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VOORWOORD
Dit jaar bestaan we 10 jaar, reden voor ons om deze wat meer glossy brochure te maken met ons zorgaanbod.
Zo lang mogelijk samen thuis wonen en zorgen voor elkaar tot de dood ons scheidt, wij horen deze hartenkreten
regelmatig van mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie. En weten dat die onvoorwaardelijke liefde
en commitment alleen is vol te houden als de mantelzorger zo nu en dan tijd voor zich-/haarzelf neemt, om op
adem te komen of te ontspannen in de wetenschap dat de naaste met dementie bij ons in goede handen is.

Respijtzorg krijgt steeds meer aandacht op de politieke agenda. Het biedt de mantelzorger de kans de zorg tijdelijk
over te dragen en wordt op verschillende manieren geboden. Door deelname van de persoon met dementie aan
individuele begeleiding thuis, een ontmoetingsgroep, door tijdelijk te verblijven in een logeerhuis of door te
verhuizen naar ons huis Ridderspoor waar 24uurszorg wordt geboden.

Wij richten ons in het bijzonder op mensen met dementie en hun naasten, bieden maatwerk en hebben een aanbod voor mensen met dementie op jonge leeftijd, zoals DemenTalent en een speciaal sportprogramma.

De ontmoetingshuizen van King Arthur Groep bieden kortdurend een warm en veilig thuis aan mensen met
dementie. Van een paar dagen tot enkele weken. Eenmalig of meerdere keren per jaar.
Het Ontmoetingshuis onderscheidt zich door de combinatie van deelname aan een ontmoetingsgroep én logeren.
Hierdoor is de deelnemer met dementie en zijn of haar partner/familieleden al vertrouwd geraakt met de
begeleiders en onze werkwijze.

King Arthur Groep biedt naast ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie ook casemanagement ,
wijkverpleging en mantelzorgondersteuning. Wij zijn een Wtzi erkende thuiszorgorganisatie met contracten in
meer dan 20 gemeenten, met alle zorgverzekeraars en een VVT contract met zorgkantoor Zilveren Kruis.

In deze brochure stellen wij onze diensten en locaties aan u voor, komen begeleiders aan het woord en kunt u
lezen wat hen beweegt en waar ze voor staan. Maar ook treft u quotes en verhalen van mensen met dementie en
hun naasten over de ervaren ondersteuning.

Voor meer informatie, locaties, contactgegevens, foto’s en boekingsmogelijkheden verwijzen wij u naar onze
website: www.kingarthurgroep.nl

Graag tot ziens in een van onze huizen of ontmoetingscentra.

Met vriendelijke groet,
Jarcine Spaander, Peter Starink en Anita Schimmel
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INDIVIDUELE BEGELEIDING
Wij bieden individuele begeleiding in het midden van het land en streven er met deze persoonlijke begeleiding naar dat iedereen
die dat wenst, zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. Individuele Begeleiding Thuis zorgt ervoor dat u gestimuleerd wordt iets te
ondernemen en geeft de partner of mantelzorger even tijd voor zichzelf.
Iedereen heeft wel eens behoefte aan contact met anderen, een praatje, een wandeling of hulp bij praktisch zaken. Kinderen
wonen niet altijd in de buurt of hebben weinig tijd en een partner heeft ook bij tijd en wijle behoefte aan tijd voor zichzelf. Dan
biedt Individuele Begeleiding Thuis een oplossing. Begeleiders kunnen 7 dagen per week, overdag of ‘s avonds, afhankelijk van
uw wensen, met u ondernemen wat u wilt.
Niet iedereen is een verenigingsmens: Individuele Begeleiding Thuis is opgezet vanuit de gedachte en ervaring dat in sommige
situaties persoonlijk contact en één op één iets samen doen beter past.
Professionele begeleiders
King Arthur Groep werkt met een groep enthousiaste, creatieve en flexibel ingestelde professionals met ervaring op het gebied van
dementiezorg. Een zorgorganisatie die specifiek aan mensen met dementie zorg en begeleiding biedt. Gastvrijheid, persoonlijke
aandacht en oprechte interesse staan centraal. Een visie waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en de kracht van mensen.
Wij kijken samen met u welke begeleider bij u past en welke activiteiten u op welke dagen zou willen ondernemen.
Maatwerk
Onze inzet geeft u als mantelzorger de mogelijkheid om de zorg tijdelijk over te dragen. We vinden het belangrijk dat we bij het
overnemen goed inspelen op de specifieke wensen van de zorgvrager. Dat is maatwerk.

