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Nieuwsbrief 
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg 

ZZP ZORG CAFE 
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 gespeciali-
seerd in dementiezorg, organiseert op vrijdag 29 sep-
tember 2017 het ZZP Zorg café voor startende en 
zelfstandige zorgverleners. Deze keer in Amersfoort 
met als gastspreker Reina Janssen, Loopbaan profes-
sional.  
De startup is met Jarcine Spaander, mede eigenaar 
van de King Arthur Groep, die het boeiende verhaal 
vertelt over de organisatie. Daarna zal Reina Janssen 
als spreker optreden met een inspiratiesessie 
“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 bewust bezig bent met jij. Wie ben je? 
Waar word je warm van, gaat je hart sneller van klop-
pen, 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 gewoon 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 onderwerpen die je aan-
dacht 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 een zelfstandige zorgprofessional in de zorg 
(ZZP-er) of overweeg je deze stap te zetten, kom      
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 e-mail naar: hr@kingarthurgroep.nl 

KING ARTHUR GROEP SUPPORTCENTER  
Astronaut 26C, 3824 MJ  Amersfoort 
035-2050950 info@kingarthurgroep.nl www.kingarthurgroep.nl 

JAARUITJE OC’S SOEST, SOESTERBERG EN AMERSFOORT 
15 september is het weer zover: Het Jaaruitje! 
Elk jaar weer één groot feest met dit dagje uit, georganiseerd door King Arthur Groep voor alle 
deelnemers en hun familie/mantelzorger. Ook dit jaar gaan we weer met drie ontmoetingscen-
tra op pad. OC Soest, OC Amersfoort en OC Soesterberg.  
 
Dit jaar hebben we weer getracht om een mooi dagje uit te organiseren. We gaan naar de Pas-
sieflora in Harskamp, Gelderland. 
 
Via een toeristische route door de regio hopen we daar rond 
12.00 uur te arriveren waar we dan starten met een heerlijke 
lunch. Daarna is er tijd om door de prachtige tuinen te dwalen 
waar we zeldzame vlinders en tropische flora kunnen gaan 
ontdekken. Het vervoer zal weer verzorgd worden door Jan 
van Dijk Tours. 

VRIJWILLIGERS  GEVRAAGD 
Chauffeurs, gastvrouwen, levenswerken 
schrijvers, assistent activiteitenbegelei-
ders in Amersfoort, Hilversum, Utrecht, 
De Bilt, Soest en Soesterberg? 
 

Wilt u ook deel uit maken  
van deze dynamische organisatie? 
Informeer naar de mogelijkheden  

bij Marjolijn Slingerland.  

VAN DER VALK STAPT IN ZORG 
Sinds deze maand verblijven vier patiënten in een Van der Valk-zorghotel in Tiel. Daarmee zet de 
bekende hotelketen zijn eerste stappen in de zorg. 
Het zorghotel opende 21 december al zijn deuren. In het zeventien etages tellende gebouw werkt 
Van der Valk samen met Servicepunt Thuiswonen die de verzorging en verpleging uitvoert, meldt 
Zorgvisie. Op termijn moet het zorghotel plaats bieden aan zestig patiënten. 

 
Van der Valk dat ruim zestig toeristenhotels telt, is een nieuwkomer in het aanbod van zo’n vijftig 
zorghotels. Volgens Herman Jonkmans, directeur van Servicepunt Thuiswonen die ook het woord 
voert namens Van der Valk Care, zijn er geen plannen om het aantal zorghotels uit te breiden. 
“Stel dat Tiel een succes wordt, dan is het natuurlijk mogelijk dat andere locaties eenzelfde con-
cept beginnen, maar afspraken hierover zijn niet gemaakt.” 
 
De markt voor zorghotels, waar patiënten terecht kunnen voor kortdurende zorg, bijvoorbeeld na 
een ziekenhuisopname, ziet er in de toekomst rooskleuriger uit. In totaal kost een dag zorghotel 
tussen de €200 en €300 waarvan alleen de zorgkosten uit de basisverzekering worden vergoed.  

