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Gespot

CENTILITERS BIER
Afrekenen per centiliter in plaats van per glas gebeurt 

steeds vaker in de horeca. Voorbeelden zijn Beers & 

Barrels in Breda (foto), ’t Taphuys in Tilburg en Arnhem, 

en wijnbar Rayleigh & Ramsay in Amsterdam.

OPENINGEN/RESTYLINGEN JUNI
• RESTYLING: De Beurs in Utrecht

• OPENING: Hofhouse in Den Haag

• OPENING: Proefwerk in Amsterdam

• OPENING: Leon op Schiphol Plaza

• OPENING: Bodon, La Grande Brasserie in Amsterdam

• OPENING: Jamie’s Italian in Den Haag

• OPENING: Wilde Kroketten in Amsterdam

• OPENING: Encore by Simonis in Scheveningen

• OPENING: George Marina in Amsterdam

• OPENING: Zuid in Amsterdam

• OPENING: Bij Marc in Ouddorp

Heeft u een (her)opening of restyling op de planning staan?  

Tip ons dan via redactie@EntreeMagazine.nl.

“Kan ik een werknemer op staande voet 

ontslaan als hij iets onbenulligs steelt, 

bijvoorbeeld etenswaren die over de 

houdbaarheidsdatum heen zijn?”

#Dringendereden Direct ontslag is een 

serieuze zaak, dus er moet wel iets 

ernstigs aan ten grondslag liggen. 

Wanneer sprake is van zo’n zogeheten 

dringende reden, verschilt van geval tot 

geval.

#Onbenulligs Maar wat kan er ernstig zijn 

aan het meenemen van eten dat toch 

over de datum is? Anders wordt het 

weggegooid, dat zou verspilling zijn. En 

hoe zit het met weggevertjes zoals 

cadeautjes voor gasten, die over zijn?  

Het mee naar huis nemen van dit soort 

dingen lijkt inderdaad iets onbenulligs, 

maar niet als de werknemer vooraf 

duidelijk is gewaarschuwd.

#Waarschuwing Als u als werkgever dus 

een duidelijke streep wilt trekken voor 

wat (on)toelaatbaar is, is het slim om 

hierover een bedrijfsreglement op te 

stellen. Geef hierin concreet aan wat die 

dringende redenen voor direct ontslag 

kunnen zijn. Zorg er vervolgens voor dat 

alle werknemers dit reglement ontvan-

gen, eventueel per mail.

#Directontslaan Na het ontdekken  

van zo’n dringende reden, kunt u  

iemand direct ontslaan. Het hoeft 

natuurlijk niet, maar u kunt er ook niet  

te lang mee wachten; 3 dagen later is 

meestal niet meer op tijd. Ontslag op 

staande voet, de uitdrukking laat er geen 

twijfel over bestaan, hoort per direct te 

gebeuren.

#Beargumenteer Geef bij direct ontslag 

altijd de directe reden aan en doe dit bij 

voorkeur schriftelijk in een aangetekende 

brief. Formuleer deze zorgvuldig. Als de 

werknemer namelijk naar de rechter 

stapt, wordt de brief een belangrijk 

onderwerp van discussie.

 

 

Deze bijdrage kwam tot stand in samen-

werking met advocaat Alex Dolphijn 

van Ludwig & Van Dam in Rotterdam. 

Heeft u ook een vraag? Stel deze dan via 

redactie@EntreeMagazine.nl.

#OPSTAANDEVOET
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