Activiteiten kunnen bestaan uit:
· het brengen van een bezoek aan het theater, museum of bibliotheek
· het maken van een wandeling of samen boodschappen doen
· het samen schilderen, fotograferen of tuinieren, voorlezen of luisteren naar muziek
· het bespreken van actualiteiten
· het maken van een levenswerk
· begeleiding bij doktersbezoek
· ondersteunen van financiële handelingen, zoals bijvoorbeeld het op orde brengen
of het geheel/gedeeltelijk voeren van de administratie, het afhandelen van de
(dagelijkse) post
· een luisterend oor

Familie aan het woord:
“Wij zijn erg blij met de individueel
begeleider van de King Arthur
Groep.
Zij brengt tweemaal per week
een andere sfeer in huis en geeft
mijn schoonvader veel aandacht
en andere gespreksstof dan dat
hij met mij alleen heeft. Ik zie dat
hij opgewekt is en gezellig zit te
praten als ik thuiskom. Geweldig!”
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GROEPSBEGELEIDING
Deelnemer aan het woord:
Wim de Lang zet zijn gedachten op papier:

Onze ontmoetingscentra zijn kleinschalig en
lokaal georganiseerd, gezellig en huiselijk
ingericht.

Vindingrijk
Mijn Geheugen
Achter alle Raadsels
Waar plezierigheid
Verdriet Verspeelt

Er wordt een gevarieerd activiteitenaanbod
geboden. Juist het samenzijn nodigt uit tot
ondernemen. Handwerken of een spelletje,
maar ook vertellen, luisteren en zingen
maakt de dag waardevol.
Er worden met enige regelmaat optredens
georganiseerd en/of een lezing. Ook kunt u
deelnemen aan diverse clubs: wandelen,
dansen, tuinieren, klaverjassen, klussen,
schilderen, biljarten of schaakborden. Een
uitje naar een museum of dierentuin, een
kopje koffie op een gezellig terras. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.
U kunt bij ons flexibel omgaan met deelname, wisselen in dagen en/of dagdelen.
Tussen de middag bieden wij u een verse
(warme) maaltijd. Help gerust mee met de
voorbereidingen van de maaltijd, het dekken van de tafel en/of het doen van de
boodschappen.
Wij bieden een programma dat passend
is bij de interesses, levensstijl en fysieke
gesteldheid van onze deelnemers.

Maatschappelijke projecten
Wij ondersteunen andere maatschappelijke
projecten, zoals Fietsen voor Duchenne en
Viore (een inloopcentrum voor mensen met
Kanker). Daarnaast zijn wij te vinden op
lokale jaarmarkten en organiseren wij zelf
jaarlijks een rommelmarkt en doen we mee
aan burendag en NL doet!

Vrijwilliger aan het woord:
Geen vastgestelde paden. In het bijzonder
denk ik hierbij nog aan de Tour d’Artistique.
Een onverwacht project, het pimpen van een
caravan met deelnemers.
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MENSEN MET DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD

Voor mensen met dementie op jonge(re)
leeftijd bieden wij een specifiek programma.
Door hun leeftijd zitten zij en hun naasten in
een andere levensfase en is er een andere
dynamiek om de persoon heen. Hierop passen
wij de aanpak aan.

We denken aan de volgende activiteiten:
sporten, karweitjes in en met de buurt zoals
meehelpen met onderhoud van tuinen, bloembakken, speeltoestellen van school, ondersteuning lokale winkeliers met hand– en spandiensten. In de maakplaats lekker aan de slag met
het maken van leuke, creatieve spullen die we
ook weer in ons eigen winkeltje zouden kunnen
verkopen. Maar ook bak– of kookactiviteiten of
een lekker “vertroeteluurtje” waarin je eventueel samen met de (klein)kinderen lekker aan de
slag gaat met make-up, nagels lakken, haren
doen onder het genot van een lekker hapje en
drankje. Natuurlijk is er ook ruimte voor muziek: zelf maken, luisteren naar onze eigen top
40 en wellicht nog voetjes van de vloer. Net
wat je leuk en belangrijk vindt.
We sluiten de dag af met gezamenlijk koken
van de maaltijd. Wanneer de partner of andere
naasten het leuk vinden zijn ze van harte welkom om mee te doen.
Een mooie balans creëren voor onze jongere
deelnemers: het kunnen blijven mee doen aan
activiteiten in de maatschappij, maar ook een
veilige haven voor een leuke en zinvolle dag vol
beleving.

