
 

Jarcine Spaander 

Initiatiefnemer 

06-48422186 

Jarcine.spaander@kingarthurgroep.nl   

 

Anita Schimmel 

Initiatiefnemer 

06-46457344 

Anita.schimmel@kingarthurgroep.nl  

WEGWIJZER  

SUPPORTOFFICE 



Firdousse Chammaa                                                                                            

Secretariaat 

035-2050878 

secretariaat@kingarthurgroep.nl  

Werkt op: maandag, woensdag, vrijdag  

WEGWIJZER SUPPORTOFFICE 

Lisanne Winterkamp                                                                                       

Administratie  

035-2050876                                                                                                 

Lisanne.winterkamp@kingarthurgroep.nl   

Werkt op: maandag, woensdag en donderdag 

Bep Wendt                                                                                                                   

Administratie  

035-2050877                                                                                                                     

administratie@kingarthurgroep.nl                                                                         

Werkt op: maandag, dinsdag, woensdagochtend  en vrijdag 

Kan je benaderen voor persberichten, kantoorartikelen, bloemetjes, aanmelden bijeenkom-

sten en evenementen, folders en flyers, spullen voor informatiemarkten, informatie die op-

/of van de website moet, bestellingen voor locaties, vragen over AFAS, zorgovereenkom-

sten en datumprikker plannen voor een zorgplangesprek, aanpassingen in de team mail-

boxen. 

Kan je benaderen voor ICT vragen, zoals Qurentis inlogcodes + het installeren, rapportages, 
zorgplannen, maar ook voor vragen over indicaties, in-/uitstroom van zorgvragers, het in-
voeren van zorgvragers in Qurentis, urenbriefjes en verzorgt samen met Bep de zorgadmi-
nistratie. 

Kan je benaderen voor vragen over het invoeren van zorgvragers in Qurentis, Qurentis uit-

leg, in– en uitstroom van zorgvragers, indicatie vragen, urenbriefjes en verzorgt samen met 

Lisanne de zorgadministratie. 

 

Tim van Leeuwen                                                                  

Stagiaire administratie                                                                                             

kantoor3@kingarthurgroep.nl                                                                                                                                                                             

Werkt op: Maandag, dinsdag en vrijdag                                        

Stagiaire op de administratie, Tim houdt zich bezig met de presentielijsten en het controle-

ren, sluiten en herstellen van de urenbriefjes. Vragen aan Tim kun je stellen per e-mail  

Marjolein  Elferink                                                                                              

Kwaliteit functionaris 

06-10216981                                                                                                       

Marjolein.elferink@kingarthurgroep.nl  

Werkt op: verschillende dagen en tijden   

Kan je benaderen voor vragen  met m.b.t de kwaliteit van onze dienstverlening. Zoals hygi-
ëne en infectiepreventie, incidenten en calamiteiten, medicatieveiligheid. Maar ook houdt 
zij zich bezig met het meten van onze klanttevredenheid. Bij haar kan je ook terecht voor 
beleid, protocollen, werkwijzen m.b.t. kwaliteit, onderzoeken, audits, kwartaalbijeenkom-
sten, meldpunt en het delen van kennis over kwaliteitsthema's. 
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Kan je benaderen voor vragen van financiële aard, zoals financiële- en zorgadministratie,  over 

zorginkoop en subsidies. Tevens ook aanspreekpunt voor AVG gerelateerde vragen. 

Esther van der Wardt                                                                                                                                                                      

Financieel & AVG Functionaris                                                                                                                                                             

06-23721260                                                                               

Esther.van.der.Wardt@kingarthurgroep.nl                                                                                                                                                                                    

werkt op:  maandag & donderdag anders per mail                                                                                  

Kan je benaderen voor vragen  over facturen, betalingen van zowel klanten als zorgverleners en 

leveranciers.   

