
Hotel Leaders Network 
Webinar 

24 APRIL 2020

14:00 - 15:30



• Een exclusief netwerkevenement 
voor General Managers, Hotel 
Managers, Hoteleigenaren, CEO’s, 
COO’s, Regiodirecteuren binnen de 
hotellerie. 

• Wordt jaarlijks in november 
georganiseerd.

Hotel Leaders Network 



Oprichters Hotel Leaders Network, 
Hotelvrijmibo en Hotelprofessionals 

Melle Pegman & 
Jacob de Graaff 



Instructies 

U kunt via de Q&A knop onder 
aan uw scherm vragen stellen 

aan de spreker die aan het 
woord is. Gebruik alstublieft 

@(naam spreker) 

Vragen in Q&A
?

Stemmen op vraag

Is uw vraag al gesteld door een 
mede-deelnemer? In het Q&A 

venster kunt u door middel van 
een duimpje de vraag een 

‘stem’ geven. 

Poll beantwoorden

Tijdens de webinar worden er 
diverse malen polls gestart, 
waar u op mag antwoorden. 



Programma 

Dirk Beljaarts 
Koninklijke Horeca Nederland  

14:10 14:30 14:50 15:10

Irene Francken 
L&A Advocaten 

Stef Driessen 
ABN AMRO 

Jos Vranken 
NBTC Holland Marketing 



Dirk Beljaarts 
Algemeen Directeur / CEO at 
Koninklijke Horeca Nederland 

Onderwerpen:
Korte termijn: Waar strijdt KHN op dit moment voor + terugblik  
Lange termijn: Financiële lobby (ondernemers niveau) + herstel 

rol overheid



Poll 



• Wat doet KHN tijdens de corona crisis? 

• Wat hebben we al bereikt?  

• Waar vechten we nog voor?  

• Vragen?  

Waar gaan we het vandaag  
over hebben?



Wat doet KHN tijdens de corona crisis:

      Lobby 

     Informatie

     Advies 



Actieve lobby voor:

• Noodpakket + extra steunmaatregelen 

• Optimalisatie NOW regeling 

• Reparatie WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) 

• Afspraken met partners  

• Eerlijk speelveld  

• Protocol voor 1,5 meter economie 



Wat hebben we al bereikt? 

• Tegemoetkoming TOGS en TOZO  

• + Opslag% van 30% voor werkgeverslasten in 

NOW-regeling 

• Banken: verruiming BMKB-regeling 

• Concept protocol 1,5 meter economie  

• Nieuw! Rutte aangekondigd opnieuw in gesprek 

te willen gaan met horeca branche voor extra 

steunmaatregelen en wellicht sectorpakket 



Waar vechten we nog voor?

Een sterk verbeterd Noodpakket: 

• NOW écht 90% loonkostencompensatie, maar ook 

makkelijker ontslag & toegang WW werknemer 

• WAB-reparatie 

• Een apart mkb-noodfonds met 100% staatssteun 

• Versoepeling voorwaarden bestaande 

kredietfaciliteiten 

• Ingrijpen in huurprijzen, anders huurcompensatie 

• Eerlijker voorwaarden boekingssites  

• Gedeeltelijke kwijtschelding belastingen



Vragen?  

Meer informatie? 
khn.nl/corona 

http://www.khn.nl/corona


Q&A 



Irene Francken 
Advocaat Partner 

Arbeidsrecht L&A advocaten

Onderwerpen:
Arbeidsrecht (salaris en vakantie) en ontslag vs NOW-regeling 



Poll 



Wijzigen (primaire) arbeidsvoorwaarden

• Denk hierbij aan: loon, vakantiegeld en werkzaamheden 

• Uitgangspunt: een werkgever mag arbeidsvoorwaarden slechts wijzigen met 
instemming van de werknemer 

• Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door een werkgever kan onder 
omstandigheden van een werknemer worden gevergd ! zeer hoge drempel 

• Welke maatregelen kunnen wel?



Wijziging loon 

• Tijdelijke verlaging van het loon (bijv. -15% voor 3 maanden) 

• In principe met instemming van werknemers 

• Transparantie en communicatie richting werknemers van groot belang 

• Schriftelijke (welbewuste) instemming van werknemers 

• Leg daarom schriftelijk vast: 
o om welke wijziging het gaat; 
o de periode waarin deze van toepassing is;  
o redenen van de wijziging; en 
o consequenties voor werknemers 

• Wijziging loon en NOW



Vakantiegeld

• Werknemers hebben jaarlijks recht op 8% vakantiegeld 

• Zie ook Horeca-cao 

• Betalingsmoment: uiterlijk in juni of maandelijks � schriftelijk overeenkomen met 
werknemers 

• Later betalen vakantiegeld mogelijk? 