Een dag om in te lijsten
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CASEMANAGEMENT
Casemanagement (wijkverpleging)
De casemanager biedt de partner/mantelzorgers praktische
ondersteuning gedurende het gehele traject van het niet
pluis gevoel tot opname in een verpleeghuis of overlijden.
En geeft inzicht over de mogelijkheden voor zorg en begeleiding, onzekerheid over het verloop van de ziekte, de risico’s op overbelasting van mantelzorgers en heeft de regie
over de communicatie tussen de zorg-/hulpverleners onderling. U kunt bij de casemanager met al uw vragen terecht.

Wendy van de Putte
“Van nature ben ik altijd al nieuwsgierig geweest naar het
levensverhaal van de ouder wordende mens om ze uiteindelijk beter te kunnen doorgronden. Mijn eerste belangrijke leerervaring toentertijd was dat ik als 19 jarige meisje
in contact kwam met ouderen tijdens mijn stage in het
zorgcentrum in het Zeeuwse Goes.
Inmiddels heb ik jarenlange ervaring opgedaan in de ouderenzorg vanuit diverse rollen en functies. Maar mijn passie
voor de ouder wordende mens kan ik het meeste kwijt in
de functie van casemanager dementie. Vanuit het levensverhaal van de mens met dementie wil ik graag tot in de
laatste fase van hun leven komen tot betekenisvolle, integrale zorg. Ik ben ervan overtuigd dat het de levenskwaliteit vergroot.
Mijn focus ligt vooral op de persoon met dementie en de
systemen die hen ondersteunen. Daarnaast vind ik het belangrijk om uit te gaan van hun behoeften en dat doe ik
vooral door creatief te zijn waarbij ik verschillende vormen
van contact maken gebruik.
Ik ben gediplomeerd Casemanager Dementie en aangesloten bij de beroepsvereniging voor Maatschappelijk werk
(BPSW) . Vanuit de King Arthur Groep maak ik onderdeel uit
van ketenzorg dementie Veenendaal en werk ik samen met
netwerkpartners in de regio Gooi en Eemland.”
King Arthur Groep biedt thuiszorg (PV/VP) aan mensen
met dementie in die situaties dat dat nodig is, zoals bijvoor-

Vaste vertrouwenspersoon in het oerwoud van wetten, regels en
(zorg) mogelijkheden
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ONTMOETINGSHUIS CEDERHORST
UTRECHTSEWEG 266-1, 3818 EW AMERSFOORT

Petra Visser: “Als professioneel begeleider in ontmoetingscentra van
King Arthur Groep, komen wij dagelijks in contact met partners en/of
mantelzorgers van mensen met dementie. Van dichtbij maken wij mee
wat het met hen doet om 24/7 voor
hun naaste met dementie te zorgen.
Eigen hobby’s of andere bezigheden
komen te vervallen, sociale contacten onderhouden kan vrijwel niet
meer, spontane familiebezoeken
nemen af.
Vaak horen wij ook de wens om
even vrij te zijn van zorgen en bezorgdheid. Hoeveel partners ook
van hun naaste houden en hoe
groot de liefde voor hun partner
met dementie ook is, soms willen ze
ook voor korte tijd “los” zijn van hun
partner met dementie om op adem
te kunnen komen.”

Genieten van kunst, cultuur en natuur in ontmoetingshuis
Cederhorst
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Ontmoetingen in een huiselijke en sfeervolle omgeving
Logé aan het woord:
“Ik heb het zo fijn hier! Ik kom helemaal tot rust.
Dank dat ik hier mag zijn”.

