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Samenvatting

Het CELTH onderzoek Human Capital – Leven Lang Leren is gestart vanuit de wens van Gastvrij Nederland - Nationale  
Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd - om een scholingsplan te ontwikkelen voor de sector wat tevens inzicht 
geeft in de organisatie van scholing en cursussen binnen de sector. In totaal werden er 18 semi-gestructu reer de  
inter views afgenomen met deelnemers afkomstig uit een aantal delen van de gastvrijheidssector en met vertegen woor-
digers van brancheorganisaties. De deelnemende bedrijven hebben tussen de 10 en 2.500 FTE’s in dienst. Tevens zijn 
deze bedrijven enige tijd later uitgenodigd voor een werkatelier om de resultaten van de interviews te valideren. Daar-
naast is tijdens het werkatelier ook op zoek gegaan naar de kansen en mogelijkheden voor de toekomst.  

De resultaten laten zien dat de sector zich bewust is van het belang van ontwikkelen en scholen van medewerkers, 
omdat hiermee het succes van bedrijven bevorderd wordt. Men is hier ook mee bezig. Vrijwel alle bedrijven hebben 
een scholingsbeleid. Het is opvallend dat zowel het kleinste deelnemende bedrijf als het grootste in dit onderzoek geen 
scholingsbeleid hebben. Daaruit zou men kunnen afleiden dat de grootte van het bedrijf niet van invloed is op het wel 
of niet hebben van een scholingsbeleid. Ook vrijwel alle bedrijven geven invulling aan de wettelijke scholingsplicht 
maar zover men duidelijkheid heeft over het budget dat hieraan besteed wordt, varieert dit aanzienlijk in omvang en 
organisatie. Bedrijven zijn over het algemeen op de hoogte van de scholingsvraag van hun werknemers, waarbij men 
zich vooral concentreert op de functie-specifieke scholing. Brede, ontwikkelingsgerichte scholing wordt nog slechts door 
een paar bedrijven herkend als een manier om goed functionerende medewerkers te behouden. De meeste bedrijven 
staan neutraal tegenover de waarde van een door de overheid erkend diploma van een onderwijsinstelling en kijken 
meer naar de persoon dan naar de diploma’s. Bedrijven die zich realiseren in een sterk concurrerende arbeidsmarkt te 
staan, hechten meer waarde aan een door de overheid erkend diploma van een onderwijsinstelling vanuit het werk-
nemersbelang. Een beperkt aantal bedrijven meent dat de medewerker waarde toekent aan een erkend diploma van een 
onderwijsinstelling.

Het meest voorkomende opleidingsniveau in de gastvrijheidssector bevindt zich op mbo (3 of 4), met name in de uit-
voerende functies. In het management en op hoofdkantoren van hotelketens is men in toenemende mate op bachelor-
niveau opgeleid. Voor sommige gespecialiseerde functies binnen de grote bedrijven zijn er medewerkers met een 
master. De geïnterviewden verwachten dat er slechts marginaal verandering in het opleidingsniveau zal komen binnen 
de volgende drie jaar. Hierbij geeft een aantal geïnterviewden aan te verwachten dat een toenemend aantal bachelor- 
en mbo-4 opgeleiden de sector zal verlaten door de concurrentie van andere sectoren met betere ‘value propositions’. 
De aan het onderzoek deelnemende organisaties zijn het er over eens dat bedrijven zelf een groot deel van de 
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vorming en scholing van hun medewerkers doen. Dit zit in de aard van de praktijk. Wel zien bedrijven graag een aantal 
basiscompetenties aanwezig die aangebracht zijn door het traditionele onderwijs. Employability en de wens daartoe 
onder medewerkers, wordt over het algemeen als voldoende tot goed beoordeeld. Mobiliteit van medewerkers wordt 
groter naarmate het onderwijsniveau hoger is. Een paar bedrijven met een innovatieve HR functie inventariseren de hele 
scholingsbehoefte van de medewerker om daar mee te kunnen inspelen op employability, zowel in het belang van het 
bedrijf als voor de medewerker zelf. 

