
Jarcine Spaander, een bevlogen zorgdoener 
‘We moeten blijven ontwikkelen om te kunnen groeien’ 
 

 
 
Jarcine Spaander werd op 20 juni 1974 in het wijkje ‘Het Schip’ in Amsterdam geboren. Dit inmiddels 
bekende huizenblok in de Spaardammerbuurt bestaat vandaag de dag nog steeds. Ze groeide op in 
Haarlem, een stad die ze als wat meer ‘binnen de lijntjes’ beoordeelt. Op haar 17e keerde ze graag 
weer terug naar de dynamische hoofdstad. 
 
Haar droom was om bij Artsen zonder Grenzen te gaan werken, of, gezien haar interesse voor de 
oudheid en geschiedenis, als archeoloog. Ze vindt het nog steeds heerlijk om over het strand te 
banjeren en ‘iets’ te ontdekken. Ze zag het plaatje al voor zich: in oorlogsgebieden snel handelen en 
mensen helpen. Ook werkte ze als vrijwilliger bij de Kindertelefoon, liep stage en werkte als 
vrijwilliger bij de Thuiszorg. 
 
Het was haar intentie om Geneeskunde te gaan studeren. Door omstandigheden had ze haar 
cijferlijst te laat ingeleverd waardoor ze dat studiejaar niet werd toegelaten. ,,Dan maar een jaar te 
zien overbruggen, dan probeer ik het volgend jaar weer,” was haar gedachte. 
’t Liefst was ze gedurende dat jaar gaan reizen, maar daar waren haar ouders geen voorstander van. 
Ze startte de opleiding Medische Informatiekunde, een jaar later werd ze ook voor Geneeskunde 
ingeloot. Jarcine volgde deze beide studies gedurende twee jaar, maar richtte zich meer op zaken 
buiten het studeren om. Zo werd ze actief bij het studentenplatform ‘Mikpunt’.  
 
Jarcine wilde meer organiseren en dingen doen! ,,Ik ben een doener”, zegt ze zelf. Ze rondde haar 
studie Medische Informatiekunde af en het was haar intentie om artsen te gaan helpen. 
Ze startte een functie bij het consultancybedrijf CMG, waar ze op haar 23e gevraagd werd een 
nieuwe tak in de zorgafdeling van CMG op te zetten. In één jaar stond de nieuwe afdeling, met 20 
medewerkers en een hoop klanten. Jarcine vindt het heerlijk om te pionieren en zaken te plannen 
voor de korte- en lange termijn. 
 
Wat wil ik nou eigenlijk? 
Helaas werd deze succesvolle afdeling door CMG verkocht. Daarna werkte Jarcine vijf jaar bij 
Postbank als Bedrijfsbureau medewerker. Ook als Programmamanager was ze verantwoordelijk over 
alles wat met sparen te maken had. Daarbij stuurde ze veertigtal medewerkers aan. 
Ze werd gevraagd om bij CMG terug te komen om als Teammanager te gaan werken.  
De essentiële vraag die de 27e jarige Jarcine zich op dat moment stelde was: ‘Wat wil je nou 
eigenlijk?’ 
Zou ze teruggaan naar haar oorspronkelijke idee van Artsen zonder Grenzen? Ook de zorg voor 
ouderen sprak haar erg aan: ouderen hebben levenservaring, zijn vaak authentiek en kunnen goed 
relativeren. Ze accepteren vaak het leven zoals het is. 
 



Na een sabbatical van 3 maanden werkte Jarcine twee jaar aan haar eigen bedrijf. Door contact te 
leggen met de gemeente Amsterdam leerde ze een projectontwikkelaar kennen die zich met 
ouderzorg en -huisvesting bezighield. Samen doken ze op het project van de leegstaande school in 
Leusden-Zuid, waar ook Anita Schimmel haar oog op had laten vallen.  
 
Samenwerking 
De ontmoeting met Anita resulteerde in een spontane samenwerking en uiteindelijk de oprichting 
van King Arthur Groep. ,,’t Ging gewoon…” weet Jarcine zich te herinneren, ,,’t is een soort relatie.” 
Jarcine en Anita zijn heel verschillend van elkaar; Jarcine zit meer op de zorgkant, Anita focust op het 
vastgoedgedeelte. Beiden zochten bewust naar hun eigen rol die ze wilde spelen in het werk. ,,Ik ben 
vooral een doener en neem meer risico,” weet Jarcine, ,,we vullen elkaar goed aan. En kunnen goed 
met elkaar discussiëren, we komen er altijd samen uit.” 
Jarcine zit helemaal op haar plek, en weet nog dat na het eerste succesvolle jaar van King Arthur 
Groep er werd gebarbecued met 20 (vrijwillige) medewerkers. 
 
,,Ik doe het voor ouderen,” legt Jarcine uit, ,,ik wil er midden in staan. En vooral vind ik het mooi om 
te ontdekken wat iemand binnen de dementiezorg als vrijwilliger of professional allemaal kan, en dat 
daarmee zaken op z’n plek vallen. Dat raakt en emotioneert mij.” 
Er zijn mensen die vanuit de bijstand zichzelf weer weten te hervinden, zoals een 52-jarige vrouw die 
nu succesvol in de dementiezorg werkzaam is en haar leven weer op de rit krijgt. 
 
De kleinschalige woonzorgvoorziening ‘Ridderspoor’ in Hilversum werd in 2013 gerealiseerd. 
,,Regelmatig doe ik een dagje Ridderspoor om op te laden,” vertelt Jarcine, ,,ik doe dat ook voor de 
teamleden en familie van bewoners.” Belangrijk vindt Jarcine dat de mensen die voor King Arthur 
Groep werken zich verder kunnen ontwikkelen.  
 
Eigen ontwikkeling 
,,We hebben de training ‘Growth class’ gevolgd.  Dat heeft ons gebracht dat we (weer) zien hoe we 
als organisatie kunnen groeien. Soms is het ook een kwestie van meer afstand nemen en zaken 
loslaten. We moeten goed blijven kijken, besluit Jarcine. We (Anita en ik) en onze 
zorgverleners/begeleiders moeten ons blijven ontwikkelen. ’t Is nooit klaar.” 
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