
 

ZZP Zorg Café 
Thema: Reina Janssen met een inspiratiesessie 

“Gelukkiger werken, hoe doe je dat?” 

 
Vrijdag 29 september 2017 

Adres: Spinetpad 2, 3822 DT Amersfoort.  

King Arthur Groep, de thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in de-
mentiezorg, organiseert op vrijdag 29 september 2017 het ZZP Zorg 
café voor startende en zelfstandige zorgverleners. Deze keer in 
Amersfoort met als gastspreker Reina Janssen, Loopbaan professio-
nal.  
De startup is met Jarcine Spaander, mede eigenaar van de King Ar-
thur Groep, die het boeiende verhaal vertelt over de organisatie. 
Daarna zal Reina Janssen als spreker optreden met een inspiratieses-
sie “Gelukkiger werken, hoe doe je dat?”. 
 
Je bent gelukkiger in je werk, als je vanuit je hart werkt. Als je werk doet wat er voor jou 
toe doet. Je werkt dan in verbinding met jezelf. Dit vraagt dat je veel meer en veel meer 
bewust bezig bent met jij. Wie ben je? Waar word je warm van, gaat je hart sneller van 
kloppen, doet je de tijd vergeten, krijg je een kriebel van in je buik? Wat draait het voor 
jou om in werk?  

Weet je dit, ken je jezelf, en stuur je hier bewust op voor jezelf? Stel je jezelf doelen 
hierin? Jezelf willen leren kennen en toe groeien naar gelukkig werken is ook ge-
woon hard werken! 

Hoe werk je hier nu aan in het dagelijks leven? Hoe maak je dit nu praktisch? 

In deze inspiratiesessie gaan we hiermee aan de slag. We staan stil bij belangrijke onder-
werpen die je aandacht verdienen. Werken aan meer succes en geluk in je werk, begint 
met jezelf willen leren kennen. Want pas als je jezelf beter kent, weet je wat je belangrijk 
vindt en wat je wilt eisen in je werksituatie. 

In deze sessie deel ik de 7 tips, die bijdragen aan je groei naar meer gelukkig werken. Je 
betrekt ze op jezelf en ontdekt waar je werk te doen hebt. 

 

Ben jij ZZP-er in de zorg of overweeg je deze stap te zetten, kom dan 
29 september naar het ZZP Zorg café van de King Arthur Groep in 
Amersfoort. 
 

PROGRAMMA  
19:00 uur Inloop  
19:30 uur Jarcine Spaanders  
19:45 uur Reina Janssen  
21:00 uur Netwerken  

LOCATIE: Spinetpad 2, 3822 DT Amersfoort 

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: 

25 oktober: Gastspreker van het 
UWV en Yolanda van Oosterwijk   
“ Van uitkering naar zelfstandige”. 

22 november: Gastspreker Sarien 
Hage (coach talentontwikkeling) 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

King Arthur Groep 

Astronaut 26C 

3824 MJ Amersfoort 

Telefoon: 035 20 50 878 

info@kingarthurgroep.nl 

www.kingarthurgroep.nl

King Arthur Groep 

mailto:info@kingarthurgroep.nl

