
 

PURMEREND  /  DONDERDAG 30 APRIL 2020  /  EDITIE WEEK 18 
 

PAGINA 1 

SUBITO HORECA KRANT 
BINNENKORT IS DE HORECA WEER OPEN 

 

Interview met Chendrik 
Paula over zijn leven 
tijdens de coronacrisis als 
accountmanager 
HEFTIGE EN EEN ONZEKERE 
PERIODE MAAR GA VOOR EEN WIN-
WIN SITUATIE  

Waar was u op zondagavond 15 maart 2020 
toen het kabinet aanvullende maatregelen 
heeft gecommuniceerd tijdens een Extra 
nieuwsuitzending over COVID-19 om alle 
horeca per direct te sluiten? Het leven is 
vanaf 15 maart 2020 voor veel mensen anders 
geworden. Horeca dicht en mensen moeten 
indien mogelijk thuis gaan werken.  
 
Op 15 maart 2020 was Chendrik Paula thuis 
en had geen idee wat er allemaal tijdens de 
nieuwsuitzending van het NOS werd 
gecommuniceerd over het sluiten van alle 
horecabedrijven. Al snel kreeg hij een 
telefoontje van zijn vestigingsmanager Subito 
horeca en besefte Chendrik Paula nog steeds 
niet de impact van deze sluiting. De eerste 
week na de afkondiging dat de horeca 
volledig moest sluiten werd alles pas echt 
duidelijk en ontstond er een gevoel van 
“heftig en onbegrijpelijk”. Gelijke tijd werd 
het heftige gevoel omgezet in frustraties 
aangezien je helemaal niets kunt of mag doen.  
 
Sinds 1 februari 2020 ben ik een nieuwe 
uitdaging aangegaan bij Subito horeca als 
Accountmanager New Business en ben ik 
verantwoordelijk voor de Werving en Selectie 
van horeca professionals en het plaatsen van 
deze horeca professionals bij mooie 
bestaande en nieuwe horecabedrijven. Mijn 
doel is altijd een Win -Win situatie te creëren 
voor alle partijen en ben daar graag iedere 
dag mee bezig bij Subito horeca.  
 
Mijn passie om als accountmanager te willen 
werken is ooit begonnen op aangeven van een 
familielid. Mijn enthousiasme om andere 
mensen te willen helpen met hun problemen 
of vragen maakt mij altijd heel gelukkig.  
Ik blijf positief en verwacht een mooie zomer. 

 

Win een gratis lunch voor 2 personen 
Win een Gratis lunch voor twee personen 
als je raadt wat de naam en plaats is van 
het horecabedrijf op de foto. Stuur je 
antwoord voor 30 mei 2020 naar 
info@subitohoreca.nl Via de social 
mediakanalen van Subito horeca 
Instagram, LinkedIn en Facebook houden 
wij u op de hoogte.   
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Bericht van donderdag 30 april 2020 

 
Binnenkort is de horeca weer open!  
 
Subito horeca staat voor Kwaliteit, Betrouwbaarheid, Innovatief, Respectvol, Ethisch, 
Integer en Verantwoord (maatschappelijk) ondernemen.  

 
Waarom Subito horeca? 
Subito horeca is een commerciële en dienstverlenende organisatie die dagelijks de horeca adviseert op gebied van 

geclassificeerd horecapersoneel. Subito horeca levert de horeca op basis van een duidelijk bedrijfsprofiel de beste 

horeca professionals.  

 
Waar geloven wij in? 

Een goede match is erg belangrijk voor een goede werkgevers- en werknemersrelatie. Vele ondernemers zijn blij met 

handjes in de horeca en kijken op dit moment minder naar de classificatie vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. 

Subito Horeca zoekt de juiste horeca professionals voor de juiste opdrachtgevers en dit is een win/win situatie voor 

alle partijen.  
 
Wat doet Subito Horeca? 
- Wij leveren gekwalificeerd en geclassificeerd horecapersoneel aan de horeca 

- Wij leveren kant en klare arbeidscontracten aan horecabedrijven 

- Wij leveren classificatie rapporten aan horecamedewerkers met een duidelijk profiel advies 

- Wij leveren een 100% match aan de hand van de juiste competenties en het juiste bedrijfsprofiel 

- Wij leveren advies op basis van de wet en regelgeving en cao gerelateerde vragen 

 

Voor wie doen wij het? 
- Horecabedrijven  

- Cateringbedrijven  

- Zorginstellingen 

- Fastfoodbedrijven 

- Hotels en restaurants  

- Events organisaties 

 

Een goed bedrijfsprofiel voor een 100% match 
Een goede match kan alleen door ons worden gerealiseerd als wij precies weten wat voor horeca professional u 

zoekt. Onze horeca accountmanager zal u enkele vragen stellen om een goed beeld te krijgen wat voor soort bedrijf u 

bent en welke specifieke eisen u stelt aan de professional. Als wij op alle vragen een goed antwoord hebben gehad 

kunnen wij uit onze excellente database voor u de juiste professionals selecteren en met u in contact brengen. 

 
Tot slot: 
Subito horeca denkt graag mee met zijn of haar opdrachtgevers en de kwaliteit van onze professionals is het 

belangrijkste. Wij gaan altijd voor tevreden opdrachtgevers op basis van vertrouwen en een persoonlijke aanpak.  

