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2 Introductie 

King Arthur Groep is een kleinschalige zorgorganisatie die specifiek aan mensen met 

dementie zorg en begeleiding biedt.  

Wij hebben diverse ontmoetingscentra o.a. in Soest, Hilversum, Amersfoort, Utrecht en 

De Bilt, een kleinschalige woonzorgvoorziening Ridderspoor in Hilversum en bieden 

individuele begeleiding thuis in diverse regio’s Gooi- en Vechtstreek , Amersfoort, stad 

Utrecht, Utrecht Zuid-Oost, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Almere. Voor actuele 

informatie verwijzen wij naar de website: www.kingarthurgroep.nl. 

Dit kwaliteitsverslag heeft betrekking op onze kleinschalige woonzorgvoorziening 

Ridderspoor. De manier waarop wij omgaan met kwaliteit en de kwaliteitsthema’s zijn 

ook voor de ontmoetingscentra en individuele begeleiding van toepassing. 

2.1 Visie op kwaliteit 

‘Als het resultaat goed is, waarom zou het proces dat niet zijn?’ 

 

Openheid en transparantie naar zorgvragers, begeleiders en andere stakeholders over 

onze zorg en dienstverlening dragen bij aan een betere kwaliteit van zorg. Door open en 

transparant te zijn en door te stimuleren dat zorgvragers (en hun mantelzorgers) en 

begeleiders durven zeggen wat ze vinden, wat opvalt, waar ze tegenaan lopen, wat beter 

kan, creëren we ruimte voor verbetering. Om dit te bereiken is vertrouwen nodig en een 

cultuur waar je gefaciliteerd wordt in en beloond wordt voor een kritische blik, het 

toegeven van fouten, het zoeken naar oplossingen en het bieden van betere zorg. 

Om te kunnen sturen op kwaliteit, stellen we eerst de vraag wat onze visie op kwaliteit 

is. Van oudsher wordt om de kwaliteit te meten veelal gekeken naar ‘hoe’ de zorg 

verleend wordt. Zijn protocollen gevolgd? Zijn processen beschreven? Wat is vastgelegd? 

Maar uiteindelijk gaat het niet (alleen) om het proces, maar vooral om het resultaat. Is 

de kwaliteit van leven van de zorgvrager verbeterd? Is de zorgvrager tevreden? Als het 

resultaat goed is, is het proces dit ook. 

Daarom stellen we bij alles wat we (moeten) doen de vraag: Draagt dit bij aan het 

resultaat dat we willen bereiken. Draagt dit bij aan ‘een waardig leven en warm en veilig 

thuis voor mensen met dementie en hun naasten?’ 

Als dit niet zo is, dan doen we het niet. 

Gemotiveerde begeleiders en de benodigde faciliteiten 

(denk aan informatie, hulpmiddelen, etc.) zijn essentieel 

om goede zorg te kunnen bieden en het gewenste resultaat 

te behalen. Ruimte om de eigen professie vorm te geven. 

Ruimte om te leren maakt dat we de begeleiders serieus 

nemen en de kans bieden om te groeien. Voor dit leren en 

groeien is inzicht nodig in het resultaat van zijn of haar 

handelen.  

Bij alles wat we (gevraagd worden te) doen stellen we de vraag: 

Draagt dit bij aan een waardig leven en warm en veilig thuis voor mensen 
met dementie en hun naasten? 

Zo niet, dan doen we het niet! 

Verbetering 
kwaliteit van 

leven 
zorgvrager

Tevreden 
zorgvrager

Gemotiveerde 
zorgverlener 
& benodigde 

faciliteiten

http://www.kingarthurgroep.nl/
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Om kwaliteit te kunnen bieden en te kunnen blijven bieden 

stimuleren we als organisatie onze begeleiders om te blijven 

leren. En om te kunnen blijven leren heb je inzicht in de 

resultaten nodig, zodat je kunt reflecteren op je handelen en 

kunt verbeteren. 

Belangrijke voorwaarden voor sturing op kwaliteit zijn daarom 

voor ons: 

- Inzicht in resultaten 

- Lerende organisatie. 

 

Elk jaar ontwikkelen we ons verder als lerende organisatie. Ook 

in 2017 zijn hier weer stappen in gezet. De kwaliteit hoog houden, terwijl we groeien was 

een belangrijk thema. Het jaarplan had dan ook als titel ‘Hoe houden we het hart 

kloppend, terwijl de trein verder gaat’.  

Wij realiseren ons dat het bieden van kwalitatief goede zorg een proces is, waar blijvend 

aandacht voor nodig is. Wij beseffen ook dat wij op sommige onderdelen sterk zijn en op 

andere minder goed. In dit kwaliteitsverslag blikken we terug op wat we in 2017 

bijgedragen hebben aan de kwaliteit van zorg. 

