
 

ZZP Zorg Café 
Thema: ZZP inspiratie verhaal en dementia-

App 
 

Woensdag 31 mei 2017 
Adres: Walt Disneyplantsoen 76/78, 1325 SX Almere  

King Arthur Groep, de thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in 
dementiezorg, organiseert op woensdag 31 mei 2017 het 
Zorg café voor startende en zelfstandige zorgverleners. Deze 
keer in Almere  met als gastsprekers Yolanda van Oosterwijk 
inspiratie spreker over ZZP schap en Pieter Hasenaar, ontwik-
kelaar van de dementia-App. 
 
De startup is met Jarcine Spaander, mede eigenaar van de King Ar-
thur Groep, die het boeiende verhaal vertelt over de organisatie. 
Daarna vertelt Yolanda van Oosterwijk (56) haar inspirerende ver-
haal over haar start als ZZP'er in de zorg. Zij deed dit werk eerst van-
uit de bijstand als vrijwilliger  
Als afsluiter Pieter Hasenaar, die samen met zijn broer de app ont-
wikkelde toen zijn moeder de diagnose dementie kreeg. Hij komt op 
ons café uitleggen wat je ermee kunt. Iedereen kan de app dan ook 
uitproberen. 
 
Ben jij ZZP-er of overweeg je deze stap te zetten, kom dan 31 mei 
naar het ZZP Zorg café van de King Arthur Groep in Almere. 

 
PROGRAMMA  
19:00 uur Inloop  
19:30 uur Sprekers 
20:45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen  
20.30 uur Netwerken  

 
AANMELDEN EN LOCATIE  
Adres: Walt Disneyplantsoen 76/78, 1325 SX Almere  

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  

(voor deze datums volgen de locaties 

nog, u kunt terecht op onze site voor 

meer informatie, 

www.kingarthurgroep.nl ) 

28 juni, 20 september, 22 

november. 

Wij houden diversen ZZP Zorg 

Cafés in verschillende regio´s 

met iedere keer een andere 

inspirerende gastspreker. 

 

Contactgegevens 

King Arthur Groep 

Ampérestraat 10 

1221 GJ Hilversum 

Telefoon: 035 20 50 950 

info@kingarthurgroep.nl 

www.kingarthurgroep.nl

King Arthur Groep 

mailto:info@kingarthurgroep.nl

