
 

 

 

UITNODIGING  

Van 'verder' naar 'op koers': maandag 17 april 2023 

De cateringsector is veranderd, daar is iedereen het over eens. Tijdens het congres De 

toekomst van de catering: Samen verder! op maandag 11 april 2022 zijn opdrachtgevers, 

werknemers en werkgevers de dialoog aangegaan over de afspraken in de nieuwe cao 

catering/hospitality. Nu is het tijd om samen te kijken hoe deze afspraken in de praktijk 

uitpakken. Daarom organiseren werkgevers en vakbonden maandag 17 april 2023 het 

congres Catering en hospitality: samen op koers. 

Zitten we op koers om de sector toekomstbestendig te maken? En waar moeten we 

bijsturen? Het congres biedt de mogelijkheid voor uitwisseling van actuele ontwikkelingen in 

de sector en ervaringen met de cao in de praktijk. 

De belangrijkste thema’s die tijdens het vorige congres naar voren kwamen: 

• Reactie en toelichting op de nieuwe cao catering/hospitality 

• Uitdagingen en kansen in het werk 

• Opleiding en ontwikkeling 

• Trots op de catering 

Voor iedereen uit de catering 

Op het congres worden onder andere de resultaten van de onderzoeken die de komende tijd 

worden uitgevoerd onder werknemers en werkgevers gepresenteerd. Wij nodigen 

medewerkers, werkgevers en opdrachtgevers uit om deze uitkomsten tijdens het congres 

verder te bespreken. Dit is het moment om ervaringen te delen en te toetsen of de huidige 

cao leidt tot een toekomstbestendige sector. Jouw inbreng is van groot belang. Daarnaast is 

er natuurlijk ook ruim de tijd om te netwerken met collega's en staat er een heerlijke lunch en 

borrel op het menu. Jouw inbreng is dus van groot belang. Denk jij mee? 

Praktische informatie 

• Maandag 17 april 2023 

• Van 10.30 - 17.00 uur 

• Jaarbeurs te Utrecht 

• Deelname is kosteloos 

• Voor iedereen uit de catering en hospitality  

• Met lunch en borrel 

• Reis- en parkeerkosten worden vergoed 

• Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor werknemers om doorbetaald verlof aan te 

vragen bij de werkgever 

Ja, ik meld me aan  

https://hospitalityacademy.nu/cateringenhospitalitycongres
https://hospitalityacademy.nu/cateringenhospitalitycongres

