Peter Starink directeur bij King Arthur Groep
King Arthur Groep heeft begin deze maand Peter Starink verwelkomd als directeur.
Peter, opgeleid als fysiotherapeut denkt nog vaak terug aan zijn eerste stage in het
verpleeghuis (1984) op de Paulus van Loolaan in Hilversum. Tot 1993 was hij als
zelfstandige fysiotherapeut werkzaam. Verder werkte Peter als (zelfstandig) adviseur en
manager in voornamelijk de non-profit sector en sinds 2 jaar is hij weer 100% actief in de
gezondheidszorg. Was actief in 2 cliëntenraden in een ziekenhuis en een psychogeriatrisch
verpleeghuis. Bij HilverZorg was hij de afgelopen 2 jaar werkzaam op de Boomberg als
manager waar hij o.a. werkte aan kwaliteit van zorg voor ouderen, team-,
organisatieontwikkeling en besluitvormingsprocessen. Bij King Arthur Groep zal hij zich
daarnaast richten op het snijvlak van strategie en groei.
Peter gaat net als Jarcine Spaander en Anita Schimmel ondernemen. King Arthur Groep
groeide in de afgelopen jaren uit tot een prachtig bedrijf, waar meer dan 300 mensen
(zorgverleners, stagiaires en vrijwilligers) met passie werken aan een waardig leven en een
veilig thuis voor mensen met dementie.
Jarcine Spaander: “Wij willen groeien en de kwaliteit hoog houden. Persoonlijk contact met
de teams en locaties is daarbij voor ons belangrijk en daarvoor is uitbreiding nodig.”
Op de website van King Arthur Groep staat een you-tube film van de inauguratie van Peter
bij King Arthur Groep. De dames schuwen daarbij humor niet. Peter is binnen de
thuiszorgorganisatie King Arthur Groep, met contracten in meer dan 30 gemeenten en een
kleinschalige woonzorgvoorziening in Hilversum, met open armen ontvangen.
Over zijn nieuwe collega’s zegt Peter: in de eerste contacten zie en ervaar je energie,
betrokkenheid en passie in het werk voor en met de mensen met dementie. In de eerste
gesprekken hoor je ook de zoektocht om nog meer te kunnen betekenen voor deze
doelgroep en hun verwanten. Een groep collega’s die goede zorg geven en mee te
ondernemen.

