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De gastvrijheidsindustrie heeft te kampen met een zeer hoog personeelsverloop in vergelijking met 

andere sectoren. Vóór de covid-19 pandemie had de gastvrijheidseconomie al te lijden onder een 

jaarlijks personeelsverloop van 47%, wat leidde tot een geschatte kostprijs van 1,4 miljard euro.  

Werknemers verlieten de branche vanwege een laag loon, gebrek aan carrièremogelijkheden, 

werkdruk en onvoldoende begeleiding. In augustus 2020 waren er in Nederland 322.000 minder 

banen, waarvan 122.000 in de horeca. Veel ontslagen horecamedewerkers, met name de starters, 

hebben de branche verlaten en weigeren terug te keren. 

 

Tijdens de sessie werd een mindmap gepresenteerd waarin de verschillende onderdelen zichtbaar 

worden welke invloed kunnen hebben op het aantrekken en behouden van talent in de sector. De 7 

onderdelen zijn; kunstmatige intelligentie en robotisering, de gig economie (geen vaste banen maar 

losse klusjes), politiek sociaal en juridisch, imageverbetering van de sector, de vaardigheidskloof en 

duurzaamheid (people, planet, profit). 

In de discussies kwam naar voren dat de imagoverbetering van de sector wordt gezien als een 

onderdeel dat op korte termijn het meeste impact kan maken. Als sector moet het personeel 

gewaardeerd worden, een goede werk-privé balans gecreëerd worden, flexibiliteit voor 

medewerkers gecreëerd worden. Mooie kreten als ‘Falling back in love with the industry’ en ‘It’s 

showtime’ brachten naar voren dat we trots mogen zijn op onze sector, het zelfvertrouwen mogen 

hebben dat we de juiste dingen doen en dat we nu als sector moeten laten zien waar we voor staan.  

Ook werd besproken hoe salarisverhogingen invloed kunnen hebben op het behoud van het 

personeel, zonder dat het ten koste gaat van je winstmarge en de prijzen die je je gasten moet 

rekenen. Een goed balans daarin is belangrijk en vaak een zoektocht.  

Ook de manier van leidinggeven kan invloed hebben, waarbij de nieuwe generatie bijvoorbeeld meer 

zoekt naar dienend leiderschap. Verantwoordelijkheden bij het personeel neerleggen voor de taken 

waarvoor je ze hebt aangenomen. Als ondernemer moet je niet teveel willen micro-managen, maar 

‘Get out of the way and let them do their job’. Zoals iemand zei 'make it a 'we' thing'. Ook flexibele 

functie omschrijvingen, waarbij de medewerker invloed heeft op zijn of haar takenpakket kan invloed 

hebben.  

Ook moet er rekening gehouden worden met de veranderende behoefte van de gasten, gasten zijn 

nu bijvoorbeeld al gewend aan de inzet van QR-codes, wat een aantal jaar geleden nog ondenkbaar 

was. 

Dé oplossing hebben we nog niet, maar door met elkaar als ondernemers, onderwijs en overheid 

over dit onderwerp in gesprek te blijven gaan zullen we wel een verandering te weeg brengen in 

Groningen, Friesland en Drenthe. 

 


