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toogklap uit het hart en tips recht van het vat

Op zoek naar keukenpersoneel in werkvorm?
“Wij verrichten geen wonderen, maar na 14 weken opleiding zijn onze
cursisten beter voorbereid op een leven in de horeca.”
HorecaFocus ging op bezoek bij WerkVormm, een organisatie die in
actie komt wanneer de VDAB met plaatsgebrek kampt om haar werkzoekenden op te leiden. WerkVormm is laagdrempelig voor kansarmen
en laaggeschoolden. Ze kunnen er kiezen voor een cursus keukenmedewerker. Na een technische opleiding van 14 weken plus 3 weken stage en een stevig bad in de Nederlandse taal, zijn de cursisten
gevormd om in een horecakeuken te werken.
Vanaf het intakegesprek tot het einde van de
opleiding is er één iemand die de cursistwerkzoekende opvolgt. En dat is Sara Soete.
De verantwoordelijke coach voor deze horecaopleiding. Een bedeesde schone met een
doortastende kijk op duurzame tewerkstelling. “Ik kan mijn cursisten heel goed inschatten. Een groot voordeel op de weg naar
tewerkstelling”, zegt ze met enige trots.
Sara geeft bovendien drie namiddagen per
week Nederlands aan de cursisten. “In de
klas leren ze woorden om te communiceren
in een keuken. Natuurlijk gaat dat bij de ene
heel vlot en heeft de andere wat meer tijd
nodig”, relativeert ze.

Sara

De goede samenwerking met de chef-instructeur in de opleidingskeuken is essentieel. Sara geeft grootmoedig toe dat een groot deel
van het succes van Werkvormm te danken is aan chef Koen Vernieu-

we. “Onze opleiding verloopt niet volgens officiële modules zoals
bij de VDAB. Onze chef leert de ploeg op gevoel en stap voor stap
de keukentechnieken aan. Hij stelt zich permanent de vraag wat er
waar en bij wie nodig is”, verduidelijkt Sara.
WerkVormm zoekt permanent stageplaatsen
in de horeca met de optie tot aanwerving. Een
job vinden voor elke cursist en dusdanig betere tewerkstelling creëren, dat is de droom.
“Ik wil voor elke stagiair alle kansen. En dat
gaat niet als ik vijf stagiairs stuur waar er
maar één nodig is. Dan neem je op voorhand
de kans op aanwerving weg. Niet echt motiverend, lijkt mij.” Elke werkgever wil enkel de
beste kandidaat voor de invulling van de vacature, “maar ik beschouw al mijn cursisten als potentieel de beste kandidaat.”
Elke stageplaats is anders. Sommige keukenteams hebben meer kaas gegeten van
coaching dan andere. Sara stelt gerust:
“Dat is op zich geen probleem. Ik probeer
altijd de competenties van onze cursist te
matchen met die van werkgever.” Volgens
het wettelijk kader kan een werkgever genieten van drie weken kosteloze stage. En
dat maakt het kostenplaatje heel klein. Een
financieel voordeel. “Maar dé kracht van
de stage is dat de cursist zichzelf kan en
wil bewijzen, niet de lage kost”, benadrukt
Sara.

Sara neemt Horecafocus mee naar de opleidingskeuken en stelt ons voor aan de ploeg
cursisten van het moment. Het valt meteen
op dat ze hen allemaal bij naam kent. Het
maakt haar geliefd en de sfeer vrolijk. De
chef-instructeur Koen Vernieuwe leidt zijn
brigade cursisten als een goede huisvader. De
ploeg luistert respectvol naar zijn instructies. “Ik ben echt begaan met het lot van
mijn cursisten en wil ze voorbereiden op het
zware leven in de horeca”, zegt hij. Zijn postuur wordt bepaald volgens het adagio ‘Vertrouw nooit een magere
chef-kok’. Zijn brede glimlach verwelkomt eenieder. Maar er heerst
ook discipline in zijn keuken. Laatkomers en ongehoorzaamheid daar
heeft hij weinig geduld mee. Er wordt hier en daar ter bevestiging
gegniffeld in de ploeg. “Je mag wel fouten maken, maar dan liefst in
de keuken. Daar kan je tenminste van leren. Hé, mannen!” richt chef
Koen zich tot de cursisten. De ploeg reageert unisono met: “Ja,
chef!”
Hebt u een vacature en staat u open
voor een stagiair ter kennis
making? Contacteer:
Coach Horeca Opleiding Sara Soete
03 233 85 00
http://www.werkvormm.be/dnn/

Chef Koen

www.horecafocus.be