Door een goede samenwerking ontstaat er een WIN/WIN situatie. Met al onze bestaande opdrachtgevers hebben wij 

ook een langdurige samenwerking. Voor een persoonlijk gesprek en kennismaking belt u direct met Subito horeca en 

wij komen bij u langs, maar alleen als u geïnteresseerd bent in onze horeca professionals.   

 

Ons motto is altijd “Als je een leuke baan hebt, hoef je nooit meer te werken” 
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Blijf rustig, geloof in je zelf en blijf positief laat de Cuisinier Frans Kelders 
ons weten. Na de corona periode gaat hij alles anders aanpakken.  
Wil jij weten hoe hij alles anders gaan aanpakken of wil jij een online menu winnen? 
Lees dan ook onze volgende editie van de Subito horeca Krant.  
  
 

 
CHENDRIK PAULA IS EEN BEKENDE 
IN DE HORECA BIJ MEER DAN 900 
HORECA LOCATIES  

De ruime ervaring die Chendik Paula heeft 
met het opzetten van een salesafdeling kan hij 
nu goed gebruiken voor Subito horeca.  
Met zijn sales ervaringen kent hij echt veel 
horecaondernemers en medewerkers in regio 
groot Amsterdam. Deze contacten komen nu 
heel erg van pas bij Subito horeca en geregeld 
heeft Chendrik Paula dan ook contact met die 
ondernemers. Ook na de COVID-19 en de 
heropening van de horeca in heel Nederland 
staat Chendrik Paula direct bij alle 
horecaondernemers op de stoep om te kijken 
waar hij kan helpen met de personele 
invulling. Op dit moment ziet Chendik Paula 
een grote uitdaging komen voor de horeca. 
De berichtgeving is namelijk niet erg positief 
over horecabedrijven die een faillissement 
noodgedwongen hebben moet aanvragen. 
De horecabedrijven die straks wel open gaan 
dienen de vraag van bezoekers dan wel aan te 
kunnen, ook al is dit in een nieuwe vorm van 
de 1.5 meter afstand. Er zit zelfs een kans in 
dat deze bedrijven het extra druk gaan krijgen 
en daar ook voldoende horeca professionals 
voor moeten inzetten. Uiteraard zal Chendrik 
Paulo proberen om iedereen goed te helpen.  
 
Subito horeca heeft een ruime expertise op 
het gebied van Human Resource Management 
en onze adviseurs adviseren en denken graag 
met de horecaondernemers mee in deze zware 
tijden. Er is een Subito Horeca Loket waar 
ondernemers hun vragen kunnen stellen.  
 

Subito horeca is klaar voor de anderhalve 
meter samenleving 

  
 

Coronacrisis slaat 
groot gat in omzet 
Sligro 
 
De maatregelen die zijn genomen om 
de verspreiding van het coronavirus in 
te dammen nemen een stevige hap uit 
de omzet van groothandelsbedrijf 
Sligro. De onderneming raamt de 
impact van de noodgrepen die in 
maart werden ingesteld op 45 miljoen 
euro aan omzet. 

Sligro lijdt fors als leverancier van horeca-
ondernemingen, die medio maart hun 
deuren vanwege de crisis moesten sluiten. 

‘De maatregelen legden de bedrijfsvoering 
van het grootste deel van onze klanten stil en 
daarmee viel ook direct een belangrijk deel 
van onze omzet weg’, aldus de groothandel. 

De onderneming sloot het afgelopen 
kwartaal af met een omzet van 533 miljoen 
euro. Dat was 5 miljoen euro meer dan een 
jaar eerder. De eerder overgenomen 
branchegenoot De Kweker droeg daar voor 
25 miljoen euro aan bij. 

Sligro wijst erop dat ook hier de coronacrisis 
de opbrengsten in de weg zit. Zonder 
coronamaatregelen zou de omzet nog eens 3 
miljoen euro hoger uitgevallen zijn. 

Sligro: ‘Tot 2021 nodig 
om te herstellen’ 
Sligro denkt dat de situatie voorlopig blijft 
zoals die is. Gedurende het derde en vierde 
kwartaal van dit jaar verwacht de 
onderneming een langzaam, maar geleidelijk 
herstel van zijn afzetmarkten. ‘Wij gaan er 
echter ook van uit, dat onze markten tot 
midden 2021 nodig zullen hebben om te 
herstellen naar het niveau van voor de 
coronaperiode.’ 

Sligro waagt zich niet aan voorspellingen 
voor dit jaar. Het effect van Covid-19 noemt 
het bedrijf ‘pittig, maar onder controle’. In 
overleg met de huisbank heeft de 
groothandel onder meer zijn werkkapitaal 
voor de korte termijn weten te verruimen. 
 

 

 
 

I NEED SUBITO 
Ben jij op zoek naar je droombaan in de horeca?  
Neem dan contact op met Subito horeca door je 
motivatiebrief en cv aan ons te mailen: 
info@subitohoreca.nl 
  

 

Zoek jij een droombaan als 
Bartender regio Noord-
Holland 

• Werken in een leuk team  

• Flexibele werktijden  

• Meer verdienen dan andere, bruto salaris 
€ 2300,- / € 2650,- p.m. 

• Bepaald of Onbepaald contract, 40 uur 

• Aanmelden erg eenvoudig 
 

IN DE VOLGENDE EDITIE 
INTERVIEW MET 
FRANS KELDERS 
CUISINIER 
      

KAN IK WEL MIJN DURE 
CHEFKOK ONTSLAAN?  
Subito horeca kan u helpen met het ontslaan van 
horecamedewerkers in combinatie met een 
goedkopere transitievergoeding.  

 


