KENNIS ZORG CAFÉ OP 23 APRIL
MET WORKSHOP OVER DEMENTIE IN ALMERE
King Arthur Groep, een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in dementiezorg, organiseert in verschillende regio’s Kennis Zorg Café’s. Op deze avonden bieden we bezoekers de mogelijkheid om kennis te maken met de organisatie en de mogelijkheid
om (collega) ZZP zorgverleners te ontmoeten. Heb je wellicht plannen om als ZZPer
te gaan starten of ben je benieuwd of dit werk wat voor je is? We maken graag kennis. Maar ook mensen die vooral belangstelling hebben in het onderwerp van de
gastspreker zijn van harte welkom.

Programma
19:00 Ontvangst met koffie en thee
19:15 Zeepkist “een kijkje in KAG”
19:30 Workshop
21:00 Netwerken onder het genot van
een hapje en een drankje

Een avond vol ontmoetingen, informatie en kennis
Workshop door Ervarea over dementie bij de King Arthur Groep in Almere
Bij Ervarea geloven ze in het principe "leren door
beleven". Misschien ken je het boek van hen “De
Dementie van Jet en Harrie”.

De door hen verzorgde trainingen zijn interactief en
de oefeningen zijn meer dan geschikt om de ervaring direct naar het werk vertalen. Barbara Oppelaar, een van de oprichters van Ervarea neemt ons
op mee om de wereld achter het gedrag van mensen met geheugenproblemen te begrijpen. Wat gebeurt er in het hoofd van de zorgvrager en hoe reageer jij daarop? Wat is het effect op jou? Ben je op
je werk en stap je dan bewust in de wereld van dementie? Of? Wat zijn interventies die de zorgvrager
en jou kunnen helpen?

LOCATIE, DATA EN AANMELDEN?
23 april 2019 - 19:00-22:00 uur
The GreenStory Kerkgracht 41 1354 AE Almere
Deelname is gratis en wij zorgen voor de inwendige mens!
Ivm de organisatie en catering graag aanmelden via:

werken@kingarthurgroep.nl
035-2050950

King Arthur Groep biedt
* Individuele begeleiding thuis
* Persoonlijke verzorging thuis
* Begeleiding groep
* 24-uurs zorg en wonen & logeren
Voor mensen met dementie

Kennis Zorg Cafés

Wij houden diverse Kennis Zorg Cafés in verschillende regio´s met verschillende inspirerende gastsprekers.
Volgende bijeenkomst in 2019 is op 15, 22 en 29 mei en gaat over de meldcode huiselijk geweld
Bezoek onze site voor de actuele informatie over de avonden: www.kingarthurgroep.nl
King Arthur Groep
(kantoorlocatie)
Prof. Bronkhorstlaan 10
Gebouw 104
3723 MB Bilthoven
Telefoon: 035 20 50 950
info@kingarthurgroep.nl
www.kingarthurgroep.nl

