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Nieuwsbrief 
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg 

DE DAG VAN DE MANTELZORGER  
Aan de dag van de mantelzorger werd op 10 novem-
ber in de ontmoetingscentra weer extra aandacht be-
steed. In de regio Utrecht werd een jampotje gevuld 
met de ingrediënten van een recept om koekjes te 
bakken en in de regio Gooi- en Vechtstreek werden de 
koekjes gebakken en mooi verpakt aangeboden.  

BOEIENDE SPREKERS TIJDENS  
ZZP ZORG CAFÉS 
   Gastspreker 

18-01-2017 Wijdemeren Pieter Hasenaar   

25-01-2017 Veenendaal Yolanda van Oosterwijk 

08-02-2017 Hilversum Hanneke Andringa 

 

Pieter vertelt over het hoe en waarom van de ontwik-

keling van de dementia-App. 

Yolanda vertelt haar eigen verhaal: de stappen die zij 

heeft gezet naar het zzp-schap in de zorg. En Hanneke, 

businesscoach, verzorgt een workshop over de bloei 

van een onderneming met behulp van marketing en 

social media. 

 

De ZZP zorg Cafés zijn voor zzp-ers in de zorg en       

diegene die de stap naar het ZZP schap willen zetten. 

Ook een of meer ZZP cafés bijwonen? Kijk voor meer 

informatie onze website www.kingarthurgroep.nl  

NIEUWE LOCATIE ONTMOETINGSCENTRUM IN AMERSFOORT 
Op de Johan Wagenaarstraat groeiden wij uit ons jasje en dat deed ons besluiten binnen het jaar 
al uit te zien naar een andere plek. 
 
Die denken wij gevonden te hebben in ‘t 
Middelpunt,  een laagdrempelig wijk-
centrum waar ook andere activiteiten 
plaatsvinden waarbij aansluiting gevon-
den kan worden, zoals een naaiclub, een 
koor en een beweegclub.  
 
‘t Middelpunt is gelegen in de wijk Ziel-
horst nabij voorzieningen, zoals huisart-
sen, ‘t wijkteam, parken, jeu de boules-
baan en winkels in Zielhorst, Schothorst 
en Kattenbroek.  
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting, waaronder de plaatsing van een 
nieuwe keuken.  
 
Extra dag open “ook op woensdag” 
Sinds maandag 2 januari 2017 zijn wij 5 dagen per week van 9-17uur te vinden in Wijkcentrum  
't Middelpunt,   

KING ARTHUR GROEP  
SUPPORTCENTER  

Ampérestraat 10, 1221 GJ  Hilversum 
035-2050950 

info@kingarthurgroep.nl 

DE KRACHT VAN HERINNERINGEN 
In oktober is in Hilversum gestart met een reeks van acht 
bijeenkomsten genaamd “De kracht van Herinneringen”.  
Tijdens deze bijeenkomsten, bedoeld voor thuis wonende 
mensen met dementie en hun mantelzorger(s) en/of      
partner wordt ingegaan op de voor hun ingrijpende taak. 
Deelname aan de bijeenkomsten draagt bij aan begrip en 
ziekte-inzicht van de mantelzorger; een verbeterd contact 
tussen de persoon met dementie en de mantelzorger(s) en  
aan het ophalen van herinneringen samen wordt veel      
plezier beleefd. 
 
Najaar 2017 worden Kracht van Herinneringen bijeenkom-
sten georganiseerd in Soest. 
Wilt u deelnemen? Stuur een e-mail naar ocsoest@kingarthurgroep.nl 

ONTMOETINGSCENTRUM UTRECHT  
15 Augustus was OC Utrecht een feit. Met 3 deelnemers zijn we s' middags begonnen in 
buurtcentrum het Vorstelijk complex in Zuilen.  Na een aantal weken werd met hetzelfde  
aantal deelnemers  uitgebreid op de donderdagmiddag in buurthuis de Oase, ook in   
Zuilen.  

Door een goede samenwerking met buurtteams en     
casemanagers is het aantal deelnemers op dit ogenblik 
toegenomen tot gemiddeld 8 deelnemers per dag en zijn 
we 3 dagen per week open van 9-17 uur. Inmiddels op  
een eigen stek aan de Dr. Max Euwestraat 74 te Utrecht. 
In 2017 willen we verder uitbreiden naar 5 dagen per 
week.  
Het is fijn dat mensen die ondersteuning en/of mantel-
zorgers die wat tijd voor zich zelf nodig hebben ons we-
ten te vinden. Maandag 28 november hadden we een 
open dag voor gemeente en buurtteams. Gezellig met 
een hapje en een drankje. Het was een geslaagde dag. 
 

De locatie is gelegen nabij de winkels van Zuilen, is makkelijk bereikbaar en biedt vele 

activiteitenmogelijkheden, zoals een gym en een biljartruimte.  

VRIJWILLIGERS  GEVRAAGD 
Chauffeurs, gastvrouwen, levenswerken 
schrijvers, assistent activiteitenbegeleiders 
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.  
 