 

 

Esther Kemper                                                                                                                                                                                  

Financiële administratie                                                                                                                                                                       

035-2050950                                                                

esther.kemper@kingarthurgroep.nl                                                                                                                                                                             

Werkt op: dinsdag en donderdag anders 

per mail                                                           

Patrick Haesakkers                                              

Vrijwilliger financiële administratie                                                   

patrick.haesakkers@kingarthurgroep.nl                                            

Werkt op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9.00 tot 13.00                                                                         

Patrick Haesakkers werkt samen met Esther Kemper op de financiële administratie. Vragen over 
de administratie kun je aan Esther stellen. Vragen aan Patrick kun je stellen per e-mail pa-
trick.haesakkers@kingarthurgroep.nl 

Annelinde van Wouw  

HR functionaris 

06-42201901                                                                 

Annelinde.van.wouw@kingarthurgroep.nl                                                                                                                                                                                

Werkt op: maandag en donderdag                                                                                      

Kan je benaderen voor HR vragen die betrekking hebben op beleid, strategie en ontwikkelingen. 
Ook voor geïnteresseerden in werken bij King Arthur Groep en voor de organisatie van activitei-
ten zoals Kennis Zorg Cafés, opleidingen, trainingen, workshops en vacatureteksten, voor het 
aan tafel komen en van tafel gaan bij King Arthur Groep. 

Anneke Geitenbeek                                                                                                                                                                                        

HR functionaris werving & selectie en loonadministratie                                                                                                    

06-18346171                                                                                             

anneke.geitenbeek@kingarthurgroep.nl                                                                                            

werkt op: maandag, dinsdag en  donderdag                                

Kan je benaderen voor als je vacatures hebt voor collega zorgverleners, stagiaires en vrijwil-
ligers. En voor vragen over personeel-/loonadministratie, inwerktrajecten en de verlof/
ziekteverzuimregistratie. Ook voor vragen over de pocketapp (loondienst collega’s) kun je bij 
Anneke terecht en voor het aan tafel komen en van tafel gaan bij King Arthur Groep. 
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Yolanda Soorsma                                                                                                                                                                       

Coördinator Ridderspoor                                                                                                                                                                                                   

06-39841316                                                                                                                             

yolanda.soorsma@kingarthurgroep.nl                                                                                                                                       

Werkt op: woensdag en vrijdag en wanneer nodig 

kan je benaderen voor alle grote en kleine zaken in Ridderspoor zoals storingen van de voordeur, het 
kopieerpapier op is, ect. Ook ontzorgt zij de begeleiders en familieleden in Ridderspoor.   

Kan je benaderen voor alle overkoepelende zaken op Ridderspoor voor bewoners, familie, personeel 
en vrijwilligers.  

Paula van Lieshout                                                                                                                                                                      

Co-coördinator Ridderspoor                                                                                                                                                                                                   

06-53628200                                                                                                                             

paula.van.lieshout@kingarthurgroep.nl                                                                                                                                        

Werkt op: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag  

Sylvia Ankoné                                                                                 
Coach, Intervisor en Vertrouwenspersoon                                                                                                                                                      
06-18847924                                                                                    
sylvia.ankone@kingarthurgroep.nl                                            
Werkt op: maandag, dinsdag, woensdag en donder-
dag 

Kan je benaderen voor vragen over dementie en het omgaan met dementie en geeft intervisie aan IBT-
ers en OC begeleiders. Tevens ook vertrouwenspersoon van King Arthur Groep.  

 

Jacqueline de Groot                                                                    

Specialist ouderengeneeskunde                                                                                                                                                                                     

06-53312832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

jacqueline.de.groot@kingarthurgroep.nl         

Werkt op: verschillende dagen en tijden 

Kan je benaderen voor vragen over gedrag, benadering, medicatie, meedenken met een juiste plek 

voor zorg, begeleiding van familie in complexe casuïstiek. Indien gewenst kan ze een huisbezoek doen 

om de thuissituatie in kaart te brengen en ook met casemanagers mee te denken in het proces. 

Edwin Winterkamp                                                                                          
Vrijwilliger ICT                                                                                                                               
06-288991969                                                                                                     
edwin@kingarthurgroep.nl                                                                           
Werkt : ’s-avonds / weekend                                                                       
Liefst via whatsapp en e-mail 

Kan je benaderen voor alle ICT vragen die te maken hebben met laptops, office en e-mail. Niet voor 
inhoudelijke vragen over Qurentis en Afas. Heb je als ZZP’er een vraag over wat voor pc je het beste 
kunt kopen, dat kan ook. Domotica voor Ridderspoor en Ontmoetingshuizen horen ook bij de ICT on-
derwerpen.  
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