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vormen dus een belangrijke uitda-
ging voor de horecasector. Voor de 
horecasector situeren zich hier en-
kele pijnpunten. Enerzijds zijn er 
vele knelpuntberoepen die moei-
lijk ingevuld raken. Anderzijds kent 
de sector een hoge jobmobiliteit. 
Cijfers van het Departement Werk 
en Sociale Economie tonen aan 
dat zowel de instroom, uitstroom 
als interne mobiliteit in de horeca 
hoger liggen dan gemiddeld. Voor 
de sector heeft dit heel wat gevol-
gen (bijvoorbeeld wervingskosten, 
opleidingskosten, verlies van pro-
ductiviteit en competenties). Als 
een werknemer vertrekt, moet er 
een nieuwe en geschikte werkne-
mer gevonden worden. Er is de 
kost van werving en selectie en de 
lagere productiviteit van nieuwko-
mers. Ook is er de opleiding en 
introductie van nieuwkomers. Dit 
verdient bijzondere aandacht bij 
vertrek uit de sector. Als een werk-
nemer overstapt naar een andere 

sector, gaan er heel wat opgebouwde competenties 
specifiek voor de sector verloren.

Onderzoeksopzet en methodologie

Om iets te doen aan het behoud van werknemers 
in de horeca is het belangrijk te weten wat werk-
nemers bindt en wat werknemers doet vertrekken. 

Guidea is het sectoraal kenniscentrum van de ho-
reca. Het heeft de opdracht de sector verder te on-
dersteunen in het professionaliseren ervan. Kwa-
litatieve en duurzame tewerkstelling staat hierbij 
centraal.

Het kunnen rekenen op voldoende en geschikte ar-
beidskrachten is noodzakelijk. Retentie van werkne-
mers en een duurzame kwalitatieve tewerkstelling 
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De horecasector bestaat uit een groot aantal micro-onderne-

mingen die hun activiteiten ontwikkelen rond het verschaffen 

van logies, maaltijden en/of dranken. Horecaondernemingen in 

Vlaanderen zijn overwegend kleinschalig, intensief artisanaal ac-

tief en hebben een sterke focus op vakmanschap. Het vinden en 

behouden van medewerkers is een belangrijke uitdaging. Toch 

stellen we vast dat de horeca een hoge mobiliteit van werkne-

mers kent, zowel qua instroom, uitstroom als intrasectorale mo-

biliteit. Om die redenen onderzocht Guidea, het sectoraal ken-

niscentrum, in samenwerking met het HIVA de redenen voor dit 

verloop. In de studie1 werd gefocust op de bevlogenheid en de 

loyaliteit van de werknemers. Op basis van een bevraging van 

ongeveer 600 werknemers concluderen we dat werknemers die 

bevlogen zijn over hun job minder op zoek gaan naar alternatie-

ven en dat die bevlogenheid sterk afhangt van de kwaliteit van 

de job. Maar enthousiasme is niet voldoende. Een goed contact 

met klanten, voldoende carrièrekansen, autonomie en voldoende 

uren stimuleren ook rechtstreeks de loyaliteit van werknemers.
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Het is met andere woorden belangrijk te weten 
welke elementen de mobiliteit beperken of net be-
vorderen.

Om een beeld te krijgen van de arbeidssituatie en 
arbeidskwaliteit in de horeca voerde Guidea in 
2012 een face-to-face bevraging uit bij werknemers 
in de horeca in Vlaanderen. In totaal interviewden 
we 601 werknemers in hotels en overige accomo-
daties, eetgelegenheden, drinkgelegenheden en 
catering.

Het HIVA werkte een conceptueel kader uit om 
de relatie tussen arbeidskwaliteit en verloop in 
kaart te brengen. Twee onderzoeksvragen ston-
den hierbij centraal: ten eerste, welke factoren 
van de job beïnvloeden de bevlogenheid of het 
enthousiasme van werknemers? Ten tweede, wel-
ke factoren van de job beïnvloeden de loyaliteit 
van werknemers aan de werkgever en aan de 
sector?

Kwaliteit van de arbeid: focus op de 
job, of op de job-fit?

Eenvoudig gesteld, veronderstellen we dat werk 
van een goede kwaliteit resulteert in meer geën-
gageerde, kortom bevlogen werknemers. Deze 
werknemers ontwikkelen dan meer gevoelens 
van loyaliteit dan dat ze de intentie hebben om 
naar een andere baan uit te kijken. We verwach-
ten daarom dat er een lagere kans is dat werkne-
mers met een baan van goede kwaliteit van baan 
veranderen.