E-mail hr@kingarthurgroep.nl   
Telefoon 035-2050950 

DE KWALITEIT VAN LEVEN VRAGENLIJST 
Afspraken rond de zorg e.d. worden vastgelegd in het zorgplan. Regelmatig wordt dit 
plan besproken in het zogenaamde zorgleefplan gesprek. Onderdeel in het plan is ook  
de vragenlijst rond de kwaliteit van leven. Zowel de zorgvrager als de mantelzorger 
wordt op dit punt ondervraagd. Ook wordt de mantelzorger gevraagd hoe lang hij/zij de 
zorg nog kan volhouden. De scores worden door ons verzameld en onderzocht door het 
zorgkenniscentrum Vilans. Hier worden de resultaten vergeleken met die van andere 
zorginstanties. 
 
De uitkomsten van de KAG over 2015 en 2016 laten zien dat de zorgvrager zelf zijn/
haar kwaliteit van leven heel hoog waardeert. Datzelfde geldt voor het rapportcijfer dat 
de mantelzorger geeft voor de kwaliteit van leven van de zorgvrager. In de vergelijkings-
groep eindigen we hier steeds bij de hoogst scorende zorgorganisaties.  
Aangaande de kwaliteit van leven van de mantelzorger is het een ander verhaal, hier 
wordt een veel lagere score behaald en eindigen we bij de laagst scorende zorgorganisa-
ties. Op grond hiervan zou je verwachten dat de score m.b.t. de volhoudtijd ook heel laag 
zou uitvallen maar hier scoren we gemiddeld. 
We zien dat bij KAG 56% van de zorgvragers, zelfstandig woont en in vergelijking met de 
andere zorginstanties is dat zo’n 24% meer.   
 
Wat doen we met de vragenlijst en de uitkomsten? 
We zien dat de vragen essentieel zijn en het zorgleef-
plan gesprek kunnen verdiepen. We willen de mantel-
zorger beter “horen” en passen daarom het gesprek 
aan. We focussen meer op de mantelzorger, willen hen 
meer tijd en aandacht geven. We vragen daarom of de 
mantelzorger al voordat het gesprek plaats vindt na te 
denken of en hoe we hem/haar   beter kunnen onder-
steunen.   
De lage score van de mantelzorger voor zijn/haar   
kwaliteit van leven geeft ook aan dat het gesprek in 
voldoende openheid en vertrouwen plaatsvindt,  waar-
bij de mantelzorger zijn kwetsbaarheid durft te tonen.   
 
We danken dan ook voor dit vertrouwen en hopen ook 

in 2017 weer goede gesprekken te hebben. 

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. Petra Visser (begeleider in Soest): een dag in het ontmoetingscentrum is 
één groot feest. De teams kennen hun verantwoordelijkheid en hebben maar één doel “de deel-
nemers een fijne dag te 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 035-2050950 of hr@kingarthurgroep.nl 

https://www.zorgkaartnederland.nl  
Op zoek naar een zorgaanbieder of een beoordeling schrijven over King Arthur Groep? 
Raadpleeg de zorgkaart klik hier  

EEN STAP VOORWAARTS IN 2017 
2016 was het jaar van de nominatie van het Beste Idee van Soest, de erkenningsprijs voor familie 
en vrienden gesprekken, de opening van OC Utrecht, het opstarten van twee zelforganiserende 
thuisteams in Wijdemeren en De Bilt, 
OC Hilversum was voor het eerst geopend op 2e paasdag waar de bezoekers een geweldige high 
tea verzorgden. Diverse uitjes werden georganiseerd door Ridderspoor en door de OC’s, de tuin 
die opnieuw werd ingericht in Hilversum en de groei in het aantal begeleiders. Kortom, een bijzon-
der jaar - mede dankzij de trouwe inzet van onze ruim 100 vrijwilligers. Dank hiervoor en tot in 
2017: een jaar die in het teken zal staan van groei. 
 

Begeleiders en vrijwilligers bedankt voor een mooi jaar 

De bijeenkomsten  
8 zondagen in 2017  

Inclusief lunch 
Data: nntb 

(2e helft 2017) 
 

Locatie:  
Ontmoetingscentrum 

Soest 
Molenstraat 8A 
3764 TG  Soest 

BOEKBESPREKING “IK HEB DEMENTIE”  
Op 6 november 2016 werd bij Boekhandel Van de Ven te Soest een boekbespreking    

georganiseerd onder leiding van Ria Breemen.  

 

 Het boek bevat 50 brieven van ervaringsdes-
kundigen, mensen met dementie. Zij richten 
hun brieven aan lotgenoten en vertellen 
daarin wat hen helpt om de ziekte een plek 
te geven in hun leven.  Drie schrijvers lazen 
hun brief voor en vertelden wat het betekent 
geconfronteerd te worden met deze ziekte, 
maar ook hoe belangrijk het is om actief te 
blijven.  
 
Uiterst openhartig en op positieve wijze ga-
ven zij een kijkje in hun leven. En dat kijkje was wat wij ook als organisatie voor ogen 
hadden. Want met welke bril kijken wij eigenlijk naar mensen met dementie. 

