond je onderneming of zaak. Blijf alert de continu veranderende marktomgeving volgen 

en zorg voor een creatieve manier van reageren. Kennis van de markt, de concurrentie en de wensen 

van je gasten zijn hierbij essentieel. 

 

Een succesvolle onderneming vereist een wederzijds vertrouwen tussen ondernemer en leverancier. 

Aankoop en contractmanagement, of alles wat te maken heeft met de aankoop, aanbesteding en 

contractvorming bij leveranciers moet dus strikt en duidelijk afgesproken en opgevolgd worden. Minder 

goed presterende leveranciers kunnen een enorme weerslag hebben op de omzet en winst van uw 

onderneming. Denk maar aan slecht werkende koffieautomaten, alsmaar defecte keukenapparaten, of 

geleverde producten die niet aan de eisen of het bestelde volume voldoen. Om deze zaken tot een 

minimum te herleiden is het belangrijk als ondernemer om je eisen en wensten te specificeren, 

leveranciers te selecteren die aan deze eisen en wensen kunnen voldoen en te bewaken of ze er ook 

blijven aan voldoen.  

 

Kostenbeheer is essentieel voor het behalen van de doelen van een onderneming inzake winst en 

groei. De kosten en opbrengsten van je onderneming dienen per periode goed bijgehouden te 

worden. Variabele en vaste kosten worden best apart in kaart gebracht. Kosten en opbrengsten 

dienen exact aan de desbetreffende kostenplaatsen gelinkt te worden. Op basis hiervan kunnen 

kostencalculaties gemaakt worden. Deze kunnen aangeven of je onderneming succesvol is of wat de 

verwachtingen qua winst en groei voor de komende periode zijn. 

 

Om succesvol te ondernemen is algemeen bedrijfsbeheer van belang. De zaak praktisch, efficiënt 

en nauwgezet beheren is een noodzaak én is bovendien meer dan het bijhouden van de kosten en 

opbrengsten alleen. Het opstellen van een ondernemingsplan met oog voor realiteit en actualiteit, het 

aanscherpen van commerciële vaardigheden en boekkundige principes zijn van belang. Daarnaast is 

ook het opvolgen van juridische aspecten en zeer uiteenlopende regelgeving (sociaal, fiscaal, 

voedselveiligheid, economische inspectie, milieu en energie) cruciaal.  

 

Facility management of het beheer van de niet-kernactiviteiten van de onderneming maakt eveneens 

deel uit van de taken van een ondernemer. Het zorgt ervoor dat gebouwen en ondersteunende 

diensten optimaal aangewend worden ter ondersteuning van de primaire processen van een 

onderneming (dit zijn de processen nodig om de behoeften van gasten te vervullen). Een goede 

facility manager is van vele markten thuis. Organisatietalent, people management, aankoop- en 

onderhandelingsvaardigheden zijn essentieel. Daarnaast heeft hij de nodige technische bagage. 
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Deelcompetenties van facility management zijn communicatie, voorbereid zijn op noodgevallen en 

bedrijfscontinuïteit, zorg voor het milieu en duurzaamheid, financiën en zaken, menselijke factoren, 

leiderschap en strategie, operaties en onderhoud, project management, kwaliteit, vastgoed en beheer 

van onroerend goed, en technologie. Concrete aspecten die deel kunnen uitmaken van facility 

management zijn reiniging, groen en tuinen, technische activiteiten, binneninrichting, 

nutsvoorzieningen, … Via facility management kan de eigen onderneming ontlast worden van niet-

kernactiviteiten en kunnen deze activiteiten efficiënter verlopen. 

 

Project management verwijst naar de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, 

uitgevoerd en afgerond worden. Concreet omvat het alle leidinggevende taken die nodig zijn om een 

project tot een goed einde te brengen. Als projectmanager dien je allereerst de doelstellingen van het 

project helder vast te leggen, een projectontwerp te maken en ook het project te starten. Je moet goed 

weten wat je wil en in kaart brengen welke activiteiten er moeten uitgevoerd worden om deze 

doelstellingen te behalen. Denk eveneens na in welke fases deze activiteiten opgedeeld kunnen 

worden. Start vervolgens het project. Selecteer of rekruteer teamleden, licht ze in over het project, en 

verdeel verantwoordelijkheden. Tenslotte moet de vooruitgang van het project goed in het oog 

gehouden worden. Waak over de dagelijkse gang van zaken en grijp in wanneer zaken niet lopen 

zoals gepland.  

