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Opleidingscatalogus 
Onze visie op Learning & ontwikkeling 
 

I. INLEIDING 

Bij Sodexo dragen onze diensten elke dag bij aan een betere kwaliteit van het dagelijks leven voor meer 

dan 50 miljoen mensen in bedrijven, ziekenhuizen, scholen en tal van andere locaties over de hele 

wereld. Dat we in de meeste van deze sectoren marktleider zijn, is geen toeval. Die positie hebben we 

bereikt dankzij het talent, de vaardigheden en de inzet van onze medewerkers – ons belangrijkste 

kapitaal. 

 

We richten ons op duurzame, optimale inzetbaarheid en ontwikkeling van iedereen die werkzaam is 

binnen Sodexo, nu en in de toekomst. Het vakmanschap, de kennis, expertise en de persoonlijke 

ontwikkeling van de medewerkers zijn belangrijke onderdelen van onze ‘Improving the Quality of Life’ 

ambities. 

 

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van alle medewerkers bieden wij diverse trainingen en 

opleidingen aan waarvan de beschrijving uitgebreid in deze opleidingscatalogus staat. Wij hebben er 

voor gekozen om de opleidingen en trainingen onder te verdelen in drie groepen, namelijk; 

 

� Professionele vaardigheden ontwikkelenProfessionele vaardigheden ontwikkelenProfessionele vaardigheden ontwikkelenProfessionele vaardigheden ontwikkelen: de kennis binnen uw vakgebied versterken en op 

de hoogte blijven van de laatste praktijken/ trends. 

 

� Persoonlijke ontwikkeling: Persoonlijke ontwikkeling: Persoonlijke ontwikkeling: Persoonlijke ontwikkeling: In staat zijn om zijn gedrag en zijn communicatie aan te passen 

aan de verschillende situaties    

 

� Leadership & Management skillsLeadership & Management skillsLeadership & Management skillsLeadership & Management skills: als persoonlijk leider in staat zijn om mensen te inspireren 

en te beïnvloeden om ons gezamenlijk doel te realiseren 
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Leren voor nu & Leren voor later; 

 

� “Leren voor nu” betreft leren binnen uw vakgebied. Uw vak op hoog niveau uitvoeren is de 

basis ; uw vak kunnen uitbouwen en innoveren is de volgende stap.  

 

� “Leren voor later “ betreft leren voor uw loopbaan. u staat aan het stuur en wij faciliteren  

u met een aanbod aan opleidingen en opleidingsmogelijkheden voor verdieping in uw vak of 

het vergroten van doorgroeimogelijkheden.  

 

    
Wat nu te doen? 
 
Als medewerker en leidinggevende kunt u op ieder moment met elkaar in gesprek gaan over 

ontwikkeling. “Leren voor nu & Leren voor later” is hierbij van belang. De gesprekmomenten die 

samenhangen met het Performance Management Systeem (het zogenaamde plannings-, 

functionerings-, of evaluatie gesprek) zijn hiervoor de meest logische momenten. U en uw 

leidinggevende formuleren dan concrete doelstellingen in uw functioneren, uw ontwikkeling en het 

behalen van de gewenste bedrijfsresultaten. Dit kan een handig uitgangspunt zijn om uw 

opleidingswensen, opleidingsnoodzaak, opleidingsmogelijkheden en opleidingsinzet te bespreken en 

hierover afspraken over te maken. 

 

II. DE OPLEIDINGEN GEORGANISEERD DOOR SODEXO 

 

We hebben binnen Sodexo een hele reeks opleidingen die we u kunnen aanbieden 

 

Wenst u er meer Wenst u er meer Wenst u er meer Wenst u er meer over te wetenover te wetenover te wetenover te weten? ? ? ?     

� Raadpleeg onze opleidingscatalogus op het intranet van Sodexo 

� Spreek erover met uw verantwoordelijke 

� Neem contact op met onze dienst « Training & Development » :    TRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.com 

� Volg ons op Facebook « Training@sodexo Belgium» 

 

Voorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingenVoorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingenVoorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingenVoorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingen: : : :   

� Een contract van onbepaalde duur hebben 

� De gevolgde opleidingen moeten een link hebben met de huidige functie of in het kader zijn 

van doorgroeimogelijkheden binnen Sodexo 

 

Hoe kunt u zich inschrijven voor een opleidingHoe kunt u zich inschrijven voor een opleidingHoe kunt u zich inschrijven voor een opleidingHoe kunt u zich inschrijven voor een opleiding? ? ? ?     

