
 

Kennis Zorg Café 
Een avond vol ontmoetingen, informatie  en kennis 

 
King Arthur Groep, de thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in de-
mentiezorg, organiseert op 25 januari 2018 het Kennis Zorg café. 
Het belooft een interessante avond te worden waarbij men kennis 
kan nemen van de organisatie, mede ZZP zorgverleners te ontmoe-
ten waarbij al een samenwerking is of voor juist diegene die geïnte-
resseerd zijn om met de King Arthur Groep in contact te komen. 
Maar ook voor mensen die belangstelling hebben in het onderwerp 
van de gastspreker, iedereen is welkom !! 

 
Gastspreker Noor Verheul : Professionele Nabijheid 

In ons beroep hebben we er allemaal mee te maken, professionele nabijheid. 

Maar hoe kunnen we er nu het beste mee omgaan?  

Noor Verheul, zingevingstherapeut & trainer, spreekt over dit onderwerp 

waar we ongeveer een uur de tijd voor nemen. 

Hoe houdt je die professionele afstand, wat moet je wel doen en wat niet, 

hoe kun je het beste met bepaalde situaties omgaan en waar loopt men 

tegen aan. Er zal ruimte zijn voor vragen en het behandelen van praktijkvoor-

beelden. 
Donderdag 25 januari 2018 van 19.00 - 22.00 uur 

Adres: Herengracht 35, 1382 AH Weesp 

Overweeg je de stap te zetten of  ben je ZZP-er en op zoek naar een 
nieuwe opdrachtgever, King Arthur Groep is op zoek naar jou. Kom 
kennismaken op deze avond. 
 

PROGRAMMA  
19:00 uur Inloop  
19:15 uur Welkomswoord: Jarcine Spaander, medeoprichter 
King Arthur Groep 
19:30 uur Gastspreker Noor Verheul 
20:45 uur Netwerken, ontmoeten, ruimte voor vragen & in-
formatie. 
 

LOCATIE 25 januari: “Hotel Hart van Weesp”  
Herengracht 35, 1382 AH Weesp. 
Aanmelden: Stuur een mail naar: 

hr@kingarthurgroep.nl  

Specialist in dementiezorg 

 

King Arthur Groep biedt 
* Individuele begeleiding thuis 
* Persoonlijke verzorging thuis  
* Begeleiding groep                         
* 24-uurs zorg en wonen &       
respijtzorg 

Kennis Zorg Cafés  

Wij houden diversen ZZP Zorg Cafés in 
verschillende regio´s met verschillende 
inspirerende gastsprekers. 

2018 

22 februari: regio Soest/Amersfoort 
28 maart:   regio Utrecht 
25 april:   regio Gooise Meren 
30 mei:  regio Soest/Amersfoort 
27 juni:  regio Utrecht 
25 juli:   regio Gooise Meren 
22 augustus: regio Soest/Amersfoort 
26 september: regio Utrecht 
24 oktober: regio Gooise Meren 
22 november: regio Soest/Amersfoort 
13 december: regio Utrecht 
 

Bezoek onze site voor de actuele informatie 
over de avonden: www.kingarthurgroep.nl 

 

 

 

King Arthur Groep 

Astronaut 26C 

3824 MJ Amersfoort 

Telefoon: 035 20 50 950 
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