2.2 Leidende principes in 2017 

Onze visie hebben wij in 2017 vertaald naar leidende principes. Deze leidende principes 

dragen volgens ons bij aan een waardig leven en een warm en veilig thuis voor mensen 

met dementie. Zij zijn van toepassing voor alle betrokkenen in de organisatie. Zoals wij 

met onze zorgvragers om gaan, willen wij ook met elkaar en samenwerkingspartners 

omgaan. 

De ronde tafel gedachte vormt de kern en basis van onze organisatie: wij hebben niet de 

wijsheid in pacht, staan niet aan het hoofd, maar werken gelijkwaardig met alle 

betrokkenen samen aan onze missie. De leidende principes en de ronde tafel gedachte is 

terug te zien in onderstaand plaatje. 

De missie en leidende principes geven sturing aan ons handelen en zijn een leidraad voor 

teamleden, zodat zij zelf beslissingen kunnen nemen in hun dagelijkse werk. In 2017 zijn 

er visiebijeenkomsten geweest waar alle begeleiders aan deel hebben genomen. 

In 2017 zijn voor de ontmoetingscentra, de individuele begeleiding thuis en het huis door 

diverse teamleden inwerktrajecten opgezet. Hiermee willen wij nieuwe teamleden 

(begeleiders, stagiaires en vrijwilligers) vanaf het begin laten kennismaken met de visie 

en de leidende principes om zo de kwaliteit hoog te houden.   

 

 

 

 

 

  

reflectie & 
inzicht

leren en 
verbeteren

verbeterd 
handelen

meten 
resultaten

inzicht in 
resultaten
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3 Terugblik op de thema’s 

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

 

 

 

 

 

 

Leidend principe- De mens zien. Ieder mens is uniek. We 

tillen de mens boven de ziekte uit. Zetten mensen in hun kracht. 

We plaatsen mensen met dementie niet in een hokje, maar zien 

iedereen als uniek persoon. 

 

Praktijk 

Ridderspoor is een kleinschalig huis waar teamleden de ruimte 

hebben en nemen om iemand te leren kennen door veel in 

contact te zijn met de bewoners en hun naasten.  

 

Al voordat iemand komt wonen in Ridderspoor, wordt zoveel mogelijk informatie 

verzameld en gedeeld over de levensgeschiedenis. Bij de intake worden al afspraken 

gemaakt over Van elke bewoner wordt ook een persoonlijk portret gemaakt dat in de 

gang hangt, zodat familieleden, medebewoners en andere betrokken degene kunnen 

leren kennen. Sinds 2017 wordt op verzoek van familieleden ook een kort verhaal over 

een nieuwe bewoner rondgestuurd, zodat zij ook een beter beeld hebben wie er bij hun 

vader, moeder of partner woont. 

 

Ook het vertrek wordt zo persoonlijk mogelijk gemaakt. Als een bewoner overlijdt, wordt 

hier aandacht aan besteed en een gesprek over gevoerd met de medebewoners. De 

meeste bewoners blijven in hun appartement tot de afscheidsbijeenkomst, waardoor er 

gelegenheid is voor bewoners en teamleden om afscheid te nemen. Voordat een bewoner 

het huis verlaat, wordt een erehaag gevormd waarbij een persoonlijk afscheid wordt 

gegeven. Er wordt een gedicht voorgelezen dat het team passend vindt bij de bewoner, 

er wordt muziek gespeeld of gezongen waar de bewoner van genoot en er wordt een 

persoonlijk praatje gehouden waarbij de opvallende eigenschappen van en herinneringen 

aan de bewoner worden gedeeld. Ook geven bewoners, familieleden en teamleden een 

bloem mee met de woorden: ‘Als ik aan….denk, dan…’. 

 

Elke bewoner volgt zijn eigen dagritme in Ridderspoor. De één staat vroeg op, de ander 

laat. De één doucht elke dag. De ander liefst één keer per week. De zorg wordt 

aangepast aan iemand persoonlijke voorkeuren, natuurlijk wel rekening houdend met 

diens veiligheid. Deze persoonlijke voorkeuren zijn bekend bij alle teamleden doordat het 

huis kleinschalig is en teamleden betrokken zijn. Voor nieuwe teamleden en stagiaires 

zijn er in 2017 zorgkaarten ontwikkeld. 