 

Een gezonde onderneming vereist ook een goede logistiek. Logistiek kan gedefinieerd worden als de 

beheersing van alle goederenstromen die nodig zijn om een onderneming te laten functioneren. Als 

ondernemer moet je beslissen welke producten je in je zaak wil. Kies een leverancier, maak een 

bestelling en spreek een leveringsmoment af. Bepaal vervolgens hoe en wie de producten gaat 

ontvangen en overladen in de onderneming (e.g., laadkar, steekwagen) en waar ze opgeslagen 

dienen te worden (e.g., koelruimte, diepvries). Maak je ontvangst- en opslagruimte klaar (e.g., vlotte 

doorgang, gereinigde schappen, voldoende plaats, HACCP). Communiceer bij ontvangst goed met de 

leverancier: vraag welke producten hij uit de wagen haalt en maak duidelijk wat je van hem verwacht. 

Controleer je ontvangsten en bekijk of ze bij de juiste temperatuur vervoerd zijn en ga eventuele 

gebreken na. Sla vervolgens je producten zo snel en efficiënt mogelijk op, hou hierbij rekening met de 

HACCP. Als laatste dienen ook een aantal administratieve zaken verricht te worden. Denk maar aan 

het vergelijken van de bestelling, fysieke levering en factuur. Logistiek vereist dus ook een sterk 

staaltje techniek.  

 

Op langere termijn is ook veranderingsmanagement belangrijk voor je onderneming. 

Veranderingsmanagement is het geheel van activiteiten die onontbeerlijk zijn voor een succesvolle 

transformatie van je organisatie (of van een van haar delen). Concreet gaat het om leiderschap, het 

structureren en organiseren van veranderingsactiviteiten, controleren en ventileren van weerstand en 

gevoelens, en het promoten en beheren van de verandering. Via veranderingsmanagement kan 

vermeden worden dat een onderneming vastloopt of opgegeven wordt, kan je personeel opnieuw 

gemotiveerd of kan hun belasting verminderd worden. Voordat veranderingen doorgevoerd worden 
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moet men duidelijk weten waarom men wil veranderen, vanwaar de onderneming komt, waar die nu 

staat en waar die naartoe moet, of verandering realistisch is en wat er concreet dient te veranderen. 

 

Ook netwerken en lobbyen zijn cruciaal bij het opstarten, verbeteren en optimaliseren van je 

onderneming. Netwerken is het offline en online leggen en onderhouden van contacten die je verder 

kunnen helpen in je werk of je carrière. De basis van een goed netwerk is vertrouwen. Het doel is het 

delen van kennis, informatie en contacten. Belangrijk is dat je weet wat je wilt bereiken en hoe je je 

netwerk gebruikt, onderhoudt en uitbreidt. Lobbyen daarentegen verwijst naar proberen te 

beïnvloeden van belangrijke beslissingen door gesprekken. Het is een doelbewuste strategie om 

belangrijke anderen zodanig te beïnvloeden dat de belangen van je onderneming worden gehoord en 

verhoord en zo ook verdedigd. 

 

In dit verhaal hoort ook verantwoord ondernemen of verantwoordelijk ondernemerschap én 

leiderschap thuis. Verantwoord ondernemen gaat over het vinden van de balans tussen economische, 

sociale en ecologische aspecten in de ganse bedrijfsvoering. Het gaat over duurzaam aankopen, 

duurzaam consumeren en de gast daar ook attent op maken, een personeelsbeleid gericht op 

loopbaanontwikkeling en retentie, en professioneel zaken doen. Meewerken aan een groene horeca is 

meer dan verantwoord omgaan met afval en energieverbruik.  

