Eindhoven, 3 november 2020

Beste collega’s,
Zoals eerder aangegeven zijn wij bezig met een samenwerking met zorgpartijen in Eindhoven.
Het gaat om Archipel Zorggroep en Vitalis WoonZorg Groep. Zij bieden allerlei diensten in de
zorg aan, hierbij kun je denken aan oa. thuiszorg, dagbesteding en ze hebben diverse zorglocaties onder zich. Doordat veel van hun mensen thuis zitten met klachten, aan het wachten
zijn op uitslagen testen en gewoon de algemene druk in de zorg enorm hoog is, werken wij
graag samen aan een lucratieve samenwerking.
KHN afdeling Eindhoven heeft de volgende doelen gesteld voor deze aanstaande samenwerking:
1. De Eindhovense horeca kan/gaat de zorg letterlijk ontzorgen. De zorg is DE reden waarom
wij dicht zijn en daarom moeten we met elkaar de druk eraf krijgen om zsm. weer open te kunnen.
2. We kunnen onze mensen behouden. Dit zorgt er bij heropening voor dat we ons vaste team
nog hebben en tevens dat we niet met elkaar in dezelfde vijver moeten gaan vissen met alle
ellende van dien.
3. Onze mensen staan veelal stil. Ze kunnen werk doen dat bij hen past “Zorgen voor mensen” en het dient een goed doel.
4. We creëren een werkbaar exit model waardoor de zorg bij heropening Horeca niet ineens in
de steek wordt gelaten, maar waar de horeca zichzelf ook niet in de voet schiet.
5. Het is zo ingesteld dat de mensen die zich aanmelden dat voor een tijdelijke periode zou
zijn, namelijk tot we weer open gaan. Maar belangrijker nog; Er wordt niet een profiel beschikbaar gesteld waar mensen aan moeten voldoen maar er zal worden gekeken naar wat iemand
wil en wat iemand leuk vindt en zo de werkzaamheden in te richten. De uren zijn daarin ook
geheel vrij in te vullen.
6. De taken zijn gevarieerd maar het zal voornamelijk op het sociale vlak zijn. Het is geen verpleegkundige opleiding. Maar denk aan gastheer/gastvrouw, mensen het sociaal contact bieden door rondjes te lopen, in het huishouden helpen etc.
Al met al een win (zorg), win (medewerker) en win (ondernemer) model!
Concrete informatie volgt deze week, maar voor nu om alvast eens in kaart te brengen:
=> Wie van jouw mensen zou graag in een zorg omgeving werken de komende tijd? (Dit kan
zowel vast als oproep zijn)
=> Hoeveel uur zouden die mensen willen/kunnen?
=> Aanmelden via formulier https://forms.gle/5zrZEN3KuLgJ62LA9
(uiterlijk vrijdag 6 november)
Vragen kunnen worden gesteld per email eindhoven@khn.nl.
Laten we met elkaar een stap naar voren zetten en de zorg massaal ontzorgen en zo ons probleem de kostenpost ‘’personeel’’ te bevriezen tot we weer open kunnen.

Bestuur KHN Eindhoven