 

Elke bewoner heeft een duo van teamleden met verschillende kwalificaties dat zijn of 

haar belangen behartigt. Voor naasten is het duo het eerste aanspreekpunt, zodat zij 

weten waar zij terecht kunnen met vragen. Dit duo, van wie één een verpleegkundige of 

Kwaliteitskader - De wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen 

uitgangspunt is bij zorg en dienstverlening. Iemand met een zorg en 

ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, 

een eigen toekomst en eigen doelen. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

vindt plaats binnen een relatie tussen cliënt en zijn naaste(n), zorgverlener en 

zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie bepaalt mede de kwaliteit van 

zorg.  
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VIG’er is, stelt na 6 weken het zorgplan in concept op en stelt samen met naasten en 

waar nodig andere disciplines (o.a. specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, 

fysiotherapeut) de persoonlijke doelen vast. Voorafgaand aan het zorgplan vindt er een 

MDO plaats waar input gegeven kan worden voor het zorgplan en vragen besproken 

worden met diverse disciplines. In 2017 zijn wij gestart met het uitbreiden van de 

deelnemers aan het MDO. Waar voorheen alleen de duo’s deelnamen, mag nu iedereen 

die betrokken is bij de zorg en ondersteuning van de bewoner deelnemen aan het MDO. 

Elke 6 maanden of eerder, indien gewenst, wordt dit zorgplan geëvalueerd en bijgesteld. 

Er wordt vooral gekeken naar wie iemand is, was en wordt en welke zorg en 

ondersteuning nodig is om iemand zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. 

 

Naasten en teamleden kunnen elk moment signalen, wensen en vragen bespreken met 

het verantwoordelijke duo. Naasten hebben in 2017 toegang gekregen tot het digitale 

zorgsysteem, zodat zij de rapportages en het zorgplan kunnen inzien. Ook kunnen 

teamleden te alle tijde een intervisie vragen als zij een (gedrags)verandering waarnemen 

en hier niet direct mee weten om te gaan. Wekelijks is er een spreekuur met de huisarts. 

Ook is er een spreekuur met de specialist ouderengeneeskunde. De behandelaren zijn 

buiten dit spreekuur toegankelijk en makkelijk te bereiken voor teamleden, als er vragen 

zijn of de behoefte is om te overleggen over een gesignaleerde verandering bij een 

bewoner. 

 

3.2 Wonen en Welzijn 

 

Leidend principe – Iedereen is welkom. 

We zijn open, gastvrij, respectvol en uitnodigend. Er is altijd 

een plek aan tafel. Iedereen mag meedoen. Alles mag, niets 

moet. Op elk moment van de dag dat iemand binnenkomt of je 

iemand tegenkomt, wordt hij of zij gastvrij ontvangen, gedag 

gezegd en hulp geboden. 

Praktijk 

Ridderspoor is huiselijk ingericht en ontworpen als een woonhuis met verschillende 

gezamenlijke woonruimten en een grote keuken op de begane grond en zit-/ 

slaapkamers op de 1e en 2e verdieping. Achterliggende gedachte is dat het voor mensen 

met dementie logisch is om naar beneden te gaan om te ontbijten en naar boven te gaan 

om te slapen.  

Het huis is ingericht met oude herkenbare meubels en met diverse hulpmiddelen, zoals 

kleuren, foto’s en bordjes op de deuren wordt zoveel mogelijk gestimuleerd dat bewoners 

zelf de weg kunnen vinden. Ook staat de deur naar de achtertuin altijd open, zodat 

bewoners de ruimte voelen om zelfstandig naar buiten te gaan. Familieleden hebben de 

sleutel van het huis en kunnen elk moment op bezoek gaan bij hun naaste. Ook kan er 

altijd meegegeten worden, wat ook veelvuldig gebeurt. 

De basis dag structuur is voor iedereen hetzelfde:  

Kwaliteitskader - De wijze waarop de organisatie en zorgverleners in hun zorg 

en dienstverlening enerzijds oog hebben voor optimale levenskwaliteit en 

welbevinden van cliënten en betrokken naaste(n) en anderzijds gericht zijn op 

het bevorderen en ondersteunen hiervan. 
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7.30-11.00 Ontbijten na opstaan 

12.30 Lunch 

17.00 Borrel 

18.00 Avondeten 

 

Bij het ontbijt is er keuze in muesli, brood, een eitje, crackers en beschuit. Bij de lunch 

wordt vaak iets lekkers erbij gemaakt, zoals een salade of (vers gemaakte) soep. Het 

avondeten wordt dagelijks vers gekookt. Hierbij wordt altijd salade of appelmoes 

geserveerd. Wat er gegeten en gedronken wordt, wordt bepaald door de wensen van 

bewoners. Zo wordt er sinds 2016 alleen roomboter bij het brood gegeten, is muesli aan 

het assortiment toegevoegd omdat een bewoner hier zo van geniet en wordt er dagelijks 

een croissantje besteld voor een bewoonster. 

