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Met welke risico’s 
heeft u te maken in de 
restaurantbranche? En hoe 
kunt u die minimaliseren? 
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in beeld
Uw bedrijfsrisico’s

Wat leest u in deze gids?
U vindt in deze gids allereerst een beschrij-
ving van de belangrijkste risico’s die in uw 
branche een gevaar vormen voor uw on-
derneming. Centraal in deze gids staat de 
mens: de mens als gast én de mens als 
medewerker. Beiden essentieel voor uw 
succes. En bovendien: zonder tevreden 
medewerkers geen tevreden gasten.

Wat is voor u de beste keus?
Met de informatie in deze gids, kunt u mo-
gelijke schade beperken én het stelt u beter 
in staat om bewust risico’s af te wegen. 
Wilt u het risico zelf dragen, verzekeren of 
voorkomen? Verzekeren is lang niet altijd de 
beste keuze. Bovendien: een verzekering dekt 
alleen de financiële schade, maar daarmee 
heeft u uw zaak, uw reputatie en uw klanten 
niet direct terug. Belangrijker is daarom: hoe 
voorkomt u bepaalde risico’s? Ook daarover 
vindt u in deze gids informatie.

U staat als ondernemer in de 

restaurantbranche voor veel 

uitdagingen. Eén daarvan 

wordt steeds belangrijker: 

risicomanagement. Want als u 

niet tijdig de juiste preventieve 

maatregelen neemt om risico’s 

af te dekken of te verminderen, 

loopt de continuïteit van uw 

bedrijf gevaar. Om u daarbij 

te helpen, heeft ABN AMRO 

Verzekeringen deze gids voor u 

samengesteld.
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De mens als gast

De klant is koning. Dat 

gevoel wilt u hem ook geven 

tijdens een bezoek aan uw 

restaurant. Zeker in deze 

tijd, waarin slechte online 

beoordelingen het einde van 

uw zaak kunnen betekenen. 

Wat kunt u zelf doen om 

uw gasten een optimale 

klantbeleving te bezorgen?



Interview: Het groeiende belang van hospitality

‘De ultieme gastbeleving creëert u door verwachtingen te overtreffen’

Dat klantgerichtheid loont, weten we allemaal. Hospitality omvat veel meer: niet alleen de 
instelling van het personeel, maar ook het interieur, de parkeergelegenheid, het reserve-
ringsgemak; alles wat de ervaring van uw gasten positief kan beïnvloeden. Hirschel Hessel, 
is Chief Happy Customer van de KCM, een bureau dat klant- en medewerkerstevredenheid 
onderzoekt en stimuleert. Hij weet als geen ander hoe u kunt zorgen dat klanten terugkomen 
én ambassadeurs voor uw bedrijf worden.

Iedereen even belangrijk 
Klantgerichtheid is belangrijk in een-op-eencontact met een klant. Hospitality gaat veel verder: 
dat is het samenspel van alle medewerkers die een rol spelen in de ervaring van uw gast,’ vertelt 
Hirschel. ‘Een goed op elkaar afgestemd samenspel kan het grote verschil maken. Een bezoek 
aan een restaurant is een avondvullend toneelstuk, waarin de gast onbewust de hoofdrol speelt. 
Het doel: een gast gelukkiger het restaurant laten verlaten dan hij binnenkwam.’
 

Verwachtingen overtreffen
Daarbij moet u natuurlijk wel weten welk type gast u in huis heeft en wat het doel van zijn 
bezoek is. En vooral: wat verwacht de gast van zijn bezoek? Hirschel: ‘Een zakenvrouw die een 
sterrenrestaurant bezoekt met een relatie om een deal te sluiten, wil vooral ongestoord dineren. 
Een echtpaar dat daar hun 40-jarig jubileum komt vieren, wil juist lekker in de watten worden 
gelegd. Als het goed is, heeft uw personeel daar oog voor. Zo niet, vraag dan subtiel door om 
het perfecte bedienconcept te kunnen bepalen. Want alleen als u de verwachting van uw gast 
weet, kunt u die overtreffen. Uit ons onderzoek blijkt dat die verwachting gebaseerd is op de 
prijs-kwaliteitverhouding, het menu, het interieur en natuurlijk: online recensies.’ 

Stap 1: Neem de juiste mensen aan - en test dat
Maar hoe zorgt u dat iedereen zijn rol in dat toneelstuk goed invult en zo verwachtingen over-
treft? ‘Daar kunt u uw personeel natuurlijk op trainen,’ legt Hirschel uit, ‘maar een aap leert 
u nooit autorijden, dus houd hier al rekening mee als u medewerkers aanneemt. De meeste 
restauranthouders nemen mensen aan op beschikbaarheid en ervaring. Maar veel belangrijker 
is of ze oprechte interesse in uw gasten hebben. Daar komt u snel achter via een presentatie 

of rollenspel. Hospitality moet in hun dna zitten! Minstens 50 procent van de totale waardering 
voor een restaurantbezoek wordt bepaald door de bediening. U kunt nog zo’n mooi interieur 
hebben en zo’n fantastische menukaart, de medewerkers maken het verschil.’

Stap 2: Train en coach uw personeel - voortdurend
En natuurlijk heeft het zin om uw personeel te coachen en te trainen in hospitality. ‘Dat vraagt 
wel wat van u als ondernemer,’ waarschuwt Hirschel. ‘U moet goed weten en duidelijk kun-
nen maken wat het hospitalitygevoel voor uw restaurant inhoudt en uiteraard zelf het goede 
voorbeeld geven. Hospitality is in mijn optiek oprecht blij zijn om anderen gelukkig te maken. 
U moet uitstralen dat u echt blij bent dat een gast voor uw restaurant heeft gekozen; dat u daar 
trots op bent en er alles aan zult doen om de gast gelukkig te maken. Uit onze onderzoeken blijkt 
helaas dat veel gasten in veel horecagelegenheden het gevoel krijgen dat ze blij mogen zijn 
geholpen te worden. Wat mij betreft zitten die ondernemers om de verkeerde redenen in het vak.’

Stap 3: Vraag om feedback - en doe er wat mee  
En als u dan met uw personeel er alles aan hebt gedaan om de verwachtingen van uw gasten te 
overtreffen, wilt u ook graag weten of de gast dat ook zo heeft ervaren. ‘Met die feedback kun 
u de prestaties in uw restaurant naar een hoger niveau tillen. Veel ondernemers onderschatten 
positieve (online) feedback. Het is natuurlijk geweldige gratis reclame, maar het doet ook veel 
met uw medewerkers. Deze krijgen bevestigd dat ze goed bezig zijn: het maakt ze trots.’ De 
uitdaging voor veel restaurants is de beste manier en het beste moment vinden om die feed-
back op te halen. ‘Uit onze onderzoeken komt naar voren dat de gemiddelde gast niet eerlijk 
is wanneer door een medewerker naar zijn ervaring wordt gevraagd. Pas wanneer de gast 
het restaurant verlaat en veilig zijn mening op een online platform kan zetten, is hij eerlijk(er).’
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Let op signalen
De meeste restauranthouders hebben dan ook een hekel aan Iens en andere recensiesites. 
‘Dat is feedback waar u weinig mee kunt. Uit ervaringen van gasten weten wij dat u beter de 
hele avond alert kunt blijven op signalen: hebben uw gasten het naar hun zin? Is er een klik 
met de medewerker? Maar ook simpele dingen als het gebruik van zout, het aantal keer dat 
een gast even weg loopt, et cetera. Als u deze signalen goed leest, kun u gastbeleving echt 
sturen; dat is hospitality 2.0. Wat in onze ervaring goed werkt als het gaat om feedback vragen, 
is het aanbieden van een tablet bij de rekening, waarop de gast makkelijk zijn feedback kan 
geven. Geef hem wel even de tijd! Een goede uitleg is even cruciaal: geef aan dat u oprecht 
geïnteresseerd bent in zijn mening en dat hij desgewenst anoniem feedback kan geven.’

