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“Doe maar gewoon, dat is al zot genoeg.”

Steven Van Eyndt was ooit de eigenaar van Kassa 4. Een kroeg met ouder-
wetse gelagzaal waar intellectuele moraalridders, muzikale notenkrakers en 
artistieke kwasten van kleurrijke pluimages hun dorst naar het gerstenat 
laafden. Maar tijden veranderen en dus ook Steven. Voor zijn tweede zaak, 
de Camping Campina op de Dageraadplaats, verruilde hij het studentikoze 
nachtritme voor een horecaleven in het daglicht. De antieke lambriseringen 
van het interieur zien jong en oud passeren, maar deze keer liggen er menu-
kaarten op de tafels. De recente opening van zijn derde zaak luidde een verse 
vader-fase in. Aan Het Strand van Oostende is de kind- en vrouwvriendelijke 
brasserie in Zurenborg. 

Horecafocus verdiept zich deze week 
in het zakenparcours dat Steven Van 
Eyndt aflegde. Tijdens een openhartig 
gesprek legt hij enkele pijnpunten van 
de sector bloot en belicht hij welke 
lessen hij door de jaren heen heeft 
geleerd.

“Op mijn veertigste bezit ik een fiets 
en twee bloeiende horecazaken”, 
lacht Steven. “Ik heb keuzes ge-
maakt door te investeren in mezelf 
en mijn medewerkers. Horeca is mijn 

passie. Die voeling wil ik graag delen met mijn personeel door hen een toe-
komst en zekerheid te bieden. Dat is de essentie van mijn ondernemerschap.” 

Dankzij de regeling Activa-win-win, zag Steven zijn jeugdige medewerkers 
openbloeien. Met deze  overheidsmaatregel verwerft een werkgever financi-
ele voordelen als hij een jonge langdurig werkloze in dienst neemt. Zolang 
de werkgever investeert in de opleiding van zijn werknemer, kan hij profite-
ren van de condities van de Ac-
tiva-win-win. “Het ongelofelijke 
voordeel zijnde dat je perspec-
tief biedt aan jonge mensen in de 
horeca. Door hen naar horeca-
opleidingen te sturen, ontstaat er 
een gevoel van wederzijdse waar-
dering tussen werkgever en werk-
nemer. Die kiem van fierheid voor 
het horecavak moeten we verder 
cultiveren.”

Maar sinds januari 2012 is de maatregel niet meer van kracht. In ruil kon-
digde Monica De Coninck, de federale minister voor werkgelegenheid, arbeid 
en sociaal overleg, 10.000 stageplaatsen aan. “Met stages van zes maanden 
bied je geen structurele toekomst aan potentieel personeel. In deze sec-
tor trek je daarmee vooral avonturiers aan.” Het is een veel gehoorde kri-
tiek. Door het systeem van stageplaatsen creëer je seizoensarbeid op grote 
schaal. Een lapmiddel om de werkgelegenheidscijfers tijdelijk te verbloemen.

“Via de Activa-win-win heb ik vandaag twee fantastische werknemers in 
dienst. Lieve en Annemie spoelden aan zonder bagage in de Camping Cam-
pina. Allebei 23 jaar en tot dan hadden ze t-shirten geplooid in een kleding-
zaak of duffige telefoonverkoop achter de kiezen. Dankzij Activa-win-win 
kreeg ik de tijd om te investeren in hun opleiding”, vertelt Steven. De twee 
meisjes volgden veel opleidingen voor zaalmedewerkers die Horeca Vorming 
Vlaanderen gratis aanbiedt. Steven bleef evenwel tijdens de cursussen hun 
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uurloon betalen. Zonder de economische voordelen van Activa-win-win 
kan hij de positieve ontwikkelingen helaas niet verderzetten. Jammer, want… 
“De meisjes zetten een kopje koffie als een echte barista, ze weten meer 
over personeelsbeleid dan mij en tafeldekking is geen mysterieuze etiquette 
meer. Ze doen hun werk geweldig goed en ik ben heel trots op hen. Ze zijn 
waardevol en gewaardeerd.”

Zoals er een schoolplicht met stage bestaat, 
droomt Steven van een werkplicht met opleiding. 
Mits ondersteuning van de overheid kan de hore-
casector een lerende omgeving uitbouwen waar-
bij werkgevers verplicht worden hun personeel 
professioneel op te leiden “…zonder daarbij hun broek te scheuren.” Volgens Steven erodeert 
het constante verloop de sector. Een kwalita-
tief personeelsbeleid wordt onhaalbaar en dat 
is een nadeel voor alle betrokken partijen.

“Het zou verfrissend zijn om in de gemediati-
seerde oorlog tussen horeca en overheid eens 
iemand te horen die het achterste van zijn tong 

laat zien”, zucht Steven. “Het is spijtig dat de horeca nogal eenzijdig ver-
tegenwoordigd wordt door sterrenchefs. Terwijl zij vaak de kost verdienen 
met consultancy, kookboeken en tv-programma’s, en niet met de rendabili-
teit van hun restaurant.” 

Steven relativeert onmiddellijk met een minzame glimlach: “ Ach, ik moet 
niet zeuren op de rest, want zelf roep ik ook niet van de daken hoe ik de 
horeca wil redden. Want als het over centen gaat, zijn we allemaal Vlaming 
van inborst. Bescheiden en handelend volgens het stilgezwegen principe: doe 
maar gewoon, dat is al zot genoeg.”

In een laatste adem polst Horecafocus nog even naar de mening van Steven 
over de komst van de Blackbox en de betekenis voor de sector. “De black-
box is niet de zwartste pagina in de geschiedenis van de horeca. Maar wel 
de combinatie van een normaal gezinsleven met een horecajob”, beklemtoont 
Steven. “Heeft  uw kindje 39,4°C koorts, toch moet je bedienen met de 
glimlach. Of begin maar eens aan een shift van twaalf uren als het gehuil 
van een baby je heel de nacht 
wakker hield. Horeca eist een 
zware fysieke tol die bij een 
bureau-job niet aan de orde is.

” De blackbox heeft zo zijn 
voordelen en nadelen, maar is 
niet zo vernietigend voor de 
sector als sommigen bewe-
ren. “Op korte termijn zal de 

blackbox ervoor zorgen dat 
iedereen met handige trucs 

zijn personeelskost, foodcost 
en energiekosten naar beneden 
haalt. 

Op lange termijn zal het horecalandschap veranderen. Middelgrote jongens, 
zoals brasseries met vijf man personeel zullen verdwijnen. De grote ho-
recagroeperingen blijven bestaan en zullen nog groeien. De hele kleine zaken 
uitgebaat door een baas en bazin zullen ook standhouden. Het voordeel 
voor het personeel is dat hun werkgevers meer op lange termijn leren den-
ken. Bovendien verkrijg je bij de bank gemakkelijker een lening om een huis te 
kopen met een officieel voltijds contract in de hand.” 
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