
 

PC302: Bijkomend project voor jongeren (onder de 26 jaar) uit de risicogroepen  

1/4/2022-31/12/2023 

 
 

 

Benaming van de actie Na te streven doelstellingen 
Samenwerking(en) 
met… (andere or-

ganisaties) 
Doelgroep 

Beoogd aantal 
deelnemers 

Budget bijko-
mend pro-
ject (in €) 

1 Leerloopbaanbegeleiding Leerlingen voorbereiden op de intrede op 
de arbeidsmarkt (dus ook stages en duaal 
leren), maar vooral ook bewust maken van 
de leermogelijkheden na het traditionele 
horecaonderwijs. 

Partnerschapsovereen-
komst met de verschil-
lende onderwijskoe-
pels en het GO! 

We richten ons 
voor dit project 
op de 3e graad 
(5e,6e,7e jaar) 
van de horeca-
scholen. 

We willen op twee 
jaar tijd 500 leer-
lingen bereiken via 
deze infosessies 

€81.000 

2 Terugkomdagen De afgestudeerde leerlingen die al in de sec-
tor werken willen we motiveren om levens-
lang te leren via onze werknemersopleidin-
gen. Ze leren zo op een leuke manier Ho-
reca Forma en onze opleidingen kennen 
Diegene die in de sector willen werken, zul-
len we bevragen waarom ze nog geen job 
gevonden hebben. Hierna zullen we hun 
naar een gepaste job begeleiden via ons 
groot netwerk aan bedrijven. 
Diegene die niet voor de sector kiezen, zul-
len we bevragen naar hun redenen om niet 
voor de sector te kiezen. Op basis van hun 
antwoorden plannen we acties naar de toe-
komst om de doorstroom naar de sector te 
vergroten. 

Partnerschapsovereen-
komst met de verschil-
lende onderwijskoe-
pels en het GO! 

We richten ons 
op de laatste-
jaarsleerlingen 
van de horeca-
scholen 

Op twee jaar tijd wil-
len we zo 75 leer-
lingen bereiken via 
een terugkomdag. 

€15.750 



3 Opleidingen leerlingen Met deze opleidingen willen we de kloof 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt verklei-
nen. We willen jongeren de kans geven om 
competenties op te doen die ze normaal in 
onderwijs niet of beperkt zien maar wel cru-
ciaal zijn in de horecasector. Zo willen we 
deze jongeren meer kansen geven op de ar-
beidsmarkt. 

Partnerschapsovereen-
komst met de verschil-
lende onderwijskoe-
pels en het GO! 

We richten ons 
op de laatste-
jaarsleerlingen 
van de horeca-
scholen 

Op twee jaar tijd wil-
len we zo 300 leer-
lingen bereiken via 
opleidingen 

€105.000 

4 Opleiding medewerker lunch-
bar 

Duurzame tewerkstelling van -26 jarigen in 
de horecasector. Horeca Forma beoogt een 
gemiddelde uitstroom van 70%, gemeten na 
6 maanden. 

Steden Antwerpen en 
Gent 

Inactieve jonge-
ren  

Horeca Forma wil in 
totaal 30 cursisten 
bereiken 
 

€240.720 

5 Communicatiecampagne voor 
instroom naar -26 jarigen 

Met de communicatiecampagnes willen we 
opnieuw voor meer instroom zorgen in onze 
hotelscholen maar ook in onze werkzoeken-
denopleidingen. Zo willen we -26jarigen be-
ter informeren over mogelijke opleidingen 
zodat ze beter geïnformeerd een goede stu-
diekeuze kunnen maken. 

Partnerschapsovereen-
komst met de verschil-
lende onderwijskoe-
pels en het GO! en 
VDAB 

Alle -26 jarigen 
die in aanmerking 
komen voor een 
horeca-opleiding 
in onderwijs of 
een werkzoeken-
denopleiding. 

Via onze digitale 
campagnes willen we 
op twee jaar tijd min-
stens 50.000 jonge-
ren bereiken waar-
voor er 1.000 jonge-
ren doorklikken om 
meer info te beko-
men over de oplei-
dingen. 

€180.000 

6 Leermeester voor de klas Door de praktijkervaring van de mentoren 
in de klas binnen te brengen willen we voor 
meer kennis en motivatie bij leerlingen zor-
gen. Daarnaast willen we zo de kloof tussen 
onderwijs en de arbeidsmarkt verkleinen. 

Partnerschapsovereen-
komst met de verschil-
lende onderwijskoe-
pels en het GO! 

Alle leerlingen 
van de derde 
graad van het vol-
tijds secundair 
onderwijs. 

100 gastlessen ge-
spreid over twee jaar 
voor minstens 250 
leerlingen 

€10.000 

8 Traject vervolmakingsopleidin-
gen en stages voor de beroe-
pen van eerste rangkelner(in), 
chef de partie en reception-
nist(e)  
 
Horeca Forma Wallonie zal 
volgende zaken aanbieden: 
 

Algemene doelstelling : 
- De doelgroepen rechtstreeks of onrecht-

streeks toeleiden naar een job via het 
aanbod van ingroeibanen in de horeca-
sector ; 

- De horecasector stimuleren door jonge 
talenten aan te trekken maar ook door ze 
in de sector te houden ;  

Er werden specifieke 
partnerschapsakkoor-
den afgesloten met on-
dernemingen uit de 
horecasector (toekom-
stige werkgevers) die 
de stagiairs zullen op-
vangen en met FOREM. 