 

Vaak hebben grote ondernemingen stafdiensten voor de uitvoering van al deze management 

competenties. Cateraars anderzijds  zijn op hun beurt sterk in professionalisering en kunnen 

specialisten inhuren of iemand inzetten voor specifieke opdrachten zoals inkoop, boekhouding, 

personeel of marketing. In een kleine zaak echter is het vaak de patron of chef-kok die al deze 

ingrediënten zelf moet combineren.  
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3.5 Leiding geven en coachen 

Medewerkers vormen meer dan ooit het kapitaal van de zaak. Leiding geven en coaching is dan ook 

ongelooflijk belangrijk geworden. Coaching verwijst naar het stimuleren van bestaande vaardigheden 

en het aanmoedigen van de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten. 

 

Leiding geven slaat onder meer op team coaching. Elke dag opnieuw dient een ploeg met vaak heel 

verschillende mensen geïnspireerd en gericht te worden. Leiders kunnen een belangrijke rol spelen in 

het verbeteren van het functioneren van het team. Enkele belangrijke richtlijnen hierbij zijn het tonen 

en stimuleren van voorbeeldgedrag, het blootleggen en bespreekbaar maken van onderlinge 

conflicten, het creëren van duidelijkheid (e.g., werking, taken, verwachtingen, …), het aanpakken en 

bespreken van knelpunten en het coachen op gedrag. Verder focust het ook op het bevorderen van 

eensgezindheid in het team en het ontwikkelen van onderlinge betrokkenheid en vertrouwen. 

 

Verder gaat het ook om individuele coaching. Hierbij wordt een werknemer begeleid en gestimuleerd 

om bepaalde vooraf vastgelegde doelen te bereiken. Deze coaching zet dus sterk in op persoonlijke 

prestaties, uitdagingen en groei. De doelen die hierbij gesteld worden, kunnen dus zeer sterk 

verschillen tussen personen binnen een team en komen meestal van de werknemer zelf. Concreet 

kan dit zich vertalen in iemand onder de vleugels nemen of constructieve feedback geven. Respect, 

vertrouwen en waardering zijn hierbij essentieel. Op deze manier kan individueel talent aangesproken 

en verder ontwikkeld worden.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Vakmanschap 

Vakmanschap blijft de basis van de professionele horecaman en -vrouw. Maar ook hier zijn er 

verschuivingen. Kwaliteitszorg, veiligheid en hygiëne zijn belangrijker dan ooit. Het zijn basis 

competenties waar elke medewerker over moet beschikken. Ook worden heel wat functies die vroeger 

bestonden gecombineerd. Er is veel meer taakvariatie. Een voorbeeld hiervan is de medewerker 

kamerdienst die eerst in de ontbijtzaal staat en daarna de kamers poetst. Dit vraagt heel wat plannen 

en organiseren. Er wordt gezocht naar manieren om het vele werk te verlichten door automatisering 

en convenience food, maar de kennis van basisproducten zal altijd nodig zijn om de kwaliteit te 

garanderen.  
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Vakmanschap veronderstelt kennis en beheersing van de nieuwste kook- en productietechnologie, 

samen met een doorgedreven kennis van de gebruikte producten. Toestellen zoals de Turbochef, Alto 

Shaam of Röner bieden heel wat mogelijkheden en voordelen in de keuken. Nieuwe 

filtratietechnologieën kunnen de productie van je bier optimaliseren. Goede productkennis kan jou 

onderscheiden van je concurrenten. Als je je gasten een goed drankje kan laten proeven en het 

verhaal erachter kan vertellen is de kans groot dat je nog heel wat meer glaasjes zal kunnen 

schenken. Of laat bijvoorbeeld je team de thee uit je assortiment proeven en geef er ook de nodige 

achtergrondinformatie bij. 

 

Zintuiglijke vaardigheden verwijzen naar zien, ruiken, horen, voelen en smaken. Geuren en smaken 

zijn je leidraad in de keuken. Voelen, horen en zien kunnen je wegwijzers zijn in de omgang met je 

gasten en collega’s. Zet al je zintuigen op scherp om van het bezoek van gasten iets onvergetelijk te 

maken. 