Tip: blijf bij jezelf en handel vanuit uw oprechte interesse in de gast.’

Positieve feedback: ambassadeurs!
‘De mate waarin de gast feedback geeft, zegt al veel. Als hij heel summiere antwoorden geeft, is 
dat een duidelijk signaal dat het hem niet heel erg boeit en vaak maar ‘gewoon’ tevreden was,’ 
weet Hirschel. ‘Krijgt u een uitgebreider verhaal met persoonlijke quotes, dan weet u al snel 
dat het goed zit. U bent geslaagd in uw missie om een gast gelukkiger uw restaurant te laten 
verlaten. Vraag dan of hij een online recensie wil plaatsen. U helpt een gast een handje met 
zo’n online recensie door hem bij een volgend bezoek korting te bieden of een gratis dessert. 
We blijven tenslotte Nederlanders.’

De ultieme vorm van hospitality, is openheid creëren om ongevraagd 

feedback te geven.

Klachten ombuigen
Overal worden fouten gemaakt of verwachtingen gecreëerd die niet realistisch zijn. Wanneer 
u merkt dat een gast signalen uitzendt waaruit blijkt dat hij minder tevreden is, dan is het de 
kunst om een negatieve ervaring om te buigen naar een positieve. Dat is dé manier om ambas-
sadeurs te creëren. Uit onderzoek blijkt dat wanneer een klacht goed wordt omgebogen, die 
gast vrijwel altijd een ambassadeur wordt. En niet alleen dat, hij komt ook terug! Het ombuigen 
van klachten is ook echt hospitality 2.0: een grote uitdaging met een fantastisch potentieel. 
Ook voor uw medewerkers.’ 

Tevreden medewerkers
Volgens Hirschel is een medewerker ook een gast: ‘Het is bewezen dat blije medewerkers 
voor blije gasten zorgen. Biedt ze daarom veel ruimte aan om gasten gelukkiger te maken. Als 
uw medewerkers niet het mandaat hebben om ontevredenheid weg te nemen, voelen gasten 
dat onmiddellijk. Medewerkers willen zich gewaardeerd voelen en ze willen de flexibiliteit en 
de vrijheid om hun werk goed te kunnen doen. Daarnaast willen ze dat hun baas oprechte 
interesse in hen heeft, ze coacht en inspireert. Vraag ook hen geregeld om feedback! Vraag 
dan meteen of ze jou als werkgever willen aanbevelen. Daarmee weet u u ook gegarandeerd 
van voldoende personeel.’ 
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Hoe garandeert u  

een optimale klantbeleving?

Als gast in een restaurant wilt u zich 

niet alleen welkom, maar ook veilig 

voelen. U wilt niet bang hoeven zijn om 

van de trap te donderen of vergiftigd 

te worden. Ook wilt u in uw eigen 

jas weer naar huis. Als een gast toch 

gewond raakt of iets kwijtraakt, zal hij 

niet snel terugkomen en waarschijnlijk 

een negatieve online recensie plaatsen. 

Bovendien bestaat de kans dat hij u 

aansprakelijk stelt voor de schade. 

Beide risico’s kunnen funest zijn. Wat 

kunt u doen om dat te voorkomen?

Risico: materiële 
of lichamelijke schade (letsel)
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Aansprakelijkheid
Uw gasten kunnen u voor een aantal schades aansprakelijk stellen. De meest voorkomende zijn: 
•  morsen van heet voedsel (brandwonden en schade aan kleding/spullen);
•  kwijtraken/diefstal van persoonlijke spullen;
•  struikelen/vallen over drempels/van trappen;
•  voedselvergiftiging.

De directie is niet aansprakelijk...
Of u in alle gevallen ook daadwerkelijk aansprakelijk bent is een tweede. Wanneer u de gast 
vooraf op de risico’s wijst - bijvoorbeeld dat de garderobe niet bewaakt is - bent u niet aan-
sprakelijk voor eventuele schade. Maar lees vooral de polisvoorwaarden van uw aansprakelijk-
heidsverzekering voor bedrijven (AVB) nog eens goed na; daarin staat precies wat wel en niet 
is verzekerd. Vragen over aansprakelijkheid kunt u altijd stellen aan uw adviseur of verzekeraar. 
Bedenk ook dat een smet op uw reputatie vaak grotere financiële gevolgen heeft, dan een 
vergoeding van de geleden schade. Hieronder leest u welke maatregelen u kunt nemen, om 
uw gast een optimale ervaring in uw restaurant te bieden.

Veilig voedsel  
Het voedsel dat u in uw restaurant serveert, moet niet alleen lekker zijn, maar ook bereid 
met verse, veilige producten. Zorg dat uw keukenpersoneel werkt volgens de richtlijnen voor 
voedselhygiëne en dat de keuken dagelijks van top tot teen geboend wordt. En natuurlijk wilt 
u uw gasten warm voedsel voorzetten, maar goed opgeleide bedieningsmedewerkers weten 
hoe ze veilig moeten uitserveren. Twijfelt u daarover? Oefen dat dan nog eens met ze.

Allergieën
De Allergenenwetgeving verplicht u om uw gasten te informeren over allergenen: bestanddelen 
in uw maaltijden die een allergie kunnen veroorzaken. U bent niet verplicht om deze informatie 
uitgebreid, bij elk gerecht, op de menukaart te zetten. De melding ‘Heeft u een allergie? Meld het 
ons!’ is voldoende. Zorg wel dat uw bedienend personeel op de hoogte is van de allergenen in 
de gerechten op de kaart, zodat ze uw gasten kunnen informeren wanneer die daarom vragen.
 

Hygiëne
Door vers voedsel te bereiden met verse ingrediënten in een brandschone keuken, minimaliseert 
u het risico op voedselvergiftiging. U kunt dit borgen door uw personeel volgens de meest recente 

Hygiënecode te laten werken. Daarmee voldoet u bovendien aan de HACCP-eisen: de wettelijke 
voorschriften voor voedselveiligheid. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control 
Points. U kunt de meest recente Hygiënecode bestellen via de website van Horeca Nederland.
 

Stevig meubilair
Wankele tafels en stoelen zijn geen goede reclame voor uw zaak. Ze maken niet alleen een 
armoedige indruk, ze hebben een negatief effect op de klantbeleving. Vooral als uw gast 
door een stoel zakt of een tafel het begeeft. Dat risico is nog groter bij terrasmeubilair, dat 
onderhevig is aan weersinvloeden. Vervang op tijd uw meubilair!