Om een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van 
de arbeid wordt meestal een onderscheid gemaakt 
tussen een aantal kenmerken van de arbeidssitu-
atie, namelijk de arbeidsinhoud (de aard en het 
niveau van het werk en de wijze waarop deze ta-
ken verricht moeten worden), de arbeidsomstan-
digheden (de fysieke omstandigheden waaronder 
gewerkt wordt), de arbeidsvoorwaarden (alle af-
spraken tussen werkgever en werknemer over de 
voorwaarden waaronder arbeid verricht wordt) en 
de arbeidsverhoudingen (de wijze waarop werkge-
vers en werknemers met elkaar omgaan). Deze ver-
schillende aspecten houden verband met elkaar en 
bij het beoordelen van de kwaliteit van de arbeid 
is het van belang om rekening te houden met de 

combinatie van deze factoren. Om aan de kwaliteit 
van de arbeid te werken, is dan ook een inspan-
ning vereist op de verschillende domeinen. Dit 
noemen we een integrale benadering.

In de literatuur zijn er grosso modo twee bena-
deringen van ‘kwaliteit van de arbeid’. Een eerste 
benadering peilt naar de jobkenmerken en brengt 
die in relatie met bepaalde uitkomsten zoals ver-
loopintentie of bevlogenheid. Hier wordt dus niet 
gekeken naar de persoon met zijn preferenties in 
de job, maar enkel naar de jobkenmerken zelf. Zo 
kijken we naar de mate van autonomie, het type 
contract, de mate waarin iemand verantwoordelijk-
heden heeft in zijn job, enzovoort. Een tweede be-
nadering focust op de fit tussen de jobkenmerken 
en de individuele werknemer. Deze benadering 
kijkt dus niet naar de mate waarin iemand verant-
woordelijkheden heeft, maar naar de mate waarin 
iemand tevreden is met deze verantwoordelijkhe-
den, of de mate waarin iemand het gevoel heeft 
‘genoeg’ autonomie te hebben in het uitvoeren van 
zijn/haar baan, enzovoort.

Afhankelijk van het doel van de studie, kan geko-
zen worden voor een van de twee benaderingen, 
met elk zijn voor- en nadelen. Het voordeel van 
de eerste benadering is dat er gefocust wordt op 
aspecten waarop relatief gemakkelijk ingegrepen 
kan worden. Zo kan het onderzoek concluderen 
dat, in het algemeen, het geven van autonomie op 
de werkplaats sterk samenhangt met het hebben 
van bevlogen werknemers. Het nadeel is dat deze 
algemene stelling niet voor elke individuele werk-
nemer geldig is. De stellingen die uit de tweede 
benadering komen, geven minder richting voor het 
beleid. Een conclusie daar zou zijn: als mensen te-
vreden zijn met de autonomie die ze krijgen op hun 
werkplaats, zijn ze, in het algemeen, meer geneigd 
om bij hun werkgever te blijven. Deze stelling zegt 
daarbij niets over of die werknemer veel of weinig 
autonomie heeft op zijn/haar werk, maar enkel iets 
over het feit dat de mate van autonomie bij hem of 
haar past.

In deze studie focusen we ons op de eerste bena-
dering en proberen we zicht te krijgen op welke 
werkgerelateerde factoren een impact hebben op 
de verloopintentie van werknemers.
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Loyaliteit en verloopintentie

Op basis van eerder onderzoek weten we dat het 
effect van kwaliteit van de arbeid op verloopinten-
tie zowel rechtstreeks als onrechtstreeks kan lopen 
via de bevlogenheid van werknemers (Loose, Op 
den Kamp, Vandenbrande, & Van Gyes, 2010). 
Bevlogenheid (jobengagement) verwijst naar een 
gevoel van werknemers gekenmerkt door vitaliteit 
(men heeft veel energie op het werk), toewijding 
(men identificeerd zich met het werk) en absorptie 
(men kan gemakkelijk opgaan in het werk) (Bak-
ker & Leiter, 2010). De kwaliteit van het werk zorgt 
ervoor dat werknemers een dergelijke bevlogen-
heid kunnen voelen, en die bevlogenheid zorgt er 
op zijn beurt voor dat werknemers minder op zoek 
gaan naar ander werk.

We onderzoeken dus eerst wat de bevlogenheid 
van werknemers in de sector beïnvloedt. Vervol-
gens gaan we na wat de loyaliteit van werknemers 
in de sector beïnvloedt, gecontroleerd voor hun 
mate van bevlogenheid.

