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Vooraankondiging: ZZP Zorg Café voor 
(startende) professionals in de thuiszorg 
Amersfoort – Op 9 december 2016 Organiseert King Arthur Groep een ZZP Zorg café in ’t 
Middelpunt, Spinetpad 2 te Amersfoort. 
Naast kennismaken met collega zorgverleners en opdrachtgevers zal gastspreker 
Marieke Hart van Thuisafgehaald.nl vertellen over het hoe en waarom achter haar website.   
Thuisafgehaald.nl is een website waar een maaltijd voor een paar euro afgehaald kan worden. De  
filosofie van de website is een wereld zonder verspilling.  
 
Ester Kraak (begeleider King Arthur Groep Amersfoort): King Arthur Groep organiseert de komende 
maanden meerdere ZZP Zorg cafés. Daarbij zal steeds een boeiende spreker de aftrap van de 
bijeenkomst verzorgen. Boeiend in de zin van het verwezenlijken van een droom, ondernemerschap, 
het bereiken van de top en wat daarbij allemaal op je pad komt kijken, maar ook sprekers die meer 
inhoudelijk in gaan op dementie. Wij zijn heel blij dat Marieke Hart haar verhaal zal doen bij ons in 
Amersfoort op 9 december om 19:30 uur (ontvangst vanaf 19:00 uur).” 

Na de lezing kunt u onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek met collega zzp 
zorgondernemers. Professionals op het gebied van Kiwa keurmerk, administratie en PR bemannen 
informatietafels. WerkInJeEigenWijk, een organisatie die op non-profit basis mensen met een 
uitkering begeleiden naar werk is ook te vinden aan een van de informatietafels.  

De avond is bedoeld voor zzp-ers in de zorg en diegene die de stap naar het zzp-schap in de zorg 
overwegen. 

King Arthur Groep biedt laagdrempelige ontmoetingen aan mensen met beginnende 
geheugenproblemen in groepsverband of individueel bij de mensen thuis, waardoor mensen langer 
thuis kunnen blijven wonen.   

Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@kingarthurgroep.nl Vragen? Bel Anita Schimmel 06-
46457344. Locatie: ’t Middelpunt, Spinetpad 2 te Amersfoort, ontvangst vanaf 19:00 uur. 

 

 

 
 


