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toogklap uit het hart en tips recht van het vat

Heeft u een goed idee om de werkgelegenheid in de
horeca te versterken ? Het ESF sponsort
Een gesprek met projectbeheerders Marjorie Jonckers en Sofie Bogaerts.
Elke week gaat Horecafocus op zoek naar een informatief verhaal om u te
entertainen. Deze week prikkelde het klein letterwoord ESF onze interesse. Wij zien het vaak in een hoekje van een beeld, brochure of website.
Met dank aan Google en een vlotte mail ter kennismaking,
trof Horecafocus Marjorie Jonckers en Sofie Bogaerts
gewillig om uit te leggen wat het ESF-Agentschap
Vlaanderen doet en waarom hun opdracht zo belangrijk
is voor de horeca in Vlaanderen. De twee keurige jonge
dames verpletteren met indrukwekkende dossierkennis
en geven het anonieme ESF een gezicht.
De kerntaak van het ESF is intensief en structureel samenwerken aan
werkgelegenheid met alle mogelijke Vlaamse actoren. Dit doen ze door projecten en acties te ondersteunen die zich inzetten voor meer en beter
werk. De nadruk ligt op competentieontwikkeling en professionalisering in
een maatschappij waar het stimuleren van diversiteit de toekomst is.
“Wij subsidiëren alleen projecten die passen binnen het kader van het ESF.
De aanvragen kunnen komen vanuit de sectororganisaties maar ook vanuit de
ondernemingen”, zegt Marjorie Jonckers.
In verschillende rondes en op diverse tijdstippen lanceert het ESF ‘oproepen’. Waardoor er elk jaar honderden projecten kunnen starten. De tijdelijkheid van een oproep zorgt voor een snelle adaptatie in een afwisselend
economisch klimaat. “Zo lanceerden we twee extra oproepen aanvullend
op de sectorconvenant rond werkplekleren en werkbaarheid. Dit om de be-

hoefte vanuit het werkveld tegemoet te komen. Maar heel concreet moeten we eerst bepalen of een ingediend project past binnen het kader van
een lopende oproep”, benadrukt Marjorie. “Op de hoogte blijven van onze
verschillende oproepen, doe je best via een inschrijving op onze nieuwsbrief.”
Dat ESF nog meer in petto heeft voor de sectoren verduidelijkt Sofie:
“VLAMT ofwel Vlaamse ArbeidsMarkt voor de Toekomst is zo een typische oproep van het ESF. Horeca Vorming Vlaanderen, jullie sectororganisatie, reageerde op onze VLAMT-oproep door een studieproject in te
dienen om de toekomst van de horeca te analyseren.”
Het studieproject van Horeca Vorming Vlaanderen is ondertussen goedgekeurd en de subsidie van een vlotte 40 837€ is toegekend. “Je moet wel
een projectvoorstel zelf uitschrijven. Wij houden de pen niet vast. Een
idee en een oplossing komt altijd vanuit de sector”, zegt Sofie. “Het ESF
verwacht na één jaar een inhoudelijke en financiële rapportering van het
project. De resultaten zijn beschikbaar bij het ESF en worden soms opgepikt door de media”, geeft Sofie nog mee.
Het ESF is er voor alle sectoren maar
Horecafocus wil toch graag weten welke
oproepen voor onze sector relevant zijn.
Marjorie geeft een voorzet: “Eerst en
vooral zijn er de oproepen rond werkbaarheid en werkplekleren, die nog openstonden t.e.m. 30/06/2013 maar mogelijks
een nieuwe invulling krijgen in het najaar.
Daarnaast werd ook de oproep VLAMT
opnieuw gelanceerd. Indiening van een
projectvoorstel kan nog tot eind september 2013. Deze oproepen zijn allen gericht
op het sectorfonds.

Voor projecten voor individuele organisaties is er momenteel een oproep
‘mensgericht ondernemen’. Hierin komen projecten aan bod die werken aan
de arbeidsorganisatie van een onderneming. Enkele voorbeelden zijn: een formele structuur uitbouwen om Human Resources-beleid te integreren, de
retentie in een bedrijf verbeteren, het verloop van het personeel beperken
of leren om een functioneringsgesprek te voeren. Bij al die opzetten kan
het ESF ondersteuning bieden.” Maar er is meer! Ook een oproep waarbinnen innovatieve ideeën in, voor en door de sector kunnen tot uitwerking
gebracht worden staat momenteel nog open.

“Wij hebben ook regelmatig oproepen rond opleidingen. De accenten van een
dergelijke oproep kan verschuiven maar de vereisten blijven meestal hetzelfde, namelijk het Nederlands dient als de voertaal, een minimaal aantal
deelnemers en de leerstof moet algemeen van aard blijven.” Met dit laatste
bedoelt Sofie dat een opleiding niet organisatie- of bedrijfspecifiek mag
zijn. De nieuwe vaardigheden of kennis moet binnen een sector of zelfs
daarbuiten toepasselijk zijn, niet enkel in één bedrijf. Het is immers de filosofie van het ESF om mensen op de arbeidsmarkt te versterken.
“De horeca kan bij het ESF opleidingen indienen om bijvoorbeeld te leren
omgaan met klanten, bepaalde softwaresystemen of taalopleidingen”, zegt
Marjorie. “Maar vergeet nooit dat de omkadering van een oproep alles bepaalt. Dus check zeker onze website.”

afspraak
Ziet u een oproep waar u mee aan de slag kan? Maak gerust een
met een oproepbeheerder om uw idee af te toetsen of ga eens langs op de
infosessies die over elke oproep gegeven worden.
Geen tijd voor? Het ESF beschikt ook over een website waarop u alle
info kan terugvinden en zelfs e-learning modules waarin stap voor stap
wordt uitgelegd hoe u een projectvoorstel kan indienen.
http://www.esf-agentschap.be

De input en de ideeën zijn van u! Aan de slag!

www.horecafocus.be