Verloopintentie en loyaliteit ten opzichte van de 
werkgever staan tegenover elkaar als de twee zij-
den van een zandloper. Wanneer de ene compo-
nent toeneemt, zal de andere component in belang 
afnemen. Het lijkt daarom zinvol om beide concep-
ten in het onderzoek op te nemen, daar ze toelaten 
een zekere gradatie aan te brengen in de mogelijk-
heid dat de werknemer in de nabije toekomst een 
andere baan zal aannemen. We kunnen met beide 
componenten samen met andere woorden meer 
inzicht krijgen in de waarschijnlijkheid dat een me-
dewerker de organisatie zal willen verlaten. Hierbij 
veronderstellen we dat de kans op een effectieve 
‘jobhop’ onder werknemers zonder verloopintentie, 
groter zal zijn bij die werknemers die een beperkte 
organisatiebinding (of loyaliteit) voelen. Verloopin-
tentie en loyaliteit staan verder ook in relatie tot 
arbeidstevredenheid en jobonzekerheid. Naarmate 
jobonzekerheid toeneemt en arbeidstevredenheid 
afneemt, stellen we minder organisatiebinding vast 
en een toename van de verloopintentie (Bouw-
meester, 2009).

Ons model veronderstelt dat elementen van de kwa-
liteit van het werk indirect een belangrijke rol spe-
len bij het binden van werknemers in een bedrijf. 
Doordat de kwaliteit van het werk een werknemer 

kan enthousiasmeren, zullen deze aspecten ook in-
direct een invloed hebben op de mate waarin een 
werknemer zich in een bedrijf thuisvoelt en op het 
verlangen de organisatie te verlaten. Sociale steun 
en regelmogelijkheden blijken in deze relatie be-
langrijke factoren. Naarmate sociale steun en regel-
mogelijkheden toenemen, neemt verloopintentie af 
en nemen organisatiebinding en bevlogenheid toe 
(Van Ruysseveldt, Smulders, & Taverniers., 2008; 
Bouwmeester, 2009).

De internationale onderzoekstraditie naar ‘volun-
tary turnover’ heeft kunnen vaststellen dat het uit-
eindelijke verloop sterk samenhangt met verloop-
intentie. Uit deze literatuur kan besloten worden 
dat verloop intentie (zijn job willen opzeggen) in de 
meeste gevallen een noodzakelijke, maar daarom 
nog niet altijd voldoende voorwaarde is om werke-
lijk zijn job op te zeggen. Met administratieve data 
(van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale 
Bescherming) kunnen we een inschatting maken 
van het effectief verloop binnen en buiten de hore-
casector (zie vervolgonderzoek). Met de enquêtere-
sultaten die verzameld werden in het kader van het 
hier beschreven onderzoek, zullen we beter kunnen 
inschatten wat de verklarende factoren zijn voor de 
verloopintentie van werknemers in de horeca.

Resultaten

Bevlogen werknemers

Uit de resultaten van de analyses blijkt dat de mate 
van bevlogenheid van medewerkers in grote mate 
afhangt van de geboden arbeidsvoorwaarden, ar-
beidsinhoud en arbeidsverhoudingen. Zo con-
stateren we dat wat arbeidsvoorwaarden betreft, 
werknemers die meer uren werken (dus wiens job 
dichter aanleunt bij een voltijdse job of voltijds is), 
gemiddeld gezien meer bevlogen zijn over hun 
werk. Ook de jobzekerheid en de carrièrekansen 
die ze ervaren in hun job, bepalen sterk de mate 
van bevlogenheid mee. Wat de inhoud van de job 
betreft, tonen de resultaten dat werknemers die 
meer zelf mogen beslissen hoe ze het werk aan-
pakken (autonomie), en die kunnen bijleren in hun 
job, zich enthousiaster voelen over hun baan. De 
mate waarin werknemers gevraagd worden om ex-
tra taken (taken die niet bij hun normale takenpak-
ket behoren) op te nemen, speelt een belangrijke 
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rol en maakt werknemers minder bevlogen. Naar 
arbeidsverhoudingen toe, zien we een groot belang 
van het vaak hebben van overleg en van het heb-
ben van een goede relatie met de baas, voor een 
hoge mate van bevlogenheid.