Jongeren onder 
de 26 jaar inge-
schreven als 
werkzoekenden 
met een diploma 
van een traject 
(cursus) in de ho-
recasector en/of 

8 jongeren van min-
der dan 26 jaar per 
beroep, dus 24 jon-
geren in totaal. 

€ 250.000 



- Op basis van een vaardig-
heidsbeoordeling, een tra-
ject van technische vervol-
makingsopleidingen in de 
opgenoemde beroepen via 
groepslessen (fysiek, op af-
stand, via e-learning) en in-
dividuele coaching (contact-
onderwijs, op afstand en / 
of via e-learning) ;  

- Een traject aan gedragsma-
tige opleidingen (soft skills) 
gericht op de beroepen uit 
de horecasector via groeps-
lessen (contactonderwijs, 
op afstand en / of via e-lear-
ning) ; 

- Een traject van talenoplei-
dingen Nederlands en En-
gels, gericht op de horeca-
sector via groepslessen en 
individuele coaching (con-
tactonderwijs, op afstand 
en / of via e-learning) ;  

- Een traject van digitale op-
leidingen gericht op de be-
roepen uit de horecasector 
via lessen en ervaring met 
digitale instrumenten (con-
tactonderwijs, op afstand 
en/of via e-learning) ;   

- Een traject aan beroepser-
varingen op de werkvloer in 
de Horecasector via stages 
in drie verschillende zaken 
in België.   

 

- De beroepen uit de horecasector promo-
ten dankzij de zichtbaarheid van de actie 
en dankzij de jonge deelnemers die als 
ambassadeurs een inspiratie zullen vor-
men en een belangrijke rol zullen spelen 
in hun netwerk (school, beroeps- of 
privé).  

 
Specifieke doelstellingen : 

- De technische, gedragsmatige en taalkun-
dige vaardigheden van de deelnemers 
doen evolueren; 

- De mobiliteit vergroten (fysiek, taalkundig 
en cultureel) in de horecasector; 

- Kwalitatieve en duurzame jobs creëren in 
de horecasector; 

- Tegemoet komen aan de personeelsno-
den in bedrijven in de Horecasector (con-
text van gebrek aan werkkrachten); 

- Het centrum Horeca Forma Wallonie en 
de diensten die zij aanbieden bekend en 
gekend maken. 

FOREM zal een priori-
taire partner van de ac-
tie zijn. 

die een eerste be-
wezen ervaring 
hebben, gevali-
deerd via een 
vaardigheidsbe-
oordeling in één 
van de beroepen 
uit de horecasec-
tor. 



9 Organiseren van twee open 
deurweken in het Centrum 
Horeca Forma Wallonie 
 
Horeca Forma Wallonie zal 
twee open deurweken orga-
niseren bestemd voor jonge 
studenten die binnenkort af-
studeren in een Horecarich-
ting (over alle onderwijsnet-
werken heen).  
Er zullen verschillende activi-
teiten worden aangeboden : 

- Bezoek van het technisch 

centrum van Horeca Forma 

Wallonie en informatie over 

de diensten; 

- Animaties, workshops, de-

monstraties en quizzen rond 

beroepen uit de sector; 

- Gesprekken met trainers, er-

kende experts (gerenom-

meerde chefs, sommeliers, 

enz.) en met werkgevers uit 

de sector; 

- Tijdens de eerste open deur-

week, de voorstelling van en 

rekrutering in het kader van 

actie 8, namelijk vervolma-

kingsopleidingen en stages 

aangeboden aan jongeren 

van onder de 26 jaar gedi-

plomeerd in een horecarich-

ting vanaf augustus 2023.  

- Beroepen uit de sector (en hun imago) pro-

moten via workshops en ontmoetingen 

met vakmensen en experten uit de sector; 

- Zorgen dat jonge toekomstig gediplomeer-

den van de sector in contact komen met 

mogelijke toekomstige werkgevers; 

- Het Centrum Horeca Forma Wallonie en 

haar diensten bekend maken bij de bijna 

afgestudeerde jongeren en dus toekom-

stige werknemers van de sector; 

- Levenslang leren bevorderen bij de werk-

nemers uit de sector; 

- Vervolmakingsopleidingen promoten aan-

geboden aan jongeren onder de 26 jaar 

door het Centrum Horeca Forma Wallonie 

in augustus 2023 (actie 8).  

 

Deze actie wordt ver-
zorgd door Horeca 
Forma Wallonie dat 
haar partners zal uitno-
digen (scholen, oplei-
dingsorganen, werkge-
vers, trainers, experts, 
leerkrachten). Beloften 
van deelname aan de 
actie werden onderte-
kend met experts / 
werkgevers uit de sec-
tor en leerkrachten van 
de scholen.  
 