JAARAGENDA 
Centrumbijeenkomsten OC’s 
14:00-16:00 uur 
17 april 2017 
22 en 23 september 2017 
 
Mantelzorgbijeenkomsten regio 
Utrecht 
19:30-21:30 uur 
18 mei 2017  
10 oktober 2017 
 
Mantelzorgavonden regio Gooi- en 
Vechtstreek 
19:30-21:30 uur 
10 mei 2017 
26 oktober 2017 
 
Huisbijeenkomst Ridderspoor 
19:00-21:00 uur 
15 maart 2017 
13 september 2017 
 

THEMA DAGEN 2017  
In de activiteitenprogramma’s zal  
aandacht zijn voor: 
 
3 februari 2017 Nieuwjaarborrel 
10+11 maart NLDoet! 
16 april Paasbrunch Ridderspoor 
17 april Paasbrunch OC’s 
27 april Koningsdag 
21 september Wereld Alzheimer dag 
22+23 september Burendag 
5 november Herdenkingsbijeenkomst 
10 november Dag van de mantelzor-
ger 
5 december Sinterklaas 
7 december  Dag van de vrijwilliger 
23december Kerstviering Ridderspoor 
26 december Kerstbrunch OC’s 

 
Wij wensen u een  

GELUKKIG  
NIEUWJAAR 

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

INTENTIEVERKLARING SOCIAL 
IMPACT GETEKEND MET DE  
GEMEENTE HILVERSUM  
Gemeente Hilversum heeft met een aan-
tal organisaties een social impact contract 
getekend.  
 
King Arthur Groep is één van deze        
organisaties. Het doel hiervan is om met 
elkaar te kijken hoe wij mensen die nu 
geen baan hebben, kunnen helpen bij    
het vinden van werk.  

OC’S VULLEN SCHOENENDOZEN 
VOOR DE VOEDSELBANK 
Aagje van de voedselbank 
schreef in haar nieuwsbrief:  
Spontane acties waar wij 
blij van worden…  
 
Wat extra's  voor  

kinderen  

Eind september kregen wij 
van de King Arthur Groep, 
een organisatie die klein-
schalige zorg biedt aan   
mensen met dementie,   
circa 70 schoenendozen, 
vrolijk opgepimpt door hun cliënten     
tijdens een activiteitensessie. De dozen 
waren gevuld met speelgoed voor         
kinderen van onze klanten.  

START ZELFORGANISERENDE TEAMS IN DE BILT, VEENENDAAL EN   
HILVERSUM EN OMGEVING 
In 2016 is een eerste team met begeleiders gestart in Wijdemeren. In 2017 starten er ook 
in Veenendaal, De Bilt en in Hilversum en omgeving, teams die individuele begeleiding 
bieden aan mensen met dementie die thuis wonen. De teams bestaan uit begeleiders uit 
de buurt, die de lokale situatie goed kennen en zo nauw contact kunnen onderhouden 
met familie, lokale organisaties en verwijzers. Wil je meer informatie? Bel 035-2050950 
of mail naar info@kingarthurgroep.nl 

AANPAK FAMILIE- EN VRIENDENGESPREKKEN WORDT TOEGELICHT 
IN HET ALZHEIMER CAFE 
Contact houden met familie en vrienden, als je te maken krijgt met dementie, gaat niet 
altijd vanzelf. Vorig jaar kregen wij de erkenningsprijs voor de familie- en vriendenge-
sprekken die wij organiseren. Hulp van bekenden en het samen delen van de situatie en 
mooie momenten hebben met elkaar, maken dat je het langer samen vol kan houden.  
Op 5 januari is Jarcine Spaander (directeur KAG) te gast in het Alzheimer café in Weesp 
om onze aanpak toe te lichten. Als je ook een keer een familie- of vriendengesprek wilt, 
laat het ons weten? Bel 035-2050950 of mail naar info@kingarthurgroep.nl 

EXPERIMENT “LEVEN ZOALS JE WLT” - WAARDIGHEID EN TROTS 

Aan dit experiment nemen deel: Zonnehuisgroep Amstelland, Brentano, Amstelring, Sint 
Jacob, Reigershoeve, Zorgbalans, Hilverzorg en King Arthur Groep. Het radicale experi-
ment Leven zoals je wilt vindt plaats in de regio’s Amstelveen, Kennemerland en Gooi & 
Vechtstreek en is gestart door de zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.  In 
dit experiment staat de kwaliteit van leven van ouderen met een WIz-indicatie centraal. 
Hoe krijgen zij de zorg die past bij hun wensen? De zorgkantoren komen hiermee tege-
moet aan de wensen van VWS om de zorg te vernieuwen en te laten aansluiten op de 
wens van de cliënt. Het experiment wordt uitgevoerd binnen het vernieuwingsprogram-
ma Waardigheid en trots.  

Aanmelden kan via levenzoalsjewilt@waardigheidentrots.nl  
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