Er wordt voor scholing van medewerkers van een breed aanbod gebruik gemaakt, waarbij de meeste voorkeur uitgaat 
naar in-house trainingen die direct gericht zijn op het werk. Als belangrijkste competenties die nooit in scholing mogen 
ontbreken worden genoemd: aanleren en vertonen van gastvrije houding bij medewerkers,  taalvaardigheid op de 
werkvloer, duurzaam creëren en borgen van gastvrijheid in organisatie, (h)erkennen van een probleem en tot een plan 
kunnen komen om het probleem op te lossen, kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening, kritisch 
reflecteren op processen om snel aan te passen aan een veranderende situatie, inzicht in een duurzame bedrijfsvoering 
en invloed op de stakeholders. De uitdaging is dat er meer toekomstgericht gewerkt moet worden en dus houdt dat in dat 
mensen breder geschoold moeten worden.

Aan de kant van de ondernemers moet een cultuuromslag plaatsvinden want zij vervullen de rol om hier het initiatief in 
te nemen. Vanuit opleidingen is de kennis niet altijd up to date maar er is ook  een verantwoordelijkheid vanuit de praktijk 
om bij te dragen aan het opleiden (praktijkkennis). Opleidingen dienen zich op de basisvaardigheden, soft skills, ethiek, 
enzovoort te richten, het bedrijfsleven moet zorgen voor de casuïstiek. Duurzaam samen optrekken van onderwijs en 
praktijk is onontbeerlijk.
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1. Het probleem

In 2015 presenteerde de gastvrijheidssector 
haar visie “Vinden, verrassen en verbinden”. 
Het verrassen van de gast vraagt om meer 
aandacht voor excellente service, vakmanschap 
en aandacht voor de gast. Uiteindelijk is het 
de mens (de werknemer en ondernemers in 
de gastvrijheidssector) die de beleving echt 
maakt en werkelijke gastvrijheid kan bieden. 
Vooral in deze economisch moeilijke tijd kan het 
niveau van gastvrijheid bepalend zijn voor de 
overlevingskansen van bedrijven. 

Excellente gastvrijheid vraagt om het begrijpen 
van de wensen en verwachtingen van de gast, 
een gast met een sterk wisselend gedrag. 
Werknemers in de gastvrijheidssector moeten 
in staat zijn om dit excellente niveau van gastvrijheid te leveren, gecombineerd met vakinhoudelijke kennis. Dit vraagt 
om professionalisering in de branche. Eén van de meest belangrijke actie-agenda’s in de visie is dan ook ‘Human Capital’, 
waarin het stimuleren en faciliteren van persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap van zowel huidige als toekomstige 
werknemers centraal staat.

Vanuit deze actie-agenda is een zogenaamd icoonproject benoemd met de volgende doelstelling: Het 
gastvrijheidsonderwijs creëert een aantrekkelijk en inspirerend aanbod voor een ‘leven lang leren’, zodat de medewerker 
trots is op zijn vak, zijn vak beheerst, met passie en plezier werkt, teneinde de gast altijd een geweldige gastvrijheid te 
laten ervaren.  

Het Center of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH), als samenwerking van hogescholen Stenden, NHTV en 
HZ, is aan de slag gegaan met dit icoonproject, startend met een onderzoek naar de wensen vanuit de gastvrijheidssector 
voor wat betreft het leven lang leren.   
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De arbeidsmarkt is sterk aan verandering onderhevig. De vaardigheden die mensen nodig hebben om te kunnen 
functioneren veranderen, de samenleving is tenslotte veel complexer geworden. Ook wordt een andere houding 
verwacht van werknemers. Zij moeten meer het heft in eigen hand nemen om langdurig (gezond) te kunnen functioneren 
op de arbeidsmarkt. Langlopende of vaste contracten zijn niet meer vanzelfsprekend. Zelf aantrekkelijk blijven voor 
werkgevers is dan ook voor de werknemer van belang. Hierbij hoort continue (bij) scholing en persoonlijke ontwikkeling. 
Werkgevers hebben hierin ook een rol. Dit betekent echter dat een andere kijk nodig is op onderwijs. Samenwerking 
tussen de sector en onderwijs om expertise te combineren, is hierbij cruciaal. In juli 2015 heeft het Ministerie van OC&W 
een nieuwe visie gepresenteerd waar het uitgangspunt “vraaggestuurde flexibiliteit” is. Werkgevers en werknemers gaan 
samen met het onderwijs werken aan maatwerk en flexibel onderwijs; kortom leven lang leren.