 

Elke bewoner heeft zijn of haar eigen dag invulling. Er zijn diverse groepsactiviteiten, 

zoals zingen, schilderen, boetseren, een gespreksgroep en bewegen die geboden worden 

door activiteitenbegeleiders. Er zijn ook activiteiten buitenshuis waar bewoners die graag 

buiten zijn een dag naar de moestuin van Jagtlust gaan of naar de sportschool in de 

buurt. 

Ook zijn er individuele en kleinere activiteiten, zoals handmassages, samen een boek 

lezen/ bekijken, een puzzel maken. In 2017 hebben wij ook deelgenomen aan het 

project/ wetenschappelijk onderzoek Namasté van het VUMC wat voor diverse 

belevingsactiviteiten heeft gezorgd. En er hebben 13 vrijwilligers een opleiding gevolgd 

van 3 maanden om handmassage te geven. 

Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken in het gewone dagelijkse, zoals tafel 

dekken, afruimen, appels schillen, planten water geven en de hond uitlaten. 

Met elke bewoner, in samenspraak met naasten, wordt gekeken wat zijn dag waardevol 

en zinvol maakt. Op basis van de interesses van een bewoner, maar ook zijn of haar 

mogelijkheden, wordt een weekprogramma opgesteld. Dit bestaat niet alleen uit 

activiteiten. Er is ook aandacht voor een betekenisvolle rol die iemand in het huis kan 

hebben. Wat voor iemand een waardige en zinvolle dag is, wordt in het zorgplan 

geëvalueerd. 

3.3 Veiligheid 

 

 

 

 

Leidend principe – Betrouwbare partner 

We zijn oprecht en komen onze afspraken na. Doen wat we 

zeggen en zeggen wat we doen. Houden elkaar scherp op onze 

toegevoegde waarde. Investeren in onszelf door opleiding en 

ontwikkeling. 

Praktijk 

Bewoners komen in hun laatste levensfase bij ons wonen. In 

2017 was er een groot aantal bewoners dat al langer bij ons woonde en behoorlijk 

achteruitging. Wij merkten dat zowel familieleden als teamleden op momenten moeite 

hadden met het omgaan met deze achteruitgang. In 2017 hebben wij daarom extra 

Kwaliteitskader - Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met 

gebruikmaking van relevante professionele standaarden en richtlijnen, vermijdbare schade 

bij cliënten zoveel mogelijk voorkomt en leert van veiligheidsincidenten. Het gaat om 

risicobewustzijn en risicoreductie. 
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aandacht besteed aan het omgaan met rouw en verlies. Onder leiding van Marcelle 

Mulder, geestelijk verzorger, is er een familiebijeenkomst, een teambijeenkomst en een 

intervisie gehouden om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook is hieruit 

voortgekomen dat bij komst van een bewoner en bij het eerste zorgplangesprek de 

verwachtingen explicieter gedeeld worden tussen naasten en teamleden: Iemand wordt 

hier niet meer beter, maar we willen wel het einde zo aangenaam mogelijk maken. 

Met naasten, het verantwoordelijke duo en de specialist ouderengeneeskunde wordt het 

behandelbeleid besproken en vastgesteld. Dit wordt bij elke zorgplanevaluatie opnieuw 

vastgesteld. 

De focus van het team ligt vooral op persoonlijke aandacht en begeleiding. Hierbij is 

blijvende aandacht nodig voor risicobewustzijn en risicosignalering op het gebied van de 

lichamelijke zorg. Teamleden worden geselecteerd op het contact kunnen maken met 

iemand met dementie. Vaardigheden en kennis op gebied van lichamelijke zorg en 

risicosignalering volgen daarna en worden nu vooral door verpleegkundigen en VIG’ers 

ingebracht in het team. We willen dat deze kennis en vaardigheden in het gehele team 

komen. In 2017 is een ronde tafel voorstel ingediend voor de organisatie, waarbij 

voorgesteld is om de kwaliteitsthema’s en bijbehorende standaarden en richtlijnen 

periodiek onder de aandacht te brengen van teamleden. In 2018 wordt dit verder 

uitgewerkt. (zie bijlage) 

Incidenten 

Het team wordt gestimuleerd om incidenten te melden en hier open over te 

communiceren. Het dienstdoende team neemt waar nodig direct actie op het incident 

(familie informeren, huisarts consulteren bij medicatie-of valincident). Het 

verantwoordelijke duo neemt actie, indien er een aanpassing moet komen in het beleid 

(denk aan valanalyse na 3 valincidenten in korte periode of een benaderingsplan bij 

gedragsincidenten).  

