FRIESE ONDERNEMERS IN DE
GASTVRIJHEIDSSECTOR GEZOCHT!

Studenten die in de praktijk worden opgeleid tot professionals. Daarvoor
vernieuwen ROC Friese Poort en het Friesland College hun opleidingen en
vragen ze een subsidie aan. Om dit te kunnen doen, zoeken we ondernemers die
hiervoor de ruimte bieden en mee willen doen. Met als resultaat dat we in de
toekomst goed opgeleide professionals hebben die aansluiten bij de vraag van
de ondernemers én de arbeidsmarkt.
Daarnaast werken we gezamenlijk aan meer instroom van studenten en
medewerkers in de sector, minder uitstroom én professionalisering.

PROGRAMMALIJNEN

INSTROOM BEVORDEREN EN
UITSTROOM TEGENGAAN
Met behulp van een
'gastvrijheidscommunity' met
relevante stakeholders wordt gewerkt
aan het tegengaan van de uitstroom in
de sector en het bevorderen van de
instroom. Daarnaast worden
activiteiten georganiseerd voor vmbo
leerlingen en zij-instromers om hen te
enthousiasmeren voor het vak en
wordt er een campagne opgezet voor
imagoverbetering van de sector.

FLEXIBELE
LEERTRAJECTEN
Door het onderwijs flexibeler op
te zetten ontstaan er meer
mogelijkheden om het onderwijs
aan te laten sluiten op wat er in
de praktijk benodigd is.
Uitgangspunt is dat er meer bij
de ondernemers in de praktijk
wordt opgeleid.

PROFESSIONALISEREN
We zetten in op professionalisering
van docenten, praktijkbegeleiders en
werkgevers om zo ervoor te zorgen
dat er het beste kwaliteit onderwijs en
werkgeverschap geboden kan
worden. Daarnaast wordt
kennisuitwisseling tussen deze drie
groepen gefaciliteerd zodat er ook
geleerd kan worden van elkaar.

Interesse of meedoen?
Neem contact op met Siepie de Groot (partnerbenadering RIF) via 06- 50 60 48 58 of info@groots.frl

DOET U MEE?
Wij vragen partijen om samen te investeren in dit project voor de komende vier jaren. We creëren een
breed samenwerkingsverband en community voor de Friese gastvrijheidssector. We vragen een
investering in tijd (bijv. meedenken met onderwijsontwikkeling, inbrengen van projecten en begeleiden van
studenten, gastdocenten, etc.), in materialen of een financiële bijdrage (cash).
Deze investering wordt in een cofinancieringsverklaring vastgelegd.

SAMENWERKEN
Om het project te financieren, dienen we 31 januari 2022 een aanvraag in bij het Regionaal
Investeringsfonds MBO (RIF). Via deze landelijke subsidieregeling kan tot maximaal 2 miljoen euro
worden aangevraagd om het project uit te voeren en te verduurzamen. Tevens is cofinanciering
nodig (in kind/cash) vanuit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven.
Dit project is een uitwerking van het Actieplan Toekomstbestendige Banen 2021-2024
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