De medewerkers van deze tijd worden ook wel generatie Y genoemd (Howe & Strauss, 2000). Zij zijn opgegroeid in de 
tijd van digitalisering en in een hoge welvaartstandaard. De leden van generatie Y zijn dan ook veeleisend. Ze werken 
weliswaar voor het geld maar hechten daarnaast sterk waarde aan uitdaging, sfeer en waardering. Dit maakt het 
lastig hen te werven. Maar nog veel belangrijker is dat werkgevers zich meer dan ooit tevoren moeten richten op het 
vasthouden van hun werknemers. Want generatie Y is snel teleurgesteld en continu latent werkzoekend. Werkgevers 
vinden hen vaak verwend en lastig (Uitham, 2012).

De sector wil ook aantrekkelijk blijven voor medewerkers. Vanuit de gastvrijheidssector is vraag naar goed opgeleide 
mensen, maar er zijn lang niet altijd voldoende goedgekwalificeerde werknemers beschikbaar. Uit eerder onderzoek van 
CELTH (Employer Branding, CELTH 2015) blijkt dat de sector door werknemers niet altijd als professioneel wordt ervaren. 
De carrièrekansen lijken voor veel mensen beperkt, dit zorgt weer voor een beperking voor werkgevers om geschikt 
personeel te vinden.
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2. Het onderzoek

Begin 2016 heeft CELTH diepte-interviews gehouden met de brancheorganisaties (RECRON, HISWA, KHN en ANVR 
Reiswerk) en partijen als IVN en Gastvrijheidsgilde, als eerste verkenning op de wensen en ideeën rondom leven lang 
leren. Deze diepte-interviews hebben input opgeleverd voor een semigestructureerde vragenlijst, die vervolgens is 
voorgelegd aan 18 ondernemers in de branche, verspreid door heel Nederland. Het ging om ondernemers die bekend 
staan als vooraanstaand leerbedrijf, of bekend staan vanwege hun onderscheidende visie op scholing, aansprekende 
aanpak of bijzondere resultaten. De bedrijven varieerden in omvang van 10 tot 2500 FTE. In alfabetische volgorde gaat 
het om de volgende bedrijven/instellingen: Hotel Casa 400, Restaurant Zalencentrum De Pleats Burgum,  Fletcher Hotels, 
Gastvrijheidsgilde, Hampshire Hotels,  Hilton Hotels,  HISWA, Restaurant Kaatje bij de Sluis, Koninklijk Horeca Nederland, 
Molecaten Vakantieparken, NH Hotels, Okura Hotel Amsterdam, Radisson Blu Hotels, Reiswerk ANVR, Recreatiepark De 
Leistert, Kennemerduinen, Sundio Group, Restaurant Wolfslaar.

Deze bedrijven zijn benaderd door één van de hogescholen gelieerd aan de Landelijk Opleidingsoverleggen Leisure & 
Tourism Management én Hoger Hotelonderwijs (dus niet alleen door de drie participerende hogescholen binnen CELTH).
Voor het valideren van de resultaten is ten slotte in het voorjaar van 2016 een werkatelier georganiseerd in. Er is breed 
uitgenodigd en er hebben 12 bedrijven (groot en klein) deelgenomen en een bijdrage geleverd aan de duiding van de 
resultaten. Tevens zijn ze op zoek gegaan naar de kansen en mogelijkheden voor de toekomst. Voor de inspiratie 
zijn twee sprekers gevraagd om hun visie te delen op scholing, leven 
lang leren en hoe dit kan werken voor ondernemers.

Vanuit het werkatelier is de wens uitgesproken dit onderwerp 
verder op te pakken. CELTH neemt het initiatief hiertoe en de 
betrokken instituten zullen dit eerst regionaal gaan vormgeven 
en vervolgens weer nationaal. Die ervaringen worden dan langs 
de (nationale) lat gelegd en het is op deze manier dan ook voor 
iedereen toegankelijk.

In de volgende twee hoofdstukken worden de bevindingen en 
conclusies gepresenteerd. Hoofdstuk 5 sluit af met een reflectie 
op het onderzoek en de vervolgstappen die genomen zullen 
worden.
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3. De resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews, de vragenlijst en het werkatelier per thema weergegeven. 

