
                                               Samen 

King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 
   

 
Samen  

Eén spreekwoord bevat `samen`: “samen onder een deken liggen (=een gezamenlijk standpunt 
innemen)”. Daarnaast zijn er 28 betekenissen bevatten `samen` 

• vele handen maken licht werk. (=als een karwei samen wordt opgepakt is het snel en 

gemakkelijk gedaan) 

• de liefde kan niet van één kant komen. (=als je samen iets doet zal ieder moeten bijdragen) 

• dat is de druppel die de emmer doet overlopen (=dat is maar een kleine ergernis, maar 

samen met wat er al gebeurd is, wordt het niet meer geaccepteerd.) 

• tussen die twee was er geen chemie (=die twee mensen hadden te veel karakterverschillen 

om goed te kunnen samenwerken.) 

• niet kunnen rijmen (=dingen die niet met elkaar kloppen of het samen niet kunnen begrijpen) 

• een verborgen agenda hebben. (=een doel hebben dat voor de anderen verborgen gehouden 

wordt, bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband.) 

• wet van Meden en Perzen (=een onwrikbare gewoonte, die altijd gevolgd wordt / Een 

samenhang die zich altijd voordoet.) 

• aan elkaar hangen als droog zand (=geen enkele samenhang vertonen) 

• aan elkaar knopen (=gegevens samenvoegen) 

• met onwillige honden is het slecht hazen vangen. (=het is moeilijk om samen te werken met 

mensen die niet willen) 

• zoveel hoofden, zoveel zinnen. (=iedereen heeft een eigen mening waarbij men moeilijk 

samen tot een oplossing kan komen) 

• er is geen goed garen mee te spinnen. (=iemand die niet in staat is goed samen te werken) 

• met iemand in zee gaan. (=met iemand een samenwerking beginnen.) 

• niet met iemand door één deur kunnen (=niet met iemand kunnen samenwerken (door 

verschillen in persoonlijkheid.)) 

• getrouwd zijn over de puthaak (=onwettig samenwonen) 

• over de puthaak getrouwd (=onwettig samenwonend) 

• met hoge heren is het kwaad kersen eten. (=plezier maken en belangrijke beslissingen 

nemen, gaan slecht samen) 

• onder één hoedje spelen (=samen iets oneerlijks doen) 

• het kind met het badwater weggooien (=samen met het slechte ook het goede wegdoen.) 

• gepaard gaan met (=samengaan met) 

• botje bij botje leggen (=samenleggen om te betalen) 

• bij elkaar flansen (=samenrapen) 

• schoon schip maken (=schulden betalen, de boel opruimen, na ruzie/problemen samen er uit 

komen en het verleden laten rusten) 

• eendracht maakt macht. (=wanneer mensen samenwerken kan men veel bereiken) 

• het zijn twee hoofden onder een kaproen (=ze verstaan elkaar volkomen , ze werken samen) 

• twee handen op een buik (=ze werken samen, ze denken er hetzelfde over) 

• twee hoofden onder een kaproen (=ze werken samen, ze denken er hetzelfde over) 

• als los zand aan elkaar hangen (=zonder enige samenhang) 
Bij King Arthur Groep betekent “samen” dat we het met elkaar doen, samen in dialoog. Wij 
hebben niet de wijsheid in pacht. Graag willen we blijven leren en verbeteren. Wij zitten niet 
aan het hoofd en gaan graag samen met u  de dialoog aan.  