Garderobe
Als restauranthouder doet u uw uiterste best om uw gasten een leuke tijd te geven. U vangt 
ze op bij de deur, neemt hun jas aan en brengt ze naar hun tafel. Aan het eind van de avond 
blijkt er een jas weg te zijn. Ondanks het bordje dat u niet aansprakelijk bent voor diefstal uit 
de garderobe, is dat natuurlijk een vervelend incident dat u kunt missen als kiespijn. Maar u 
bent niet aansprakelijk. Wat kunt doen om te voorkomen dat een gast ontevreden weggaat?
•  Neem de jas aan, vraag of er niets waardevols in de jassen zit. Wijs met een kwinkslag even 

naar het welbekende bordje.
•   Help de gasten bij het weggaan in hun jas. Daarmee heeft u meer controle op de garderobe. 

Als uw gasten zelf hun jas ophangen, kunt u weinig meer doen dan een oogje in het zeil 
houden en meerdere waarschuwingsbordjes ophangen.
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Struikelblokken
Zijn er verraderlijke drempels, trappen, afstapjes of lage plafonds in uw restaurant? Hang dan 
waarschuwingsbordjes op. Daarnaast is het heel klantvriendelijk om uw gasten persoonlijk op 
de gevaren te wijzen. ‘Let u op het afstapje?’, ‘Denk om uw hoofd!’ Voor u misschien vervelend 
om het iedere keer te moeten zeggen, maar verstandig is het wel. Zeker bij het vertrek, als uw 
gasten een glaasje op hebben. Ook omkrullende deurmatten en vloerkleden en gastvrij bedoelde 
rode lopers zorgen jaarlijks voor heel wat valpartijen!

Kindveilig
Steeds vaker nemen ouders hun kinderen mee uit eten. Gezellig, maar kindbezoek brengt flink 
wat risico’s met zich mee. Uw personeel kan struikelen over rondkruipend grut, de kinderen 
kunnen van hun stoel vallen, zich stoten aan tafelpunten of zich branden aan hete borden. Zorg 
daarom voor veilige kinderstoelen en maak uw restaurant kindveilig: plaats beveiligingsplaatjes 
op lage stopcontacten, zorg dat er geen losse elektriciteitsdraden liggen en plak stickers op 
glazen deuren en puien (ook handig voor volwassenen). Zorg ook dat speeltoestellen veilig 
en schoon zijn.

Brandveiligheid
Gezellig, die kerstversiering. Maar gebruik wel brandwerend geïmpregneerde versiering. Hang 
ze op of zet ze neer, ver van potentiële ontstekingsbronnen, zoals lampen of elektrische appa-
raten. Mocht er toch brand uitbreken, dan is het belangrijk dat er (gekeurde!) blusmiddelen 
voorhanden zijn en dat de nooduitgangen goed zijn aangegeven. Zorg dat nooduitgangen niet 
versperd zijn (of op slot!) en een panieksluiting hebben. Check regelmatig of alle nooduitgang-
bordjes nog verlicht zijn. 

Meer over het brandrisico voor uw zaak vindt u op abnamroverzekeringen.nl

Hulp bij een ramp
Ieder bedrijf met personeel is wettelijk verplicht altijd een medewerker aan het werk te heb-
ben, die opgeleid is als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Dus ook in uw restaurant moet er op 
elk moment (ook buiten openingstijden!) iemand zijn die collega’s en gasten eerste hulp kan 
verlenen en kan helpen bij brand of een andere calamiteit. Meer informatie leest u in het artikel 
op abnamroverzekeringen.nl: Hoe regelt u goede bedrijfshulpverlening?
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Risico: cybercrime

Wees zuinig op uw klantgegevens!

Cybercrime is het snelst groeiende 

risico voor ondernemers. Ook 

restauranthouders worden slachtoffer 

van diefstal of kaping van kostbare 

data. En als uw gasteninformatie op 

straat komt te liggen, kan dat ernstige 

gevolgen hebben voor uw reputatie. 

Om over torenhoge AVG-boetes nog 

maar te zwijgen. Awareness is het 

sleutelwoord, volgens Wessel Veltman 

van IT-beveiliger ESET Nederland. 

Wees u bewust van de gevaren en 

inbraakmogelijkheden binnen uw 

organisatie. En vooral: zorg dat uw 

personeel dat ook is.
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Dat overkomt u niet?
98 procent van alle ondernemers krijgt jaarlijks te maken met een vorm van internetcriminaliteit, 
ook in de restaurantbranche. Toch blijken de meeste ondernemers niet wakker te liggen van 
dit risico. ‘Mkb’ers zeggen vaak een IT-partner te hebben “die dat vast wel regelt”,’ vertelt 
Wessel. ‘Bovendien is de gangbare opvatting dat maatregelen tegen cybercrime alleen maar 
geld kosten en niets opleveren. Terwijl een datalek door een cyberaanval u enorme boetes en 
niet te vergeten: uw reputatie kan kosten. In 9 van de 10 gevallen is een cybercrime-aanval 
eenvoudig te voorkomen.’ Op de volgende pagina leest u hoe.

Lees ook het interview op abnamroverzekeringen.nl met een ondernemer die dacht dat hij zijn 
IT-zaakjes goed voor elkaar had, maar toch failliet ging na een hack. 

Grootste gevaren
Maar welke gevaren liggen er nu eigenlijk op de loer? 

Geautomatiseerde dreigingen De meeste aanvallen komen niet van een eenzame hacker die 
op zijn zolderkamertje probeert op uw systeem in te breken, maar van grootscheepse gepro-
grammeerde aanvallen met malware. De criminelen achter deze aanvallen schieten met hagel 
en dat levert altijd wel iets op. Er is immers in elk bedrijf wel één onoplettende medewerker die 
zich laat verleiden om op een verkeerde link te klikken.

Profiling We delen via sociale media heel wat af over wat we allemaal leuk en interessant 
vinden, maar dat werkt cybercriminelen in de hand. Want u bent aan de hand van wat u deelt 
en liket eenvoudig te profilen. Als groot fan van Marco Borsato bijvoorbeeld, zult u snel geneigd 
zijn te klikken op ‘Win kaartjes voor concert Marco Borsato’. Ook profiling gebeurt vaak geau-
tomatiseerd. Officieel mag dat vanaf de invoering van de AVG niet meer, maar hackers zullen 
daar geen boodschap aan hebben. Het biedt hen namelijk de kans om gerichter te schieten, 
in plaats van met hagel.

Ransomware Volgens Europol momenteel de grootste cyberdreiging voor het bedrijfsleven. 
Gaat uw scherm op zwart en krijgt u een melding dat u pas weer in uw reserveringssysteem 
kunt als u een x-bedrag heeft overgemaakt? Nooit op ingaan! abnamroverzekeringen.nl: 
3 tips: wat te doen bij een ransomware aanval. 

Identiteitsfraude Door op uw systeem in te breken, kunnen cybercriminelen u op diverse manieren 
geld afhandig maken. Ze kunnen bijvoorbeeld het rekeningnummer op openstaande facturen 
veranderen. U denkt dan dat u een factuur van een leverancier betaalt, maar in werkelijkheid 
gaat uw geld naar een andere rekening. En wat helaas ook nog steeds veel voorkomt, is dat 
criminelen de inloggegevens van een online bankaccount buitmaken en alle tegoeden wegsluizen.

