
 

ZZP Zorg Café 
Thema: Leni Minderhoud - Van werknemer 

naar ondernemer 
 

Woensdag 28 juni 2017 
Adres: Molenstraat 8A, 3764 TG Soest  

King Arthur Groep, de thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in 
dementiezorg, organiseert op woensdag 28 juni 2017 het 
Zorg café voor startende en zelfstandige zorgverleners. Deze 
keer in Soest met als gastspreker Leni Minderhoud, Loopbaan 
coach en counselor.  
 
De startup is met Jarcine Spaander, mede eigenaar van de King Ar-
thur Groep, die het boeiende verhaal vertelt over de organisatie. 
Daarna zal Leni Minderhoud als spreker optreden met het onder-
werp van werknemer naar ondernemer. 
 
29 juni as verschijnt haar boek ‘Van werknemer naar ondernemer’ over on-
dernemerschap voor ervaren professionals die klaar zijn met doormodderen, 
doodlopende wegen, reorganisaties en (dreigende) ontslagen. Ze snakken 
naar het serieus werk maken van hun talenten en verlangens. Of  voor dege-
nen die een prima carrière achter de rug hebben en graag een volgende stap 
zetten om onafhankelijk vorm te geven aan hetgeen ze écht willen. Mensen 
die ook willen werken aan een betere wereld in hun directe of verre omge-
ving, die hun kinderen willen laten zien dat je alles kunt bereiken als je creati-
viteit kunt laten stromen en oude gewoontes en zekerheden kunt loslaten.  
 

Ben jij ZZP-er in de zorg of overweeg je deze stap te zetten, kom dan 
28 juni naar het ZZP Zorg café van de King Arthur Groep in Soest. 

 
PROGRAMMA  
19:00 uur Inloop  
19:30 uur Jarcine Spaanders  
19:45 uur Leni Minderhoud  
21:00 uur Netwerken  

  
AANMELDEN EN LOCATIE:  
Adres: Molenstraat 8A, 3764 TG Soest  

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 

ZZP Zorg Cafés  

U kunt terecht op onze site voor meer 

informatie, www.kingarthurgroep.nl  

Volgende data: 

20 september en 22 november. 

Wij houden diversen ZZP Zorg 

Cafés in verschillende regio´s 

met iedere keer een andere 

inspirerende gastspreker. 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

King Arthur Groep 

Ampérestraat 10 

1221 GJ Hilversum 

Telefoon: 035 20 50 950 

info@kingarthurgroep.nl 

www.kingarthurgroep.nl

King Arthur Groep 

mailto:info@kingarthurgroep.nl