3.1.  Scholing een voorwaarde voor succes
Het belang van voortdurende scholing en training van het personeel wordt door allen onderkend en de noodzaak als 
gevolg van de eerder geschetste ontwikkelingen eveneens. Door snelle ontwikkelingen in de samenleving enerzijds en de 
veranderende behoeften van verschillende generaties anderzijds, is het noodzakelijk om voortdurend aandacht te geven 
aan scholing en opleiding. Hierbij valt te denken aan wetgeving, duurzaam personeelsbeleid, omgaan met toenemende 
concurrentie en het inspelen op een veranderende mentaliteit van gasten en medewerkers. Ook wordt binnen de 
organisaties meer verwacht van de medewerkers ten aanzien van vakinhoudelijk handelen, maatschappelijk handelen, 
communicatie, samenwerking, organisatie, professionaliteit en kwaliteit. 

Ontwikkeling van medewerkers is essentieel om te kunnen innoveren en te blijven ontwikkelen. Dit geldt voornamelijk 
om het gedeelte ‘onbewust onbekwaam’ in medewerkers te belichten en eventuele blinde vlekken en nieuwe kansen 
te ontdekken. Niet leren is stilstand (en daarom achteruitgang) maar hieraan dient wel toegevoegd te worden dat niet 
iedereen behoefte heeft aan scholing. Een specifieke kijk op scholing is dat ‘opleiding’ niet het eerste criterium is waarop 
medewerkers aangenomen en beoordeeld worden. Het gaat bij sommige bedrijven primair om de persoon (de mens) en 
in welke mate deze past in het bedrijf. Daarna volgt scholing en opleiding. Het is dus niet vanzelfsprekend dat scholing en 
opleiding worden benadrukt bij alle medewerkers. 

3.2. Opleiding voor werknemers én werkgevers
Tijdens het werkatelier werd gesteld dat het niet alleen over werknemers gaat, maar dat juist ook opleiding voor werk-
gevers is vereist. Werkgevers moeten zich de vraag stellen ‘wat voor werkgever moet je zijn om goede werknemers te 
behouden en aan te trekken?’. Bovendien is het van belang te weten wat voor bedrijf je eigenlijk bent. Straal je dat ook 
uit? De gast moet de identiteit van het bedrijf bevatten, maar ook de werknemer want de werknemer moet dit uitstralen 
en overbrengen op de gast. Het combineren en verweven van marketing en HRM lijkt dan ook voor de hand te liggen. 

Het belang wordt gezien, de meeste geïnterviewden gaven dan ook aan beleid te hebben op scholing, dan wel van de 
voornamelijk vaste medewerkers. De focus ligt veelal op functiegerichte cursussen of trainingen voor de ontwikkeling van 
specifieke vaardigheden of vakkennis. 
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De helft gaf aan dat ook sprake is van persoonsgebonden afspraken die voortkomen uit de cyclus functionerings-
gesprekken, er ontstaat dan een vraag-gestuurd opleidingsplan. Daarbij wordt door geïnterviewden opgemerkt dat de 
zelfsturing door de medewerkers laag is, zodat de ruimte voor eigen ontwikkeling vaak onbenut blijft. De deelnemers 
aan het werkatelier vinden echter dat er te veel vanuit de werkgever geredeneerd wordt. De ondernemer stelt de gast 
centraal, maar medewerkers meenemen in de bedrijfsvisie over die gast is cruciaal. De sector lijkt op dit gebied nog wat 
ouderwets. Het samen zoeken naar passende ontwikkelingstrajecten waarin de medewerkers voorop staan, vinden nog 
maar weinig plaats 

3.3. Erkend diploma vaak niet van belang
Een opvallend resultaat is dat in lang niet alle gevallen specifieke waarde wordt gehecht aan het bezit van een erkend 
diploma. Sommigen stellen zelfs dat het geen onderwerp is. Vanwege de specifieke werkzaamheden voor de gastvrijheid 
wordt een groter belang gehecht aan attitude, interesses, ambities en potentieel. Alleen voor management en (back) 
office functies wordt meer gelet op de vooropleiding. 

