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Juli 2013 - De Brussels Hotels Association (BHA), de professionele organisatie voor de hotelsector van het Brussels 
gewest en omgeving, en Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, hebben een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun krachten te bundelen en zo de uitdagingen omtrent 
tewerkstelling binnen de Brusselse hotelsector aan te pakken. Deze overeenkomst werd op 2 juli in het Metropole 
Hotel ondertekend in aanwezigheid van Minister Céline Fremault en beide partners. 
 
De hotelsector: Een belangrijke sector voor lokale jobs 
 
Ondanks de economische crisis gaat de aantrekkelijkheid van Brussel erop vooruit. De stijging van het aantal nieuwe 
hotelkamers en de investeringen door bestaande ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage tot het creëren van 
nieuwe jobs binnen een sector die niet verplaats noch gerobotiseerd kan worden.  
 
Het Brusselse hotellandschap biedt tevens een interessante diversiteit. Naast de aanwezigheid van de grote 
internationale ketens stellen we immers vast dat een niet te verwaarlozen aantal zelfstandige hoteluitbaters een eigen 
onderneming opricht.  
 
De toenadering bevorderen tussen werkgevers uit de sector en werkzoekenden 
 
Actiris en BHA willen een complementair vlak ontwikkelen waarbinnen beide partners hun expertise kunnen 
uitwisselen. Deze wederzijdse erkenning als bevoorrechte partners moet de hotelsector helpen om de huidige 
uitdagingen inzake tewerkstelling aan te pakken om zo de noden van de werkgevers en de profielen van de Brusselse 
werkzoekenden beter op mekaar af te stemmen. Dit biedt Actiris ook de mogelijkheid om een nog groter aantal 
werkaanbiedingen te publiceren. 
 
De hotelsector van haar kant heeft bovendien formeel verklaard een extra inspanning te zullen leveren voor individuele 
beroepsopleidingen en instapstages (150 plaatsen) om de interesse van de werkzoekenden aan te wakkeren voor de 
hotelsector.  
 
Tenslotte maakt ook het rekruteringsplatform BHA CAREERS deel uit van deze samenwerking. Sinds de lancering in 
november 2012 werden reeds 170 werkaanbiedingen verspreid en werden maar liefst 430 CV’S ingezonden: dit zijn 
bemoedigende cijfers voor de toekomst! De Brusselse hotels kunnen voortaan hun werkaanbiedingen ook elektronisch 
doorsturen naar Actiris.  
 
Het doel dat werd vooropgesteld is 1 aanbieding per dag verspreiden oftewel 365 jobs per jaar (stages niet 
meegerekend). Deze cijfers zullen zelfs bijna zeker overschreden worden als de economische conjunctuur en de 
competitiviteit van de sector weer verbeteren.  
 
Meer informatie: www.bhacareers.be  
 
Contact: 
 

 Voor de BHA : Rodolphe VAN WEYENBERGH, Secretaris-generaal – 0485 48 33 53  
 Voor Actiris : Vincent DEWEZ – 0491 62 45 64 
 Voor Kabinet van Minister Céline Fremault: Nico PATELLI, Persattaché – 0475 55 90 88  

http://www.bhacareers.be/