 

Verblijfskosten 
Dit is veranderd na 1 januari 2017.  Sindsdien valt het kortdurend eerstelijnsverblijf onder de 
Zorgverzekeringswet en krijgen patiënten die zijn doorverwezen door de huisarts, ook de ver-
blijfskosten vergoed uit de basisverzekering. 
 
https://www.vandervalkvitaal.nl/arrangementen/van-der-valk-care-arrangement/ 

ZORGKAART NEDERLAND - GROOTSTE ERVARINGSSITE 
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar  
mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen 
kiezen voor een zorgverlener die het beste past. https://www.zorgkaartnederland.nl  
 
Wil u uw ervaringen delen en een beoordeling schrijven? Raadpleeg de zorgkaart klik hier  

UIT ETEN OM TE VERGETEN IN VEENENDAAL 
Grand Café De Markt, Markt 7, Veenendaal opent op verzoek van drie 
Veenendaalse zorgorganisaties in September haar deuren.  
 
Op maandagavond 18 september speciaal voor mensen met dementie, 
hun naasten en familieleden. Er kan gekozen worden uit een hoofdge-
recht (vis, vlees of vega) en een nagerecht samen voor € 25,00 (excl. 
drankjes).  
 
Op maandagavond 25 september serveert het Grandcafé een heerlijk 
BENEFIET DINER voor €50,00 per persoon, incl. 1 drankje.  
Aanvang: 18:30 uur. Een deel van de tafelopbrengst is voor Alzheimer 
Nederland.  
 
Reserveren?  
Telefonisch reserveren kan op telefoonnummer: 06-33 98 86 47 of  
via e-mail: uitetenomtevergeten@outlook.com  
 
Het idee ontstond na het lezen van een artikel over een pop up restaurant in Tokyo dat één week 

per jaar haar deuren opent in September tijdens Wereld Alzheimer dag met het “Restaurant van 

de vergeten bestellingen”. 

JAARAGENDA 

Mantelzorgbijeenkomsten regio 
Utrecht 
19:30-21:30 uur 
3 oktober 2017 (OC Amersfoort) 
10 oktober 2017 ( OC Soest) 
 
Mantelzorgavonden regio Gooi- en 
Vechtstreek 
19:30-21:30 uur 
17 oktober 2017 
 

THEMA DAGEN 2017  
In de activiteitenprogramma’s zal  
aandacht zijn voor: 
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. 

Vragen of opmerkingen? Of als u wilt dat wij uw e-mail adres verwijderen van 
de mailinglijst: klikt u hier 

DINER “DE VERGETEN GROENTE” BIJ DE SOESTER DUINEN 
 
In de week rondom Wereld Alzheimer dag   
(17 september t/m 23 september) doneert 
Restaurant De Soester Duinen een week lang 
€2,50 per couvert aan de ontmoetingsgroep 
van King Arthur Groep in Soest. 
 
De opbrengst is voor het jaaruitje, waaraan de 
deelnemers van de ontmoetingsgroep én hun 
mantelzorgers altijd samen deelnemen. 
 
Locatie: Restaurant De Soester Duinen,    
Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest 
 
Sponsor diner  woensdag 20 september voor Alzheimer Nederland 
op woensdag 20 september 2017 organiseert King Arthur Groep samen met De Soester Duinen 
een 3 gangen Sponsor diner.  Speciaal voor deze gelegenheid heeft de chefkok van Restaurant de 
Soester Duinen een themamenu samengesteld “de vergeten groente” voor €35,00 per persoon 
(inclusief drankjes) met aansluitend een muzikaal benefiet optreden. 
 
Benefiet optreden DIJKSOUND KOOR tijdens diner 
Naast een heerlijk 3 gangen diner, dat start om 18:00 uur, kunt u om 19:30 genieten van een op-
treden van popkoor Dijksound uit Eemnes, dat niet alleen zingt maar ook swingt met ca. 50 per-
sonen o.l.v. dirigent Olaf Windey.  
 
Hoe lang is het geleden dat u er samen met uw partner en familieleden buiten de deur heeft ge-
geten? Deze avond is voor iedereen en in het bijzonder voor mensen met dementie en hun naas-
ten.  Reserveer een tafel op 20 september en geniet van de gastvrijheid van De Soester Duinen. 
Een deel van de tafelopbrengst van deze dineravond zal gaan naar Alzheimer Nederland.   
 
