21 MEI 2019

De Nederlandse horeca
houdt open huis!
Doe mee en bied misschien wel
je nieuwe medewerkers een kijkje
in de keuken van deze dynamische
branche vol werkgelegenheid.

De eerste landelijke open horecadag van Nederland
Een kijkje in de keuken van je favoriete horecazaak – wie wil dat nou niet? Tijdens de Nationale Horecadag
op 21 mei opent de horeca daarom door heel Nederland haar deuren. Met een belangrijk gezamenlijk doel:
bezoekers enthousiast maken om in de horecabranche te (blijven) werken. Met zijn allen bundelen we de krachten
en verbeteren we het imago van de horeca als werkgever. De open dag is bedoeld voor jongeren die een stagebedrijf zoeken, werkzoekenden en zij-instromers. En voor alle andere mensen met een passie voor horeca.
De horeca heeft steeds meer plek
voor enthousiaste medewerkers*

In 2018 werkten er 444.000
mensen in de horeca.

En in 2025 zijn
dat er 540.000!
*Bron: arbeidsmarktonderzoek KHN en SVH (2019)

Wat kost deelname en wat levert het je op?

Een dag vol activiteiten

Deelname kost € 75 (of € 50 voor KHN-leden). Daarvoor krijg je om te
beginnen op nationalehorecadag.nl een eigen pagina om jouw
activiteit te tonen. Daarnaast ontvang je een communicatiepakket
om de dag bekend te maken, en tips voor hoe je het meest uit deze
dag haalt.
Dankzij je eigen én onze landelijke promotie krijg je op 21 mei
bezoekers die wellicht geïnteresseerd zijn om bij jou te komen
werken of stage te lopen. Of ze delen hun mooie ervaringen met
andere, potentiële medewerkers.

Als je als horecabedrijf deelneemt aan Nationale Horecadag, open je
op 21 mei 2019 je deuren en organiseer je een leuke activiteit. Op
die manier kunnen bezoekers overal in Nederland iets verrassends,
lekkers of informatiefs beleven en zien hoe divers de horeca is en
dus hoe leuk het is om in de horeca te werken.

Tip: op de speciale actiewebsite nationalehorecadag.nl zijn nu al
voorbeelden van activiteiten en deelnemende bedrijven te vinden.

Organiseer een eigen
activiteit, bijvoorbeeld:

Doe mee:
• Voor € 75 of € 50 voor KHN-leden
• Registreer je op nationalehorecadag.nl
• Vul je eigen bedrijfspagina en zet je
activiteit op de overzichtskaart

• Workshop (barista, bediening,
hamburgerbakken)
• Kijkje in de keuken

En krijg:

• Masterclass

• Een kant-en-klaar promotiepakket
• Landelijke aandacht
• Bezoek van mogelijk nieuwe gasten
en medewerkers

• Live event
• Meet & Greet

"Kijkje in de keuken
moet horecapersoneel
aantrekken."

"Speciaal voor studenten,
werkzoekenden en
horecamedewerkers."

"KHN organiseert met de
Nationale Horecadag de
eerste landelijke open dag
voor de horeca."

De Telegraaf

Het Parool

Misset Horeca

Meer informatie vind je:
• Op nationalehorecadag.nl
• Via info@nationalehorecadag.nl
• Of 020 22 58 433

