
“Men is thuis waar men begrepen wordt” 

Het verhaal achter het verhaal 

Het verhaal gaat dat King Arthur, koning van alle tijden, voor zijn huwelijk met Guinevere een   
grote houten ronde tafel kreeg. De koning hechtte grote waarde aan deze tafel en plaatste deze in 
zijn kasteel Camelot. Elke ridder die door bewezen diensten zijn trouw had aangetoond aan het 
land en de koning, had een eigen plaats aan de ronde tafel.  

 
De koning en de ridders zaten als gelijken aan de ronde tafel. Niemand zat aan het hoofd.          
Gezamenlijk streden zij voor rechtvaardigheid en veiligheid in het land. Aan de ronde tafel bespra-
ken zij de verwachte problemen en gevaren en bundelden hun krachten om deze te lijf te gaan en 
hun landgenoten te beschermen. 
 
De ridders van de ronde tafel hechtten waarde aan rechtschapenheid en hadden een groot gevoel 
voor eer. Met elkaar spraken zij een erecode af. Deze erecode gaf aan waar zij voor stonden in hun 
doen en laten naar elkaar en naar anderen. Deze erecode bestond uit: hoffelijkheid, vriendschap en 
gelijkheid. 

 
De Ronde Tafel staat ook symbool voor de dialoog. Het is een manier om met elkaar als gelijken in 
gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren met de intentie de ander te begrijpen in plaats van zelf 
begrepen te worden.  
 
Het Huis van de Ronde Tafel is opgericht vanuit dit gedachtegoed. Met de bewoners en hun      
naasten, de medewerkers en samenwerkingspartners zitten wij rond de tafel, luisteren en zorgen 
met elkaar voor kwaliteit van leven van degene met dementie en zijn naasten. Hierbij houden wij 
ons aan onze erecode, de code van hoffelijkheid, gelijkwaardigheid en respect. 
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“Verlies van (cognitieve) functies betekent nog niet dat iemand geen identiteit heeft of eigen    
wensen en behoeften heeft. Iedereen heeft een eigen verleden, heden en toekomst.” 
 
In elke levensfase kunnen wij kiezen waar wij willen wonen, welke woonwijk bij ons past, welke  
type huis wij mooi en prettig vinden en met wie wij omgaan. Natuurlijk rekeninghoudend met onze 
financiële, relationele, sociale en werk situatie. 
 
In onze visie moet je ook kunnen blijven kiezen in welke omgeving je woont als je met dementie of 
andere vormen van zorg te maken krijgt. Er verandert veel, voor degene die dementie heeft, maar 
zeker ook voor naasten, zoals partner en familie. Een woonomgeving waar je je thuis kunt voelen, 
als bewoner en naaste, is dan het minste wat geboden kan worden. 
 
Het kleinschalige woonzorgconcept van King Arthur Groep De Huizen van De Ronde Tafel biedt een 
tweede thuis aan mensen met dementie. Een waardige woonomgeving waar rekening wordt       
gehouden met ieders achtergrond en interesses en waar partners en familie een belangrijke rol 
spelen.  