Oproep  
Wij roepen bedrijven op een tafel te reserveren, waarbij wij hopen dat u zelf aanwezig wilt zijn, 
lukt dat niet, doneer de stoelen dan aan mensen met dementie en een naaste. King Arthur Groep 
draagt zorg voor de coördinatie van deze gesponsorde plekken.  
 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar! 
Telefonisch reserveren 035-2050950 / 06-46457344 of per e-mail: info@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 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 
 
 
 
 

BACKOFFICE EN ZORGBEMIDDELING 
KING ARTHUR GROEP IS VERHUISD  
Met ingang van 1 augustus 2017 jl. is de administratie 
en zorgbemiddeling gevestigd op de: 
 

Astronaut 26c, 3824 MJ  Amersfoort 
administratie@kingarthurgroep.nl 

 
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd 035-2050950 

ERVARINGSDESKUNDIGE GEZOCHT 
Voor een nieuw project zijn wij op zoek naar ervaringsdeskundige die voor mensen met dementie 
zorgen of hebben gezorgd en met ons mee willen denken over praktische informatie die je nodig 
hebt in het traject, maar ook als klankbord willen dienen bij nieuwe ideeën. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Anita Schimmel 06-46457344, info@kingarthurgroep.nl 

MANTELZORGERS GENIETEN VAN VERWENMIDDAG 
Op vrijdag 18 augustus vond in de StayOkay Soest een middag plaats speciaal voor mantelzorgers 

uit de regio Soest. 36 standhouders boden activiteiten, vertier, verzorging en informatie om de 

mantelzorgers te ontzorgen en te verwennen.  

Wethouder Adriani van de gemeente Soest opende 

de middag en bood namens de gemeente ijsjes en 

vrijkaartjes voor de film ‘stil Alice’ in   Artishock 

Soest en  De Speeldoos Baarn aan.                                                           

De mantelzorgers werden feestelijk ontvangen met 

een goed gevulde goody bag die door lokale         

ondernemers voorzien was van leuke cadeautjes en 

voor hen interessante informatie. Er was koffie en 

thee van StayOkay met een mini Soester van        

banketbakkerij Verkley. Er waren optredens van De 

Bietelettes en DJ Play it again Sem.   

Dit event werd mogelijk gemaakt door een aantal lokale sponsoren zoals Rabobank Amersfoort 

Eemland, gemeente Soest, Rotary Club Soest-Baarn, Keune Haircosmetics, Banketbakkerij         

Verkley, Pronto Wonen, Reto Internetburo, StayOkay, anonieme donaties  en inzet van de King 

Arthur Groep, Courage Coaching, Saar Aan Huis, Stichting Franklin.  

DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING SOEST, SOESTERBERG EN  
BAARN MET EEN WEEK VOL ACTIVITEITEN 
De gemeenten Soest en Baarn, Alzheimer Nederland, Stichting Welzijn Baarn, SWOS, King Arthur 
Groep en ketenpartners, organiseren diverse activiteiten in de actieweek rondom Wereld Alzhei-
mer dag. Voor de activiteiten kalender klik hier 

ZEVEN GECERTIFICEERDE HANDMASSEURS AAN DE SLAG! 
Zeven gecertificeerde handmasseurde kunnen aan de slag. Om de bewoners en bezoekers van de 
King Arthur groep een ontspannende handmassage aan te bieden als extra dienst, is er vanaf 2 
maart een 12-weekse cursus ‘Handmassage in de Zorg’ gegeven. De cursus stond onder leiding 
van Daisy Hatusupy van Unity Care ‘Samen voor een betere Zorg!'. 
  
De groep bestond uit 7 vrijwilligers: Yohanna, 
Roelanda, Josephine, Marijke, Nebahat, Caro-
lyn en Leontine. ‘Lieve dames met het hart 
(en humor) op de juiste plek! Allemaal erg 
enthousiast en gemotiveerd! Bovendien bij-
zonder dat er heuse vriendschappen zijn ont-
staan’, vindt Daisy.  
  
 
Het diploma is op 4 juli uitgereikt en het was 
echt een feestje!  
  
King Arthur Groep en Unity Care feliciteren de dames van harte met het behalen van het certifi-
caat en wenst hen veel plezier met het aanbieden van deze bijzondere dienst. ‘En bedankt voor 
jullie inzet, toewijding en zorg voor onze bewoners.’ 
  