Aan de andere kant wordt vanuit rijksbeleid veel waarde gehecht aan onze kenniseconomie als basis voor innovatie. Onze 
steeds complexer wordende samenleving vraagt ook om meer kennis en kunde; de basis voor een ontwikkeling als leven 
lang leren waarbij diplomering wel degelijk van belang wordt geacht. 

3.4. Aansluiting opleidingen op beroepspraktijk
Kijkend naar het opleidingsniveau binnen de organisaties, voert het overgrote deel van de medewerkers operationele 
taken uit. Een mbo-opleidingsniveau (oververtegenwoordiging niveau 3) is daarom voor het overgrote deel van de 
medewerkers toereikend. Hoger opgeleiden omvatten tot maximaal 20% van het personeelsbestand, vooral in kapitaal-
intensieve, internationale ketenorganisaties met meerdere afdelingen of business units. 

Actueel: hoofdzakelijk operationele taken
• mbo 2 & 3: 15-80%
• mbo 4:  15-45%
• Ad:  15-20%
• Hoger opgeleiden: 1-5%
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Over 3 jaar: 
• diffuus beeld, meer technologie
• mbo 4 stijgt tot 60%, maar mbo 2 & 3 blijft grootste
• Ad en hoger opgeleiden gelijk: vervangingsvraag

De aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk is voortdurend onderwerp van discussie. De aansluiting vanuit 
mbo is goed te noemen; vooral door de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Wel moet op het mbo meer 
aandacht komen voor zelfsturing en sociale en communicatieve vaardigheden. Voor het hbo wordt de aansluiting heel 
anders ervaren. De hoger opgeleiden zijn minder goed direct inzetbaar, maar hebben wel meer potentie om door te 
groeien. Er wordt onderschreven dat de hoger opgeleiden nodig zijn voor de innovatie, maar men is juist ook van mening 
dat er onvoldoende innovatie zit in de opleidingen. 

“Innovaties volgen elkaar in zo’n rap tempo op, daar kun je als opleiding nooit helemaal direct op reageren. Dan 
is een brede opleiding van scholen juist goed. Je kunt je dan beter specialiseren tijdens een stage, leerwerkplek of 
in de baan zelf.”

De sector vindt het onderwijs te geïnstitutionaliseerd. De oplossing werd echter ook aangedragen: als scholen en 
bedrijven intensiever gaan samenwerken, bijvoorbeeld werkplek-leren, dan kunnen scholen die innovaties beter inbed den 
in de opleidingen. Dit betekent dat alle partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de handschoen moeten oppakken. 

Opvallend is dat de werknemers (afgestudeerden) daarentegen vinden dat de aansluiting op alle niveaus er wel is. Er 
is geen helder beeld bij de geïnterviewden over wat nu de leerbehoefte van hun medewerkers is. De behoefte van de 
werkgevers werd eigenlijk ook niet helemaal helder, is er nu behoefte aan een generalist of een specialist? Beter af-
stemmen van de vraag van zowel werkgever als werknemer is noodzakelijk. Leven lang leren is dus iets van zowel werk-
nemer als werkgever.

3.5. Borging employability
Employability verwijst naar de mate waarin medewerkers, door het bijhouden van niet alleen taakgerichte maar ook 
procesgerichte vakkennis en vaardigheden en talentontwikkeling, voor meerdere rollen inzetbaar zijn. Vooral de ver-
anderingen van externe factoren vragen om een grotere flexibiliteit en een optimale inzetbaarheid van medewerkers om 
als organisaties slagvaardig te blijven. Deze bredere inzetbaarheid draagt ook bij  aan het vergroten van de kansen op de 
arbeidsmarkt. De werkgevers en werknemers hebben uiteindelijk allen belang bij een goede arbeidsmarkt mobiliteit. 
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De respondenten hebben een positief beeld over de mate waarin aan de randvoorwaarden voor employability wordt 
voldaan. Maar, op de werkvloer wordt nog weinig geëxperimenteerd met jobrotation, terwijl dit juist kan bijdragen aan 
een beter inzicht in de organisatie, medewerkers kennis laten maken met potentiële nieuwe uitdagingen en leren door 
zich buiten hun comfortzone te wagen. 

