Nieuwsbrief
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg
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JAARAGENDA

BOEIENDE SPREKERS TIJDENS
ZZP ZORG CAFÉS
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, ontwikkelaar van de dementia-App.
De startup is met Jarcine Spaander, mede eigenaar van
de King Arthur Groep, die het boeiende verhaal vertelt
over de organisatie. Daarna vertelt Yolanda van Oosterwijk (56) haar inspirerende verhaal over haar start als
ZZP'er in de zorg. Zij deed dit werk eerst vanuit de bijstand als vrijwilliger.
Als afsluiter Pieter Hasenaar, die samen met zijn broer
de app ontwikkelde 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
Ook een of meer ZZP cafés bijwonen? Kijk voor meer
informatie onze website www.kingarthurgroep.nl

Centrumbijeenkomsten OC’s
14:00-16:00 uur
17 april 2017 (alleen OC Hilversum)
22 en 23 september 2017
Mantelzorgbijeenkomsten regio
Utrecht
19:30-21:30 uur
18 mei 2017
23 mei 2017 (OC Amersfoort)
3 oktober 2017 (OC Amersfoort)
10 oktober 2017
Mantelzorgavonden regio Gooi- en
Vechtstreek
19:30-21:30 uur
10 mei 2017
17 oktober 2017
Huisbijeenkomst Ridderspoor
19:00-21:00 uur
13 september 2017

THEMA DAGEN 2017
In de activiteitenprogramma’s zal
aandacht zijn voor:
16 april Paasbrunch Ridderspoor
16 april Paasbrunch OC Soest/
Soesterberg/Amersfoort
27 april Koningsdag
21 september Wereld Alzheimer dag
22+23 september Burendag
5 november Herdenkingsbijeenkomst
10 november Dag van de mantelzorger
5 december Sinterklaas
7 december Dag van de vrijwilliger
23 december Kerstviering Ridderspoor
26 december Kerstbrunch OC’s.

KLACHTENFUNCTIONARIS
King Arthur Groep heeft sinds kort een interne klachtenfunctionaris. Daarmee wordt voldaan aan
sinds 1 januari 2017 geldende nieuwe wettelijke regels die de positie van de cliënt in de zorg moeten versterken. Belangrijkste taken van de klachtenfunctionaris:
- Spreken met de klager
- Zo nodig helpen met het formuleren van de klacht
- Bemiddelen bij de oplossing van het probleem waarover de klacht gaat
- De klager zo nodig verwijzen naar de Geschillencommissie Zorg
De klachtenfunctionaris van de King Arthur Groep heet Kees Wallis (1949). Hij heeft aan de Rijksuniversiteit Utrecht een rechtenstudie gevolgd en afgerond en is achtereenvolgens werkzaam
geweest bij de gemeentelijke overheid (Velsen), in de advocatuur (Rotterdam) en in de rechtspraak (Rechtbank Zeeland-West-Brabant). Hij heeft jarenlange ervaring met klachtenbemiddeling
en klachtenbeslechting in de sfeer van het gevangeniswezen (voormalige Koepelgevangenis Breda).
De vader van Kees Wallis woonde de laatste jaren
van zijn leven in Ridderspoor in Hilversum, onderdeel van de King Arthur Groep en overleed recent.
Kees Wallis is op het terrein van dementie dus een
soort van ervaringsdeskundige. Na zijn pensionering woont hij in Utrecht; hij is maatschappelijk
nog actief, o.a. als rechter-plaatsvervanger bij de
Rechtbank Midden-Nederland. Hij is zo nodig per e
-mail bereikbaar: klacht@kingarthurgroep.nl

NIEUWE OPDRACHTEN
Groepsbegeleiders activiteitencentra
Wij zijn op zoek naar mensen met organisatie- en coördinatietalent die ouderenzorg een warm
hart toedragen en de uitdaging van het begeleiden van een groep aan willen gaan.
Als begeleider bedenk je de activiteiten en stuur je het dag team aan. Enige flexibiliteit wordt
daarbij van je verwacht. Ester Kraak (begeleider in Amersfoort): “Een dag in het ontmoetingscentrum is één groot feest. De teams kennen hun verantwoordelijkheid en hebben maar één doel: de
deelnemers een fijne dag te bezorgen. Er wordt dan ook veel gelachen.“
Individuele begeleiders
Niet iedereen is een groepsmens en sommige mensen hebben meer behoefte aan persoonlijke
aandacht en betrokkenheid. In alle regio’s zijn wij op zoek naar individuele begeleiders thuis.
Interesse in één of meer van deze opdrachten?
Mail of bel Marjolijn Slingerland 035-2050878 of hr@kingarthurgroep.nl

