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Voorwoord
“Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp”
Welkom bij de Catering Academy! De Catering Academy werkt aan
talentontwikkeling binnen de cateringbranche.
Afhankelijk van de persoonlijke opleidingsbehoefte van de medewerker in
de catering wordt een opleidingsplan samengesteld. Wij hebben een breed
scala van diverse opleidingen en cursussen. Variërend van vitaliteitskennis,
praktische vaardigheden, actieve verkoop tot duurzame inzetbaarheid.
De cateringmedewerker leert in een actieve omgeving, zeer praktijkgericht,
de gewenste kneepjes van het vak.
De docenten van de Catering Academy begrijpen de uitdagingen van de
huidige markt en de aanpassingen op locatieniveau die nodig zijn om de
doelen te behalen. Wij werken samen met bekende opleidingsorganisaties
en vakspecialisten die nauw betrokken zijn bij de Foodservice. Bijzonder aan
onze modules is dat wij in de praktijkgerichte onderdelen samenwerken met
diverse leveranciers en kennisspecialisten uit de branche. Wij verwerken
trends en ontwikkelingen van nu in onze trainingen, verbonden aan de
praktijk en toepasbaar.

Cateringacademy

Vitaliteitskennis
Praktische vaardigheden
catering (gevorderden)
Eﬀectief leidinggeven
Gastgericht werken
Basis praktische vaardigheden
catering

De cursussen en trainingen
worden na actieve en
succesvolle bijdrage van
de deelnemer afgerond
met een landelijk
erkend diploma of een
professioneel certificaat.
Wij halen het beste in uw
cateringmedewerkers
naar boven en kunnen
verschillende trajecten
starten. Er is een landelijke
dekking voor al onze
opleidingen. Graag nemen
we de opties met u door.

Duurzame inzetbaarheid
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Duurzame inzetbaarheid
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Een mooie toekomst, samenwerken aan
duurzame inzetbaarheid
Voor wie
We gaan allemaal langer doorwerken en er worden steeds hogere eisen aan
je gesteld op de arbeidsmarkt. Hoe zorg je dat je fit genoeg blijft? Of moet je
aanvullende opleidingen doen? Ben je trots op je werk? Dit zijn belangrijke
onderwerpen voor bedrijven en hun medewerkers.De meeste medewerkers
zijn trots op hun werk, trots op het bedrijf en voelen zich gewaardeerd. Zelfs
84% van de medewerkers is trots op het werk dat ze doen. Toch moeten we
meer rekening gaan houden dat er vergrijzing is in het personeelsbestand
en niet iedereen de fysieke en mentale belasting van het werk aankan. In
de Training “een mooie toekomst” wordt de 45+ deelnemer meegenomen
in 4 thema’s :Trots, Vitaliteit, Competentie scholing en Hoe en wat in de
toekomst.
Inhoud
•
Leren zelf verantwoordelijkheid te dragen over je loopbaan
•
Leren voor je zelf opkomen
•
Nadenken over je gezondheid en hoe je dat kan combineren met werk
•
Voorkomen van fysieke en geestelijke functieslijtage
•
Communicatie en leren intern of extern te solliciteren.
•
Nadenken over employability binnen je eigen of andere organisatie
•
Flexibel omgaan met veranderen
Opbouw en duur
Blok lesstof begeleiding

13:00 tot 17:00

Resultaat
Afronding met erkend certificaat.
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Basis Computervaardigheden
Voor wie
Nog geen of weinig ervaring met het bedienen van een computer? Word?
mailen zegt je weinig of niets? Internet is vreemd voor je? Dan is de module
Basis computervaardigheden een heel geschikte cursus om de eerste
stappen te ondernemen op de computer waardoor je vertrouwd wordt met
de middelen en mogelijkheden van nu.
Inhoud
•
Wat zijn de basismogelijkheden van een computer?
•
Hoe start je de computer op?
•
Wat is mailen en hoe doe je dat?
•
Het internet op
•
Websites bekijken
•
Down- en uploaden
•
Opslaan van bestanden
Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 2 dagdelen.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Lezen & Schrijven
Voor wie
Veel mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Vaak
daardoor ook moeite om met een computer om te gaan of gewone
formulieren in te vullen. Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor
mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en
toepassen van informatie. Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig
in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren niet.
Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het
dagelijks leven. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal
actief en ze zijn vaker ziek dan geletterden. Om dit aan te pakken is de
stichting Lezen en Schrijven opgericht
Inhoud
Middels tests online helpen wij de kandidaat in te zien dat het ondernemen
van stappen op dit vlak noodzakelijk is. Wij helpen hem of haar met
inschrijven bij passende taalcursussen die vaak gratis worden gegeven. Wij
doen dit in samenwerking met de stichting Lezen en Schrijven.
Opbouw en duur
De duur van deze begeleiding bedraagt 2 uur (persoonlijk vertrouwelijk
contact)
Blok