 

Lopen, vliegen, stilstaan en weer doorgaan. En zo het overzicht verliezen. Plannen en organiseren 

doet tijd winnen en chaos verdwijnen. Breng structuur aan in je bezigheden, lijst alle bezigheden op en 

werk ze één voor één af. Plan dagelijkse en wekelijkse taken en neem op het moment dat ze dienen 

te gebeuren de tijd om dit ook effectief te doen. Ruim op en deel grote taken op in kleinere die je 

makkelijker kan inplannen en bereiken. Kies vaste momenten voor tijdrovende taken zoals telefoontjes 

of e-mails. Het draait allemaal om controle! 

 

Kwaliteitszorg, veiligheid en vaktechnieken zijn onontbeerlijk voor de vakman of vakvrouw. 

Kwaliteitszorg is het totaal van activiteiten die leiden tot het verkrijgen en behouden van een zo goed 

mogelijke kwaliteit van producten of diensten. Kwaliteitszorg gaat over de houding van werknemers 

tegenover gasten, over vaktechnische zaken zoals bereidingswijze en de manier van serveren, alsook 

de wijze waarop je zaak of onderneming wordt geleid. Een basisvereiste voor kwaliteit is veiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Relationele en communicatieve vaardigheden 

Zoals reeds eerder aangegeven draait in de horeca alles om het tevreden houden van de klant. Dit 

veronderstelt servicegerichtheid, klantvriendelijkheid en correcte omgangsvormen met iedereen. 

Iedereen betekent dat ook talenkennis en interculturele communicatie zeer belangrijk zijn, dit 

VAKMANSCHAP 
Kook- en productietechnologie 

Productkennis 
Zintuiglijke vaardigheden 
Plannen en organiseren 

Kwaliteitszorg 
Veiligheid 

Vaktechnieken (toonbank/zaal/ …) 
Technisch onderhoud 
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zowel met de gasten als collega-werknemers. We leven immers in een multiculturele wereld. Gasten 

worden ook kritischer en veeleisender. Van bedienende medewerkers vraagt dit assertief handelen, 

wat betekent zowel de eigen belangen behartigen als die van anderen respecteren. 

 

Ook storytelling is een belangrijke competentie. Horeca is een verhaal over mensen, met mensen en 

door mensen. Vroeger was de uitbater van een zaak de enige woordvoerder over de zaak. De 

communicatie was een eenrichtingsverkeer. Nu is er sprake van tweerichtingsverkeer en zijn in de 

eerste plaats de klant zelf en ook de medewerkers aan het woord. Zij vertellen een verhaal over de 

zaak. Storytelling betekent het creëren van een concreet verhaal rond de zaak over de oorsprong van 

de zaak, over de man of vrouw achter de zaak, over de herkomst van gerechten. Dit verhaal kan 

gedeeld worden en op die manier zich verspreiden als een virus. In marketing wordt dit samengevat in 

de slogan “Care, Dare and Share” of koester, durf en deel. Voorbeelden zijn Wasbar en Balls and 

Glory. Balls and Glory vertelt het verhaal van de kleinzoon van echte boeren/beenhouwers die de 

Vlaamse gehaktbal terug naar een hoger niveau tilt. Met de Wasbar proberen de eigenaars hun 

wasserette te onderscheiden van de volgens hen saaie wasserettes door die te combineren met een 

cafégebeuren. Kleine elementen zoals elke wasmachine een gepaste naam geven, dragen bij aan het 

persoonlijke van het concept. 

 

Tenslotte is ook commercieel talent onontbeerlijk om het horeca aanbod op de kaart te zetten. 

Commercieel talent betekent weten wat gasten willen, zich inleven in de gast en het aanbod, het 

gerecht, de service,… hierop afstemmen met als uiteindelijke doel de omzet en winst van de 

horecaonderneming te verhogen.  

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Persoonlijke doeltreffendheid en attitudes 

Persoonlijke doeltreffendheid gaat over persoonsgebonden karakteristieken: werken met goesting, 

prestatie- en resultaatsgerichtheid, betrouwbaarheid en integriteit,… Deze karakteristieken zijn een 

belangrijke drijfveer voor heel wat werknemers om het toch wel vaak fysiek belastende werk vol te 

houden. Persoonlijke interesse, passie, werkvreugde en goesting zijn allemaal zaken die de intrinsieke 

motivatie verhogen. Het zijn woorden die verwijzen naar ‘iemand die zich goed in zijn vel voelt en 

gelukkig is in wat hij of zij doet’.  