Jaarplan 2017
Thema 2017: Het hart kloppend houden
King Arthur Groep groeit, omdat de vraag naar ondersteuning van mensen met dementie groeit.
Nieuwe begeleiders, stagiaires en vrijwilligers springen als het ware op een rijdende trein,
onze vraag daarbij is “hoe houden we daarbij het hart kloppend en de kwaliteit hoog”
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben wij het jaarplan 2017 gepresenteerd.
Jij was daar misschien wel of niet bij. Van die presentatie is een Youtube film gemaakt.
Wil je weten voor welke uitdagingen we in 2017 staan en de trein niet missen?
Link: klik hier

https://www.zorgkaartnederland.nl
Op zoek naar een zorgaanbieder of een beoordeling schrijven over King Arthur Groep?
Raadpleeg de zorgkaart klik hier

DE KRACHT VAN HERINNERINGEN
In oktober is in Hilversum gestart met een reeks van acht bijeenkomsten genaamd “De kracht van
Herinneringen”.
Tijdens deze bijeenkomsten, bedoeld voor thuiswonende mensen
De bijeenkomsten
met dementie en hun mantelzorger(s) en/of partner wordt inge8 zondagen in 2017
gaan op de voor hun ingrijpende taak.
Inclusief lunch
Deelname aan de bijeenkomsten draagt bij aan begrip en ziekteData: nntb
inzicht van de mantelzorger; een verbeterd contact tussen de per(2e helft 2017)
soon met dementie en de mantelzorger(s) en aan het ophalen van
herinneringen samen wordt veel plezier beleefd.
Najaar 2017 worden Kracht van Herinneringen bijeenkomsten georganiseerd in Soest.
Wilt u deelnemen? Stuur een e-mail naar
ocsoest@kingarthurgroep.nl

Locatie:
Ontmoetingscentrum
Soest
Molenstraat 8A
3764 TG Soest

DEMENTALENT 2017
Een jaar geleden startte het project DemenTalent in Soest en was het moment daar om even stil
te staan bij de ervaringen die zijn opgedaan en de dilemma’s waar tegenaan gelopen werd. Onder
de bezielende leiding van een externe projectleider werd contact gelegd met aanbieders van passend vrijwilligerswerk en een informatiebijeenkomst en boekpresentatie georganiseerd. Inmiddels is het project volledig geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken van het ontmoetingscentrum. Bij DemenTalent geeft een persoon met dementie, samen met een coach invulling aan vrijwilligerswerk, dat kan zijn voorlezen op een kleuterschool, werken in het bos bij Kasteel Groeneveld, koffieschenken in een dagcentrum.
Dilemma’s waar tegenaan gelopen werd.
•
Iedereen is enthousiast: deelnemers, mantelzorgers, casemanagers en diverse organisaties
omarmde het project, maar het aantal verwachte deelnemers bleef uit
•
Het proces van cognitieve achteruitgang gaat voort: in een enkel geval werd kwaliteit van
leven voor 3 maanden verbeterd
•
De financiering bleek een probleem: voor een 6-tal deelnemers is er nog een subsidie beschikbaar vanuit de Gemeente binnen het project. De subsidie bestaat uit 15uur begeleiding/ondersteuning.
•
De term vrijwilligerswerk impliceert dat deelname gratis is, terwijl dat in deze pilot fase
alleen voor een aantal deelnemers die meedoen in het onderzoek mogelijk is.
Iedereen kan zich opgeven voor DemenTalent en deelnemen aan deze vorm van ondersteuning.
Een ondersteuningsvorm die bij uitstek geschikt is voor mensen met beginnende geheugenproblemen, die op zoek zijn naar een zinvolle dag invulling, maar zich nog niet aangetrokken voelen
tot dagbesteding of groepsbegeleiding.
Ronde Tafel
Op 8 mei 2017 tussen 11:00-12:00 uur organiseren wij een ronde tafel voor nieuwe deelnemers
en mantelzorgers die mee willen doen in het onderzoek. Aansluitend serveren wij een broodje en
kunt u nog napraten. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand voor wie dit interessant kan zijn,
stuur dit bericht door of geef u op. U ontvangt tzt een uitnodiging met het programma.
E-mail: ocsoest@kingarthurgroep.nl t.a.v. Petra Visser

