
 

ZZP Zorg Café 
Thema: gastspreker Gonnie Ris—UWV (lezing: star-
ten vanuit een uitkering) en Yolanda van Oosterwijk      

gestart ZZPer. 
 

Woensdag 25 oktober 2017 
Adres: Minckelerstraat 71, 1223 LD Hilversum.  

King Arthur Groep, de thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in de-
mentiezorg, organiseert op woensdag 25 oktober 2017 het ZZP Zorg 
café voor startende en zelfstandige zorgverleners. Deze keer in Hil-
versum met als gastsprekers Gonnie Ris en Yolanda van Oosterwijk.  
De startup is met Jarcine Spaander, mede eigenaar van de King Ar-
thur Groep, die het boeiende verhaal vertelt over de organisatie. 
Daarna zal Gonnie Ris, Adviseur werk bij het UWV vertelt hoe je kunt 
starten als ZZPer vanuit de uitkeringssituatie.  
Opgevolgd door Yolanda van Oosterwijk (57) startte ruim 3 jaar gele-
den als ZZP-er in de zorg. Vanuit een bijstandsuitkering deed zij vrij-
willigerswerk. Zij voelde zich nog veel te jong om niet meer werk-
zaam te zijn, maar de wereld om haar heen vond haar te oud voor 
een dienstbetrekking. Yolanda ging niet bij de pakken neerzitten. 
Tijdens ons ZZP Café deelt zij haar ervaringsverhaal. 

Overweeg je deze stap te zetten of  ben je ZZP-er en op zoek naar  
een nieuwe opdrachtgever,  King Arthur Groep is op zoek naar jou. 
Kom kennismaken op 25 oktober 2017 in Hilversum 

 

PROGRAMMA  
19:00 uur Inloop  
19:15 uur Jarcine Spaander 
19:30 uur Gonnie Ris - Adviseur werk UWV 
20:00 uur Yolanda van Oosterwijk—ZZPer in de Zorg  
20:15 uur Netwerken  
 

LOCATIE: Wijkcentrum St. Joseph, Minckelerstraat 71, 
1223 LD Hilversum 

Aanmelden: Stuur een mail naar hr@kingarthurgroep.nl  

 

Specialist in dementiezorg 

 

King Arthur Groep biedt 
* Individuele begeleiding thuis 
* Persoonlijke verzorging thuis 
* Begeleiding groep                         
* 24-uurs zorg en wonen 

ZZP Zorg Cafés  

U kunt terecht op onze site voor meer 

informatie, www.kingarthurgroep.nl  

Wij houden diversen ZZP Zorg 
Cafés in verschillende regio´s 
met iedere keer een andere 
inspirerende gastspreker. 

Volgende data: 

22 november: Gastspreker Sarien 
Hage (coach talentontwikkeling-
Contactgegevens) 

 

King Arthur Groep 

Astronaut 26C 

3824 MJ Amersfoort 

Telefoon: 035 20 50 878 
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