Incidenten worden periodiek, elke 4 maanden, besproken. Bij de besprekingen van de 

incidenten zijn de specialist ouderengeneeskunde, een fysiotherapeut, de psycholoog, 

twee begeleiders en een bestuurder aanwezig. Op basis van deze evaluaties worden 

structurele verbeteringen voorgesteld. De evaluaties met aantallen incidenten worden 

teruggekoppeld naar het team. 

In 2017 waren er: 

- 76 medicatie incidenten 

- 52 valincidenten 

- 31 gedragsincidenten. 

Elke 6 weken is er intervisie waar de gedragsincidenten door de psycholoog besproken 

worden. In 2017 zijn de specialist ouderengeneeskunde en psycholoog gestart met 2 

wekelijkse gezamenlijke overleggen over de gedragsincidenten. 

Medicatieveiligheid: medicatie incidenten worden periodiek besproken en hieruit 

volgen structurele maatregelen. Ook wordt het medicatieproces samen met de apotheek 

en huisarts regelmatig geëvalueerd. Er wordt gewerkt met één apotheek om zoveel 

mogelijk communicatiestoornissen te voorkomen. Bewoners mogen hun eigen huisarts 

houden. Er is maar één bewoner die dit in 2017 deed. De specialist ouderengeneeskunde 

heeft minimaal jaarlijks een medicatiereview samen met de huisarts en de apotheker. 

Decubituspreventie: bij risico’s op decubitus door bijvoorbeeld immobiliteit worden 

voorzorgsmaatregelen getroffen in overleg met de wondverpleegkundige. Mocht zich 

decubitus voordoen, dan wordt hier direct actie opgenomen. In het team hebben twee 
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verpleegkundigen de rol van wondverpleging. Zij zorgen voor de wondkaart, benodigde 

materialen en de evaluatie van de wond. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen: maatregelen worden zo min mogelijk in gezet. De 

maatregelen die ingezet worden zijn voornamelijk gericht op het detecteren van 

beweging en het voorkomen van vallen: bewegingsmelders, camera’s en deursensoren. 

Ook wordt de voordeur bediend met een code en kan alleen door bevoegden geopend 

worden. Alle 22 deuren hebben deursensoren die in de nacht aan staan. Er zijn 18 

bewegingsmelders en 2 camera’s ingezet in 2017. De maatregelen worden alleen ingezet 

in overleg met de naasten en de specialist ouderengeneeskunde en bij elk zorgplan 

geëvalueerd. 

Ook is bij 1 bewoner medicatie verdekt toegediend in overleg met haar naasten en de 

specialist ouderengeneeskunde.  

Preventie acute ziekenhuisopname: binnen 24 uur wordt vastgelegd hoe te handelen 

bij calamiteiten. Het behandelbeleid wordt uitgebreider besproken en vastgelegd na de 

eerste zes weken en bij elk zorgplangesprek, minimaal één keer per 6 maanden, 

geëvalueerd. Zoveel mogelijk zorg wordt geboden in huis. In uitzonderlijke gevallen vindt 

een ziekenhuisopname plaats. Dit is in 2017 twee keer gebeurd bij een (gecompliceerde) 

heupbreuk. 

3.4 Leren en verbeteren 

 

Leidend principe – Denken in mogelijkheden 

We zijn krachtige ondernemers die uitgaan van wat kan. 

Voelen ons eigenaar en vinden altijd een oplossing. Zijn ons 

bewust van kaders en regels en gaan daar creatief mee om. 

Geen ja maar, maar denken in wat wél kan. 

Kwaliteitsplan- en verslag: In 2017 is het kwaliteitsplan opgesteld samen met de 

specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en een aantal teamleden en het 

management. Het verslag is op de website geplaatst 

en aangeleverd aan de Openbare Database van 

Zorginstituut. 

Lerend netwerk: King Arthur Groep maakt deel uit 

van een lerend netwerk met WarmThuis, de 

Zorgspecialist en Reigershoeve. In 2017 hebben er 3 

werkbezoeken plaatsgevonden bij elkaar, waarbij 

teamleden en bestuurders van elke organisatie een thema in de praktijk hebben ervaren 

en kennis en ervaringen hebben gedeeld. De thema’s zijn in de eerste bijeenkomst met 

elkaar gekozen. Ook worden vraagstukken gedeeld op het moment dat deze actueel zijn. 

Kwaliteitskader - Dit gaat over de wijze waarop de zorgverlener en 

zorgorganisatie op dynamische en lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg 

en verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend van de best beschikbare 

kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, 

landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve 

informatie. 
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Multidisciplinaire kwaliteitsvisitatie: de behandelaren zijn nauw betrokken bij de 

organisatie en willen hier in het lerend netwerk vorm aan geven. 

