Horeca worstelt met 'laptoppende' zzp'er

Veel zzp'ers werken in een koffietentje.
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In Bar Beton in Utrecht staat op enkele
tafels een verbodsbordje.
FOTO AD

UTRECHT
PETER KOOP

Veel koffietentjes in Utrecht
worstelen met het toegenomen
laptopgebruik in hun zaak. Op
steeds meer plekken komen
'computervrije' tafeltjes.
Zo strikt als in het Lewis Book
Café, waar sinds kort een echt
'laptopverbod' van kracht is, is het
meestal nog niet. Maar veel
koffiezaken waken ervoor dat het
de spuigaten uitloopt.
Neem bijvoorbeeld hostel Stayokay
aan de Neude. Op deze
zaterdagmorgen zit het in het
cafégedeelte vol met ontbijtende
gasten. Slechts hier en daar zit een
verdwaalde student achter zijn
laptop. ,,Maar in de
tentamenperiodes is het hier
stampvol'', zegt Kimberley Penders
van Stayokay. ,,De studenten zijn
vaak heel beleefd. Slechts een
enkeling zit de hele dag met een
koptelefoon op. De meesten maken
ook met de andere gasten een
praatje.''
Toch is werken achter een laptop
binnenkort in een deel van het
Stayokay taboe. ,,Het is soms zó
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druk dat er geen plek meer is voor
mensen die gewoon lekker willen
komen lunchen. Daarom gaan we
op de knusse tafeltjes bordjes
plaatsen met de mededeling dat
dat een laptop-vrij gebied is.
Werken achter je computer kan dan
bij voorkeur aan de hoge tafels
verderop. Zo proberen we het voor
iedereen leuk te houden.''

studenten zo makkelijk mogelijk.
Het is alleen de vraag of het de
sfeer altijd ten goede komt.''

Dergelijke bordjes staan in Bar
Beton aan de Korte Jansstraat al
langer. ,,We houden onze kleine
tafeltjes liever vrij voor gasten die
gewoon gezellig een kopje koffie
komen drinken of en broodje
komen eten'', zegt barista Dylan
van Kempen. ,,Wie achter zijn
laptop wil werken of studeren,
verwijzen we door naar de hoge
tafels aan het raam. Dat werkt in de
praktijk eigenlijk heel goed.''
Last van studenten die een hele
dag op slechts één kopje koffie
teren, zegt van Kempen niet te
hebben. ,,Iedereen beseft wel dat
dit een café is en geen
universiteitsbibliotheek. Sowieso
blijven we zelf ook wel rondlopen
om ze van tijd tot tijd te vragen of
ze nog iets willen. Ze pakken die
hint meestal wel goed op'', lacht
Van Kempen.
Dat trucje hanteert ook Merel
Visser bij Koffie en Ik aan de
Vleutenseweg: ,,Subtiel vragen of
ik nog iets voor ze kan betekenen.
Dat gaat eigenlijk altijd goed.'' Op
een bord in de zaak wordt zzp'ers
gevraagd bij drukte aan de grote
leestafel te zitten. ,,Dat systeem
werkt goed. We zijn blij met de mix
tussen mensen die hier met een
laptop komen zitten en anderen die
gezellig komen kletsen. Er hangt
hier een goede sfeer.''
Dat studenten hun toevlucht nemen
tot koffietentjes is vaak
noodgedwongen. Er is krapte in de
Universiteitsbibliotheek. ,,Maar het
is natuurlijk ook gewoon een
imago-ding'', zegt Dylan van
Kempen van Bar Beton. ,,De grote
koffieketens springen daar handig
op in. Ze maken het zzp'ers en
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