Het ontmoetingshuis is een combinatie van een ontmoetingscentrum waar mensen komen met dementie
die nog in een thuissituatie wonen én logeren.
Dagelijks kan er deelgenomen worden aan een gevarieerd activiteitenaanbod (3 dagdelen per dag). En
wanneer de thuissituatie daarom vraagt, kan er ook
worden gelogeerd.
De 6 logeerkamers zijn, net zoals de woonkamer en
serre huiselijk en sfeervol ingericht. Daarnaast is er
een extra activiteitenruimte met een piano, lees– en
pooltafel.
Alle ruimten bevinden zich op de begane grond.
KUNST EN NATUUR
Gelegen in een mooie bosrijke omgeving, waar u tijdens een fietstocht of wandeling naar hartenlust
kunt genieten van wat de natuur te bieden heeft. En
is er veel kunst te bewonderen, maar ook een museum, vlinder- en beweegtuin en een labyrint.
Een prachtige plek, opengesteld voor publiek, op een
steenworp afstand van het centrum van Amersfoort.
In de directe nabijheid zijn verschillende restaurants
te vinden waar u met uw naaste een kopje koffie kunt
drinken of kunt eten.
SPORTFACILITEITEN EN WINKELTJE
Op het terrein zijn verder een winkeltje en sportfaciliteiten aanwezig. Een omgeving die ook zeer geschikt
is voor mensen met dementie op jonge leeftijd.
Deelnemers met dementie kunnen bij ons rekenen
op een prettig verblijf in een omgeving waar activiteiten op maat worden geboden door professionele begeleiders en vrijwilligers.
VAKANTIEGEVOEL
Door de prachtige bosrijke omgeving zal het lijken
alsof u op vakantie bent. Wij ontvangen u warm en
gastvrij en hopen dat u zich snel bij ons thuis voelt.
WIJ GAAN ER OP UIT
Wij hebben een abonnement op Dierenpark Amersfoort en het Singer Museum.
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ONTMOETINGSHUIS DE BILT
Prof. Bronkhorstlaan 10-104 3723 MB Bilthoven
Gerdine Timmerman: “Al geruime tijd heb ik de wens een mooie en veilige woonomgeving voor mensen met dementie
te realiseren. Aan deze wens wordt nu invulling gegeven op het terrein van Berg en Bosch in Bilthoven. Jarenlang heb
ik als begeleider gewerkt voor organisaties die vakantieweken organiseren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en run ik al geruime tijd een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in De Bilt. Dan wordt nog duidelijker waarom ondersteuning en ontlasting van de mantelzorger zo belangrijk is. Vanuit de overheid is het beleid dat
mensen met geheugenproblemen langer thuis moeten wonen en anderen willen dit ook graag. Dat vergt veel van de
mantelzorger. Het ontmoetingshuis moet een veilige haven bieden aan de logé en zijn of haar naasten. Familie
is voorafgaand aan een logeerpartij van harte welkom om met zijn naaste mee te doen en te ervaren hoe het er in ons
huis aan toegaat.”

Onze ontmoetingsgroep heeft een fijne plek gevonden op het terrein van Berg en Bosch, een prachtig park waar
begin vorige eeuw een sanatorium was gevestigd, midden in het bos. In de oude kapel is inmiddels een horecagelegenheid gevestigd maar het park met hertjes en schapen is er nog steeds. U kunt hier heerlijk genieten van de
natuur. We gaan naar buiten om te bewegen en met de duofiets kunnen we mooie tochtjes maken.

Ontmoeten en logeren in ‘t groen
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Bij ons kunnen gasten biljarten,
wandelen, tekenen en schilderen,
maar mogen zij ook helpen met het
bereiden van de maaltijd, het doen
van boodschappen of het dekken
van de tafel. We hebben ook een
groentetuin waarin meegewerkt en
gedacht mag worden.
In ons huis staan wij garant voor
warmte en gastvrijheid. Direct bij
binnenkomst voelt u zich thuis. De
inrichting is oud Engels en in de
woonkeuken staat de koffie (met
kletskop) altijd klaar. Het bereiden
van gezond eten en drinken maakt
deel uit van ons dagprogramma. De
maaltijden worden gezamenlijk bedacht en bereid. En tijdens het ontbijt kunt u kiezen uit brood, yoghurt en/of fruit. Na een hartig vieruurtje wordt er om zes uur brood
gegeten. Met af en toe een warme
snack.
De deelnemers van de ontmoetingsgroep hebben een koortje gevormd, Con Amore, en wekelijks
wordt er geoefend. Zingt u ook
graag, doe vooral mee. Luistert u
liever, dan kan dat natuurlijk ook.
Net als we dat op onze Ontmoetingscentra aangeven, er is een programma, maar alles mag en niets
moet.
Er zijn aangeklede logeerkamers en
naast de woonkeuken is er een
woonkamer waar u TV kunt kijken
of rustig naar muziek kunt luisteren.
Ook is er een goedgevulde leestafel
in huis.
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RIDDERSPOOR logeerfaciliteiten
Koninginneweg 83, 1211 AN Hilversum
Gerda Lansink: “Ik mocht aan de basis staan van de realisatie van de ontmoetingshuizen van King Arthur Groep en kan me onze
eerste logé in Ridderspoor nog heel goed herinneren. Maar dat was pas nadat wij een week hadden proefgedraaid in een normaal
woonhuis in een straat hier om de hoek. Wat hebben we allemaal genoten. Voor één week verhuisde wij het ontmoetingscentrum
naar dit woonhuis en gingen wij ervaren wat het logeren betekende voor de mantelzorger en onze gast.
Dit leerde ons dat het van belang is dat onze logeergasten al met ons vertrouwd zijn voordat zij bij ons komen logeren en om die
reden is het ontmoetingshuis in deze vorm ontstaan (logeren én ontmoeten). Wij adviseren familieleden hun naaste met dementie
voorafgaande aan de logeer partij alvast deel te laten nemen bij ons op de ontmoetingsgroep. Zowel voor de mantelzorger als de
logé was het minder moeilijk elkaar los te laten.”

