
Geselecteerde zorgverlener

Buddy koppelen aan nieuwe 
zorgverlener en welkomstgesprek

Inwerktraject van 6 diensten

Zorgverlener werkt zelfstandig.
Buddy is beschikbaar voor vragen en 
nog in te werken onderwerpen 

Kwaliteiten die belangrijk zijn bij een huis:
- Overzicht behouden, groepsbegeleiding
- Stressbestendig
- Flexibiliteit
- Zelfreflectie
- Teamplayer
- Communicatief
- Geen 9 tot 5 mentaliteit

Eén van de teamleden wordt buddy van de nieuwe 
zorgverlener. Een buddy:
- Is aanspreekpunt bij vragen
- Introduceert nieuwe zorgverlener in het team
- Organiseert het inwerktraject
- Blijft de 1e 3 maanden buddy
In eerste gesprek:
- Fouten maken mag, maar vraag !!
- Kwaliteiten en ervaring bespreken
- Afstemming inwerktraject, ‘Welkom in Ridderspoor 

doorspreken’
- Wijzen op KAGje
- Toelichten Visie & Organisatie
- Toelichten Afspraken (niet roken, telefoongebruik, privacy)
- Toelichten rapporteren en zorgplan maken
- Naamkaartje en sleutel overhandigen

1. Dagdienst huiskamer (HACCP, bewoners leren kennen, 
maaltijden klaarmaken, drinklijst)
2. Dienst met AB (activiteitenprogramma, agenda, 
zorgplan), meelopen met was en schoonmaak
3. avonddienst 1e etage/ 2e etage (avondindeling, 
omgaan met kleding, rapporteren)
4. Avonddienst 1e etage/ 2e etage (Omgaan met 
incidenten, hygiëne, infectiepreventie en agressie 
(protocollen)
5. Ochtenddienst 1e etage (dagindeling, voorraad, 
zorgkaarten, rapporteren)
6. Ochtenddienst 2e etage

Binnen 3 maanden inwerken op onderwerpen die op checklist 
openstaan

- Inplannen van een evaluatiegesprek
- Is er nog een match?
- Communicatielijnen bespreken
- Checklist doornemen

- Visie toelichten, als nodig
- Organisatie en KAG’je toelichten, als nodig
- Kennis/ Handvatten dementie
- Jaarplanning en data doornemen.
- Budgetten, tarieven en financiën
- Rapporteren en zorgplan maken
- Nieuwe bewoners (customer journey huis)
- Behoefte aan buddy en vervolg afspreken
- Deelname intervisie en ronde tafels

Inwerktraject Woon-Zorg locatie

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

Na inwerktraject volgt het  
evaluatiegesprek met zorgverlener 
en buddy 