De voordelen van het vergroten van de employability worden nog onvoldoende herkend en het ontbreekt aan bedrijfs-
economische argumentatie als een basis voor onderbouwde besluitvorming. De kosten van scholing, van verlet en van 
ondersteunende trainingsprogramma’s, domineren in de communicatie. HR krijgt nog niet de rol van talentherkenning 
en –ontwikkeling. Er bestaat een sterk gedifferentieerd beeld van de scholingscultuur binnen bedrijven, waarbij scholing 
wordt gezien als een renderende investering in plaats van een restpost in het ondernemingsbeleid. Met het oog op 
de behoefte aan goed gekwalificeerde mensen, is het neerzetten van een aansprekende leescultuur van belang om de 
aantrekkelijkheid van bedrijven te verhogen en zodoende de instroom van (aankomend) vakmensen te waarborgen en 
deze vakmensen voor respectievelijk het bedrijf en de sector te behouden. Employer Branding, geloofwaardig in lijn met 
het externe bedrijfsimago, zorgt ervoor dat je als werkgever aantrekkelijk bent voor werknemers en voor elke toekomstige 
werknemer. Werknemers willen in toenemende mate steeds worden uitgedaagd voor een verdere ontwikkeling in hun 
beroep en/of loopbaan. Werkgevers creëren hiervoor de kansen.

De sector kent een cultuur van opleiden op de werkvloer. In de praktijk is er helemaal geen tijd om de medewerkers op 
cursus te sturen. Voor het personeel is het weinig zinvol en de organisatie heeft vaak geen zicht op de resultaten van de 
cursussen.

Uit de antwoorden van de respondenten komt een verschil naar voren als het gaat om de Randstad en de regio’s 
daarbuiten. In de grote steden bestaat er in algemeenheid meer bewustzijn en pro-activiteit als het gaat om mobiliteit. 
De indruk bestaat dat er meer kansen zijn om wendbaar te zijn en carrièrekansen, met name ook buiten de sector. 
‘High potentials’ vasthouden vergt een hier op gericht beleid, zoals bijvoorbeeld Employer Branding. In regio’s ‘schikt’ 
de werknemer zich in het traditionele keurslijf van het krijgen en behouden van een contract voor onbepaalde tijd. De 
dynamiek is relatief laag en de loyaliteit hoog. Als het gaat om scholing komt al gauw de studielast en  is de afstemming 
met werk en privé een issue. Bovendien zijn de carrièrekansen in de regio’s, zowel binnen de sector maar ook voor een 
switch, minder groot. De bereidheid om te reizen voor scholing of een andere werkgever mag niet worden overschat. 
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3.6. Opleidingsbudgetten
De opleidingsbudgetten lopen sterk uiteen per organisatie. Enkele respondenten geven aan dat het gebruik van 
opleidingsfondsen, subsidies en fiscale regelingen belangrijk zijn om tot toereikende middelen te komen voor de 
professionalisering. Het opheffen van opleidingsfondsen wordt als een belangrijke bedreiging gezien en als een gemiste 
kans. Een grotere bekendheid van regelingen en budgetten zou helpen voor de benutting daarvan en om scholing 
hoger op de investeringsagenda van organisaties te krijgen. Zo is RECRON in mei 2016 weer van start gegaan met 
het programma KIKK (voorheen Sociaal Fonds Recreatie), “Omdat we in de recreatiesector werken met plezier! Om 
plezier te hebben in je werk, moeten de omstandigheden kloppen, zoals bijvoorbeeld een goede cao en voldoende 
opleidingsmogelijkheden” zoals zij omschrijven op de website.

3.7. Bijscholing 
De waarschijnlijkheid dat medewerkers binnen nu en drie jaar bijgeschoold worden, wordt aangegeven als (zeer) groot. 
Het is namelijk van belang dat medewerkers goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen. Zowel op het vlak van 
kennis, techniek en systemen als houding en gedrag. 

Scholingsaanbod dat momenteel al voor medewerkers ingezet en gebruikt wordt zijn onder andere, zelfstandige 
adviseurs, trainers, coaches en opleiders. Tevens wordt gebruik gemaakt van particuliere opleidingsinstituten, ROC,  

brancheorganisaties/kenniscentra, hogescholen, bedrijfsscholen (eigen trainer) en e-learning-
bedrijven, zodat men op afstand kan leren en ontwikkelen (distance learning). 