Basis-preventiemaatregelen
Bovenstaande risico’s kunt u verkleinen met deze relatief eenvoudige en betaalbare maatregelen:

Voer een sterk wachtwoordbeleid in Tips: hoe langer een wachtwoord hoe beter (een zin is 
beter dan een woord). Gebruik minimaal een hoofdletter, een cijfer en een teken. Verander het 
wachtwoord elke 3 maanden en hergebruik nooit oude wachtwoorden.

Zorg voor phishing-awareness Voorkom dat u of een van uw medewerkers op een onbetrouw-
bare link klikt en daarmee de digitale deur openzet voor inbrekers. Meer informatie hierover 
leest u in 7 tips om phishing te voorkomen

Weet waar uw kwetsbaarheden zitten Waar in de organisatie gebruikt u gevoelige informatie? 
Hoe heeft u die beschermd? Zitten die achter een goede firewall? Gebruikt u goede antivirus-
software, eventueel met een Intrusion Detection Prevention System (IDPS)?

Maak regelmatig back-ups Na een ransomware-aanval kunt u snel weer verder (zonder te 
betalen!). 

Beveilig de fysieke toegang tot pc’s en servers Zorg dat pc’s automatisch vergrendelen als ze 
niet gebruikt worden. Druk uw personeel op het hart nooit hun account uit te lenen aan een 
ander en voorzichtig te zijn met werken in openbare ruimtes.

Meer tips vindt u op abnamroverzekeringen.nl bij Cybersecurity.
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Voldoet u aan de AVG/GDPR?
Sinds 25 mei 2018 moeten alle Nederlandse bedrijven voldoen aan de nieuwe Europese priva-
cywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, internationaal bekend 
als de GDPR: General Data Protection Regulation). Ieder bedrijf dat privacygevoelige gegevens 
verwerkt, moet dan aantoonbaar maatregelen hebben getroffen om de veiligheid van die gege-
vens te kunnen waarborgen. Doet u dat niet en worden privacygevoelige gegevens gestolen? 
Dan kunt u een boete van 4 procent van uw (wereldwijde) jaaromzet krijgen. 

Gratis wifi en de AVG 
Gratis wifi is fijn voor uw gasten en u heeft er ook nog wat aan. Uw gasten mogen uw wifi-net-
werk gebruiken, mits ze zich aanmelden via Facebook of met hun e-mailadres. Die gegevens 
kunt u mooi gebruiken voor uw marketingdoeleinden! Sinds de invoering van de AVG mag dat 
alleen nog, als uw gasten u daar expliciet toestemming voor geven. Een opt-in heet dat, die u 
kunt aanbieden in het aanmeldscherm. Omdat de AVG strengere eisen stelt aan toestemming 
van verwerking, moet u daar heel duidelijk bij vermelden wat u met die gegevens gaat doen 
en hoe lang u die bewaart. 

Heeft u een goede verwerkersovereenkomst?
U bent als aanbieder van gratis wifi eindverantwoordelijk voor wat er met die gegevens gebeurt. 
Als u wifi aanbiedt via een dienst als SO WIFI of Fieber, controleer dan het contract met de 
dienstverlener. Voldoet deze aan de eisen die de AVG aan verwerkersovereenkomsten stelt? 
Zo niet, dan moet u de afspraken met die dienstverlener aanpassen. 

Risicoprofiel informatie
Welke gegevens over uw gasten u ook bewaart, u moet voor de AVG altijd kunnen verantwoorden 
voor welk doel u ze gebruikt (volgens welke grondslagen) en bewaart en voor welke periode. 
Uw gasten hebben voortaan het recht te weten wat u doet met hun gegevens. U bent dan ook 
verplicht bij te houden hoe u die gegevens verwerkt. Nog belangrijker is het risicoprofiel van 
die gegevens. Wat is het risico als deze gegevens openbaar worden gemaakt? Hoe hoger het 
risico, hoe beter uw beveiliging moet zijn. 

Een AVG-boete voorkomen? Lees dan zeker de tips in dit artikel:  5 tips om een AVG-boete te 
voorkomen
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De mens als 
medewerker

Zonder tevreden medewerkers geen 

tevreden gasten. Het wordt steeds 

moeilijker om aan goed personeel 

te komen. Ze behouden is een 

tweede. Hoe voorkomt u verzuim? 

En wat doet u als een belangrijke 

medewerker uitvalt?
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Risico:   
gewond personeel 

(letsel)

Hoe creëert u een veilige 

werkomgeving?

De keuken zit vol gevaren. Vuur, scherpe 

messen, hete frituurolie en kokend 

water komen samen in een ruimte waar 

mensen heel hard werken. Natuurlijk 

zijn het professionals die in uw keuken 

het eten bereiden. Maar als werkgever 

bent u wel verantwoordelijk en dus 

aansprakelijk als er wat misgaat. Neem 

dus vooral preventiemaatregelen en 

bovendien: zorg dat uw medewerkers 

zich daaraan houden!
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Belangrijkste risico’s in de keuken
Een ongeluk voor medewerkers zit in een klein hoekje. Wekelijks raken 1 op de 15 medewerkers 
in de horeca zodanig gewond, dat verder werken niet mogelijk is. Met alle gevolgen van dien 
voor de continuïteit van uw zaak. De belangrijkste oorzaken: uitglijden, snijden en verbranden. 
Zorg bijvoorbeeld voor de juiste blusmiddelen en goed bereikbare en passende deksels om de 
frituur bij brand te kunnen afdekken.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid is een risico dat door veel horecaondernemers over het hoofd wordt gezien. 
Want natuurlijk doet u uw werk zo goed mogelijk en zorgt u goed voor uw personeel. Toch kan 
een medewerker u aansprakelijk stellen voor schade, waar u verantwoordelijk voor wordt 
gehouden. Die schade kunt u verzekeren, maar het is beter die te voorkomen.

Zie toe op naleving
Keukenmedewerkers dragen veiligheidsschoenen, brandvertragende horecakleding en weten 
hoe ze veilig in de keuken moet werken. Dat is een kwestie van trainen, bespreken maar ook 
van controleren. En als een medewerker zonder veiligheidsschoenen op het werk verschijnt, 
stuurt u die naar huis om ze op te halen. Neem niet het risico op letsel, ook niet als u een grote 
groep verwacht voor de lunch. Stel dat hij een scherp mes op zijn voet laat vallen of uitglijdt 
met een pan hete soep in zijn handen … U bent dan niet alleen aansprakelijk voor letsel, maar 
u mist voorlopig ook een medewerker.

Waar liggen de risico’s in uw bedrijf?
Ieder hotel heeft zo zijn zwakke plekken die de veiligheid en gezondheid van medewerkers (en 
gasten) in gevaar kunnen brengen. Denk aan gladde badkamervloeren, werken met schoon-
maakmiddelen en losliggende vloer- of trapbedekking. Een risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) geeft u snel inzicht in die zwakke plekken en daarmee in risico’s waar u aansprakelijk 
voor kunt worden gesteld. 

De RI&E richt zich niet alleen op gevaarlijke situaties of achterstallig onderhoud, maar ook op 
de inrichting van de werkplek, werkdruk en hoelang uw medewerkers achtereen moeten staan.  

De RI&E is dus een prima basis voor uw arbobeleid en bestaat uit:
1) een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf.
2) een plan van aanpak om die risico’s te verminderen of uit te sluiten.

Meer nuttige informatie over veilig werken en werkgeversaansprakelijkheid, vindt u op  
abnamroverzekeringen.nl
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Risico: loondoorbetaling

Langdurig zieke medewerker kost 

meer dan u denkt.