Kwaliteitsmanagementsysteem: in 2017 heeft er een 

eindaudit plaatsgevonden van ons 

kwaliteitsmanagementsysteem Prezo. Het Gouden Keurmerk is 

weer toegekend met als belangrijkste punten de open cultuur 

en het lerende klimaat.  

Lerende organisatie: In Ridderspoor wordt net zoals in de rest van de organisatie 

gewerkt met een zelf organiserend team. Bestuurders zijn partners in de zorg, makkelijk 

te bereiken, geregeld aanwezig in het huis en lopen ook regelmatig mee. Het team 

bestaat naast vrijwilligers en stagiaires uit ondernemende zorgprofessionals, die ook bij 

andere organisaties zorg verlenen. Dit zorgt ervoor dat de organisatie open en in 

beweging blijft. De kennis en ervaring opgedaan elders wordt weer toegepast bij 

Ridderspoor en vice versa. Ook worden zoveel mogelijk stageplaatsen aangeboden, zodat 

het blijven leren gestimuleerd wordt en nieuwe kennis in de organisatie ingebracht 

wordt. 

De volgende overlegvormen zijn aanwezig om het reflecteren en leren te stimuleren: 

- Intervisie: Elke zes weken is er onder begeleiding van een psycholoog intervisie 

waar teamleden ervaringen uitwisselen en vraagstukken voorleggen.  

- MDO: Elke 6 weken is er een MDO waar in multidiscilpnair verband vraagstukken 

besproken kunnen worden. 

- Incidentenoverleg: elke 4 maanden worden incidenten geanalyseerd en besproken 

om waar mogelijk structurele verbeteringen te doen. 

- Ronde tafel: Elke maand op de 1e van de maand is er een ronde tafel waar 

teamleden een voorstel kunnen inbrengen ter verbetering van de zorg- en 

dienstverlening en gezamenlijk een besluit over kunnen nemen. 

- Huisbijeenkomsten: elke 3 maanden is er een huisbijeenkomst waar naasten, 

bewoners en teamleden met elkaar in gesprek gaan over wat goed gaat en wat 

beter kan. 

Ook is er ruimte om aan het eind van de dienst te reflecteren op de dag. Dit gebeurt op 

eigen initiatief van het team of een periode op initiatief van een partner (= bestuurder). 

Om te blijven leren wordt ook deelgenomen aan (wetenschappelijke) onderzoeken. In 

2017 zijn dit diverse onderzoeken/ vragenlijsten geweest over zelforganisatie, interieur 

en kleinschalige verpleeghuiszorg. Ook is deelgenomen aan het wetenschappelijk 

onderzoek Namasté van het VUMC. 

Landelijk is actief deelgenomen aan de programma’s Waardigheid & Trots, Leven zoals je 

wilt (Radicale vernieuwing) en Goede zorg zichtbaar maken. 

3.5 Leiderschap, governance en management 

 

Kwaliteitskader - Dit gaat over de aansturing en governance van de 

zorgorganisatie die faciliterend zijn voor kwaliteit, zoals het beleggen van 

verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over de 

strategische, statutaire en financiele verplichtingen 
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Leidend principe – Samen in dialoog 

Samen kom je verder. We zoeken elkaar op, gaan in gesprek, luisteren, proberen te 

begrijpen alvorens begrepen te worden. Praten niet over 

maar met iemand. Spreken elkaar aan als het goed gaat of 

beter kan. Blijven positief en vrij van oordelen. 

Praktijk 

Voeling houden met de zorg: In Ridderspoor wordt net 

zoals in de rest van de organisatie gewerkt met een zelf 

organiserend team. Bestuurders zijn partners in de zorg, 

makkelijk te bereiken, geregeld aanwezig in het huis en 

lopen ook regelmatig mee. Dit geldt ook voor de betrokken behandelaren. 

 

Professionele inbreng:  

Raad van Toezicht: In de Raad van Toezicht is de professionele inbreng 

vertegenwoordigd door een gepensioneerd psychiater.  

Begeleidingscommissie: Er is een begeleidingscommissie die de bestuurders met raad en 

daad ondersteund bestaande uit 3 leden die ieder professioneel werkzaam zijn (geweest) 

in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie. 

 

Ronde tafels (samen in dialoog gelijkwaardig 

besluiten): In 2017 is gestart om naast de ronde 

tafels in Ridderspoor, waar teamleden 

verbetervoorstellen kunnen doen en hier zelf 

gezamenlijk over kunnen beslissen, ook ronde tafels 

te houden over organisatie-/ beleidsvraagtsukken. 

Deze ronde tafels zijn in 2017 elke zes weken 

gehouden en iedereen die dat wou mocht aanwezig 

zijn. In deze ronde tafels zijn onder andere de 

volgende onderwerpen besproken en besloten: 

ontwikkeling inwerktrajecten, omgaan met 

kwaliteitsthema’s, ontwikkeling leidende principes. 

