King Arthur Groep
ZZP'er in de zorg?
Hoe je je beste opdrachtgevers vindt
King Arthur Groep biedt
* Individuele begeleiding thuis
* Persoonlijke verzorging thuis
* Begeleiding groep
* 24-uurs zorg en wonen

ZZP Zorg Cafés
09-12-2016 Amersfoort
16-12-2016 Soest
18-01-2017 Wijdemeren
25-01-2017 Veenendaal
08-02-2017 Hilversum
NOOIT MEER SOLLICITEREN
De zzp zorg cafés zijn bij uitstek geschikt voor diegene die
overwegen als herintreder in
de zorg aan de slag te gaan. Je
kunt tijdens deze avonden je
vragen kwijt bij WerkInJeEigenWijk. Maar ook netwerken
met zorgprofessionals die
deze stap ook gezet hebben.
www.werkinjeeigenwijk.nl
Contactgegevens
King Arthur Groep
Ampérestraat 10
1221 GJ Hilversum
Telefoon: 035 20 50 950
info@kingarthurgroep.nl
www.kingarthurgroep.nl

16 december 2016
Molenstraat 8A te Soest

King Arthur Groep, de thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in
dementiezorg, organiseert op 16 december haar 4e Zorg café
voor startende en zelfstandige zorgverleners. Deze keer, in
het ontmoetingscentrum in Soest met als gastspreker ZZP
Coach Sylvie van den Meerendonk.
De vraag die centraal staat is: hoe vind je de opdrachtgevers
die goed bij je passen? Sylvie deelt in een interactieve workshop een praktisch stappenplan. Ondernemerschap stelt je in
staat om te kiezen voor je passie. Daarom staan we in de lezing stil bij wie je ideale klanten zijn, leer je herkennen waar
je die kunt vinden en stel je een strategie waarmee je die met
gemak vindt. Zodat je de komende jaren een stabiele stroom
inkomsten kunt genereren, bij een keur aan leuke opdrachtgevers.
Ben jij ZZP-er of overweeg je deze stap te zetten, kom dan 16
december naar het ZZP Zorg café van de King Arthur Groep in
Soest.
PROGRAMMA
19:00 uur Inloop
19:30 uur Spreker
20:15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.30 uur Netwerken
AANMELDEN EN LOCATIE
Locatie:
Molenstraat 8A, 3764 TG Soest
Aanmelden:
Stuur een mail naar info@kingarthurgroep.nl

Specialist in dementiezorg