In de restaurantbranche is het 

ziekteverzuim relatief laag: 2,2 

procent, tegenover 4,3 procent voor 

alle sectoren gemiddeld. Dat komt 

doordat veel personeel jong is en werkt 

op oproepbasis. Maar als een vast 

personeelslid uitvalt, bent u meteen 

driedubbel de klos: u mist iemand met 

de nodige kennis en ervaring, u moet 

loon doorbetalen én u moet verplichte 

stappen zetten volgens de Wet 

verbetering poortwachter. 
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Loon doorbetalen
Voor een kleine zaak kan het wegvallen van een belangrijke medewerker - zoals een be-
drijfsleider of chef-kok - rampzalig zijn. Dat kunt u ook lezen in het interview met een failliete 
horecaondernemer. De eerste twee jaar dat een medewerker ziek is, moet u volgens de nieuwe 
horeca-cao het eerste jaar 95 procent en het tweede jaar 75 procent van zijn loon doorbetalen. 
Bovendien is en blijft een langdurig zieke medewerker een enorm financieel risico. U betaalt 
namelijk niet alleen loon door, maar ook de kosten voor vervanging, re-integratiebegeleiding, 
bedrijfsarts, opleiding et cetera.
 

Dragen of verzekeren?
Kleinere werkgevers denken dat zij het loondoorbetalingsrisico niet hoeven te verzekeren, terwijl 
het risico bij hen groter is. Want uitval van één werknemer, heeft vaak al een enorme impact 
en niet alleen op de loonkosten. Veel horecaondernemers sluiten pas een verzuimverzekering 
(ook wel ‘loondoorbetalingsverzekering’ genoemd) af als ze gaan uitbreiden, terwijl de impact 
van verzuim dan lager is (want relatief kleiner). Heeft u onvoldoende reserve heeft om dit risico 
te dragen? Dan is het verstandig een verzuimverzekering (loondoorbetalingsverzekering) af te 
sluiten. Onafhankelijke informatie over de verzuimverzekering vindt u op abnamroverzekeringen.nl.

Wet verbetering poortwachter
Als een medewerker langere tijd ziek blijft, verplicht de Wet verbetering poortwachter u tot 
veel extra werk, zoals het aanleggen van een dossier over de langdurig zieke medewerker. 
In het artikel Wat moet u volgens Wet verbetering poortwachter doen bij langdurige ziekte? 
Op abnamroverzekeringen.nl. vindt u een duidelijk overzicht van de stappen die u en de zieke 
medewerker moeten nemen bij langdurige ziekte.

Meer informatie vindt u in het expertblog op abnamroverzekeringen.nl: 
Wet verbetering poortwachter: wat moet u doen bij langdurig ziekteverzuim?
 

Zieke oproepkrachten
Als een oproepkracht zich ziek meldt, roostert u iemand anders in - wel zo makkelijk. Maar als 
die persoon een vast oproepcontract heeft en langer dan een dag ziek is, heeft hij mogelijk recht 
op loondoorbetaling, afhankelijk van het type contract en het aantal uren dat de werknemer 
in de voorgaande maanden heeft gewerkt. De hoogte van de betaling wordt gebaseerd op het 
gemiddelde aantal uren dat hij in de 13 weken daarvoor gewerkt heeft.

Belangrijkste uitvalrisico’s
Met stip op 1 in de lijst van oorzaken van uitval staat een te hoge werkdruk. Vooral in een klein 
hotel is er maar weinig flexibiliteit mogelijk. Tijdens piekdrukte moet er door iedereen non-stop 
doorgewerkt worden. Andere belangrijke uitvalrisico’s zijn:
•  Ernstige verwonding door snijden, branden of uitglijden 
•  Zware werkomstandigheden: lang achter elkaar staand werken.
•   Agressie en geweld: ontevreden of beschonken gasten. Of nog traumatischer: een overval.

Meer informatie over het voorkomen van deze risico’s vindt u op abnamroverzekeringen.nl.

32 Restaurantgids 33Restaurantgids

https://www.abnamroverzekeringen.nl/artikelen/2020/08/is-het-voordeliger-om-eigenrisicodrager-te-worden
https://www.abnamroverzekeringen.nl/artikelen/2020/08/is-het-voordeliger-om-eigenrisicodrager-te-worden
https://www.abnamroverzekeringen.nl/artikelen/2020/08/is-het-voordeliger-om-eigenrisicodrager-te-worden
https://www.abnamroverzekeringen.nl/artikelen/2018/11/wet-verbetering-poortwachter-langdurig-ziekteverzuim 


Financiële steun
Simon Peereboom, relatiemanager Inkomensverzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen, 
adviseert om ondanks alle drukte in de zaak, eens een paar uurtjes te besteden aan de studie van 
subsidiemogelijkheden. ‘Een goed inzicht en daarop gebaseerd beleid kan een grote, positieve 
invloed hebben op uw financiële situatie. Zo was ik laatst bij een stel dat samen een restaurant 
runde. De vrouw werkte al maanden door met een ontstoken schoudergewricht. ‘Zo gaat dat 
nu eenmaal als je een eigen zaak hebt.’ Ze wist niet dat ze haar arbeidsongeschiktheidsver-
zekering ook kon aanspreken op een gedeeltelijke vergoeding. Voor dat bedrag kunnen ze nu 
een of twee keer per week een vervanger inhuren.’

Loonkostenvoordeel
Ook blijken maar weinig restauranthouders op de hoogte van de nieuwe regeling voor loon-
kostenvoordeel (LKV): een jaarlijkse tegemoetkoming als u werknemers uit bepaalde groepen 
aanneemt. Het UWV biedt loonkostenvoordeel bij indienstneming van:
• oudere werknemers (56 jaar en ouder);
• arbeidsbeperkte werknemers (nieuw in dienst of herplaatst);
• werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en ‘scholingsbelemmerden’.

Met plezier naar het werk
Het verloop in restaurantpersoneel is vaak hoog. U biedt uw personeel al een gezonde en veilige 
werkomgeving. Maar hoe zorgt u ervoor dat u uw mensen aan u bindt? Hoe zorgt u dat tijdelijke 
krachten bij vertrek zelf een vervanger aandragen omdat ze met zoveel plezier bij u hebben 
gewerkt? Als u plezier in het werk van uw werknemers kunt brengen, houdt u het verloop en 
het verzuim laag. Wat kunt u daarvoor doen?
•  Laat zien dat u uw medewerkers waardeert. Geef regelmatig een compliment; dat stimuleert 

ze hun werk zo goed mogelijk te doen.
•  Investeer in arbeidsvitaliteit. Werken in een restaurant is zwaar. Neem maatregelen om uw 

mensen gezond en vitaal te houden.
•  Investeer in de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers. Biedt waar mogelijk door-

groeimogelijkheden.
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Interview: Failliet door ziekte medewerker

‘De loondoorbetaling werd ons te veel’

Wanneer Michel Groot (42) in 2012 een erfenis krijgt, besluit hij zijn ambitie waar te maken: 
een eigen horecazaak in het centrum van zijn geboortestad. Maar nog geen 2 jaar later valt het 
doek voor zijn bedrijf. Michel en zijn vrouw worden persoonlijk failliet verklaard en belanden 
in de schuldsanering. De oorzaak: een zieke medewerker die hij volledig moet doorbetalen. ‘Ik 
heb zelf ook fouten gemaakt, maar de verplichte loondoorbetaling bij ziekte werd ons te veel.’