Criteria die meespelen bij het maken van een scholingskeuze zijn onder andere de 
directe verbinding met de beroepspraktijk, inhoud die afgestemd is op de organisatie, 

ervaren en inspirerende trainers/docenten, de samenstelling van de groep 
cursisten (niveau, onderlinge betrokkenheid en motivatie), de reputatie van de 

opleider of het instituut, de verlet-, reis- en cursuskosten, de combinatie 
werken en leren, de persoonlijke aandacht en begeleiding, planning 

van de training wanneer het de werknemer en werkgever uitkomt 
en tot slot in-house verzorging zodat de scholing op een zelf 

gewenste locatie gegeven kan worden. Opvallend is dat een 
gegarandeerde slagingskans niet genoemd wordt als één 

van de belangrijkste criteria. 
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3.8. Onderwerpen waar scholingsbehoefte aan is 
De sector geeft aan behoefte te hebben aan scholing op het gebied van verschillende onderwerpen. Zo wordt 
aangegeven dat er behoefte is aan het aanleren van een gastvrije houding bij medewerkers maar ook het vertonen van 
een gastvrije houding naar klanten/gasten van het bedrijf en het duurzaam creëren en borgen van gastvrijheid binnen 
de organisatie. Tevens is er behoefte aan scholing van de taalvaardigheid op de werkvloer, met name Nederlands en 
moderne vreemde talen als Duits, Frans en Engels. Ook het herkennen van een probleem en tot een plan kunnen 
komen om het probleem op te lossen, behoort tot één van de scholingsbehoeften. Daarnaast is er ook behoefte aan het 
kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening en het kritisch reflecteren op processen om snel aan te 
passen aan een veranderende situatie. Tot slot is er een specifieke scholingsbehoefte op het gebied van inzicht krijgen in 
duurzame bedrijfsvoering en invloed op stakeholders. 

Daarnaast is er in bredere zin ook een scholingsbehoefte om nieuwsgierigheid op te wekken bij de medewerkers om zelf 
ook zaken bij te houden, te ontdekken, bij een ander te kijken en hierop te reflecteren, maar ook om ondernemerschap 
en creativiteit te ontwikkelen, praktijkonderzoek te doen, een zelfstandige houding te ontwikkelen, zelfinzicht te krijgen 
en mensen op een creatieve manier innovatie bij te brengen. 
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4. Conclusie

Uit de resultaten blijkt dat scholing weliswaar op de agenda van werkgevers in de gastvrijheidssector staat, maar vaak is 
er sprake van een vrij traditioneel beleid. De werknemer verandert (is veranderd)  en de sector heeft een imagoprobleem. 
Welke stappen zijn nodig om ook voor de toekomst goed gekwalificeerd personeel te werven en vooral ook vast te 
houden. Wat bieden de werkgevers hun werknemers, zodat de gast de excellente beleving kan ervaren?

Onderwijs en sector zitten nog niet op één lijn. De 
oplossing kan echter alleen maar door samenwerking 
worden verkregen. En dan vooral ook door het 
betrekken van de werknemers. Samen bouwen aan 
werkplek-leren op alle niveaus. Oog hebben voor de 
werknemer die nieuwe eisen stelt aan werkgevers, 
werkgevers die nieuwe vaardigheden vragen van de 
medewerkers. 

Er zijn gelukkig zeer goede voorbeelden van 
medewerkers en werkgevers die samenwerken 
met als doel een betere bedrijfsperformance 
en een hoge mate van tevredenheid en 
betrokkenheid van werknemers bij het bedrijf te 
creëren. Het koppelen van marketing en HRM is 
kansrijk. Werknemers en werkgevers zijn samen 
verantwoordelijk voor de ontwikkeltrajecten van 

medewerkers, dus leven lang leren. Dat levert goede bedrijfsresultaten op en kansen voor de werknemer om ook mobiel 
te zijn op de arbeidsmarkt. Een zoektocht naar innovatieve kracht is nodig en de werknemer is de sleutel. Het inspireren 
van mensen is cruciaal en daarbij wordt de inspiratie weer uit mensen gehaald.

