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Uitnodiging online infosessie horeca-maatwerkopleiding Foodlab Limburg in Roermond

Geachte heer/mevrouw ,

“Wie bakt straks de biefstuk als de horeca opent?”, zo kopt Dagblad de Limburger van 12 maart 2021.
Reden zijn de toenemende zorgen over de beschikbaarheid van goed personeel voor de horeca. Vóór
Corona werd al gevreesd voor een personeelstekort, daar komt bij dat tijdens Corona nog meer
mensen de branche (noodgedwongen) hebben verlaten. Samen zetten wij – de Gemeente Roermond,
verschillende Roermondse ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland en Foodlab Limburg – ons in
voor het opleiden, aantrekken en behouden van talent voor de horeca. Daarbij hebben we ook uw
hulp nodig!
Op vrijdag 9 april 2021 organiseren de gezamenlijke partners een online infosessie voor
horecabedrijven. Tijdens deze infosessie gaan we graag met u het gesprek aan en zal André
Duijghuisen, programmamanager Foodlab Limburg, u informeren over welke mogelijkheden er zijn om
een maatwerkopleiding in Roermond te starten.
Foodlab Limburg is een samenwerking van bedrijven in de food- en hospitality-sector, de Provincie
Limburg en het mbo-onderwijs en is opgericht om het leren in de praktijk vorm te geven, op een
duurzame en nieuwe manier, samen met het bedrijfsleven en met oog voor de toekomst. Met een
nieuwe maatwerkopleiding in Roermond willen we mensen die in de horeca (willen) werken de kans
bieden een diploma te behalen. Horecabedrijven kunnen personeelsleden aanmelden die een diploma
gastheer/-vrouw of kok op mbo-niveau 2 of 3 willen halen. En voor iedere aanmelding kan een
vergoeding bij het Rijk worden aangevraagd in het stagefonds. Daarmee snijdt het (koks)mes aan
twee kanten, ten gunste van uw personeel én horecabedrijf.
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Meer informatie volgt in de online infosessie, die plaatsvindt op vrijdag 9 april 2021 van 10:00 tot
11:00 uur. Aanmelden kan door middel van het versturen van een email aan André Duijghuisen:
a.duijghuisen@rocgilde.nl. vervolgens ontvangt u een uitnodiging met daarin een link voor de online
sessie.
Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten!
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