‘Mijn moeder overleed in 2011,’ vertelt Michel. ‘Toen begin 2012 de erfenis was afgewikkeld, 
bleef er voor mij een slordige vijftigduizend euro over.’ Als bedrijfsleider in de horeca ziet Michel 
zijn kans. ‘Een eigen zaak, dat wilde ik altijd al. Ik wist dat de eigenaresse van een goedlopend 
eetcafé haar zaak wilde verkopen. Ik ging met haar praten en we waren er snel uit. Wel had 
ik extra financiering nodig voor de goodwill en inventaris. Ook wilde ik nog wat aanpassingen 
in de zaak doorvoeren. Ik schreef een businessplan en de bank bleek bereid om € 70.000,- te 
financieren. Die financiering kreeg ik alleen onder voorwaarde dat ik persoonlijk borg zou staan. 
Dat kon, want mijn koopwoning had een overwaarde van rond de € 80.000,-.’

Continuïteit in de zaak 
Op 1 juli nam Michel de zaak over, inclusief 2 personeelsleden, een kok en een bedienings-
medewerker. ‘Daarmee verwachtte ik continuïteit in de zaak te houden. Mijn prognose was 
de laatste jaaromzet van drie ton te laten stijgen naar drieënhalve ton. Ik rekende mezelf een 
ondernemerssalaris van vijftigduizend euro toe en verwachtte een jaarwinst tussen de tien 
en zestigduizend euro, afhankelijk van de groei. Ook leasete ik een auto. Ik zag de toekomst 
positief in.’

Volgens prognose
In de eerste maanden na de heropening gaat het de goede kant op. De omzet loopt volgens 
prognose, Michel betaalt netjes alle rekeningen, net als de salarissen. Thuis is er meer te 
besteden. Michel maakt lange werkweken, maar geniet van zijn ondernemersbestaan. Om 
kosten te sparen, werkt zijn vrouw Amanda vaak mee in de zaak. 

Heftig nieuws
Maar dan meldt in december kok Martin zich ziek. Hij had slecht nieuws gekregen in het zieken-
huis. De behandelingen zouden al snel beginnen en hij verscheen per direct niet meer op het 
werk. ‘Dat was heftig,’ vertelt Michel. ‘Hij was al wel eens eerder weggeweest voor vakantie, 
maar toen was alles helemaal voorbereid en hadden we ook de menukaart wat aangepast. 
Nu viel hij zomaar weg.’

Salaris doorbetalen
Michel gaat zelf de keuken in en Amanda neemt de bar en bediening waar. Intussen bezinnen 
ze zich op een vervanger voor Martin. Maar wanneer Michel bij UWV informeert naar een 
ziekengeldregeling, krijgt hij een bericht dat hard aankomt: de komende 2 jaar moet Michel 
het salaris van Martin zelf volledig doorbetalen. ‘Het bleek dat ik geen verzuimverzekering 
had afgesloten. Mijn verzekeringsadviseur had me daar bij de overname wel op gewezen, dat 
bleek ook uit het adviesrapport, maar ik had dit uit kostenoogpunt afgewezen. Achteraf een 
verkeerde beslissing.’ 

Minder goede recensies
In januari, februari en maart zijn de omzetten in de horeca altijd minder dan in de rest van 
het jaar. Om de salariskosten te drukken, blijft Michel in de keuken en nemen Amanda en 
een vriendin zijn taken over in de zaak. ‘We werkten heel hard, maar hielden er te weinig aan 
over. Om te besparen, voerde ik minder items op de kaart en ik kocht goedkoper in. Ik raakte 
vermoeid en mijn vrouw werd prikkelbaar. Al snel verschenen er minder goede recensies op 
Google, TripAdvisor en IENS.’
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Omzet loopt terug
Het gaat bergafwaarts met het ondernemerskoppel én met de zaak. ‘In mei moesten we de 
vakantiegelden betalen en in juni de loonbelasting hiervan. We hadden toen zo weinig geld 
op de bank dat we in juni onze aflossing, leasetermijn en hypotheek oversloegen. De omzet
bleef teruglopen. We hadden stress over geld en waren veel aan het werk om rekeningen te 
betalen. De gasten merkten dat natuurlijk. Onze reputatie ging verder achteruit. ’

De bank belt
Een aantal maanden later krijgt Michel een telefoontje van de bank. De kasstroom op de reke-
ning-courant is te laag voor het uitstaande krediet. Ook zag de bank onregelmatigheden in de 
betalingen van de rente en aflossing. De bank eist snelle beterschap en bevestigt dat in een 
aangetekende brief. Ook andere schuldeisers – zoals de huurbaas en de vleesleverancier - laten 
van zich horen. ‘Gelukkig kon ik het leasecontract van de auto kosteloos opzeggen, maar die 
besparing was niet genoeg. De omzet bleef achter.’

Persoonlijk failliet 
In december volgt een gesprek bij de bank. De boodschap is duidelijk: binnen 2 maanden moet 
de bankschuld van nog bijna € 60.000,- volledig zijn terugbetaald, anders volgt gedwongen ver-
koop van de woning. Het huis gaat in de verkoop, maar dit mag niet meer baten. De huizenmarkt 
zit nog behoorlijk op slot en een serieus bod blijft uit. In februari 2014 valt het doek. Vanwege 
de openstaande vorderingen en gebrek aan baten worden Michel en zijn vrouw persoonlijk 
failliet verklaard. Het huis wordt door de bank geveild en ze belanden in de schuldsanering. 

Overlevingskans
Inmiddels is de schuldsanering beëindigd en wonen ze in een huurhuis. Michel en Amanda 
werken beiden weer in loondienst in de horeca. Michel: ‘Ik heb zelf ook fouten gemaakt, 
maar de verplichte loondoorbetaling bij ziekte werd ons gewoon te veel. Met een verzekering 
hadden we het overleefd. Dan hadden we een andere kok kunnen betalen. De zaak had dan 
zeker nog bestaan.’

*De gebruikte namen in dit interview zijn om privacyredenen gefingeerd.
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7 dingen die u moet doen na een bedrijfsongeval

Een kok krijgt een pan hete soep over zich heen. De bediening struikelt over een losliggend 
snoer. Wat moet u doen als één van uw medewerkers een ongeval op het werk krijgt? Wanneer 
bent u aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt? Kennispartner ARAG heeft het 
voor u op een rijtje gezet met dit overzichtelijke stappenplan voor werkgevers.

Welk risico loopt u?
U hoopt dat het nooit gebeurt in uw bedrijf: een medewerker die een ongeluk krijgt tijdens het 
werk. Maar het is helaas de dagelijkse realiteit: zo’n 600 keer per dag - bijna een half miljoen 
keer per jaar - krijgt ergens in Nederland een werknemer een ongeluk op het werk. Als werk-
gever kunt u dus maar beter goed voorbereid zijn op bedrijfsongevallen.

