Persbericht
Bredase horeca levert tijdelijk vele mensen voor de zorg
Breda, 30 oktober 2020
De Bredase Horeca en welzijns- en zorgorganisatie Surplus gaan een samenwerking
aan. De zorg in Nederland staat onder druk en na de hulp van Defensie volgt nu ook
de hulp van de Bredase horeca met grote aantallen mensen. Bestuursleden Marijn
van Dijke en Johan de Vos van KHN Breda zijn maar wat trots op deze samenwerking
en de massale animo vanuit hun collega’s. Volgens de heren laat dit in optima forma
zien dat we het samen doen in Breda en hopelijk krijgt deze samenwerking dan ook
landelijke navolging. Ons doel is uiteraard ook om zo de zorg te ontzorgen en zo snel
mogelijk weer open te kunnen.

KHN Breda enorm blij met deze kans
We zijn als KHN Breda enorm blij dat we deze kans geboden krijgen om ons steentje bij te
dragen tijdens deze crisis. Toen we met Surplus in gesprek gingen kwam het Bredase
‘’Samen staan we sterk’’ gelijk naar boven. Het is voor ons als horeca een enorme kans om
ons personeel niet kwijt te raken maar juist tijdelijk te kunnen onder brengen. We kunnen
eigenlijk niet uitleggen wat het voor ons als horecaondernemers betekent dat we enerzijds
onze mensen kunnen helpen met tijdelijk werk, en dan juist in de zorgsector en anderzijds
weten dat als we weer open mogen als horeca, dat onze mensen er dan weer gelijk zijn voor
ons. Deze samenwerking betekent voor veel collega’s van ons wellicht de overleving van
deze crisis. Vandaar ook de massale interesse van collega’s, vele honderden collega’s
hebben zich al aangemeld. Van kroegeigenaren, barpersoneel, bedrijfsleiders, koks tot
schoonmakers, er zit dus van alles tussen. Iedereen wil de zorg meehelpen te ontzorgen in
deze crisis.
Surplus kijkt naar wat je wil en wat je kunt
Surplus kijkt in deze situatie naar de wens van de mensen die komen helpen. Vanuit daar
wordt gekeken waar de mensen vanuit de horeca het beste tot hun recht komen. Surplus
biedt drie verschillende (gratis) opleidingen aan. Na die korte, ongeveer een week, gratis
opleiding kun je direct aan de slag binnen één van de woonzorgcentra of binnen één van de
thuiszorgteams van Surplus. Zo’n opleiding in deze specifieke situatie kun je zien als een
soort introductieweek om er zo snel en goed achter te komen wat iemand leuk vindt om te
doen en mensen de nodige kennis bij te brengen. ‘’Het tijdelijke karakter en de opstelling
van Surplus hierin zijn het grootste deel van het succes’’ aldus van Dijke en de Vos.
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Surplus is opzoek naar mensen
Net als andere zorgorganisaties zoekt ook Surplus constant naar nieuwe medewerkers.
Zeker nu omdat de gevolgen van corona groot zijn binnen de zorg. ‘’Corona vraagt veel van
ons allemaal, in het bijzonder ook van onze medewerkers’’; aldus Anton van Mansum,
voorzitter raad van bestuur Surplus. Onze zorgmedewerkers willen we maximaal inzetten
voor de dagelijkse zorgtaken en zo min mogelijk belasten in deze tijd met andere taken.
Deze taken kunnen namelijk ook gedaan worden door niet-zorgmedewerkers. Vandaar deze
samenwerking. Surplus zoekt medewerkers die haar bewoners een fijne dag willen geven
en de horecaondernemers willen een situatie creëren waarin hun medewerkers aan de slag
blijven.

De horeca pakt zijn verantwoordelijkheid
We hopen zo aan Nederland te kunnen laten zien dat ondanks onze benarde situatie als
horecaondernemers en werknemers dat we onze verantwoordelijkheid massaal willen nemen.
Dit ook vanuit het oogpunt dat horeca mensen van nature al zorgzaam zijn voor hun gasten. De
zorg staat onder druk tijdens deze crisis. Wij willen met al die honderden collega’s zo snel
mogelijk ondersteuning bieden voor de zorg voor onze ouderen. ‘’Onze ouderen hebben
natuurlijk recht op een mooie oude dag, hopelijk kunnen we zo ons steentje bijdragen’’; aldus de
2 heren van KHN Breda.
Vandaag, vrijdag 30 oktober, start Surplus in samenwerking met de Bredase horeca deze
campagne.

Noot voor de redactie – niet voor plaatsing
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland afdeling
Breda: Johan de Vos, vice-voorzitter 06-28271525

Indien u naar aanleiding van dit persbericht vragen heeft aan Surplus aarzel dan niet om contact op te nemen
met Edrianne Zoon, woordvoerder Surplus, bereikbaar via T 06 - 20 26 44 99 of E edrianne.zoon@surplus.nl
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Koninklijke Horeca Nederland behartigt de collectieve en inhoudelijke belangen van 20.000 professionele
horecaondernemers die als gastheer van de samenleving staan voor kwaliteit