‘De ervaring heeft geleerd dat bewoners een handmassage enorm aangenaam, rustgevend en  
als een genot ervaren. De aanraking en liefdevolle aandacht vinden we een mooie aanvulling  
op het huidige zorgaanbod.' 
  
Reacties op de gegeven handmassages zijn om: 
‘Dat het aanraken van de hand met zo veel liefde en gevoel kan heb ik nooit geweten...’ 
  
‘Het zijn gelukkige momenten voor de mensen die van zo'n heerlijke massage mogen genieten, dit 
gun ik iedereen. Het zou verplicht moet worden.’ 
  
‘De ervaring die ik op mocht doen tijdens de cursus is onvergetelijk. De rustige en inspirerende 
manier van lesgeven door Daisy heeft me geleerd de zorg voor en het houden van mensen nog 
beter te kunnen uitvoeren.' 

WIJ VERHUIZEN MAAR BLIJVEN IN SOESTERBERG 
Vanaf 7 oktober 2017 zal ons ontmoetingscentrum gevestigd zijn in   
Dorpshuis ‘’de Linde’’, Christiaan Huygenlaan 4A, Soesterberg.                
Wij hopen u allemaal te zien bij de feestelijk opening van de Linde:      
6 oktober van 16:00 tot 20:00. 

 
 
 

Natuurlijk bent u altijd van harte welkom op de dagen dat wij geopend zijn: 
Maandag, woensdag en vrijdag, van 10:00 tot 16:00 uur. 

Tot ziens op ons nieuwe adres, de koffie staat klaar! 

RIDDERSPOOR 4 JAAR! 
Op 3 september was er een groot feest in    

Ridderspoor. Alweer 4 jaar open!  

Het huis was vol met familie- en teamleden en 

betrokkenen.                                                         

Samen met de bewoners werden mooie mo-

menten beleefd met clowns, handmasseurs en 

muziek. En genoten van heerlijke hapjes ge-

maakt door het kookteam. En dit alles werd 

vastgelegd door enthousiaste fotografen. Het 

album volgt binnenkort. Op naar het eerste 

lustrum! 

RESPIJTZORG..  
EVEN IN EEN ANDERE     
OMGEVING OP ADEM     
KOMEN. 
In het Respijthuis Alkmaar kunnen 
mensen logeren die zorg nodig        
hebben. Volwassenen met een        
chronische ziekte of mensen die na een 
ziekenhuisopname willen aansterken. 
Mensen kunnen in het Respijthuis par-
ticulier verblijven, óf met een WMO-, 
WLZ- of PGB-indicatie. Een dagdeel; 
ochtend, middag of een avond is ook 
mogelijk.                           
Als u voor iemand zorgt is het belang-
rijk dat u in balans blijft. Wilt u even 
bijtanken, dan kan degene voor wie u 
zorgt tijdelijk in het Respijthuis         
logeren. In het Respijthuis Alkmaar zijn 
ruim 65 vrijwilligers betrokken om gas-
ten en mantelzorgers te ondersteunen.  
 
Voor meer informatie over dit artikel 
klik hier: 
 
Ook King Arthur Groep onderzoekt de 
mogelijkheden voor logeerhuizen. In 
het najaar start een pilot in Hilversum. 
Mocht u meer informatie willen, dan 
kunt u contact opnemen met Jarcine 
Spaander, 06-48422186, e-mail:       
ridderspoor@kingarthurgroep.nl  

DEMENTALENT ONTMOETINGSCENTRUM SOEST 
Geschikt voor jonge mensen, maar ook voor actieve ouderen met geheugenproblemen of         
dementie die (nog) niet toe zijn aan deelname in een ontmoetingsgroep of activiteitencentrum. 
 
King Arthur Groep biedt deze groep mensen een nieuwe ondersteuningsvorm: DemenTalent. 
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 of koffieschenken in een dagcentrum.  
 
Maar ook: Hulpmiddelen voor Nop! 
Samen met FysioVeenstreek heeft King Arthur Groep het DemenTalent project “Hulpmiddelen 
voor Nop!” gelanceerd. Een website en facebookpagina waar tweedehands hulpmiddelen zoals 
een looprek, krukken of rollator gratis van eigenaar verwisselen nadat deze zijn schoongemaakt. 
Met een mooie kaart waarin de nieuwe eigenaar sterkte of beterschap gewenst wordt kunnen de 
hulpmiddelen worden afgehaald of afgeleverd.  
  