 

RELATIONELE EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 
Klantvriendelijkheid 

Omgangsvormen en etiquette 
Storytelling 

Commerciële vaardigheden 
Interculturele communicatie 

Talenkennis 
Assertief handelen 
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Werken in horeca betekent geconfronteerd worden met verschillende situaties. Hier is 

zelfredzaamheid en zelforganisatie op zijn plaats. Zelfredzaamheid is het vermogen om zelfstandig  

je leven te leiden, om je problemen zelf op te lossen, om zelfstandig te beslissen en oplossingen te 

bedenken in allerlei situaties.  

 

Horeca is een zaak van mensen. Het is belangrijk te kunnen omgaan met verschillende types van 

mensen, verschillende collega’s, verschillende gasten, verschillende leveranciers,… en dit dankzij een 

open geest. Het gaat hierbij zowel om het omgaan met collega’s als met klanten, leveranciers, et 

cetera. Iemand die zich ook kan aanpassen aan de concrete situatie waarin hij zich bevindt. Iemand 

die naargelang de omgeving waarin hij of zij werkt ofwel een levenslustige animator ofwel een heel 

discreet iemand is. 

 

Betrouwbaarheid, integriteit en discretie zijn een vereiste. Hieronder verstaan we het nakomen van 

afspraken, het correct omspringen met alles en iedereen in de omgeving, de privacy van de gasten 

respecteren, iemand zijn waarop collega’s kunnen bouwen et cetera. 

 

Ook is het belangrijk prestatie- en resultaatgericht te zijn. Dit betekent zich inzetten om concrete 

resultaten te behalen, het werk goed willen doen. Werken in horeca betekent zowel individueel als in 

groep werken naar een bepaald doel, namelijk de maximale tevredenheid van de gast. 

 

Belangrijk is tenslotte ook de goesting om iets bij te leren. Dit vereist bijblijven en bereid zijn om 

levenslang te leren. Dus openstaan voor nieuwe inzichten, zich open stellen voor het krijgen van 

feedback, tips en durven nadenken over andere manieren van werken. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERSOONLIJKE DOELTREFFENDHEID EN ATTITUDES 
Motivatie 

Prestatie- & resultaatgerichtheid 
Betrouwbaarheid, discretie en integriteit 

Zelfredzaamheid 
Leerbereidheid 

Open mindedness. 
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3.9 Competenties voor de toekomst 

Ook in de toekomst blijven de kerncompetenties de basis. Sommige competenties worden naar de 

toekomst toe belangrijker dan andere. Rekening houdend met de interne en externe ontwikkelingen 

die we schetsen in hoofdstuk twee definiëren we volgende competenties als nog belangrijker naar de 

toekomst toe: 

 

 Op het vlak van omgevingsgevoeligheid: 

o Trendwatching 

o Marktkennis 

o Kennis macro-omgeving 

 

 Op het vlak van ondernemerszin: 

o Ondernemerschap 

o Conceptueel denken 

o Creativiteit 

o Initiatief 

 

 Op het vlak van management: 

o Marketing en salesmanagement 

o Productmanagement 

o Aankoop en contractmanagement 

o Financieel beheer 

o ICT en nieuwe media 

o Personeelsmanagement 

o Duurzaam en verantwoord ondernemen 

o Kostenbeheer 

 

 Op het vlak van leiding geven en coachen: 

o Team coaching 

o Individuele coaching 

 

 Op het vlak van vakmanschap: 

o Plannen en organiseren 

o Kwaliteitszorg 

o Veiligheid 

 

 Op het vlak van relationele en communicatieve vaardigheden: 

o Storytelling 

o Commerciële vaardigheden 

o Interculturele vaardigheden 
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 Op het vlak van persoonlijke doeltreffendheid en attitudes: 

o Leerbereidheid 

 

3.10 Impact op het opleidingsaanbod 

De beschreven kerncompetenties en hefbomen vormen een leidraad om opleidingen in het onderwijs- 

en vormingsaanbod van publieke en private opleidingsverstrekkers gericht op de horeca te 

analyseren.  