Stappenplan bij ongeval op het werk
Uiteraard moet u na een ongeluk op de werkvloer als eerste zorgen dat het slachtoffer eerste 
hulp krijgt. Als het goed is, komt de bhv’er direct in actie. Vervolgens moet u als werkgever een 
aantal belangrijke dingen doen. 7 om precies te zijn:

1. Meld het ongeval bij de Inspectie SZW
Melden kan telefonisch of online. Heeft uw medewerker blijvend letsel? Moest hij naar het 
ziekenhuis? Of nog erger: is hij aan zijn verwondingen overleden? In die gevallen is een melding 
verplicht. Doet u dat niet, dan kunt u een boete tot wel € 50.000,- krijgen. 

2. Meld het ongeval bij uw verzekeraar
Meld de gebeurtenis zo snel mogelijk bij uw verzekeraar. Het gaat dan om uw aansprakelijkheids-
verzekering voor bedrijven, de collectieve ongevallenverzekering die u voor uw medewerkers 
heeft afgesloten of de werkmateriaalverzekering. In de polis staat de termijn waarbinnen de 
gebeurtenis en de schade moeten zijn gemeld.

3. Meld het ongeval bij het UWV
Als uw werknemer door het ongeval niet kan werken, meld dan ook bij het UWV dat de ziekte 
het gevolg is van een bedrijfsongeval.

4. Registreer het ongeval
Is uw werknemer niet in staat om te komen werken door het ongeval? Dan moet u het ongeval ook 
opnemen in een ongevallenregister. Het ongevallenregister maakt deel uit van de verplichte RI&E.

5. Check de cao
Daarin zijn nog wel eens afwijkende regelingen opgenomen over loondoorbetaling en over 
vergoeding van de kosten die uw werknemer door het ongeluk maakt.

6. Verzamel bewijs
De werknemer kan de werkgever aansprakelijk stellen voor de schade als hij blijvend of tijdelijk 
letsel heeft. Dat kunnen medische kosten zijn, zoals de eigen bijdrage en het eigen risico, maar 
ook extra reiskosten, huishoudelijke hulp, verlies aan inkomsten of smartengeld. U als werkgever 
moet aantonen dat u voldoende maatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen: dat  
er veiligheidsinstructies zijn gegeven en dat er toezicht was op de naleving daarvan.

7. Kijk of het nodig is om de RI&E aan te passen
Werkgevers zijn verplicht de RI&E (de risico-inventarisatie & -evaluatie) aan te passen als 
daar aanleiding voor is. Denk hierbij aan gewijzigde arbeidsomstandigheden of als blijkt dat 
de huidige RI&E niet volledig is.

Aansprakelijk gesteld voor de schade na een bedrijfsongeval?
Stelt de werknemer u aansprakelijk voor de schade die hij lijdt door het bedrijfsongeval? Neem 
dan zo spoedig mogelijk contact op met de verzekeringsmaatschappij waar u de aansprakelijk-
heidsverzekering voor bedrijven (AVB) heeft afgesloten. Wanneer blijkt dat u aansprakelijk bent, 
dan moet u de schade uit eigen middelen vergoeden. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw 
onderneming. Daarom is het verstandig een goede aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering? Of dekt uw polis de kosten niet, of maar voor een 
deel? Dan is het raadzaam juridisch advies in te winnen bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Uw 
rechtsbijstandsverzekeraar zal de aansprakelijkheid onderzoeken en waar nodig verweer voeren.
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Door kunnen 
met ondernemen

Goede zorg voor gasten en personeel 

is belangrijk. Maar dan moet u wel een 

pand hebben om in te kunnen werken. 

Naast uitval van een belangrijke 

medewerker zijn brand en waterschade 

uw grootste vijanden. We zetten 

in dit hoofdstuk de belangrijkste 

preventiemaatregelen voor u op een 

rijtje.
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Risico: 
bedrijfsstilstand 

door brand of 
waterschade

Water en vuur, twee vijanden van 

elkaar én van uw zaak. Want na een 

brand, lekkage of overstroming kunt u 

voorlopig uw gasten niet ontvangen. 

Ook hier geldt: voorkomen is altijd het 

beste. Want zelfs als u goed verzekerd 

bent, kunt u niet direct verder. 
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Grootste brandrisico: elektra
Brand is eigenlijk altijd funest voor de voortgang van uw bedrijf. Ook als uw restaurant niet 
volledig afbrandt, zal de rook- en waterschade uw bedrijf langere tijd stilleggen. En u moet er 
al helemaal niet aan denken wat er kan gebeuren als er mensen in uw restaurant aanwezig zijn 
als er brand uitbreekt. Op risicosinbeeld.nl vindt u een overzicht van de belangrijkste brandver-
oorzakers. De grootste boosdoener is gebrekkige elektra. Een risico dat helaas vaak verborgen 
is. Daarom raden we u om regelmatig de elektra in uw zaak te laten keuren. 

Bakdampafzuiging
Een ander groot, maar verborgen brandrisico in horecakeukens, is de vetaanslag in het af-
zuigkanaal boven het fornuis. Als dat vlam vat, ontstaat er binnen een mum van tijd een grote 
brand, waar de brandweer vaak maar moeilijk bij kan, zodat het pand niet meer te redden is. 
Een dergelijke brand slaat al snel over naar de buren. Als blijkt dat u het afvoerkanaal niet tijdig 
heeft laten reinigen, bent u ook nog eens aansprakelijk voor hun schade. 

Denk aan de buren
Andersom kan ook gebeuren: u heeft een schitterend bedrijf, voldoet aan alle normen en toch 
gaat uw zaak in vlammen op. Door een brand bij de buren. Veel brandschades ontstaan bij de 
buren en slaan over. Het is dan ook helemaal niet verkeerd om eens te kijken hoe het er bij 
hen uitziet. Staan er dozen en ander afval tegen de achtergevel? Is de keukenapparatuur met 
17 verlengsnoeren aan elkaar geknoopt? Maak het brandrisico van die zaken bespreekbaar, 
want dat is groot. Staat de buurman daar niet voor open, dan kan mediation een oplossing zijn. 
Niets doen is geen optie.

Bewust personeel
Net als bij veiligheid in de keuken, speelt risicobewustzijn van uw personeel een grote rol bij 
brandveiligheid. Zorg dat ze weten dat ze niet de frituur aan kunnen zetten en dan elders pauze 
gaan houden. Op die manier ontstaan regelmatig branden. Zorg ook dat ze met brandblusap-
paratuur kunnen omgaan. Dat ze bijvoorbeeld weten hoe ze een blusdeken moeten gebruiken 
en dat ze vet met een poederblusser moeten blussen. Lees meer in het blog: Een frituurbrand 
blussen, hoe doe ik dat?

Warmwaterketel
Grote restaurants maken voor de verwarming en warmwatervoorziening gebruik van grote 
warmwaterketels. Deze vormen een extra groot risico, omdat ze bij overdruk kunnen ontplof-
fen. Ook hier is dus regelmatig onderhoud nodig, maar daarbuiten moet uw personeel vinger 
aan de pols houden. Als de ketel een automatische watertoevoer heeft, moet het waterniveau 
regelmatig gecontroleerd worden. De meters die de druk aangeven, moeten meerdere keren 
per dag gecheckt worden. Zorg er verder voor dat uw personeel weet wat ze moet doen bij 
een (dreigende) calamiteit: bijvoorbeeld wanneer de druk te veel oploopt of als er brand is 
uitgebroken. Zorg dat de noodprocedure om de ketel uit te schakelen naast de ketel hangt. 
Houd regelmatig een calamiteitenoefening.