 

Zorgbrede governance code: De nieuwe code is in 2017 besproken met de Raad van 

Toezicht en de Raad van Bestuur. Er wordt gewerkt in de geest van de zorgbrede 

governance code.  

 

3.6 Personeelssamenstelling 

 

Dit gaat over de adequate samenstelling van het personeelsbestand. Hoeveel 

zorgverleners met welke vaardigheden en competenties zijn nodig om te 

voorzien in de (fluctuaties in) wensen en behoeften van de cliënten waaraan de 

zorgorganisatie zorg en ondersteuning biedt? 
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Leidend principe – Als het bijdraagt aan een waardig leven en veilig thuis voor mensen 

met dementie en hun naasten, dan doen we het. Zo niet, dan niet.  

 

Teamsamenstelling 

Het team bestaat uit: 

- Begeleiders (helpenden/ verzorgenden niveau 2/ niveau 

2+, VIG, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders) 

- Behandelaren (huisarts, specialist ouderengeneeskunde, 

psycholoog, fysiotherapeut en als nodig 

wondverpleegkundige, logopediste, ergotherapeut) 

- Kookteam  

- Was- en schoonmaakteam 

- Klusjesmannen. 

 

Voor 22 bewoners is de volgende bezetting structureel ingezet. De bezetting is hoog, 

omdat er zo min mogelijk overhead is en daardoor zoveel mogelijk van de zorggelden 

naar de uitvoering van de zorg kan gaan: 

7.00-8.00 1 Slaapdienst die meewerkt in de 

zorg 

1 uur 

7.30 – 11.30 3 begeleiders 12 uur 

7.30 - 15.30 3 begeleiders 24 uur 

9.00-17.00 1 activiteitenbegeleider 8 uur 

15.00 – 23.00 4 begeleiders 32 uur 

22.30 – 8.00 1 waakdienst 

1 slaapdienst 

18 uur 

Per 24 uur 16 begeleiders 95 uur 

 

Extra begeleiding 

Van de aanwezige begeleiders is er gedurende 24-uur minimaal 1 verpleegkundige of 

VIG’er aanwezig. Er is ruimte om een bewoner met z’n tweeën te verzorgen of 

begeleiden. Waar nodig wordt op specifieke momenten extra individuele begeleiding 

ingezet voor een bewoner. Ook bij ziekte of in een terminale fase wordt er extra 

begeleiding ingezet, zodat er individuele begeleiding en aandacht geboden kan worden. 

 

Aandacht voor activiteiten 

Van maandag tot en met vrijdag is er een activiteitenbegeleider van 9.00-17.00 extra 

aanwezig. In de avond worden er activiteiten geboden door één van de aanwezige 

begeleiders. In de weekenden is er een extra begeleider van 11.30 tot 15.30 om naar de 

markt te gaan met ene paar bewoners of andere activiteiten te ondernemen. Daarbij zijn 

er nog vele vrijwilligers die specifieke activiteiten bieden, zoals voorlezen, 

handmassages, koken en dansen. En zijn er vrijwilligers die helpen bij de begeleiding en 

de dagelijkse huiselijke bezigheden.  

 

Ruimte om te leren 

Het team bestaat uit ondernemende zorgprofessionals die zelf zorgen voor hun 

opleidingen en in het bezit zijn van een KIWA-keurmekr. Vanuit de organisatie worden 

ook opleidingen aangeboden, zoals BHV, Agressietraining of HACCP. Elke 3 maanden is 

er een kennisbijeenkomst.    

In de diensten is een overdracht van 30 minuten waarbij tijd gebruikt kan worden om de 

rollen te verdelen en te reflecteren op de samenwerking. Elke 6 weken is er 1,5 uur 
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intervisie. Teamleden worden gestimuleerd en uitgenodigd om mee te lopen bij een 

organisatie van het lerend netwerk of deel te nemen aan projecten, zoals Waardigheid & 

Trots of werkbezoeken aan andere organisaties. 

3.7 Gebruik van hulpbronnen 

 

Leidend principe – Als het bijdraagt aan een waardig leven en veilig thuis voor mensen 

met dementie en hun naasten, dan doen we het. Zo niet, dan niet. 

 
Focus op doelgroep: 

De focus ligt op de doelgroep en het primaire proces. De overhead houden wij zo laag 

mogelijk, zodat zoveel mogelijk aandacht, energie en handen naar de doelgroep en naar 

de teamleden gaat. 

King Arthur Groep is nog een jonge organisatie. Ridderspoor bestaat in 2018 pas 5 jaar. 