 

We vertrekken van de stelling dat het belang en de concrete invulling van de kerncompetenties 

afhankelijk is van de functie die vervuld dient te worden. De kerncompetenties moeten gedefinieerd 

worden in functie van basiselementen zoals het functieniveau, de plaats binnen het organogram van 

het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsgrootte. Op basis van de deze gegevens kunnen 

functies binnen een domein in kaart gebracht worden in functie van verantwoordelijkheidsniveau en de 

mate van specialisatie. 

 

 

 

Figuur: Ontwikkelings- en groeischema voor de bediening 

 

  



64 
© 2014  Horecacompetenties van de toekomst 

 

Als we abstractie maken van deze basiselementen blijven functies in vijf niveaus in de horeca over: 

 

1. Basis instapfuncties: hiermee  doelen we op de functies op het laagste niveau waarin een 

medewerker kan starten zonder basisscholing of met een beperkte basisscholing. De betrokken 

medewerkers hebben een afgelijnd takenpakket en dragen geen verantwoordelijkheid.  Heel vaak 

vormt dit het instapniveau voor bijvoorbeeld werkzoekenden na een basisopleiding of jongeren die 

een opleidingstraject dat leidt tot een studie- of kwalificatiegetuigschrift. Binnen de Vlaamse 

kwalificatiestructuur plaatsen we deze functies lager dan het niveau 4. Voor deze basis 

instapfuncties worden op basis van deze studie een aantal kerncompetenties naar voor 

geschoven (zie figuur op de volgende pagina). 
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Figuur: competenties voor basisinstapfuncties 
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2. De kernfuncties. Dit  zijn de functies op het niveau van een professioneel geschoolde 

medewerker. Medewerkers op dit niveau voeren autonoom de opdrachten uit die hen zijn 

toegewezen binnen hun functie. Deze functies worden ingevuld door schoolverlaters die een 

volwaardige basisscholing hebben genoten met als resultaat een erkend kwalificatiegetuigschrift 

(bijv. bij het stelsel van leren en werken), een studiegetuigschrift van de 3
de

 graad en/of diploma. 

Tegelijkertijd zijn dit doorgroeifuncties voor medewerkers die in de sector gestart zijn in een 

instapfunctie en zich professioneel verder ontwikkeld hebben door ervaring, vorming, training en 

opleiding. Binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur plaatsen we deze functies vanaf het niveau 4. 

Voor deze kernfuncties worden op basis van deze studie een aantal kerncompetenties naar voor 

geschoven (zie figuur op volgende pagina).  

  



67 
© 2014  Horecacompetenties van de toekomst 

Figuur: Competenties voor kernfuncties 
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3. Functies in horizontale groei. Hier gaat het specifiek over meer gespecialiseerde functies, 

ingevuld door medewerkers die een meer diepgaand inzicht hebben ontwikkeld in een techniek, 

productsoort, doelgroep, … Hun inzichten en competenties zijn binnen een specifieke specialisatie 

veel diepgaander dan deze van een medewerker in een kernfunctie. Binnen de organisatie 

worden zij dan ook aanzien als de specialist voor deze materie. Binnen de Vlaamse 

kwalificatiestructuur plaatsen we deze functies vanaf het niveau 5. Een heel specifieke en smalle 

specialisatie kan mogelijk nog geplaatst worden op een niveau 4. Voor deze functies worden op 

basis van deze studie een aantal kerncompetenties naar voor geschoven (zie figuur op volgende 

pagina). 
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Figuur: Competenties voor functies in horizontale groei 
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4. Functies in verticale groei: Dit zijn de functies waarin men leiding neemt over een team en 

verantwoordelijkheid draagt voor de resultaten van het team. Deze functies worden ingevuld door 

medewerkers die doorgroeien binnen de organisatie op basis van hun kennis, ervaring en 

maturiteit of door hoger geschoolde kandidaten die een eerste professionele ervaring hebben 

opgedaan en de nodige maturiteit hebben ontwikkeld. Binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur 

plaatsen we deze functies vanaf het niveau 5. Voor deze functies worden op basis van deze 

