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werken aan imago

Arbeidsmarktbranding moet imago sector verbeteren

Vakantie in eigen land was nog nooit zo populair. Maar waar halen we de medewerkers vandaan om de 
bedrijven soepel en gastvrij te laten functioneren? Uit de coverstory van deze Recreactie blijkt dat de  
aanwas van studenten recreatie en toerisme aan mbo en hbo stagneert. Met arbeidsmarktbranding hoopt 
HISWA-RECRON het tij te keren. Maar wat is de boodschap die moet worden uitgedragen over het werken  
en opleiden in de branche? 

Sámen werken in 
recreatie en toerisme

Het werken in de recreatiebranche is niet erg populair. Het aan tal 

aanmeldingen voor de opleidingen loopt terug en voor bedrijven 

in de sector recreatie en toerisme is het steeds lastiger om mede-

werkers te vinden. Werken als andere mensen plezier maken en 

vrij hebben? De meeste jongeren voelen er weinig voor. Werken 

in seizoensarbeid? Veel mensen denken dat je dan nooit een 

hypotheek zult krijgen. Laat staan dat je een succesvolle carrière 

kunt opbouwen. Voor een groot deel zijn het vooroordelen.  

“Als het gaat om het werken in de vrijetijdssector hebben we een 

serieus imagoprobleem”, constateert Herbert van Oord, manager 

Arbeidsmarkt, Training & Opleiding bij HISWA-RECRON. “En de 

coronacrisis heeft het imago van het werken in onze sector nog 

verder onderuit gehaald. Mensen hebben gezien hoe de toerisme-

sector voor een groot deel werd stilgelegd. Vooral ouders denken 

dan al gauw: laat mijn kind maar een andere richting kiezen.”  

Afwisselend werk
“Wij willen dat beeld veranderen”, stelt Van Oord. “Werken in 

de recreatie is juist heel veelzijdig. Je doet van alles: frontoffice, 

backoffice, onderhoud aan het park en gebouwen, noem maar 

op. En gedurende het jaar veranderen de werkzaamheden.  

Dat klinkt toch veel en veel leuker dan vakkenvuller bij de  

Albert Heijn?”

Een probleem van de vooroordelen is dat ze soms wel degelijk 

ergens op gestoeld zijn. Diverse MBO’s presenteren zich namelijk 

nog steeds als opleidingen tot medewerker animatie. Van Oord: 

“Dat is veel te smal. De praktijk vraagt om breed inzetbare  

mensen. En de nieuwe generatie studenten wil dat óók. Zodat ze 

straks zelf kunnen kiezen wat ze waar gaan doen. Wij zijn nu met 

de Stichting Beroepsopleidingen Bedrijfsleven en de scholen in 

overleg om het kwalificatiedossier aan te passen. Dit dossier ligt 

ten grondslag aan al onze mbo-opleidingen Dat is een proces 

van een aantal jaren, wat we nu in gang hebben gezet.”

Een positief beeld
Om het imago van de sector te verbeteren heeft HISWA-RECRON, 

samen met onder meer het Sociaal Fonds Recreatie (SFR) en 

FNV/CNV, het initiatief genomen voor arbeidsmarktbranding. 

Ofwel: een positief beeld scheppen van het leren en werken in 

de sector. Het project gaat dit voorjaar van start en SFR heeft 

voor twee jaar subsidie toegezegd. De basis wordt gevormd door 

objectief en grondig onderzoek. Belangrijke vragen daarbij zijn:

– waarom is de instroom bij de opleidingen afgenomen?

–  waarom zouden mensen wel of niet in de recreatiesector  

willen werken? 

Esther de Jong van FNV is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het onderzoek. “Je kunt natuurlijk wel denken dat jonge-

ren afknappen op het seizoenswerk. Je kunt ook denken dat de 

werktijden ze niet aanstaan. Of dat het loon te laag is. Maar je 

weet dat pas zeker als je het onderzocht hebt. Anders loop je het 

risico dat je straks werkt aan arbeidsmarktbranding, terwijl je 

net dat ene motief dat voor jongeren doorslaggevend is, over het 

hoofd hebt gezien. Wij onderzoeken zowel de meningen over  

het werk in de sector recreatie en toerisme, als de achterlig-

gende motieven. Dat doen we bij drie groepen: bij jongeren die 

nog een opleiding moeten kiezen, bij de studenten zelf én bij 

afgestudeerden, die nu aan het werk zijn.”

