
Activiteiten 2023 – 2025:
• Om de betrokkenheid van de leden bij de 

vereniging en de lokale beleidsvraagstukken 
zullen er ledenbijeenkomst worden 
georganiseerd. Verder zal er een KHN Curacao
groepsapp zijn die regelmatig gevoed wordt 
met relevante updates. Daarnaast zullen er 
weekupdates worden verstuurd naar de 
leden. 

• De afdeling significant laten groeien met 
nieuwe leden zodat KHN Curacao de 
gesprekspartner wordt voor alle 
belanghebbenden op het eiland. Hieronder 
valt ook het onderzoeken naar mogelijkheden 
tot samenwerking CHATA. 

Vitale Horeca Omgeving

We zetten in op: 
• Stijgende prijzen voedselketen door op te 

trekken met Vereniging bedrijfsleven Curaçao 
en CRA om in gesprek te gaan met 
distributeurs en overheid. 

• Campagne opzetten ‘Koop Lokaal’ om meer in 
te kopen bij lokale boeren, ev samenwerking 
met ‘The hidden green movement’

• Financiële voordelen creëren voor leden om 
zo voordeel uit lidmaatschap te halen en 
goedkopere inkoop te genereren. 

• Hygiëne verbeteren en voedselvoorschriften 
beter naleven door samenwerking aan te 
gaan met Service HACCP Safety Curaçao en te 
kijken naar mogelijkheden naar 
implementatie Hygiëne Code en wet- en 
regelgeving. 

• Verbetering vergunningentraject. Eenduidige 
regelgeving. Inzet definitieve wetgeving.
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We zetten in op 2023 - 2025:
•Herstel van de coronacrisis en Innovatie
•Ondernemen en Arbeid
•Vitale Horeca Omgeving

Herstel van de coronacrisis en 
Innovatie

We zetten in op:
• Opzetten Garantiefonds in samenwerking 

met Qredits of een andere partner op 
Curaçao die hierin wil meewerken. 

Dit wil het bestuur bereiken door gesprekken 
aan te gaan met betreffende partijen om te 
kijken naar mogelijkheden om financiële 
middelen te verkrijgen. 

Ondernemen en Arbeid

We zetten in op:
• Onderzoeken mogelijkheden opzetten 

pensioenfonds. Dit gekoppeld aan ev CAO.
• Oplossen werkvergunning stagnatie met 

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 
(SOAW) door het gesprek aan te gaan met 
SOAW over openzetten grenzen om 
gekwalificeerd horecapersoneel aan te 
trekken.

• Opstarten samenwerking ROC Mondriaan 
College Curaçao en diverse lokale 
opleidingen om meer mensen de 
Hospitality Industry in te laten stromen om 
leden te voorzien van stagiaires. Hierbij kan 
ook een imagocampagne worden opgezet 
i.s.m. CHATA en CTB om zo een 
inspirerende leeromgeving te creëren voor 
studenten.

Verder wil het bestuur opstellen Model 
arbeidsovereenkomst i.s.m. advocatenkantoor 
die leden kunnen downloaden. Deze zal in de 
toekomst gekoppeld worden aan een ev CAO. 

Tevens wil het bestuur een Uniform 
Huisreglement opstellen, deponeren en 
aanbieden aan de leden van KHN. 


