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Sinds 1 februari versterkt Peter Starink King Arthur Groep als één van de drie directeuren. 

Samen met Anita en Jarcine gaat Peter ondernemen. Dit houdt in de King Arthur Groep 

doorlaten groeien in zowel kwaliteit als omvang. Het doel is om de mensen met dementie en 

hun mantelzorgers die ervoor kiezen om begeleid te worden door de teams van de King 

Arthur Groep mogelijk te maken. Dat betekent luisteren naar onze klant en werken aan 

samenwerkingsrelaties met de ondernemende zorgprofessionals (OZP-er), de 1ste lijn, 

gemeenten, onderwijsinstellingen en financiers. Het betekent ook het benutten en uitbreiden 

van de mogelijkheden voor individuele begeleiding, dagstructuur, tijdelijke opvang en 

kleinschalige woonvoorzieningen.  

Peter zal zich o.a. richten op methodisch werken en het ontwikkelen & vormgeven van de 
diensten die verleend worden om mensen en hun mantelzorgsysteem zolang als mogelijk 
zelfstandig te laten wonen in de eigen omgeving. De team- en organisatie ontwikkeling 
aansluitend bij de steutelprincipes van de King Arthur Groep. Samenwerkingsrelaties met 
gemeenten en onderwijsinstellingen. Volgen van de ontwikkeling op gebied van inhoudelijke 
dementiebegeleiding en zelfstandig ondernemerschap staan hoog op zijn lijst.  
 
Even iets over mezelf, mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg ik ben als fysiotherapeut 

en bewegingswetenschapper opgeleid. Ik denk nog vaak terug aan de bewoners van mijn 

eerste stage tijdens de studie fysiotherapie in het verpleeghuis (1984) op de Paulus van 

Loolaan in Hilversum. Ik heb het vak tot 1993 als zelfstandige uitgeoefend. Daarna ben ik  

gaan ondernemen en werken als adviseur/manager in voornamelijk de non-profit sector. Als 

vrijwilliger ben ik ruim 9 jaar actief geweest voor 2 cliëntenraden in de zorg, een ziekenhuis 

en een psychogeriatrisch verpleeghuis. Sinds 2016 jaar ben ik voor 100% werkzaam in de 

zorg voor ouderen. Ik leidde samen met teams een huis waar 95 mensen wonen. Ik werkte 

aan team ontwikkeling, besluitvormingsprocessen, kwaliteit van zorg en leuke en passende 

invulling van dagen voor de mensen die er wonen. Ik heb bijvoorbeeld veel plezier beleefd 

aan kwajongensavonden samen met de mannelijke bewoners!! 

Ik woon in Hilversum op een steenworp afstand van Ridderspoor samen met Annemarie en 

onze 3 kinderen. Naast mijn werk besteed ik samen met vrienden tijd aan ambachtelijk worst 

maken, vis roken, koken, werken met hout, lassen en fietsen. Ik heb me dit jaar weer 

ingeschreven voor Alpe d'HuZes, ik ga 4 keer de berg op. De volgende uitdaging die ik in 

mijn vrije tijd aanga zal bierbrouwen zijn.  

Ik kan nog wel meer vertellen en ik vind dat het leukste om in gesprek te doen dus laten we 

kijk of dat lukt. 


