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toogklap uit het hart en tips recht van het vat

blog

“A match made in heaven tussen werkgever en werknemer,
 dat is de kern van tewerkstelling.”

Dagelijks plakt ergens aan een venster, een wit blad met in grote letters: 

Dringend kelner/kok gezocht!

Dit is helaas aanwerving op zijn best in de horeca. Een sollicitatiegesprek 
bestaat uit twee vragen: “Kan u hoofdrekenen?” en “Bent u bereid om ’s 
avonds en in het weekend te werken?”.  

Het kan ook anders. 

Vandaag gaan we op bezoek bij de VDAB in de Somerstraat te Antwerpen. 
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding wil niet meer 

het logge overheidsapparaat van vroeger zijn. Ze wil een beter imago door le-
nig en slank voor de dag te komen. 

Tijdens een gesprek met twee ‘leading ladies’ namelijk Leen Meeuws en Mar-
jan Van Reeth in het didactisch restaurant ’t Seizoen, bemerkte Horecafo-
cus een brandend verlangen om te bewijzen dat de 
VDAB wel nuttig is voor de horecaondernemer.
 
Enerzijds heeft de VDAB een werking als bemid-
delaar voor mensen met competenties. Dit is in 
feite de kortste weg naar werk. Anderzijds voor-
ziet de VDAB voor werkzoekenden zonder compe-
tenties sectorspecifieke opleidingen. Hier komt 
Marjan Van Reeth in beeld.

Marjan organiseert het hele jaar door de initiatieopleidingen binnen de pro-
vincie Antwerpen. Omdat verschillende jobs in de horeca knelpuntberoepen 
zijn, komt de VDAB dit tekort tegemoet met een 3-tal maanden technische 
keukenopleiding of scholing tot een zaalmedewerker. “Voor ze aan de op-
leiding beginnen, peilen we bij de kandidaten naar hun motivatie en attitudes. 
Want bereidheid om weekend- en avondwerk te doen zijn fundamenteel”, 
zegt Marjan en ze laat er geen gras over groeien. “Tijdens de training tot 
keuken- of  zaalmedewerker zijn onze VDAB-instructeurs heel belangrijk. 
Zij kennen de cursisten goed en beoordelen naast technische competen-
ties ook de attitudes.” Laatkomers, agressieve reacties of luiheid worden 
niet geduld. Uiteraard kan iedereen fouten maken. “Daarom geef ik liever een 
kans teveel dan te weinig”, verduidelijkt Marjan. 

Op het einde van de rit zijn alle cursisten gelijk en volgen ze een gedisci-
plineerd werkritme. “De werksfeer in ons opleidingscentrum, moet zoveel 
mogelijk overeenstemmen met de realiteit.”

De permanente stroom aan opgeleide werkzoeken-
den die de VDAB aflevert, moeten uiteindelijk een 
job vinden. Leen Meeuws is hiervoor de aangewezen 
persoon. Onvermoeibaar timmert ze aan de weg naar 
tewerkstelling.

Ze komt ter plaatse om met hand en tand uit te leggen waarom de VDAB de ideale partner is om personeel te vinden. Boven-
dien is ze telefonisch of per mail altijd beschikbaar voor vragen vanuit de sector. “Wij zoeken samen met de werkgever naar die kandidaat met de 
juiste competenties en een stijl die bij de zaak past. Heb je enkele dagen 

geduld, dan vindt de VDAB een oplossing voor uw probleem”, zegt ze over-
tuigd. Leen Meeuws is de daadkrachtige doener. In klare taal vertelt ze 
welke voordelen de aanwerving van de VDAB- cursist inhouden. Tussen de 
126 soorten tewerkstellingsmaatregelen vindt Leen graag een samenwerking 
op uw leest geschreven. 

Eén van de meest gebruikte tewerkstellingsmaatregelen is IBO (individuele 
beroepsopleiding op de werkvloer). In ruil voor de energie die een werkge-
ver investeert in een VDAB-cursist, krijgt hij gedurende enkele maanden een 
serieuze loonkostvermindering.  Maar hierover meer in een volgende blog-
post. 

Leen verwittigt met een laatste zucht tegen de luchtballon van de per-
fecte medewerker. “De witte raaf bestaat niet, maar de 
grijze raaf kunnen we opleiden tot een bijna witte raaf.” 
De opleiding zelf is de brug naar de horecawerkgever. “De 
VDAB probeert zoveel mogelijk de noden van de werkgever te 
interpreteren om de perfecte match mogelijk te maken”, 
ze verstrengelt haar vingers ter versterking van die laatste 
zin. 

Zit u nog met vragen?  www.vdab.be
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