
Wegwijs in de nieuwe
opleidingsverplichtingen
voor horecabedrijven met
meer dan 20 werknemers.

Arbeidsdeal:

Welkom! We starten om 11u.
Zet je camera uit
Zet je microfoon uit



Intro & praktisch

Arbeidsdeal 

Q&A 

Inhoud

Even situeren 
Pijler: meer en betere opleidingen
Individueel opleidingsrecht
Opleidingsplan 

Horeca Forma geeft inhoud aan jouw opleidingsplan



11u - 11u45:               Uitleg opleidingsverplichtingen arbeidsdeal
11u45 - 12u30:        Q&A met Robin Vanderelst - Directeur Horeca    
                                      Forma & Bryan Garreyn - sociaal jurist Guidea

Gemute & geen camera

Q&A 

Intro & praktisch

Opname & presentatie achteraf in je mailbox

Vragen via chat



Meer en betere opleidingen

Dynamischere arbeidsmarkt

De arbeidsdeal: even situeren

Verdere digitalisering 

Betere werk-privébalans

Wat is de arbeidsdeal?

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2022-11-10&caller=summary&numac=2022206360


Zo was het eerst:

2017 Wet Peeters

Collectief opleidingsrecht: 5 opleidingsdagen gemiddeld 

Sectorale CAO: 2 opleidingsdagen gemiddeld 



Opleidingsplan

Individuele opleidingsrekening

Pijler: meer en betere opleidingen

+ 20 werknemers 

Van collectief naar individueel opleidingsrecht

31/03: Extern - Opleidingsplan klaar

15/03: Intern - Opleidingsplan voorleggen 



Waarom opleidingen?

Bevordert de groei van jouw horecazaak.

Goed opgeleide medewerkers werken efficiënter, zijn
productiever en leveren een hogere kwaliteit af.

Medewerkers zijn gemotiveerder en loyaler. 

Je bent een aantrekkelijke werkgever.

Hoger rendement van je zaak.

Duurzame beloning.



Individuele opleidingsrekening per werknemer

Opleidingsdagen = rekenen in uren 

Individueel opleidingsrecht 

2023: min. 4 opleidingsdagen 
2024: min. 5 opleidingsdagen (tenzij sectoraal anders bepaald)

Proratiseren deeltijdsen of minder dan een jaar in dienst

Persoonlijk dossier
Werknemer op de hoogte brengen

        Sjabloon "opleidingsrekening"



Voorleggen aan OR of vakbondsafgevaardigden.
Indien niet aanwezig: voorleggen aan werknemers

Rekening houden met risicogroepen

Formeel opleidingsplan

Oplijsting van formele en informele opleidingen 

Doelstellingen

 

Welke doelstellingen heb je als
organisatie?

Welke competenties heb je nodig
om de doelstellingen te bereiken?

Welke competenties zijn er al
aanwezig? 

Welke competenties kan ik
aanleren? Welke competenties ga

ik aanwerven?

Waar zit de competentie gap?

Sjabloon "opleidingsplan"



Welke competenties zijn er nodig om deze doelstellingen
te bepalen?

Doelstellingen
Soorten doelstellingen

Organisatiedoelstellingen:
Strategische 
Operationele 
Teamdoelstellingen

Individuele doelstellingen 
KPI's

Beroepskwalificaties

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR%3ABEROEPSKWALIFICATIE_ZOEKEN%3A%3ABEROEPENSAMENHANGEN


Opstellen opleidingsplan:

Doelstellingen
Competentiegap: Welke competenties zijn er vandaag niet
aanwezig in mijn onderneming? 

Wat loopt er minder goed vandaag?
Evaluatiegesprekken

Op bedrijfsniveau
Per afdeling/team
Individueel

Zal/ kan ik deze competenties aanwerven en/of aanleren? 



Doelstellingen

Opgelet: houd ook rekening met de retentie en het
welbevinden van je medewerkers. Denk ook aan opleidingen
als 'Hoe omgaan met stress', 'ergonomie', enz.. 
Je werknemers(vertegenwoordiging) kan hier zeker een
belangrijke signaalfunctie in geven. 



Ondersteuning

Je sociaal secretariaat

Inhoud geven aan je opleidingsplan? Contacteer je
Vormingsconsulent

Werkgeversorganisaties: Horeca Vlaanderen,
Comeos



Horeca Forma
geeft inhoud aan
je opleidingsplan

Korte en krachtige opleidingen die de
focus, ambitie en motivatie hoog houden,
gegeven door horecaprofessionals

Gratis door RSZ-bijdrage vaste
werknemers PC 302

Open aanbod

Bedrijfsinterne opleidingen op maat

Zelfstudie: bv. e-learnings







Deze consulenten staan voor je klaar

West- Vlaanderen: Jens
0494 20 65 18
J.zutterman@horecaformavlaanderen.be

Vlaams-Brabant: Ruben
0472 37 54 42 
R.vanhuyck@horecaformavlaanderen.be

Oost-Vlaanderen: Tatyana 
0498 80 88 63 
T.Yugay@horecaformavlaanderen.be

Antwerpen: Rein
0473 59 29 56 
R.demaeyer@horecaformavlaanderen.be

Limburg: Johanna
0493 92 25 84
J.rijcken@horecaformavlaanderen.be



Opleidingsrecht vastleggen  per individuele
werknemer ('opleidingsrekening')

In een notendop

Formeel opleidingsplan opmaken tegen 31 maart
(vóór 15 maart voorleggen aan medewerkers)

4 opleidingsdagen per vaste werknemer (pro rata voor
deeltijdsen)

Combineer formele & informele opleidingen

Benut gerust het gratis opleidingsaanbod van
Horeca Forma



Tot 12u30

Steek (virtueel) je hand op als je een vraag
hebt

Q&A


