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FICTIEF VOORBEELD: OPLEIDINGSPLAN  

 
Opleidingsplan1 

 

Naam bedrijf: Hotel Vlaanderen 

Looptijd opleidingsplan (minimum 1 jaar): 2 jaar 

 

 

Doelstellingen van het opleidingsplan 

Noteer hier de belangrijkste doelstellingen van het opleidingsplan. Noteer hier ook hoe het opleidingsplan bijdraagt aan het individueel opleidingsrecht van de 

werknemer. 

 

Met dit opleidingsplan willen we onze doelstellingen richting 2030 invulling geven. We hebben de ambitie om in 2030 een omzet te bereiken die 50% hoger is, 

een CO2-neutraal hotel te zijn, met een gastronomisch restaurant. Dit willen we doen zonder aan kwaliteit in te boeten en met een kleiner personeelsverloop. 

Met het opleidingsplan voor 2023-2024 geven we verder invulling aan onze operationele doelstellingen voor 2023-2024. 

 

Strategische doelstelling 1: We realiseren in 2030 een omzet die 50% hoger is dan deze van 2022 

• Operationele doelstelling 1.1: In 2024 realiseren we een 10% hogere omzet door de besteding per gast in het restaurant te verhogen 

• Operationele doelstelling 1.2: In 2024 realiseren we aan de front-office 10% meer cross-selling 

Strategische doelstelling 2: We hebben in 2030 een gastronomisch restaurant met één Michelinster 

• Operationele doelstelling 2.1: We hebben in 2024 reeds een vermelding in de Gault Millau-gids met ons restaurant 

• Operationele doelstelling 2.2: We hebben in 2024 minstens voor 20% plantaardige gerechten op de kaart staan. 

 

Met het opleidingsplan zullen we daarom focussen op de volgende thema’s voor onze medewerkers: beter leren verkopen, duurzaamheid, gastbeleving. 

Voor de leidinggevenden zullen we voornamelijk focussen op leiding geven en change management en tenslotte zullen we voor iedereen inzetten op werkbaar 

werk. 

 

Voor 2023 zullen we minstens 4 opleidingsdagen aanbieden per individuele werknemer waarvan 2 formele opleidingen. Naar 2024 willen we groeien naar 5 

opleidingsdagen waarvan 3 formele beroepsopleidingen. 

 
1 Jaarlijks op te maken vóór 31 maart door werkgevers die minstens 20 werknemers tewerkstellen. 
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Acties risicogroepen  

In het opleidingsplan is het belangrijk om te denken aan de risicogroepen die aanwezig zijn in je bedrijf. Noteer hier de concrete opleiding per groep: 

 

OMSCHRIJVING OPLEIDINGEN 

Je werknemers die minstens 50 jaar oud zijn Omgaan met verandering 

Je werknemers die minstens 40 jaar oud zijn en bedreigd 

zijn met ontslag 

 

Je werknemers die sinds minder dan een jaar werken en 

niet-werkend waren op het ogenblik van hun 

indiensttreding 

Nederlands op de werkvloer  

Je werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid Time management in de horeca  

Je werknemers die nog geen 26 jaar oud zijn en geen 

diploma hoger onderwijs hebben 

Positief assertief communiceren 

Opleidingen naar knelpuntberoepen in je bedrijf Voor de afwassers: van basis saus naar grensverleggende sauzen 
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Overzicht opleidingen 

 

DOELGROEP OPLEIDING AANTAL 

DEELNEMERS 

DUUR OPLEIDING DATUM OPLEIDINGSVORM 

Afdeling, team, 

doelgroep 

thema, titel, korte omschrijving exact of 

inschatting 

in uren exacte datum 

of maand 

Formeel/informeel* 

Iedereen Ergonomie 40    

Zaal Gastvrij verkopen voor meer omzet 8 8 Februari 23 Formeel  

Zaal E-learning ‘gastvrij verkopen in de horeca’ 8 4 Mei 23 Informeel  

Zaal E-book ‘inclusieve hospitality’ 8 4 Mei 23 Informeel 

Front-office Doeltreffende verkooptechnieken voor frontline 4 8 Sept/okt 23 Formeel 

Front-office Inleiding in yield management 4 8 Lente 23 Formeel 

Front-office en Bar Zomermocktails 8 8 April 23 Formeel 

Front-office Coaching door front-office manager 4 16 Mei/juni 23 Informeel 

Keuken Plant based koken: gastronomische gerechten 2 8 Juli 23 Formeel 

Keuken Van basis sauzen naar grensverleggende sauzen 4 8 Juli 23 Formeel 

Keuken Horeca Expo 2 8 November 23 Informeel 

Leidinggevenden Leermeesteropleiding 5 16 Maart/april 23 Formeel 

Leidinggevenden Omgaan met verandering 5 8 Februari 23 Formeel 

+50 jarigen Omgaan met verandering 7 8 Februari 23 Formeel 
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Werknemers <1j NODW 2 Individueel  Voorjaar 23 Formeel 

Verminderde arbeids. Timemanagement 3 8 September 23 Formeel 

 

 

(*) Bijvoorbeeld:  

 

Formele opleiding: georganiseerde opleidingen (van Horeca Forma bijvoorbeeld) op locatie of in je eigen bedrijf.  

 

Informele opleiding:  

- Begeleiding door meters/peters of leermeesters, on-the-job training, jobrotatie, … 

- Zelfstudie (al dan niet online): afstandsonderwijs, boeken/publicaties, webinars, e-learnings, e-books, … 

- Deelname aan conferenties, lezingen, studiebezoeken,…  

 

 

 

 

Je werknemers kunnen gratis opleidingen volgen bij Horeca Forma,  

de vormingsorganisatie van de horecasector, Paritair Comité 302 

Voorleggen opleidingsplan2 

Indien er een ondernemingsraad is, of bij ontstentenis een vakbondsafvaardiging.  

 

het opleidingsplan werd voorgelegd op …. / …. / ….   

aan: 

  de ondernemingsraad 

 
2 Het ontwerp moet ten minste 15 dagen voor de vergadering van de OR of de syndicale afvaardiging worden bezorgd. De ondernemingsraad of bij afwezigheid de 
vakbondsafvaardiging geeft advies over het ontwerp tegen uiterlijk 15 maart 
 
Dit document is geïnspireerd op de template ‘Opleidingsplan’ van Liantis. 
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  de syndicale afvaardiging 

 

Bij afwezigheid van een ondernemingsraad en een vakbondsafvaardiging: het opleidingsplan werd ter info aan de werknemers voorgelegd  

op………… (uiterlijk 15 maart). 

 

 

 

Evaluatie opleidingsplan  

Indien er een ondernemingsraad is, of bij ontstentenis een vakbondsafvaardiging. 

 

het opleidingsplan zal geëvalueerd worden op …. / …. / 20….  

met: 

 ondernemingsraad 

 vakbondsafvaardiging 

 

Naam en handtekening van de syndicale vertegenwoordigers: 

 

 

 