Het is nog onvoldoende concreet wat de vraagstelling uit de sector is; concretisering samen met onderwijs is 
noodzakelijk. De deelnemers van het werkatelier willen daar graag aan bijdragen. CELTH had dan ook beoogd om in het 
najaar van 2016 tijdens het General Assembly van de Centers of Expertise hiervoor een nieuw werk- en inspiratieatelier 
te organiseren. Hierbij moest de concrete vraagstelling leiden tot een heldere aanpak voor de sector in samenwerking 
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met de opleidingsinstituten. Rekening houdend met de veelheid aan disciplines en de mogelijkheden binnen die sector. 
Onderwijsfondsen lijken cruciaal om straks dit proces te laten slagen. Een echte topsectorwaardige aanpak die leidt tot 
een hedendaags arbeidsmarktbeleid; flexibel en vraag-gestuurd. Echter, is dit vervolgwerkatelier afgelast wegens te 
weinig aanmeldingen om een zinvolle bijeenkomst te faciliteren. De reden van de beperkte belangstelling hiervoor is 
niet scherp. Mogelijk dat de locatie ofwel het moment niet passend was. Ook kon het programma niet genoeg inhoud 
bevatten.

Vervolgstappen die genomen zullen worden rondom dit project, worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 



16

Leven Lang (Excel)Leren in de Gastvrijheidssector

5. Vervolg

Het eerste werkatelier dat plaatsvond in het voorjaar van 2016 had enorm veel energie en de partijen vroegen om een 
gezamenlijk platform zodat ideeën konden worden uitgewisseld en ook kennis kon worden opgedaan. Het projectteam 
heeft daarom, ondanks de annulering van het tweede werkatelier, besloten om verder te gaan met dit project en de 
volgende stappen daarin te zetten.

1. Allereerst wordt het project afgewikkeld voor 2016. Alle activiteiten hebben plaatsgevonden en rekenen de 
hogescholen af. 

2. Vanuit het werkatelier is de wens uitgesproken om het project verder op te pakken. CELTH neemt het initiatief 
hiervoor en in 2017 zal er verder gegaan worden met een vervolg. Dit vervolg zal eerst op regionaal niveau ingestoken 
worden door de betrokken instituten en vervolgens op nationaal niveau. De regionale ervaringen worden dan langs de 
(nationale) lat gelegd. Dit maakt ook dat het voor iedereen toegankelijk is. 

3. In het vervolg zal de problematiek inhoudelijk verder uitgediept worden, onderwerpen hierbij zijn: 
- Inspiratievolle presentatie(s) over sociale innovatie 
- Aansprekende ‘case’ waaruit de diverse aspecten naar voren komen die vervolgens uitgewerkt zullen worden. 
- Werksessie(s) voor het daadwerkelijk uitwerken van de leervragen en de wijzen waarop deze het beste kunnen 

worden geïmplementeerd. 
4. Tevens zullen de huidige resultaten gepresenteerd worden op het jaarcongres van 11 & 12 april 2017 van Stenden 

University of Applied Sciences, dit is opgenomen in het CELTH programma.

Daarnaast zal er onderzocht worden in hoeverre er verder aan de slag gegaan kan worden met de problematiek van 
Human Capital in de sector, om gezamenlijk een RAAK aanvraag te doen. De koppeling tussen professionalisering en de 
vraag naar kwaliteitsvol personeel vormt de kern. Er zal contact opgenomen worden met de subsidie deskundige vanuit 
Stenden en vervolgens zal vanuit HZ de projectmedewerker onderwijsontwikkeling hieraan gekoppeld worden. Het 
projectteam kan dan samen met de subsidie adviseurs een meeting opzetten. 

Gezien de vraag vanuit het bedrijfsleven lijkt het logisch om eerst RAAK – MKB te bestuderen. Vanuit dit project kan dan 
een meer fundamentele onderzoeksvraag op tafel komen die mogelijk in RAAK PRO zou kunnen worden uitgevoerd. 



17

CELTH: Centre of Expertise leisure, tourism & hospitality



Leven Lang (Excel)Leren  
in de Gastvrijheidssector

Werkgevers, werknemers en onderwijs  
werken aan excellente gastvrijheid