studie een aantal kerncompetenties naar voor geschoven (zie figuur op volgende pagina). 
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Figuur: Competenties voor functies in verticale groei 
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5. Specialisatiefuncties: deze medewerkers zijn specialist in hun vakgebied. Zij hebben zich 

dusdanig verdiept in de materie dat zij door collega’s binnen en buiten het bedrijf erkend worden 

als expert in hun vakgebied. Men groeit door tot expert door zich gedurende een lange periode de 

verdiepen in een specifieke materie en tegelijkertijd door permanente studie, opvolging en 

ervaring een bijzondere expertise te ontwikkelen. Binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur 

plaatsen we deze functies vanaf het niveau 5. Voor deze functies worden op basis van deze 

studie een aantal kerncompetenties naar voor geschoven (zie figuur op volgende pagina). 
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Figuur: Competenties voor specialisatiefuncties 
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Voor elke functie of cluster van functies op elk van deze vijf niveaus dienen deze kerncompetenties 

concreet gedefinieerd te worden. Deze definities vormen dan, samen met de functiebeschrijvingen in 

de functieclassificatie, waar mogelijk aangevuld met informatie, de basis voor het ontwerpen van een 

opleidingscurriculum. Waar een reeks functies geclusterd kan worden tot een coherent pakket op 

eenzelfde niveau, vormt dit de basis voor de ontwikkeling van een beroepskwalificatiedossier. 

 

3.11 Actualiseren van opleidingen 

In de komende periode vormt deze studie de basis om het bestaande opleidingsaanbod voor en in de 

sector te analyseren en te actualiseren. Bij het actualiseren, ontwerpen en ontplooien  van opleidingen 

op basis van de bovenvermelde elementen dient zeker ook steeds rekening gehouden met de 

aanbevelingen  in de studie over toekomstige competentienoden in de Europese Unie, namelijk:  

 Toenemende focus op sociale en culturele vaardigheden. 

 Toenemend belang van stage en “mentoring programs” in combinatie met formeel onderwijs . 

 Nauwere samenwerking tussen industrie en onderwijs met als doel “up-to-date” onderwijs, 

verdere vorming en upgrading van werknemers. 

 Nauwere samenwerking tussen hotelscholen en andere scholen met als doel opleiding van 

nieuwe en gespecialiseerde vaardigheden (ICT, gezondheid, milieu,...). 

 Nood aan bedrijfsinterne opleidingen en opleidingsprogramma’s. 

 Groeperen, ontwikkelen van netwerken en clusters van lokale, kleine ondernemingen met als 

doel het creëren van gemeenschappelijke opleidings- en trainingsprogramma’s. 

 Verdere ontwikkeling van kwaliteitsvolle online en digitale opleidingstools. 

 Ontwikkeling en herkenning van een internationale certificatie van “core” skills en 

vaardigheden nodig in de sector. 

 Ontwikkeling loopbaanstructuren waarin systematisch opleidings- en trainingsactiviteiten 

worden ingeschakeld om verloop tegen te gaan. 

 Motiveren van werknemers en werkgever door het creëren van een cultuur van levenslang 

leren. 
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Conclusies & actieplan 

 

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

uitdagingen formuleren voor wie iets wil realiseren in de horecasector: 

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

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

 Draag mee een positief imago uit. 

 Zet duurzaamheid en maatschappelijk  verantwoord ondernemen mee op de kaart. 

 

Horeca Vorming Vlaanderen neemt het engagement op om haar bestaande opleidingsaanbod grondig 

te screenen en af te stemmen op de uitgewerkte schema’s. Opleidingen verzorgd voor werknemers in 

de sector zullen worden geactualiseerd, aanpast en vernieuwd waar nodig. Tegelijkertijd zal worden 

gewerkt aan meer flexibiliteit in het aanbod. Experimenten rond tijd- en plaatsonafhankelijk leren 

behoren daar zeker tot de mogelijkheden. 