� Kies uit de opleidingscatalogus een opleiding die beantwoordt aan uw verwachtingen en uw 

noden 

� Laat uw opleidingsaanvraag goedkeuren door uw verantwoordelijke vooraleer u in te 

schrijven en bepaal samen met hem/haar objectieven die u wilt bereiken 

� Bezorg uw opleidingsaanvraag aan de dienst Training via mail: TRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.com  

� Uw inschrijving zal automatisch bevestigd worden per mail 
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III. DE OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN SODEXO 

 

Wilt u een avondcursus of een opleiding volgen in uw vrije tijd? Sodexo helpt u graag door tussen te 

komen in de kosten:  

 

� Voor de opleidingen met betrekking tot uw beroep of van andere landstalen, komt Sodexo 

tussen voor 100% van de kosten van de opleiding, met een maximum van 620€ per fiscaal jaar 

per medewerker. 

 

� Voor het aanleren van andere talen voorziet Sodexo een tussenkomst van 50% van de kosten 

van de opleiding, met een maximum van 620€ per fiscaal jaar per medewerker 

 

 

 

Voorwaarden om deel te Voorwaarden om deel te Voorwaarden om deel te Voorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingennemen aan deze opleidingennemen aan deze opleidingennemen aan deze opleidingen:  

 

� Een contract van onbepaalde duur hebben op het moment van de opleidingsaanvraag en op 

het moment van terugbetaling 

� De goedkeuring van uw verantwoordelijke hebben 

� Minimum 12 maanden anciënniteit hebben 

� De gevolgde opleidingen moeten een link hebben met de huidige functie of in het kader zijn 

van doorgroeimogelijkheden binnen Sodexo 

 
 
 

Hoe krijgt u een financiële tussenkomstHoe krijgt u een financiële tussenkomstHoe krijgt u een financiële tussenkomstHoe krijgt u een financiële tussenkomst?  ?  ?  ?      

 

� Dien een aanvraag in bij de dienst “Training & Development” met een bewijs van de betaling 

en uw diploma of aanwezigheidsattest binnen: TRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.com 

� De terugbetaling van de kosten gebeurt telkens op het einde van de opleiding. 
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IV. DE OPLEIDINGEN GEORGANISEERD DOOR HORECA 
VORMING 

 

Horeca Vorming stelt aan alle medewerkers van de horecasector (=paritair comité 302) in België een 

aantal specifieke opleidingen met betrekking tot hun beroep. 

De brochure en het programma worden u tweemaal per jaar thuis opgestuurd. 

 

Sodexo wenst deel te nemen aan dit initiatief door aan zijn medewerkers de kans te geven om hun 

kennissen te vergaren en vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarom, geeft Sodexo u de kans om 

deel te nemen aan drie betaalde opleidingsdagen per jaar, georganiseerd door Horeca Vorming. 

 

 
 

Voorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingenVoorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingenVoorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingenVoorwaarden om deel te nemen aan deze opleidingen:  

 

� De goedkeuring van uw verantwoordelijke hebben 

� Een contract van onbepaalde duur hebben op het moment van de opleidingsaanvraag 

� Minimum 12 maanden anciënniteit hebben 

� De gevolgde opleidingen moeten een link hebben met de huidige functie of in het kader 

zijn van doorgroeimogelijkheden binnen Sodexo 

� Maximum duur: 3 dagen per jaar en per medewerker 

� Lid zijn van paritair comité 302 

 
 

 

Jullie vinden alle opleidingen georganiseerd door Horeca Vorming en inschrijvingsformulier op de 

volgende internet sites : 

 

� Voor Wallonië : Horeca Formation Wallonië 

 

� http://www.horecavorming.be/w/http://www.horecavorming.be/w/http://www.horecavorming.be/w/http://www.horecavorming.be/w/ 

� Inschrijving via telefoon: 081/72.18.84 

� Inschrijving via mail: formationwallonie@horeca.be 

 

� Voor Brussel : Horeca vorming Brussel 

� http://horecavorming.be/b/?lang=NL 

� Inschrijving via mail : formationbruxelles@horeca.be met uw naam, voornaam, email 

adres, telefoonnummer, identificatie nummer of  National Register, adres , melden dat 

u voor Sodexo werkt, de naam van de opleiding en de datum  

� Of via de site : http://www.horecavorming.be/b/?lang=NLhttp://www.horecavorming.be/b/?lang=NLhttp://www.horecavorming.be/b/?lang=NLhttp://www.horecavorming.be/b/?lang=NL leidingen 

 
� Voor Vlaanderen : Horeca Vorming Vlaanderen 

horecavorming.be/v/    

� Inschrijving via mail :met uw naam, voornaam, email adres, telefoonnummer, 

identificatie nummer of  National Register, adres , melden dat u voor Sodexo werkt, de 

naam van de opleiding en de datum  

� Of via de site: http://www.horecavorming.be/v/http://www.horecavorming.be/v/http://www.horecavorming.be/v/http://www.horecavorming.be/v/.horecavorming 

nhoreca.be/opleidingen/werknemers/faq#anchor3 

We gaan er vanuit dat de investering die u en Sodexo hebben gedaan een zichtbare bijdrage zal leveren 

in uw bijdrage aan de Quality of life van onze klanten en in je prestaties.  

 

Heel veel succes!!! 

 