Ridderspoor opende in 2013 haar deuren. Hier
maakt u kennis met 22 bewoners met dementie en
kunt u meedoen met activiteiten op de ontmoetingsgroep of in het huis. De logeerkamer met eigen
badkamer is op de begane grond gesitueerd en kijkt
uit op de tuin. Verder zijn er naast het ontmoetings
-centrum, drie woonkamers, een woonkeuken en
een kleine filmkamer op de begane grond te vinden.
Houdt u van zingen? Sluit dan aan bij het koor dat
wekelijks oefent. Op woensdag bezoeken we een
sportschool in de buurt en op vrijdag gaan we naar
Landgoed Jagtlust, daar waaien we uit. Hier kunt u
heerlijk wandelen, maar mag u ook de handen uit
de mouwen steken in de groentetuin.
Er wordt dagelijks vers gekookt, in het ontmoetingscentrum eten we ‘s middags warm en in het
huis ‘s avonds.
Ons huis is gelegen in het centrum van Hilversum,
nabij de markt, het station, de vele winkeltjes en
restaurants. Bent u een stadsmens dan zult u zich
hier beslist thuis voelen.
In het huis heerst rust en regelmaat, we genieten
ieder dag van een gezellig borreluurtje om 16:00
uur en de activiteiten wisselen per woonkamer. Er
is een kamer waar we creatieve activiteiten aanbieden, een bibliotheek en een TV kamer.
U vindt hier makkelijk de weg, de ruimten zijn van
duidelijke naambordjes voorzien. De deur naar de
omsloten tuin staat dagelijks open, bent u graag
buiten, in de tuin is er van alles te zien en te doen.
Ridderspoor is een gastvrij, warm en sfeervol
(t)huis.

Er wordt dagelijks vers gekookt
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RIDDERSPOOR wonen met zorg
Familie aan het woord:
Niemand loopt verloren rond. Mensen gaan normaal
met elkaar om.
Alsof iedereen familie van elkaar is. Het gaat om eenvoudige dingen. De tafel wordt gedekt, iemand moppert omdat het te lang duurt.
Mensen vragen van alles en worden gelijkwaardig
aangesproken. Het lijkt niet geïnstitutionaliseerd en
bureaucratisch.

In het centrum van Hilversum op een
steenworp afstand van het theater, de
wekelijkse markt, winkels en het station, staat onze sfeervolle kleinschalige woonzorgvoorziening, Ridderspoor.
Ridderspoor biedt een veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving.
Waar u en uw familie zich prettig en
thuis voelt en zichzelf kan zijn. In dit
karakteristiek ogende, woongebouw
wonen 22 bewoners met dementie.
Dit mooie gebouw en haar bewoners
verdienen een bijzondere inrichting.
De makers van het interieur hebben
door kleur- en materiaalgebruik
gezorgd voor een blijvende inspiratiebron voor jong en oud.
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel.
U kunt uw bezoekers te allen tijde ontvangen en ze meenemen naar een van
de gemeenschappelijke zitkamers of
woonkeuken. In deze gemeenschappelijke ruimten is altijd wat te doen.
Bent u gesteld op uw privacy, met de
lift bereikt u uw eigen woonruimte op
de eerste of tweede verdieping.
De besloten tuin is een belevenis op
zich, hier kunt u ruiken, voelen en
proeven.