15:00 tot 17:00

Resultaat
Kandidaat kan worden ingeschreven bij een passende taalcursus.

is powered by

Vakkennis
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Opleiding Contractcatering niveau B
Voor wie
Voor de cateringmedewerker en beheerder die nog niet in het bezit is van
een OCC diploma, of waarbij de theoretische kennis opgefrist moet worden.
Inhoud
Thuisstudie via e-learning en 4 dagdelen begeleiding in theorie en praktijk.
Aan het einde van deze training kan je een aantal taken zelfstandig
uitvoeren op een contractcateringlocatie. Je leert hoe de interne en externe
communicatie verloopt in een bedrijf. Ook wordt geleerd hoe een aantal
grondstoffen gebruikt moeten worden en deze volgens voorschriften
behandeld moeten worden. De medewerker kan in opdracht uitgifte en
productietaken uitvoeren (serveren, afruimen, afwassen, voorbereiden van
werkruimten, etc). De medewerker is in staat sociale vaardigheden toe te
passen in het omgaan met gasten en collega’s.
Opbouw en duur
3 blokken theorie begeleiding
1 blok praktijk begeleiding
Resultaat
Afronding met erkend OCC diploma.
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Sociale hygiëne
Voor wie
Voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers van Horecabedrijven
cateringmedewerkers op locaties waar vergunning vereist is, en slijterijen.
Ook voor beheerders, medewerkers en vrijwilligers in sportkantines,
verenigingen, buurthuizen of instellingen. Tijdens de cursus Sociale Hygiëne
leer je hoe je in de praktijk met alcohol-, drugs- en gokproblemen moet
omgaan. Je leert handige methoden om gasten duidelijk te maken wat in
het bedrijf wel en niet is toegestaan. In de praktijk blijkt dat cursisten het
Diploma vaak op korte termijn willen behalen. Daarvoor is deze ééndaagse
cursus met aansluitend SVH examen ideaal!
Inhoud
•
Gastvrijheid in de Horeca
•
Alcohol;-, gok- en drugsverslaving
•
Sociale vaardigheden
•
Inrichtingseisen en voorzieningen
•
Veiligheid in het bedrijf
Opbouw en duur
Blok

9:00 tot 17:00

Resultaat
Het SVH examen is schriftelijk en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na goed
gevolg ontvang je het SVH Diploma Sociale Hygiëne.

is powered by

Presentatietechnieken
Voor wie
Voor die cateringbeheerders en/of medewerkers die praktische tools kunnen
gebruiken om de producten aantrekkelijker en creatiever te presenteren in
en op de counter.
Inhoud
In een actieve workshop gaan we aan de slag met producten en creatieve
en eenvoudige presentatietips voor op de counter en aan een gedekte tafel.
Hoe ga je creatief om met vaak beperkte ruimte op je counter, wanneer zou
jij een product kopen en wanneer niet?
•
•
•
•
•
•

Presentatie methodiek op counter of gedekte tafel
Materialen kennis
Serveren aan tafel
Bakken, braden, wokken, snijden
Salades, soepen, snacks
Creatieve vormen van opmaak

