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Het zijn enerverende tijden, zeker voor 
horeca-ondernemers, die voor de twee-
de keer dit jaar de deuren moesten slui-
ten. Bas Dortmundt, eigenaar van Brou-
werskolkje Exclusief, weigert echter bij 
de pakken neer te zitten. Hij bedacht 
voor de aanstaande kerst-periode een 
speciaal concept, geheel coronaproof.

Het is stil op het terras van Brouwers-
kolkje. De najaarszon schijnt, maar Bas  
Dortmundt mag geen gasten ontvan-
gen. Hoe lang deze lockdown gaat 
duren, niemand die het precies weet. 
'Je kunt als ondernemer met de armen 
over elkaar gaan zitten, maar dat helpt 
niets. Zeker niet met de kerstdagen in 
aantocht. Daar richten wij nu onze 
pijlen op. Het zal een moment worden 
waarop menigeen denkt en zegt: wat 
was 2020 een bijzonder jaar.'

Twee opties
Bas Dortmundt gaat uit van twee 
opties. De eerste mogelijkheid is de 
opheffing van de gedeeltelijke lock-
down, waardoor Brouwerskolkje weer 
maximaal 30 gasten kan ontvangen. 
Maar zelfs als de coronarestricties 

aanhouden, kunnen bedrijven, op 
basis van een 'take away kerstpakket', 

op maat worden gefaciliteerd. 'Met 
die gedachte in het achterhoofd heb 

ik mijn opzet vormgegeven. Ik heb 
dat al vaker uitgevoerd in mijn evene-

mententijd; destijds onder de naam 
'mijn kerstmarkt'. '

Het idee is om bedrijven volledig te 
ontzorgen met een complete kerstbe-
leving, inclusief een kerstpakket, dat 
werkgevers naar eigen inzicht kunnen 
samenstellen. 'Bedrijven kunnen daar-
bij hun eigen budget voor het pakket 
bepalen', aldus Bas Dortmundt. 'Ook 
hierbij ga ik uit van twee scenario’s. Als 
we gesloten zijn, kunnen bedrijven 
voor hun medewerkers zelf de inhoud 
van het kerstpakket bepalen. Met 
streekproducten, vanzelfsprekend ge-
leverd door lokale bedrijven. Wanneer 
het wel is toegestaan om gasten te 
ontvangen, toveren we onze locatie in 
het bos om in een winterwonderland. 
Compleet met grote vuurkorf en over-
dekt, verwarmd buitenterras. Daar 
organiseren we een borrel en een wal-
king dinner menu. Met desgevraagd 
een gezellige, foute vragenquiz, on-
dersteund met video en muziek. We 
kunnen hier heel veel kanten op.'  

   Voor meer informatie:  
info@brouwerskolkje.nl

Brouwerskolkje Exclusief zet in op coronaproof kerstperiode

Als gevolg van de nieuwe Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst. 
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

Artist impression van het winterwonderland bij Brouwerskolkje.
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za. 31 oktober

Online Open Dag Inholland

Met opleidingspresentaties, radioshow, 

live gesprekken met studenten, docenten 

en studiekeuzeadviseurs.

10.00-14.00 uur

  www.inholland.nl/opendag

do. 5 november

Lancering PIM 2.0

Lancering programma investeringsgereed 

Innovatief MKB – PIM, door gedeputeerde 

Ilse Zaal, via een livestream.

15.00-16.30 uur

  Aanmelden: www.pimnh.nl/events

ma. 23 november

Kastanjeborrel

Open borrel Kennemer Business 

zakennetwerk.

15.30-19.30 uur

Locatie: Vooges Centraal

  www.kennemerbusiness.nl

Instructierecht van de werkgever in Covid-19-tijden
Stel: jouw personeel kan niet thuis 
werken, wat dan? Je hebt als het goed 
is inmiddels maatregelen genomen om 
de 1,5 meter afstand te duiden en over-
al mogelijkheden tot ontsmetting van 
de handen staan of hangen. Daarnaast 
lijkt het je een goed idee om werkne-
mers mondkapjes te laten dragen.

Mag je werknemers vragen om een 
mondkapje of gezichtsmasker te dra-
gen? 
Als werkgever kan je bepaalde regels 
aan je werknemers opleggen. Het 
moet dan gaan om voorschriften die 
‘in het belang zijn van de goede orde 
in de onderneming’. Deze voorschrif-
ten moeten ook binnen de grenzen 
vallen van de ‘algemeen verbindende 
voorschriften’. Je kan daarbij denken 
aan regels om verplicht een helm en/
of veiligheidsschoenen te dragen, 
oftewel regels om het werk zo veilig 
mogelijk te laten plaatsvinden.

Je mag dus, op grond van het instruc-
tierecht, welke in artikel 7:660 BW is 

verankerd in de wet, ook van werkne-
mers vragen een mondkapje tijdens 
het werk te dragen.

Weigering door werknemer
Wanneer een werknemer weigert, 
dan moet je met de betreffende 
werknemer in gesprek over de vraag 
waarom deze jouw instructie weigert. 
Afhankelijk van het antwoord van de 
werknemer kan je alsnog het gebruik 

verplichten of niet. Je zal dus een be-
langenafweging moeten maken.

Als er namelijk sprake is van een me-
dische reden, kan je niet zonder meer 
het gebruik verplichten. Je zult daar 
serieus bij stil moeten staan. Als een 
werknemer zegt dat hij niet in het 
gebruik van mondkapjes gelooft, dan 
kan je het gebruik wel verplichten. 

Bij blijvende, ongegronde weigering 
van de werknemer kan je maatrege-
len nemen, zoals een waarschuwing 
geven. Mocht dat niet voldoende 
effect hebben, dan zijn zwaardere 
maatregelen mogelijk, zoals bijvoor-
beeld een schorsing. Het aanwenden 
van maatregelen luistert nauw, dus 
win voor het nemen van maatregelen 
altijd advies in.

Philippine Hoyng

  HoyngDeMönnink 
Advocatuur & Mediation 
phoyng@hoyngdemonnink.nl

Philippine Hoyng

Mama Gaia, gevestigd in Oceans Haarlem, heeft een primeur. Het Haar-
lemse restaurant start op 1 november, world vegan day, naast take away 
ook met een duurzaam systeem van maaltijden bezorgen. Het eten wordt 
namelijk geserveerd in herbruikbare bakjes, met statiegeld, zodat de 
verpakking duurzaam wordt hergebruikt.

Mama Gaia, een plantaardig restaurant dat eten en drinken serveert geïn-
spireerd op moeder natuur, biedt een door chef kok Nico Groot bedacht 
plant-based drie of vier-gangen menu om te bezorgen. Het eten wordt ge-
serveerd in speciale zogenaamde sleeves, zodat het eten op temperatuur 
blijft. Via de 'Beleef Mama Gaia Thuis'-pagina, te scannen met QR-code, zijn 
alle gerechten, achtergrondinformatie over ingrediënten en een spotify-
playlist te downloaden om de Mama Gaia sferen in huis te brengen.

   www.mamagaiahaarlem.nl

Duurzame primeur Mama Gaia

Foto: Cindy van Rees 
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