Wonen is meer dan een dak boven uw hoofd
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RIDDERSPOOR
Het verhaal achter het verhaal
Het verhaal gaat dat King Arthur, koning van
alle tijden, voor zijn huwelijk met Guinevere
een grote houten ronde tafel kreeg. De koning
hechtte veel waarde aan deze tafel en plaatste
deze in zijn kasteel Camelot. Elke ridder die
door bewezen diensten zijn trouw had aangetoond aan het land en de koning, had een eigen plaats aan de ronde tafel.
De koning en de ridders zaten als gelijken aan
de ronde tafel. Niemand zat aan het hoofd.
Gezamenlijk streden zij voor rechtvaardigheid
en veiligheid in het land. Aan de ronde tafel
bespraken zij de verwachte problemen en
gevaren en bundelden hun krachten om deze
te lijf te gaan en hun landgenoten te beschermen.
De ridders van de ronde tafel hechtten waarde
aan rechtschapenheid en hadden een groot
gevoel voor eer. Met elkaar spraken zij een
erecode af. Deze erecode gaf aan waar zij voor
stonden in hun doen en laten naar elkaar en
naar anderen. Deze erecode bestond uit:
hoffelijkheid, vriendschap en gelijkheid.
De Ronde Tafel staat ook symbool voor de
dialoog. Het is een manier om met elkaar als
gelijken in gesprek te gaan en naar elkaar te
luisteren met de intentie de ander te begrijpen in plaats van zelf begrepen te worden.
Ridderspoor, een Huis van de Ronde Tafel van
King Arthur Groep, is opgericht vanuit dit
gedachtegoed. Met de bewoners en hun naasten, de medewerkers en samenwerkingspartners zitten wij rond de tafel, luisteren en
zorgen met elkaar voor kwaliteit van leven van
degene met dementie en zijn naasten. Hierbij
houden wij ons aan onze erecode, de code
van hoffelijkheid, gelijkwaardigheid en
respect.
Deze prachtige bloem in combinatie met de
legende van King Arthur, de ridders en de
locatie van het gebouw maken ‘Ridderspoor’
tot een passende naam.
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MANTELZORGONDERSTEUNING
Familie –en/of vriendengesprekken
Vrienden, familie en kennissen willen
heel vaak helpen, maar weten niet hoe
zij met de ziekte om moeten gaan. Wij
organiseren vriendengespreken waarbij
handvatten en tips worden aangedragen en taken worden verdeeld.
Vrienden kunnen een helpende hand
bieden door samen boodschappen te
doen of iets te ondernemen dat u vroeger samen ook deed, zoals winkelen,
een kopje koffie drinken op een terras,
kaarten, tennissen, hardlopen, etc.

ZORGKAART NEDERLAND
Voor Patiënte federatie Nederland is ZorgkaartNederland een manier om patiënten een stem en daarmee ook invloed
te geven. Want in de zorg gaat het om u, of u nou vaak of af en toe bij een dokter komt.
Heeft u voor King Arthur Groep een compliment of een tip voor verbetering? Plaats een waardering op
www.zorgkaart Nederland.nl
Link: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/thuiszorg-king-arthur-groep-amersfoort-3057715/waardeer

FINANCIERNG
Voor professionele deelname heeft u een toewijzing/indicatie nodig van de WMO, ZvW of Wlz. Afhankelijk van uw inkomen wordt er door het CAK een eigen bijdrage in rekening gebracht als het gaat om de Wmo of Wlz financiering.
Over ZvW ondersteuning, zoals casemanagement betaalt u geen eigen bijdrage. Wij kunnen u helpen bij de aanvraag.
Particulier deelnemen kan ook.

GECONTRACTEERDE GEMEENTEN
Regio Amersfoort (Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn, Bunschoten, Woudenberg )
Regio Gooi- en Vechtstreek (Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren, Weesp, Gooise Meren en Eemnes)
Utrecht (stad Utrecht)
Regio Utrecht Zuidoost (Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede)
Regio Utrecht West (Wijdemeren, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Weesp, Woerden)
Veenendaal & Renswoude
Almere
Nijkerk
Ede
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Kijk voor de contact– en adresgegevens op onze website www.kingarthurgroep.nl of bel het algemene nummer (tijdens kantooruren)

King Arthur Groep
Administratie en zorgbemiddeling
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 104)
3723 MB Bilthoven
035-2050950
info@kingarthurgroep.nl
www.kingarthurgroep.nl

16