KEEK (KIJK) OP DE WEEK MET KOFFIE EN CAKE
Keek op de week zal vanaf April een vast programma onderdeel zijn op de agenda in de verschillende ontmoetingcentra. Ieder centrum geeft op geheel eigen wijze invulling aan dit programma
onderdeel, die plaatsvindt op een vast moment per week en waarbij buurtbewoners worden geënthousiasmeerd om deel te nemen en krantenknipsels te verzamelen en daarmee langs te komen.
In Soest zijn in April op woensdagmorgen tussen 10:30 en 11:30 uur en in Utrecht op maandagmorgen bij dit programmaonderdeel geïnteresseerden van harte welkom mee te doen. Aan de
hand van krantenknipsels bespreken we onder het genot van een kop koffie en plak cake samen
wat we de afgelopen week in de krant zijn tegengekomen.
Het televisieprogramma "Keek op de week" was een televisieprogramma van het duo Van Kooten
en De Bie (Kees van Kooten en Wim de Bie). Van Kooten en De Bie bespraken hierin de actualiteiten, meestal met sketches met hun typetjes. Ieder seizoen liep van oktober tot april.
Deelname is gratis.

Oproep
Wij zijn op zoek naar vreemde en
bijzondere krantenberichten

KLEINE JAMPOTJES GEVRAAGD

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

In Hilversum maken we samen met de Moestuin van Jagtlust 300 potten jam voor de nieuwe inwoners van Hilversum. De potjes worden
uitgedeeld bij de inwonersbijeenkomst die de
gemeente organiseert in november.

Chauffeurs, gastvrouwen, levenswerken schrijvers, assistent activiteitenbegeleiders in Amersfoort, Hilversum, Utrecht, De Bilt,
Soest en Soesterberg?

Heeft u nog kleine jampotjes, van maximaal
250 gram? Dan kunt u deze afleveren op Koninginneweg 83 in Hilversum of bel 0637009707 of mail naar:
ochilversum@kingarthurgroep.nl

Wilt u ook deel uit maken
van deze dynamische organisatie?
Informeer naar de mogelijkheden
bij Marjolijn Slingerland.
E-mail hr@kingarthurgroep.nl
Telefoon 035-2050878

KWARTIERMAKERS NADER BEKEKEN
Sinds kort werken we bij de KAG met kwartiermakers, dat zijn collega’s die in een aantal regio’s
helpen om zelforganiserende teams op te zetten. We stellen ze graag aan u voor.
Wendy van de Putte is sinds kort gestart in Veenendaal. ‘Vanuit mijn nieuwe rol als kwartiermaker
vind ik het een grote meerwaarde om een zelf organiserend team te gaan vormen met individuele
begeleiders zodat we samen voor de King Arthur het gezicht naar buiten toe worden. Uiteindelijk
kun je in de wijk waar mensen met dementie wonen vanuit een gezamenlijke verbinding meer
betekenen voor de zorgvragers en familie.’ Wendy ziet zeker voordelen in deze manier van werken: ”Verwijzers in de wijk gaan volgens mij zo meer ontdekken waar onze kwaliteiten liggen als
we meer zichtbaarheid tonen. Maar het is volgens Wendy ook een toegevoegde voor collega’s om
lid te worden van een team. ‘We merken collega’s het vaak erg leuk vinden om als teamlid te kunnen groeien zodat je kan gaan ontdekken welke verborgen talenten je altijd al in huis had. Die
kans krijg je nu. De voorbereidingen voor een zelf organiserend team in Veenendaal te starten is
begonnen. Ik hoop snel een team te kunnen vormen en ik verheug mij erop om samen met elkaar
het gezicht naar buiten te worden.’
Wilt u het volledige bericht lezen? klik hier

VROLIJK PASEN
KING ARTHUR GROEP SUPPORTCENTER
Ampérestraat 10, 1221 GJ Hilversum
035-2050950
info@kingarthurgroep.nl www.kingarthurgroep.nl
Vragen of opmerkingen? Of als u wilt dat wij uw e-mail adres verwijderen van
de mailinglijst: klikt u hier

