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Geachte heer van der Grinten, geachte heer Naber, 
 
Via deze weg willen wij onze bezorgdheid en ons ongenoegen uiten over de negatieve ontwikkelingen in de 
horecabranche, zoals de cao-onderhandelingen. De cao-loze situatie heeft voor ons gevoel een negatieve 
uitwerking op de branche en op iedereen die in de horeca werkzaam is.  
 
Wij hebben het gevoel dat personeel door u alleen nog maar als onkostenpost wordt gezien. Dit komt voort uit 
een  cao horeca die sinds 2002 voor werknemers alleen maar in negatieve zin is aangepast. Vooral op het 
gebied van loonontwikkeling is de horeca systematisch achtergebleven. Tevens missen wij een goede visie op 
scholing, ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en daarmee aantrekkelijke loopbaanperspectieven.  
 
In een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt is nu al duidelijk merkbaar dat de concurrentie van andere 
branches steeds sterker aanwezig is. Wij merken  dat goed personeel wordt weggetrokken door andere, beter 
georganiseerde en beter betalende branches, zoals de zorg.  
 
Deze negatieve ontwikkeling is volgens ons een gevolg van de hierboven genoemde verslechteringen, alsmede 
het gebrek aan toekomstperspectief in de horeca. Dit geldt voor zowel de korte als de lange termijn. Volgens 
ons zal dit menig bedrijf in moeilijkheden brengen of zelfs kapot maken. Zonder goed personeel is er immers 
geen horeca! 
 
Wij doen een dringend beroep op u! KHN, doe uw plicht en vertegenwoordig de belangen van uw werkgevers 
op de juiste wijze. Daarbij hoort ook het zorgen voor een goede concurrerende cao met een duidelijke visie op 
zowel de  korte als de lange termijn. Alleen op deze manier creëren we met zijn allen een aantrekkelijke 
bedrijfstak waarin mensen graag en vol trots werken. 
 
Als vertegenwoordigers van zowel de bedrijven als horeca medewerkers staan wij open om hierover met u in 
gesprek te gaan. Nogmaals; de toekomst van de horeca staat volgens ons op het spel. 
 
Wij kijken uit naar uw reactie. 
 
Hoogachtend,   
 
 
Platform van ondernemingsraden  
(13 toonaangevende horecabedrijven in Nederland) 
 