Jongeren onder 
de 26 jaar in het 
laatste jaar van 
een schooloplei-
ding in de Hore-
casector (over 
alle onderwijs-
netwerken heen), 
samen met hun 
lesgevers en / of 
trainers.  
 

100 jongeren onder 
de 26 jaar samen met 
hun lesgevers en hun 
trainers per week, 
dus 200 jongeren in 
totaal. 

€ 60.000 



Deze themaweken zullen ge-
promoot worden in scholen 
en opleidingsorganen die Ho-
recalessen aanbieden, via een 
specifieke uitnodiging. De uit-
genodigde leerlingen zijn leer-
lingen uit de laatste jaren 
(bijna afgestudeerd) samen 
met hun lesgevers en / of trai-
ners.  

 

10 Organiseren van “kennisma-
kingssessies beroepen”:  
Horeca Forma Wallonie zal 
verschillende (5 x twee we-
ken) kennismakingsdagen 
met beroepen uit de Horeca-
sector organiseren, meer be-
paald zaal- en keukenberoe-
pen, gericht op werkzoeken-
den jonger dan 26 jaar.   

 
Tijdens deze dagen zullen 
praktische workshops worden 
georganiseerd waarbij de 
deelnemers de beroepen uit 
de sector kunnen testen en 
zich erin verdiepen.  
 
Deze dagen kunnen uitmon-
den in de inschrijving voor 
specifieke opleidingen aange-
boden voor werkzoekenden 
door Horeca Forma Wallonie.  
 

- Beroepen uit de sector en hun imago pro-

moten via workshops en ontmoetingen 

met vakmensen en experten uit de sector; 

- De Horecasector stimuleren door deelne-

mers aan te trekken voor opleidingen met 

het oog op functies uit de sector en, op ter-

mijn, professionele inschakeling mogelijk 

maken van de deelnemers in de sector; 

- Tegemoet komen aan de personeelsnoden 

in bedrijven in de Horecasector (context 

van gebrek aan werkkrachten); 

- Horeca Forma Wallonie bekend en gekend 

maken. 

 

Een specifieke partner-
schapsovereenkomst 
werd ondertekend met 
FOREM, dat de priori-
taire partner van de ac-
tie zal zijn.  
 

Jonge werkzoe-
kenden onder de 
26 jaar 

60 jongeren € 30.000 



11 Organiseren van opleidings-
sessies in scholen / vormings-
centra die horecacursussen 
aanbieden:  
 
Horeca Forma Wallonie zal 
verschillende vervolmakings-
opleidingen organiseren in de 
scholen / vormingscentra 
(alle netwerken door elkaar) 
die horecacursussen aanbie-
den. Deze opleidingssessies 
zijn bestemd voor leerlingen 
in een Horecarichting (samen 
met hun lesgever / trainer).   
 
Concreet zullen deze dagen 
bestaan uit het geven van op-
leidingen rond praktische 
thema’s met betrekking tot 
de nieuwe vaardigheden die 
op dit moment verwacht en 
gevraagd worden op de werk-
vloer in de Horecasector. 
Deze thema’s kunnen gericht 
zijn op ‘beroepstechnieken’ 
(keuken, zaal, bar, enz.) of 
van het type ‘soft skills’ zijn 
(teambeheer, klantenoriënta-
tie, enz.). De nadruk zal wor-
den gelegd op technieken 
met betrekking tot de beroe-
pen uit de Horecasector ‘van 
morgen’ (bv. duurzaam be-
heer van voedsel, van afval, 
nieuwe bewaringsmethodes, 
enz.).  

- Beroepen uit de sector en hun  scholenop-

leidingen promoten via ontmoetingen tus-

sen vakmensen / experten en studenten in 

opleiding; 

- De retentie van jonge studenten in een ho-

recarichting bevorderen met het oog op de 

toekomstige inschakeling in de sector (mo-

tivering) en dit teneinde tegemoet te ko-

men aan de personeelsnoden in bedrijven 

uit de Horecasector (context van gebrek 

aan werkkrachten) 

- Trachten om de uitstroom van jonge afge-

studeerden uit een Horecarichting maxi-

maal te vermijden. (verwijzing naar het uit-

stroompercentage binnen de eerste 3 jaar 

dat jongeren de sector integreren); 

- De technische en gedragsmatige vaardig-

heden (gericht op beroepen uit de sector) 

van de jonge deelnemers aan de opleidin-

gen doen evolueren, meer bepaald voor 

wat betreft de nieuwe tendensen uit de 

sector; 

- Horeca Forma Wallonie en de diensten die 

ze aanbieden bekend en gekend maken, 

en het levenslang leren van de toekom-

stige medewerkers uit de sector bevorde-

ren. 

 

Specifieke partner-
schapsovereenkom-
sten werden onderte-
kend met de partner-
scholen van de actie.   
 

Jonge studenten 
onder de 26 jaar 
die een horeca-
richting volgen 
(scholen / vor-
mingscentra). 

350 jongeren € 50.000 



 

 

   

Totaal 2789 jongeren 
 

€ 1.022.470 


