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Samen optrekken in belang toekomst horeca 
 
 
 

 

Geachte heer Willemsen, Geachte heer Beljaarts, Beste Robér en Dirk, 
 
Het is bijna twee maanden geleden dat wij voor het laatst formeel contact hadden.  
Helaas resulteerde dat contact in een verwijdering tussen onze organisaties, terwijl we in deze tijd 
juist als partners zouden moeten optrekken in het belang van de toekomst van onze bedrijfstak.  
Op mijn laatste schrijven per mail op 21 april 2020 jl. hebben wij helaas geen reactie mogen 
ontvangen. 
 
Net als jullie zien én horen wij de problemen waar veel horecaondernemers mee te kampen hebben. 
De zware restricties die vanuit de overheid zijn opgelegd zorgen er voor dat open zijn niet of 
nauwelijks loont. Een vervelende tegenvaller voor ondernemers en de honderdduizenden 
horecamedewerkers die met hart en ziel én met risico’s voor hun eigen gezondheid aan het werk 
zijn. 
 
Wij lezen op jullie website dat het overleg om versoepelingen mogelijk te maken met het Rijk dat 
woensdag 10 juni heeft plaatsgevonden niets heeft opgeleverd. Doordat de overheid geen concessies 
doet verwachten jullie dat 50% van de horecabedrijven uiteindelijk om zal vallen.  
 
Als FNV Horeca vinden wij dat we het aan onze medewerkers én de horecaondernemers verplicht 
zijn om alles te doen wat in ons vermogen ligt om deze onaanvaardbare situatie te voorkomen. Wij 
stellen daarom voor op zeer korte termijn de koppen bij elkaar te steken en gezamenlijk tot een 
strijdplan met concrete actiepunten te komen. Waarbij de focus ligt op kansen en minder op 
bedreigingen. Wij staan overal voor open zolang het arbeidsrecht maar gerespecteerd wordt.   
 
Om te voorkomen dat horecabedrijven die het hoofd boven water weten te houden niet alsnog kopje 
onder gaan doordat gekwalificeerd horecapersoneel door de ontstane situatie de horeca de rug toe 
keert, is het zaak nu alle zeilen bij te zetten. Bijvoorbeeld door op korte termijn samen in te tekenen 
op het crisisprogramma ‘NL Leert door’. Medewerkers van werkgevers die de NOW 2.0 hebben 
aangevraagd kunnen kosteloos online en scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te 
passen aan de nieuwe economische situatie. Het kabinet trekt hier 50 miljoen euro voor uit.  
 



 

  
 

Ter vergelijking: in de cateringsector heeft FNV Catering en werkgeversorganisatie Veneca, al 
stappen genomen om te komen tot een plan om een claim in te dienen voor deze gelden.  
 
Kortom, laten wij onze eventuele geschillen parkeren vanuit het principe ‘we agree to disagree’ en in 
het belang van de horeca meer samen gaan optrekken. Waarbij we gebruik maken van ieders 
kwaliteiten en contacten. 
 
We zien uit naar een positieve reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Edwin Vlek 
Sectorbestuurder FNV Horeca 
 
 
 
 


