KHN: Horeca onderdeel van oplossing in bestrijding coronavirus
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Vanaf begin juni ontvangen horecaondernemers met alle strenge restricties hun gasten op een veilige en
verantwoorde manier. Dat zien we ook terug in de RIVM cijfers; het aantal besmettingen dat te herleiden is tot
de horeca is zeer gering. Daarom roepen KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW het kabinet op om de horeca
serieus te nemen en komen ze met een alternatief plan met slimme maatregelen om de horeca in te zetten als
‘safe haven’ in de strijd tegen het coronavirus.

De horeca is veilig
Horecaondernemers en hun medewerkers volgen strenge protocollen, inclusief strenge hygiëne-maatregelen
en doen er dagelijks alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden. En met resultaat:
cijfers van het RIVM tonen aan dat slechts 2,9 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de
horeca. Het merendeel van de besmettingen vindt nog steeds plaats in de privésfeer.
Het is jammer dat het kabinet op dit moment kennelijk maar twee knoppen ziet om aan te draaien om het virus
onder controle te krijgen: sluitingstijden en groepsgrootte. Terwijl het zoveel slimmer kan. KHN begrijpt niet
dat er opnieuw strengere maatregelen voor de horeca zijn ingevoerd, zonder daarbij rekening te houden met
het type bedrijf en de bijzondere maatregelen die ondernemers nemen. Er wordt namelijk niet of nauwelijks
ingegrepen op andere plekken waar mensen kunnen samenkomen. Bovendien zagen we vorig weekend tot

welke gevolgen de extra maatregelen leidden: lange rijen voor supermarkten en nachtwinkels om drank in te
kopen en om die thuis of in het park te nuttigen. Het probleem verplaatst zich hiermee opnieuw naar de
grootste besmettingshaard – de privésfeer – terwijl de horeca met alle strenge protocollen juist een veilig
alternatief kan bieden voor huisfeestjes en (illegale) bijeenkomsten.

Horeca is onderdeel van de oplossing
KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De horeca heeft als huiskamer van de samenleving een belangrijke sociaalmaatschappelijke functie. Juist in onzekere tijden als deze, hebben mensen behoefte aan sociaal contact. En
gezien de huidige cijfers en de behoeften in de maatschappij kan de horeca juist een onderdeel van de
oplossing zijn. In de horeca kunnen mensen dankzij de strenge protocollen toch op een veilige manier
samenkomen.”
KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW werken daarom samen aan een alternatief plan met slimme maatregelen.
Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het besmettingsrisico beheersbaar en aanvaardbaar moet
zijn, maar dat er tegelijkertijd wel mogelijkheden moeten zijn voor een exploitatie van het horecabedrijf.

Slimme matregelen
Met slimme maatregelen kan de horeca worden ingezet als ‘safe haven’ in de strijd tegen het coronavirus. Hoe
zien deze slimme maatregelen er uit:
Stap af van allerlei onwerkbare segmenteringen, maar kijk naar functies/activiteiten per type bedrijf,
bijvoorbeeld ‘eten/drinken’, ‘vergaderen’, ‘slapen’, etc.
Laat de ondernemer per bedrijfsactiviteit in een coronamaatregelentool de specificaties van zijn
functies/activiteiten invoeren. Denk hierbij aan ‘harde specs’ zoals het aantal m2, de regio en ventilatie,
maar ook aan variabelen zoals het hanteren van mondkapjes voor personeel en gasten, kuchschermen
of ventilatie met grotere luchtverversingscapaciteit.
Het invoeren van deze specificaties per activiteit leidt vervolgens tot een ‘activiteit-gebonden
coronamaatregelenpakket’ voor een individueel bedrijf. De ondernemers voeren hun gegevens in, de tool geeft
de uitkomst voor welke maatregelen er gelden. De maatregelen moeten vervolgens ook ‘mee ademen’ met de
huidige situatie in het land door bijvoorbeeld een stoplichtsysteem te hanteren. Bij groen is er meer mogelijk,
dan bij bijvoorbeeld oranje of rood. Deze kleuren kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de ontwikkeling
van het coronadashboard waar het kabinet mee bezig is.

Oproep aan kabinet: Kijk naar wat er wel kan
KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ervan overtuigd dat deze gerichte aanpak een belangrijke bijdrage
levert aan de bestrijding van het coronavirus. Dit plan zorgt er tegelijkertijd voor dat de economische gevolgen
beperkt blijven en we straks ook ruimte hebben voor wederopbouw. Op dit moment worden de contouren van
dit plan verder uitgewerkt. De drie partijen doen een dringende oproep aan het kabinet: ‘neem de horeca
serieus, kijk naar wat er wél kan, in plaats van vast te houden aan de verregaande restricties voor een sector
die juist een belangrijk alternatief kan vormen voor de privésfeer - waar nu de meeste besmettingen
plaatsvinden’.
Bron en meer informatie: www.khn.nl
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