 

In overleg met de publieke opleidingsverstrekkers (onderwijs, Syntra Vlaanderen, VDAB) zal 

onderzocht moeten worden hoe de conclusies van dit onderzoek kunnen meegenomen worden in de 

opleidingscurricula. De horecasector is een dienstensector, waar specifieke servicegerichte skills 

cruciaal zijn. Dit wordt in dit onderzoek bevestigd door het grote aantal gedragscriteria die worden 

vermeld in de lijsten met horecacompetenties. 

 

Parallel aan dit onderzoek werkt Horeca Vorming Vlaanderen ook de beroepskwalificatiedossiers voor 

de horeca uit in overleg met AKOV. Bij het actualiseren van de bestaande opleidingscurricula en het 

ontwerpen van nieuwe opleidingen zullen de beroepscompetentiedossiers en de horecacompetenties 

beschreven in dit onderzoek steeds samen gelezen moeten worden. In dit onderzoek komen immers 

bijzonder belangrijke gedragscriteria naar voor die onvoldoende expliciet kunnen gedefinieerd worden 

in het door de Vlaamse overheid vastgelegde format voor de beroepskwalificatiedossiers.  

 

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

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

en ondernemers. 
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Tabel: Actieplan  

 Actie Trekker Gesprekspartners Doel 
S

e
c
to

r 

Screening bestaande 
opleidingsaanbod Horeca Vorming 

Horeca Vorming 
Vlaanderen 

Sociale Partners, Bedrijfsleiders, 
Werknemers, Trainers, Guidea 

Competenties in aanbod in kaart brengen. 

Competenties in aanbod in beeld brengen voor deelnemers. 

Beoogde competenties afstemmen met trainers. 

Vernieuwing opleidingsaanbod 
Horeca Vorming 

Horeca Vorming 
Vlaanderen 

Sociale Partners, Bedrijfsleiders, 
Werknemers, Trainers, Guidea 

Ontbrekende competenties toevoegen. 

Hefbomen voor de toekomst in beeld brengen in functie van 
competentieontwikkeling in bedrijven. 

Inspelen op nieuwe competentienoden. 

Ontwikkelen van tijd- en plaatsonafhankelijke opleidingen. 

S
e
c
to

r 
&

 o
p

le
id

in
g

s
p

a
rt

n
e
rs

 Analyse van de bestaande 
opleidingscurricula voor behalen 
van diploma's of officiële 
certificaten. 

Horeca Vorming 
Vlaanderen 

Sociale Partners,  Guidea, 
Onderwijs, VDAB, Syntra 

Competenties binnen de bestaande opleidingscurricula in 
kaart brengen. 

Beoogde competenties expliciteren in leerplan- en opleidings-
doelstellingen. 

Actualisatie van het publieke 
opleidingsaanbod 

Onderwijs, 
VDAB, Syntra 

Horeca Vorming Vlaanderen, 
Sociale Partners, Bedrijfsleiders, 
Werknemers 

Vernieuwen van opleidingstrajecten op basis van de 
beroepskwalificatiedossiers en de horecacompetenties van de 
toekomst. 

Ontwikkeling van nieuwe 
opleidingscurricula voor de publieke 
opleidingsverstrekkers 

Onderwijs, 
VDAB, Syntra 

Horeca Vorming Vlaanderen, 
Sociale Partners, Bedrijfsleiders, 
Werknemers 

Ontwikkeling van nieuwe opleidingstrajecten op basis van de 
beroepskwalificatiedossiers en de horecacompetenties van de 
toekomst. 

S
e
c
to

r 
&

 o
v
e

rh
e
id

 Afstemming tussen de Sectorale 
functieclassificatie, Beroeps-
kwalificatiedossiers, Competent 

Overheid Sociale partners, Horeca 
Vorming Vlaanderen, Guidea, 
SERV, AKOV, WSE 

Inhoudelijke afstemming zodat interpretatieverschil tussen 
deze verschillende bronnen wordt vermeden. 

Expliciteren van gedragscriteria in functie van het ontwikkelen 
van beroepskwalificaties. 

Inbedden horecacompetenties in 
een internationaal kader 

Overheid Sociale partners, Horeca 
Vorming Vlaanderen, Guidea, 
SERV, AKOV, WSE 

Ontwikkeling en herkenning van een internationale certificatie 
van “core” skills en vaardigheden. 
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