Bevlogen werknemers zijn meer loyaal

Daarnaast tonen de resultaten aan dat de loyali-
teit van werknemers aan de werkgever (of, bij uit-
breiding, aan de sector) niet enkel afhankelijk is 
van het type werknemer of het type onderneming, 
maar ook (en vooral) van de kwaliteit van de job. 
Deze relatie blijkt voornamelijk te verlopen via be-
vlogenheid: bevlogen werknemers zijn loyaler aan 
hun werkgever en aan hun sector.

Maar de loyaliteit van de werknemer aan de werk-
gever hangt ook rechtstreeks af van de aanwezi-
ge arbeidsomstandigheden. Zo blijkt dat frequent 
contact met moeilijke klanten een negatieve sa-
menhang vertoont met de mate van loyaliteit. De 
arbeidsvoorwaarden en dan vooral het aantal con-
tractuele uren, spelen eveneens een belangrijke 
rol: hoe meer contractuele uren, hoe loyaler men is 
ten aanzien van de werkgever (en de sector). Ook 
het al dan niet presteren van ochtendwerk hangt 
samen met de mate waarin men loyaal is ten op-
zichte van de werkgever (en de sector), net zoals 
de aan- of afwezigheid van verdere carrièrekansen. 
Ten slotte stellen we vast dat werknemers met veel 
autonomie, die zelf mogen beslissen over de wijze 
waarop ze hun job invullen (arbeidsinhoud), loya-
ler zijn aan hun werkgever (en sector). De tijdsdruk 
speelt hier ook een rol, net als de mate waarin het 
werk op routine kan gedaan worden. Meer varia-
biliteit in het werk gaat dus samen met een hogere 
mate van loyaliteit.

Conclusie

Om de instroom van voldoende en geschikt perso-
neel te garanderen en deze werknemers vervolgens 
in dienst te kunnen houden, is het van groot belang 
te weten wat werknemers bindt en wat werkne-
mers doet vertrekken.

Op basis van de resultaten van een bevraging van 
ongeveer 600 werknemers kunnen we concluderen 

dat het verloop van werknemers sterk afhangt van 
hun enthousiasme, hun bevlogenheid voor de job. 
Die bevlogenheid van werknemers komt er wel 
niet zomaar en is niet enkel afhankelijk van de 
persoonlijkheid van de werknemer. De kwaliteit 
van het aangeboden werk speelt een belangrijke 
rol. Om horecawerknemers passie te laten voelen 
voor hun job moet het werk relatief zeker zijn, 
voldoende uren omvatten en doorgroeimoge-
lijkheden bieden. Het hebben van een positieve 
relatie met de leidinggevende helpt eveneens, 
doordat het werknemers trots maakt op hun werk. 
Het werk mag niet te gestandaardiseerd en voor-
geschreven zijn, er mogen niet te veel extra taken 
gevraagd worden (die buiten de jobbeschrijving 
vallen).

Maar de bevlogenheid van werknemers stimule-
ren is niet genoeg. Enkele andere structurele as-
pecten van de jobkwaliteit in de sector stimuleren 
werknemers om een andere job te vinden. Net als 
voor de bevlogenheid zien we hier een belang-
rijke rol van de aangeboden carrièrekansen en het 
aantal contractuele uren dat werknemers moeten 
presteren. Werknemers die weinig uren werken 
en geen doorgroeikansen zien, zoeken veel va-
ker actief naar alternatieven. Moeilijke klanten en 
ochtendwerk spelen evengoed een rol, net als de 
ervaren autonomie en tijdsdruk in een job. Sterk 
voorgeschreven werk waarin de werknemer niets 
zelf kan beslissen, en werken onder een hevige 
tijdsdruk, zorgen ervoor dat werknemers weg 
willen.

Dit onderzoek biedt een eerste inzicht in de facto-
ren die de loyaliteit van werknemers in de horeca 
beïnvloeden. Daarnaast is het ook interessant om 
een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de ef-
fectieve in- en uitstroom binnen en buiten de sec-
tor. Het dashboard mobiliteit van het Departement 
Werk en Sociale Economie geeft een eerste zicht op 
de in- en uitstroom binnen de horeca. Deze cijfers 
geven echter geen detail naar subsector, persoons-
kenmerken en arbeidskenmerken. Om hier zicht 
op te krijgen, plant Guidea in de nabije toekomst 
een studie in samenwerking met het HIVA. Een eer-
ste luik bekijkt de arbeids- en persoonskenmerken 
van werknemers op basis van administratieve ge-
gevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, 
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescher-
ming. Het tweede luik focust op het al dan niet 
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instromen van jongeren met een horecaopleiding 
in de sector.
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Noot
1.  Het volledige rapport met meer detail is terug te vinden 

op de website van Guidea.
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