


Vormingsorganisatie van en voor
de Horecasector 

Paritair Comité 302

Beheerd door de sociale partners
van de Horecasector

Aangenaam!
Horeca Forma



Wij versterken de competenties
van de mensen die nu of later
in de horecasector werken,

zodat ze niet alleen sterker in
hun schoenen staan, maar ook
met meer plezier en overtuiging 

aan de slag gaan en blijven in
deze mooie sector.

Ambitie 



De werknemer zelf

De essentie? 
Wij maken horecamensen
sterkerVOOR WIE 

EN WAT?

Werkgever

Recht op onze gratis
dienstverlening

De meerwaarde inzien van
vorming

Voor iedereen die in de sector ('PC 302')
werkt of wil werken



EXPERTISEDOMEINEN &
DOELGROEPEN

Werknemers
 in de horeca &

hun werkgevers

WerkzoekendenLeerlingen &
leerkrachten in

het horeca-
onderwijs

VORMING ONDERWIJS ARBEIDSMARKT



DOMEIN VORMING
WERKNEMERSOPLEIDINGEN 

Zijn gratis

Getuigschrift

Ook voor ex-
horecawerknemers (binnen
het jaar na uitdienst) en
leerlingen met
leerovereenkomst Horeca

Voor werknemers en hun
werkgevers



Food

Dranken

Gastvriendelijkheid & bediening

Financieel beheer

Sales

Marketing & social media

Computervaardigheden

Samenwerken & leidinggeven

Werken aan jezelf

Medewerkers vinden & binden

Veiligheid & hygiëne

Talen

Formules
OPEN AANBOD



WWW.HORECAFORMA.BE: ZOEKEN & INSCHRIJVEN

OF VRAAG AAN JE VORMINGSCONSULENT



DOMEIN VORMING
BEDRIJFSOPLEIDINGEN 

Micro-ondernemingen

Bedrijven met < 50  FTE
In het bedrijf
Minimaal 8 deelnemers
Tijdens de werkuren 
Goedkeuring onze RvB

Groepering van kleinere
bedrijven (cluster)
Organiseren samen in één
van de bedrijven 
Minimaal 8 deelnemers
Tijdens de werkuren 
Goedkeuring onze RvB 



Opleidingtrajecten

DOMEIN VORMING
BEDRIJFSOPLEIDINGEN 

Bedrijven met >50 werknemers
Mogelijkheid tot het
jaarlijks indienen van een
intern opleidingsplan 
Financiële
tegemoetkoming 
Goedkeuring door
ondernemingsraad bedrijf 

Bij elke formule: praat erover
met de vormingsconsulent



BEDRIJFSOPLEIDINGEN:
HOE GAAN WE TE WERK?

Opleidingsnoden Uitroltijd van
 6 weken 
of open 

opleidingsaanbod

Opleidingsdag(en)Voorstel &
gesprekken

trainers

Gratis



Jongeren opleiden op de
werkvloer (OAO/duale trajecten)

DOMEIN
ONDERWIJS

Erkennen van kwalitatieve
leerwerkplekken

Leermeesters opleiden



Professionaliseren van het
horeca onderwijs 

DOMEIN
ONDERWIJS

Netwerken werkveld

Didactisch materiaal

Leerkrachten bijscholen

E-modules

Lerende netwerken en
inspiratiecafé's



DOMEIN
ONDERWIJS

Instroom onderwijs en
uitstroom naar de sector

Netwerken werkveld

Social media campagnes 

Dag van de horeca

Talent zoekt klas

....

CDO & Syntra



DOMEIN
ARBEIDSMARKT

Bijdragen aan duurzame,
kwaliteitsvolle loopbanen in de
horeca

Opleidingen voor werkzoekenden 

Mensen informeren via infosessie
'Neem je Horecaloopbaan in
handen'

Outplacement

Ondersteuning werkgevers

https://vlaanderen.horecaforma.be/werken-in-de-horeca/werkzoekendenopleidingen


Instapopleidingen voor
werkzoekenden

DOMEIN
ARBEIDSMARKT

Afwasser

Bartender

Hotelreceptionist 

Hulpkelner

Hulpkok

Kamerdienst 

Keukenmedewerker

Kok en kelner 

....

https://vlaanderen.horecaforma.be/werken-in-de-horeca/werkzoekendenopleidingen


DOMEIN
ARBEIDSMARKT

Doorgroei-opleidingen voor
werkzoekenden

Van keukenmedewerker tot hulpkok

Van Hulpkok tot kok

Van zaalmedewerker tot hulpkelner

Van hulpkelner tot kelner

Hulpkok

https://vlaanderen.horecaforma.be/werken-in-de-horeca/werkzoekendenopleidingen


DOMEIN
ARBEIDSMARKT

Mensen informeren over
Horecaberoepen

Lonen, extralegale voordelen en
arbeidsovereenkomsten 

Werk vinden in de horeca

Voor:
Mensen in outplacement 

Volledig werkzoekenden 

Werkzoekenden in opleiding 

Mensen in tijdelijke werkloosheid

Mensen die zich willen omscholen
binnen de sector
Mensen die willen doorgroeien
binnen de sector

https://vlaanderen.horecaforma.be/werken-de-horeca/horecaberoepen
https://vlaanderen.horecaforma.be/werken-de-horeca/lonen-en-contracten
https://vlaanderen.horecaforma.be/werken-de-horeca/lonen-en-contracten
https://vlaanderen.horecaforma.be/werken-de-horeca/werk-vinden-de-horeca


DOMEIN
ARBEIDSMARKT

Werkgevers ondersteunen 
Succesvol rekruteren 

Verhogen van werkbaar werk

Gratis beeldwoordenboeken en
taalondersteuning

https://vlaanderen.horecaforma.be/voor-werkgevers/medewerkers-vinden-en-binden
https://vlaanderen.horecaforma.be/voor-werkgevers/medewerkers-vinden-en-binden
https://vlaanderen.horecaforma.be/voor-werkgevers/medewerkers-vinden-en-binden/werkbaar-werk-verhoog-de-jobtevredenheid-bij-je-team
https://vlaanderen.horecaforma.be/voor-werkgevers/werken-met-anderstaligen


DOMEIN
ARBEIDSMARKT

Outplacement

Bij individueel of collectief ontslag

Horecaloopbaanadvies

https://vlaanderen.horecaforma.be/voor-werkgevers/outplacement-na-ontslag-de-horeca


TOT BINNENKORT?

Hallo@horecaformavlaanderen.be
www.horecaforma.be

 
Blijf op de hoogte via onze maandelijke nieuwsbrief