Iedereen kan zich opgeven voor DemenTalent en deelnemen aan deze vorm van ondersteuning. 
Een ondersteuningsvorm die bij uitstek geschikt is voor mensen met beginnende geheugen-
problemen, die op zoek zijn naar zinvolle dag invulling, maar zich nog niet aangetrokken voelen 
tot dagbesteding of groepsbegeleiding. Voor 6 mensen is er nog subsidie beschikbaar van uit de 
Gemeente Soest. 
 

RESTAURANT VAN DE VERGETEN BESTELLINGEN IN HILVERSUM 
Samen met King Arthur Groep opent Eetcafé Ieske speciaal haar deuren op 18 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het idee ontstond na het lezen van een artikel over een POP UP restaurant in Tokio dat één week 

per jaar haar deuren opent in September tijdens Wereld Alzheimer dag.  

 

Wilt u ook weer ‘es samen uit eten?  

Dat kan! Maandag 18 september bij Eetcafé Ieske, Lage Naarderweg 2. Hilversum 

 

Op deze maandagavond is er een speciaal menu met vergeten groenten voor mensen met        

dementie en hun naasten. Voorgerecht, hoofdgerecht (keuze uit vis, vlees, vega) en nagerecht             

à € 25,00 pp. Een deel van de tafelopbrengst is voor Alzheimer Nederland.  

 

Reserveren? Dat kan bij Gerda Lansink: 06-26212329, gerdalansink@gmail.com  

 

De kleinschalige woonzorgvoorziening van King Arthur Groep aan de Koninginneweg 83 te Hilver-
sum  is op zoek naar nieuwe collega’s (begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen).      
 
Interesse? Stuur een e-mail naar info@kingarthurgroep.nl of bel 035-2050950. 

CASEMANAGERS OP DE KAART 
Er komt veel op je af na de diagnose dementie en iemand die er dan voor je is en je in dit traject 
begeleidt is vaak meer dan welkom. Een casemanager is een deskundige professional die thuiswo-
nende mensen met dementie en hun naasten begeleidt in het traject vanaf de diagnose. Een case-
manager kent de mogelijkheden in de regio, helpt bij regeltaken (indicaties aanvragen) en heeft 
een luisterend oor wanneer dat nodig is. Volgens King Arthur Groep zijn casemanagers essentieel 
om de zorg thuis vol te houden. Daarom pleiten wij voor meer deskundige casemanagers en ma-
ken ons hier hard voor in de regio’s en bij de landelijke politiek. King Arthur Groep zit daarom ook 
in de landelijke kerngroep casemanagement. 

HET IS WEER TIJD VOOR JAM 
In het ontmoetingscentrum van Hilversum 
wordt er weer hard gewerkt om 350 jampotjes 
in te pakken.  
 
De gemeente Hilversum wil haar nieuwe inwo-
ners verwennen met een goody bag. En de 
jampotjes zijn hier onderdeel van. Samen met 
de moestuin van Jagtlust en Puur Smaeck 
zetten de deelnemers van het OC van King 
Arthur Groep zich in voor deze opdrachten van 
de gemeente. 

EEN IMPRESSIE VAN DE TRY-OUT OP 14 AUGUSTUS “RESTAURANT 

CASEMANAGERS GEZOCHT 
Als casemanager dementie functioneer je binnen een netwerk ketenzorg kwetsbare ouderen heb 
je een onafhankelijke positie ten aanzien van het regisseren van het zorgproces. Je bent het vaste 
aanspreekpunt. Je inventariseert de zorgvraag van cliënten en mantelzorgers en coördineert / 
regisseert het zorgproces. 
 
Kortom: inventariseren, coördineren, evalueren van zorg, ondersteunen van cliënt en mantelzor-
gers, registreren, communiceren en rapporteren. 
 
Wat vragen wij: 
HBO gekwalificeerd aangevuld met en opleiding casemanagement dementie of bereid om deze te 
volgen, HBO-V is een pre, maar geen vereiste. Ervaring in de dementiezorg. 
 
Heb je interesse en lijkt het je leuk om in de regio aan de slag te gaan? 
Stuur uw CV en motivatie naar hr@kingarthurgroep.nl of bel 035-2050878  
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