Opbouw en duur
De duur van deze workshop bedraagt 2 dagdelen. Het tijdstip is in overleg te
bepalen.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Gastgericht werken
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Aan de slag in de catering!
Voor wie
Aan de slag in de catering is bij uitstek bedoeld voor diegene die meer
achtergrondinformatie wensen over bedrijfscatering en praktische
handvatten aangereikt krijgen op welke wijze je gastgericht kan werken,
actieve verkoop kan toepassen en een goed resultaat kan halen.
Inhoud
In 1 dagdeel wordt de cateringmedewerker en beheerder meegenomen
in de praktische hoofdzaken van bedrijfscatering. We brengen de
cateringmarkt in kaart, nemen contractvormen door, delen kennis over
prijsbeleid. Maar ook onderwerpen zoals representativiteit, gastgericht
werken en communicatie naar gasten en opdrachtgever komen aan bod.
Opbouw en duur
De duur van deze workshop bedraagt 1 dagdeel.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Gastgericht werken deel I
Voor wie
Voor de cateringmedewerker, beheerder, gastheer/dame die dagelijks in een
werkomgeving werkt waar gastgericht werken een voorwaarde is.
Inhoud
De cateringmedewerker of beheerder leert in 1 dagdeel op correcte wijze
omgaan met verschillende typen gasten. Hij/zij leert hoe je klachten moet
afhandelen en raakt ervan bewust welk gedrag ander gedrag oproept. Hij/
zij krijgt inzicht in verschillende communicatievormen en weet deze te
signaleren en te interpreteren.
Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 1 dagdeel
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Gastgericht werken deel II
Voor wie
Voor de cateringmedewerker, beheerder, gastheer/dame die dagelijks in een
werkomgeving werkt waar gastgericht werken een voorwaarde is.
Inhoud
Vervolg op Gastgericht Werken deel I.
In deel II gaan wij dieper in op het bereiken van een hogere attentiewaarde
in de dienstverlening. Oog voor detail, het bereiken van een “ wow” gevoel
bij de gast met kleine aanpassingen in handelen. Middels rollenspellen en
praktijkvoorbeelden geven we zo een vervolg aan deel I.
Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 1 dagdeel.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Trends & Inspiratietours
Voor wie
Voor iedereen die een dag meegenomen wil worden in praktijkvoorbeelden
van co-creatie, ondernemersschap en inspiratie wil opdoen in de wereld van
eten en drinken.
Inhoud
In de tijd van verbindingen leggen en inspiratie delen zijn de Trendtours
Amsterdam, Antwerpen of Rotterdam een doeltreffend middel om de
cateringmedewerker of beheerder inzicht te geven van de Wereld van eten
en drinken van nu. Naast inzicht in de huidige trends is het tevens een
uitstekend middel voor een extra blijk van waardering. Volledig verzorgd,
inclusief fietshuur, heerlijke lunch, digitaal naslagwerk over de trip.
Opbouw en duur
De duur van trendtour bedraagt 1 dag.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je een digitaal naslagwerk van de
inspiratietour.

is powered by

Actieve verkoop
Voor wie
Voor de cateringmedewerker, beheerder, gastheer/dame die dagelijks in een
werkomgeving werkt waar actieve verkoop en resultaat gericht werken een
voorwaarde is.
Inhoud
In deze module nemen we de cateringmedewerker of beheerder mee in de
kunst van het actief verkopen in het restaurant. Wat is upselling, op welke
manier kan ik de gast iets bijverkopen, zonder dat het als opdringerig wordt
ervaren, hoe richt ik mijn counter in om actieve verkoop te stimuleren en
welke communicatieve ondersteuning is nodig?
Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 2 dagdelen. Tijdstip in overleg te
bepalen.
Blok 1

13:00 tot 17:00

Blok 2

13:00 tot 17:00

Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Leidinggeven
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Coachend leidinggeven
Voor wie
Voor leidinggevenden op locatie, of medewerkers met een leidinggevende
ambitie.
Inhoud
Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich ontwikkelen binnen hun taken
of competenties. In dit kader wordt van leidinggevenden verwacht dat zij hun
medewerkers stimuleren, begeleiden en motiveren om die ontwikkeling door
te maken. De meest effectieve manier om dit te doen is hen op inspirerende
wijze te coachen. Coachen is het vrijmaken van iemands potentiële
kwaliteiten, zodat hij zo goed mogelijk presteert. Dat klinkt eenvoudiger dan
het in de praktijk vaak is. In deze training leert u de ontwikkeling van uw
medewerkers te stimuleren.
•
•
•
•
•

effectief communiceren
omgaan met conflictsituaties
van een 8 een 9 maken
positief belonen
continue verbeteren

Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 3 dagdelen.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Opleiding Contractcatering
niveau C
Voor wie
Voor beheerders in bezit van OCC niveau B en leidinggevend (of
leidinggevende ambitie) op een cateringlocatie.
Inhoud
In de opleiding leert u wat er bij het beheren van een cateringlocatie komt
kijken.
Tijdens de opleiding maakt u opdrachten uit het praktijkwerkboek van OCC.
Medewerkers presteren beter als ze aandacht krijgen. Als hun
leidinggevende laat merken dat ze welkom zijn. En zichzelf kunnen zijn. Haal
het beste uit jouw medewerkers. De volgende onderwerpen komen o.a. aan
bod bij OCC niveau C:
•
•
•
•

motiveren en stimuleren
personeelsmanagement
kwaliteitsmanagement
resultaatgericht werken

Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 3 dagdelen. Opdrachten uit het OCC
werkboek worden gemaakt en in de groep besproken. Daarnaast worden
praktijkgerichte situaties opgepakt en als case besproken.
Resultaat
Het examen bestaat uit twee onderdelen: een theorie-examen en een
criterium gericht interview. Bij goed gevolg wordt de opleiding afgesloten
met een OCC niveau C diploma van Stichting OCC.
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Effectief Communiceren!
Voor wie
Voor medewerkers en beheerders die effectiever gesprekken willen voeren.
Inhoud
Tijdens deze training krijgt u meer inzicht in uw eigen communicatiestijl en
in die van anderen. De medewerker leert zo te communiceren dat doelen op
een prettige en effectieve manier behaalt worden.
We geven praktische handvatten en oefenen in rollenspellen om zo de
communicatievaardigheden in één dag te verbeteren. De medewerker
gaat de volgende dag naar haar/zijn werk met praktische tips om soepeler
gesprekken te voeren met collega’s, gasten en opdrachtgever.
•
•
•
•

respectvol feedback geven en vragen
sterkten en valkuilen van de communicatiestijl in beeld en vergroot
persoonlijke uitstraling wordt vergroot
de medewerker leert om te gaan met lastige situaties en weerstand
de medewerker is in staat ideeën beter over te brengen en vergroot de
invloed in de samenwerking met anderen

Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 2 dagdelen.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Specialismen
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Train de trainer
Voor wie
Voor die cateringmedewerker die wordt ingezet als troubleshooter of trainer
voor andere medewerkers.
Inhoud
In de training Train de trainer werken we aan de persoonlijke stijl als trainer
en mentor. Hoe sta je voor een groep? Hoe kom je over? En hoe reageren
mensen op je? Je leert hoe je je eigen sterke punten optimaal kunt inzetten
tijdens een training of instructiesessie. Daarnaast besteed je samen met
een ervaren trainer aandacht aan het opzetten van een goede training of
instructiesessie, van voorbereiding tot evaluatie. Aan het eind van de training
breng je het geleerde in de praktijk door je eigen mini-training te geven.
Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 2 dagdelen.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Category Specialist
Voor wie
Voor die medewerker die een specifieke specialisatie in productgroep op wil
pakken. Bijvoorbeeld een specialisme in de categorygroep Brood, Vlees, Vis
of Zuivel is mogelijk.
Inhoud
Tijdens deze training op maat wordt een specifieke category uitgediept.
Een Bakker, Slager of Kaasmaker neemt de medewerker mee in de wereld
van Brood, Vlees of Kaas. Hierbij wordt stilgestaan bij de oorsprong van het
product, de diverse bereidingswijzen, interessante smaakcombinaties en er
wordt afgesloten met een proeverij. Door deze training te doorlopen krijgt
de medewerker meer productkennis en specifieke achtergrondinformatie
van een category.
Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 3 dagdelen.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Barista training
Voor wie
Voor medewerkers die op locatie met een professionele espressomachine
werken of in de toekomst dit graag zouden willen.
Inhoud
De cateringmedewerker of beheerder leert tijdens de Barista training op
topklasse espresso apparatuur de fijne kneepjes van het vak. Leuk om te
doen en heerlijk om verse koffiesoorten te bereiden en proeven! Tijdens
de Barista training leer je om handmatig verse koffiesoorten te bereiden,
onder begeleiding van onze professionele Barista. De cateringmedewerker
of beheerder krijgt alles te weten over de verschillende espresso apparatuur,
het malen van koffiebonen en hoe een Barista naar Italiaanse traditie te
werk gaat. Een Barista training met deels theorie maar vooral véél praktijk.
De volgende onderdelen doorlopen we in de training:
•
•
•
•
•

het proces van koffieboon tot koffie
uitleg espressomachine/ pistonmachine
koffiekwaliteit herkennen en proeven
hoe maak ik een goede cappuccino?
melk opschuimen de basis van latté art

Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 2 dagdelen.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Vitaliteit
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Aan de slag met Vitaliteit!

Voor wie
Voor die cateringmedewerker die meer achtergrond en kennis wil hebben op
het gebied van vitaliteit en gezonde levensstijl.
Inhoud
In deze training nemen we de medewerker mee in het thema Vitaliteit. Wat
is vitaliteit, welke thema’s horen hier in thuis. Binnen de modules Gezonde
voeding, Beweging, FUN & gezondheid en Balans wordt kennis gegeven,
zodat de medewerker binnen dit thema meer vakkenis heeft.
•
•
•
•
•

wat is vitaliteit?
keurmerken
wat zijn gezonde keuzes in voeding en waarom?
wat doet beweging met je?
vitaliteit op de werkplek

Opbouw en duur
De duur van deze training bedraagt 2 dagdelen.
Resultaat
Na afronding van de training ontvang je op basis van aanwezigheid en
actieve bijdrage een certificaat van de Catering Academy.
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Contact

Personele inzet catering

Opleidingsbureau

People4all Solutions
Standerdmolen 10E
3995 AA
Houten

Wester & Van Doorn
Paasheuvelweg 39d
1105 BG
Amsterdam-Zuidoost

030 760 0612

Bianca: 06 86686574
Hans: 06 86626285

info@people4all.nl

bianca@westerenvandoorn.nl
hans@westerenvandoorn.nl
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