De Jong ziet dat de terugloop van studenten vooral in het mbo 

groot is. “Je ziet dat de terugloop er is over de volle breedte, bij 

alle opleidingen. Maar bij recreatie en toerisme en zeker ook de 

horeca is het veel sterker. Wij willen precies weten waar dat door 

komt. Misschien laten werkgevers niet goed zien wat het werk in 

de sector eigenlijk inhoudt? Of misschien gaat het wel vooral om 

de arbeidsvoorwaarden?”

Het resultaat van het onderzoek wordt in de loop van het najaar 

bekend. De Jong: “Daarna is het vooral belangrijk dat de sector 

de resultaten van dit onderzoek echt serieus neemt. De bedrijven 

staan onder druk: goede mensen zijn heel schaars aan het wor-

den. Met zo’n onderzoek kun je de vinger op de zere plek leggen 

en echt iets verbeteren.”

Leuk en afwisselend
Herbert van Oord: “Met het onderzoek in de hand willen we 

mensen ervan overtuigen dat het leuk en afwisselend werken is  

in onze sector. Dat er prima perspectieven zijn voor de toekomst. 
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‘Wij hebben veel aantrekkelijker werk  
te bieden dan een supermarkt’
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Leerbedrijf Recreatie 2021-2022
Na enkele jaren stilte werd de uitverkiezing van het 
Leerbedrijf Recreatie eind 2021 weer georganiseerd. 
Ook de verkiezing van de Praktijkbegeleider van 
het Jaar vond daarbij plaats. De organisatie was in 
handen van FNV Recreatie, mede namens HISWA-
RECRON, SFR en CNV. “Belangrijke momenten om 
het praktijkleren in de bedrijven positief onder de 
aandacht te brengen”, oordeelt Herbert van Oord. 
Helaas kon de prijsuitreiking door de lockdown in 
december 2021 niet doorgaan. Deze zal later dit  
jaar plaatsvinden.  

Maar dan moeten we dat zelf ook uitstralen. Dat gaan we bij-

voorbeeld doen op onze website, waar een apart deel komt over 

werken in de sector. Als we dat op orde hebben gaan we via 

social media jongeren naar die pagina’s brengen. Zo willen we 

bereiken dat er een positieve flow ontstaat.” Op het moment 

loopt de sollicitatieprocedure voor een communicatiemede-

werker, die zich bij HISWA-RECRON twee jaar lang fulltime 

bezig gaat houden met de arbeidsmarktbranding. 

Van Oord noemt de jongeren, maar de branding wordt breder 

van opzet en is ook gericht op de ouders en zelfs op zij-instro-

mens, die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een leukere baan.  

“Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die bij een supermarkt of 

winkel werken. Ik ben ervan overtuigd dat wij ze veel aantrekke-

lijker werk te bieden hebben.”

Knokken om medewerkers
Maar een paar pagina’s op de site van hiswarecron.nl gaan het 

grote verschil niet maken. Anders wordt dat, als alle aange-

sloten bedrijven, de scholen en de bonden op hun websites en 

socials óók aandacht besteden aan het werken en opleiden in de 

sector. Van Oord: “We naderen het punt dat er om medewerkers 

geknokt moet worden. En dat gaat zeker twintig jaar zo blijven; 

kijk maar naar de demografische ontwikkelingen. Het is niet 

meer voldoende om af en toe een vacature op je website te zetten. 

We willen dat bedrijven structureel aandacht besteden aan het 

geweldige werk in de recreatiesector. Dat ze benadrukken dat  

er allerlei interessante ontwikkelingen zijn, en superleuke  

collega’s. Dat levert de bedrijven meer medewerkers op, en 

sámen zorgen we ervoor dat het imago van het werken in de  

sector verandert. We kunnen dat als branchevereniging niet 

alleen en hebben de hulp van de bedrijven, de scholen en de 

bonden hard nodig.”  

werken aan imago

‘Waarom zien jongeren de  
recreatiesector niet zitten? Dat gaan  

we onderzoeken’


