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Open Keuken Moment bij de VDAB in de Somerstraat

Op regelmatige tijdstippen organiseert de VDAB Antwerpen “Open Keuken 
Momenten”. Het is de uitgelezen kans voor horecaondernemers om cursis-
ten en instructeurs aan het werk te zien. Bovendien is het een opportuni-
teit om rechtstreeks toekomstig personeel te selecteren.

Horecafocus mocht mee op rondleiding en was 
onder de indruk.  De professionaliteit en de om-
vang van de opleidingskeuken kent geen vergelijk. 
Elk apparaat of benodigdheid voor een restaurant-
keuken blinkt in zijn eigen ruimte. De afwaska-
mer. Vriesvak voor het vlees. Vriesvak voor de vis. 
De vaccuüm-trek kamer. Koude keuken-ruimte. 
Warme keuken. En ga zo maar door. De aanwezige 
chefs tijdens onze rondleiding  uiten hun 
verzuchting naar deze volledig uitgeruste droom-
keuken. 

De VDAB-instructeurs zijn heel behulpzaam om 
vragen vanuit de groep te beantwoorden. Henri 
Bonte, één van de chef-instructeurs, heeft een 
no-nonsense aanpak met zijn cursisten en geeft 
eerlijk weer wat ze wel of niet aankunnen. Hij 
neemt in onze groep de schrik weg dat de VDAB, 
ongeacht de gevolgen, vooral zoveel mogelijk werk-
zoekenden zo snel mogelijk een job wil geven. “Ik 
heb er geen baat bij om de verkeerde cursist aan te 
raden bij een potentiële werkgever. Een ontevreden 
klant komt niet terug, hé”, zegt Bonte. Een chef in 
de groep fluistert in ons oor: “Dat en wij zien in 
een flits wat voor vlees er in de kuip zit.”

De werkzoekende cursisten zijn druk in de weer. Gedetermineerd om zich 
van hun beste kant te laten zien. In de bakkerij zijn veel handen aan het 
werk om verse broodjes te bakken. In de koude keuken demonstreren ze 
snelle snijtechnieken op stronken selder. “Echt zoals op TV,” knipoogt 
een cursist naar ons. De sfeer van de keukenbrigade is uitgelaten en werkt 
aanstekelijk. 

Kers op de taart is dat je tijdens de middag dankzij een bijzonder vriendelij-
ke bediening in het restaurant de voetjes onder tafel schuift. De vruchten 
van het keukenwerk mag je proeven in drie verschillende gangen.  Voldaan 

en likkebaardend voorspelt Horecafocus een schitterende toekomst voor 

deze werkzoekenden !

De Open Keuken Momenten vinden plaats in het didactisch restau-
rant ‘t Seizoen, Somersstraat 22, 2018 Antwerpen.
Inschrijven kan via mail aan cindy.vylders@vdab.be (03 202 18 74) .

Toevallig geen tijd op één van deze data, geen nood! De VDAB voor-
ziet de mogelijkheid om aparte bezoeken te regelen. 

Eerstvolgende
  Open Keuken Momenten

   maandag 10/06/ 2013

   maandag 09/09/ 2013

   dinsdag 22/10 / 2013

    (telkens van 11- 14u) 
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