o Ja, op basis van afspraken met werknemers 

• Zorgvuldig informeren werknemers 

• Schriftelijk vastleggen instemming



Andere looncomponenten

• Denk verder aan: 

• Uitstel periodieke loonsverhogingen 

• Uitstel promotie (loonsverhoging) 

• Uitstel uitbetaling variabele beloning 

• Stopzetten reiskosten- en andere onkostenvergoedingen 

o Doorbetalen reiskostenvergoeding van werknemers die thuiswerken toegestaan 
zolang crisismaatregelen gelden



Opnemen vakantiedagen 

• Werkgever kan werknemers in principe niet verplichten vakantiedagen op te nemen 

• tenzij, afwijking in cao of arbeidsovereenkomst 

• Werkgever stelt vakantie tijdig vast 

• Geen afwijkende bepaling in meeste cao’s en arbeidsovereenkomst 

• Vragen vakantiedagen op te nemen; vrijwillige instemming werknemers 

• Art. 3.20 lid 2 Horeca-cao 

• Vakantiedagen intrekken? 



Tijdelijke wijziging werkzaamheden

• Instructierecht werkgever 

• Werkzaamheden die in redelijkheid van een werknemer kunnen worden gevergd 

• Art. 4.6 Horeca-cao 

• Zorgdragen voor een veilige werkomgeving 

• Wijzen op risico’s van werkzaamheden



NOW en ontslag

• Moreel appel op werkgevers 

• Geen absoluut verbod op ontslag; ontslagontmoediging 

• Ontslagaanvragen o.b.v. bedrijfseconomische redenen bij het UWV mag wel maar 
leidt tot strafkorting op subsidie van: 
het loon van ontslagen werknemers in januari 2020 * 1,5 * 3 (maanden) * 0,3 (30% 
werkgeverslasten) * 0,9 (subsidie is max. 90% loonsom) 

• Wat kan nog meer? 
o Proeftijdontslag 
o Niet verlengen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
o Aangaan van vaststellingsovereenkomsten 
o Oproepkrachten niet meer inzetten dan wel slechts min-uren uitbetalen



Q&A 



Stef Driessen 
Sector Banker Leisure bij  

ABN AMRO

Onderwerpen:
Toelichting corona kredieten en houd moed 



Poll 



Cash = king

 27Bron:  abnamro.nl [veel gestelde vragen over het coronavirus]

1. Borgstellingsregeling MKB Kredieten vanwege het coronavirus 
2. Garantie Ondernemingsfinancieringregeling (GO)  
3. Betaalpauze voor uw hypotheek of lening 



 
Houd moed! 
De B.V. Nederland heeft u nodig... Haar inwoners hebben u nodig

 28Foto: European Commissioner Thierry Breton. Door: REUTERS/Yves Herman/File Photo 
 

Marshall plan voor toeristische sector?



Q&A 



Jos Vranken 
Managing Director at NBTC 

Holland Marketing

Onderwerpen:
Bestemming Nederland in  

en na de Coronacrisis 



Poll 



NBTC momenteel primair actief  op drie terreinen: 
• Monitoring: sentiment, zoek- en boekgedrag 
• Lobby:  steunmaatregelen en hersteloffensief 
• Beoogd hersteloffensief 

Key take outs (per week 17): 
• Sentiment: 4/10 reis naar NL, 2/10 deze zomer > plannenonderzoek?  
• Zoekgedrag: -70% holland.com, -85% OTA 
• Boekgedrag: -99% OTA 

Monitoring



Aantal key take outs in relatie tot Coronacrisis: 
• Impact groter en langduriger 
• Mondiaal i.p.v. ‘plaatselijk’ 
• Onzekerheid en vertrouwen spelen grote(re) rol 
• Uiteenlopende en veranderende richtlijnen als kader voor herstel 
• Marktsegmenten kennen verschillende herstelritmes 
• Hygiëne, zorgsysteem en repatriëringsopties onderwerp 

bestemmingskeuze  
• Veranderend (vergader)gedrag en maatschappelijk bewustzijn 
• Herstel vanuit context recessie en beroerde financiële uitgangspositie

Leren uit het verleden



Benodigd extra financiering – als onderdeel extra sectoraal steunpakket 

Aanpak gericht op: 
1. Bezoekersmanagement 
2. Aanjagen vraagherstel > bestedingen > cash > liquiditeit 

Kerngebieden:  
1. Binnenland  
2. Buurlanden  
3. Overig buitenland (kernmarkten Europa en long-haul) 
4. Meetings & Congressen 

Beoogd hersteloffensief



Voor meer informatie, cijfers en feiten: 
www.nbtc.nl 
 

NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland.  
NBTC Holland Marketing is actief in 13 markten waar zij opereert als NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.

http://www.nbtc.nl/


Q&A 