Waterschade
Een ontplofte ketel leidt tot brand- en waterschade. Waterschade kan verder op een aantal 
uiteenlopende manieren ontstaan: door extreem veel regen of sneeuw, een defect koffieapparaat 
of (vaat)wasmachine, een kapotte waterleiding of door bluswerkzaamheden (bij de buren). Als 
u een plat dak heeft, kunt u zelf heel goed maatregelen nemen om waterschade te voorkomen. 
Defecte apparaten voorkomt u door ze goed te (laten) onderhouden en regelmatig te laten keuren.

Check uw polis
Kijk ook even of uw bedrijfsschadeverzekering voldoende dekking biedt. Niet alleen de verzekerde 
som, maar ook de uitkeringstermijn (de periode waarin uw bedrijf stilligt) is van groot belang. 
Bedenk dat het al snel een jaar kan duren voor u weer open kunt. Zeker als u vergunningen 
moet aanvragen om te mogen ver- of herbouwen, zoals de eigenaar van een strandtent. 
Een bijkomend voordeel van een goede verzekering is, dat na een calamiteit de verzekeraar u 
direct hulpdiensten stuurt om zaken te regelen en de rotzooi op te ruimen. 

Meer informatie over hoe u zich als restauranteigenaar kunt voorbereiden op bedrijfsschade 
vindt u op abnamroverzekeringen.nl.
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Interview: 

Nachtmerrie strandtentexploitant wordt werkelijkheid

Waar iedere horecaondernemer bang voor is, gebeurde John Griffioen: in de nacht van 8 op 9 juni 
2014 brandde zijn florerende strandtent volledig af. Hoewel hij goed verzekerd was, volgde een 
moeilijke periode van onzekerheden en vertraging bij het krijgen van de juiste vergunningen.

Uit de as herrezen
In 2018, vier jaar na de brand, draait Beachclub Aloha als nooit tevoren. Alsof er nooit iets ge-
beurd is. John en zijn compagnon bouwden in 2005 als eersten een strandtent op de punt van het 
strand bij Wijk aan Zee, naast de monding van het Noordzeekanaal. Al snel werd Aloha de nieuwe 
favoriete strandtent van hip Amsterdam.

Misschien valt het mee
Direct na het telefoontje dat er brand was, haastte John zich naar de rampplek. Aanvankelijk dacht 
hij nog dat de boel kon worden opgeknapt, tot de schade-expert met het oordeel ‘totaalverlies’ 
kwam. John: ‘Eerst besef je het niet. Je denkt: het staat nog, misschien valt het mee. We gaan 
schoonmaken en volgende week weer open. Toen de schade-expert zei: “Het moet gesloopt 
worden,” is het alsof de grond onder je wegvalt.’

Spannende periode
John en zijn compagnon waren goed verzekerd ‘Ik hield er rekening mee dat de Noordzee ons 
bedrijf een keer kon komen pakken. Met vuur had ik geen rekening gehouden, maar het effect is 
hetzelfde.’ Na onderzoek bleek een starter van een tl-balk de boosdoener. De ‘kleine lettertjes’ in 
de polis zorgden nog even voor een spannende periode. John: ‘Volgens de polis moeten we eens 
in de drie jaar een NEN-keuring laten verrichten van de elektrische installatie. De laatste keer 
bleek vier jaar geleden. We hebben toen vijf dagen heel veel stress gehad of er wel uitgekeerd 
zou worden. We hebben alles gedaan om iedere vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Het 
moment dat we akkoord kregen, was dan ook heel emotioneel.’

Fijn vertrouwenspersoon
Na zo’n ramp is het fijn als u te maken krijgt met mensen die u vertrouwt. John belde daarom meteen 
zijn contactpersoon bij ABN AMRO Verzekeringen. ‘Huub zei me: Er gaan heel veel bedrijven bellen 
om hun diensten aan te bieden. Ga daar niet op in; ik breng je in contact met de goede mensen.” 

We hebben een bevriende registeraccount ingeschakeld als zakelijk vertrouwenspersoon en 
woordvoerder, dat was heel positief. Hij werd niet gehinderd door emoties en heeft veel verstand 
van zaken. Hij en Huub hebben ons heel veel gesteund, dat maakte de situatie een stuk minder naar.’

Zes maanden wachten
Wat u als ondernemer van tevoren niet bedenkt, is dat u na een totaalverlies nieuwe vergunningen 
nodig hebt om te mogen herbouwen. John: ‘We dachten dat we direct aan herbouw konden be-
ginnen. Na een volledige brand, moet je voldoen aan de huidige vergunningsregels. De gemeente 
heeft de afgelopen tien jaar dit gebied van een vrijstaat veranderd in een super-gereguleerde 
zone. Daardoor heeft het zes maanden geduurd voordat we alle nodige vergunningen hadden 
om te mogen herbouwen.’

Bedrijfsstilstand
Gelukkig waren de strandtentondernemers verzekerd voor 12 maanden bedrijfsstilstand, op advies 
van hun tussenpersoon. ‘Dat heeft ons enorm geholpen, want we hebben geen financiële stress 
gehad. Daarom adviseer ik de ondernemers vanavond om voldoende tijd te reserveren voor het 
vergunningentraject. Van tevoren sta je er niet bij stil dat je langs heel veel loketten moet. En het 
begrip ‘haast’ kennen ambtenaren niet en ook hebben ze maar weinig empathie voor de ondernemer.’

Goed advies
John deelt zijn ervaringen graag met andere ondernemers: ‘Hoe je emotioneel reageert na een 
dergelijke ramp kun je niet voorspellen. Dat is bovendien voor iedereen anders. Maar ik kan je 
wel vertellen dat je op de kleine lettertjes in je polis moet letten. 99,9% doet de polis direct na 
ontvangst in een mapje, zonder de voorwaarden goed na te lezen. En laat de nodige controles 
en keuringen doen! Bij ons was het ook geen laksheid, onwil of geen zin om te investeren, we 
dachten gewoonweg niet na over de mogelijke gevolgen.’
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Notities



ABN AMRO VERZEKERINGEN bedankt de volgende personen 
voor hun bijdrage aan deze gids: 
Hirschel Hessel, Chief Happy Customer KCM Survey
Simon Peereboom, relatiemanager Verzekeren Inkomen & Zorg ABN AMRO Verzekeringen
Henk-Jan van Dalen, senior acceptant ABN AMRO Verzekeringen
Bert Draaijer, senior schadebehandelaar ABN AMRO Verzekeringen
Wessel Veltman, adviseur IT-beveiliger ESET Nederland
John Griffioen, mede-eigenaar strandpaviljoen Aloha

Ondanks het feit dat de informatie in deze gids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 
samengesteld, aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuiste of onvolledige informatie in deze gids. Evenmin aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen 
aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie in deze gids.

Tekst- & redactie:  Tekstbureau Letterhelden
Opmaak:   Comceptum

Online hulp bij risicobeheer
Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website ABN AMRO VERZEKERINGEN 
(www.abnamroverzekeringen.nl). Op www.abnamroverzekeringen.nl vindt u uiteenlopende 
informatie die u in staat stelt uw risico’s beter te beheren. Naast een overzicht van risico’s 
- per sector en branche - en de bijbehorende preventiemaatregelen, vindt u er tips en 
praktijkvoorbeelden. 