Bij het opzetten van het gebouw en het ontwikkelen van de organisatie is het 

uitgangspunt de doelgroep en de missie geweest en is dit het nog steeds. Bovenstaand 

plaatje geeft de opbouw van de organisatie weer: vanuit de wensen en behoeften van de 

doelgroep volgen de zorg- en dienstverlening, hoe deze geboden worden, met wie en in 

de buitenste cirkel welke faciliteiten daarbij nodig zijn. De faciliteiten volgen dus uit de 

wensen en behoeften van de doelgroep. 

 

Samenwerking: Er wordt samengewerkt met lokale verwijzers en organisaties. 

Ridderspoor ligt in de regio Gooi en Vechtstreek. Hier wordt deelgenomen aan het 

netwerk dementie en de werkgroep dementievriendelijke samenleving. Dit geldt 

overigens ook voor andere regio’s waar King Arthur Groep actief is. 

 

Kwaliteitskader – Dit gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van 

hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met 

de beschikbare financiën en middelen. 



15 
 

KAGje: in 2017 is het KAGje (Kennis Advies Gebruik) ontwikkeld. In het KAGje is 

informatie terug te vinden over alle onderdelen van de organisatie zoals aangegeven in 

het bovenstaande plaatje. Deze informatie is open en transparant op de website 

aanwezig, zodat teamleden dit direct kunnen vinden. Omdat wij een open en 

transparante organisatie willen zijn, is deze informatie ook voor derden beschikbaar op 

de website. 

3.8 Gebruik van informatie 

Leidend principe – Als het bijdraagt aan een waardig leven 

en veilig thuis voor mensen met dementie en hun naasten, 

dan doen we het. Zo niet, dan niet. 

 

NPS en klantwaarderingen 

Bij elk zorgplangesprek is aandacht voor de communicatie en 

wordt gevraagd wat we beter kunnen doen. Cliëntvertegenwoordigers worden bij elk 

zorgplangesprek gestimuleerd om zorgkaart Nederland in te vullen. Ook is er elke 3 

maande een huisbijeenkomst (voor de ontmoetingscentra centrumbijeenkomsten) waar 

besproken wordt wat goed gaat en wat beter kan. 

Hieronder een samenvatting vanuit Zorgkaart Nederland: 

 

 

Een paar reacties: 

 

 

Verpleeghuisindicatoren: de verpleeghuisindicatoren zijn over 2017 aangeleverd bij 

het zorginstituut. 

Kwaliteitskader – Dit gaat enerzijds over het actief gebruik maken van 

informatie rondom de inzet van middelen, voor het leveren, monitoren, managen 

en verbeteren van zorg, alsook over het op transparante wijze verstrekken van 

kwaliteitsinformatie aan clienten, hun naasten en aan de samenleving.  
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Meting Uitkomsten dementiezorg: er wordt gestimuleerd om de meting uitkomsten 

dementiezorg in te vullen bij elk zorgplangesprek. De gegevens over de ervaren kwaliteit 

van leven van de cliënten en de mantelzorgers en de ervaren belasting van de 

mantelzorgers worden aangeleverd bij de database van Vilans. Als organisatie ontvangen 

wij hier spiegelinformatie over die wij gebruiken om te reflecteren op onze zorg- en 

dienstverlening. Voor de uitkomsten wordt verwezen naar ons jaarverslag. 
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Bijlage 1 Actieplan per thema 

Aan de hand van de thema’s is gekeken in hoeverre King Arthur Groep voldoet. 

Grotendeels sluit de visie en de wijze waarop de zorg en begeleiding verleend, 

gefaciliteerd en gestuurd wordt, aan op de thema’s van het kwaliteitskader. 

In onderstaande tabel staan de acties die wij in 2017- 2018 willen uitvoeren. 

Onderdeel Doelen Tijdspad 

Persoonsgerichte 

zorg en 

ondersteuning 

 

Voor elke nieuwe zorgvrager is er binnen 24 

uur een zorgplan met de volgende 

onderdelen: 

- Primaire hulpvraag 

- Medicatie 

- Dieet 

- 1e contactpersoon 

- afspraken over handelen bij 

calamiteiten 

 2017 

Wonen en Welzijn 

 

Evalueren of we doorgaan met Uitkomsten 

meting dementiezorg als meet instrument 

voor het resultaat en of er alternatieven zijn 

om het resultaat van de zorg te meten. 

2018 

Veiligheid Incidenten 

Naast periodieke incidentenoverleg en 

intervisie ontwikkelen we met teamleden 

een werkwijze om direct/ kort na een 

incident ook te reageren op incidenten voor 

maatregelen. 

 

Indicatoren 

1x per jaar verpleeghuisindicatoren 

inventariseren en bespreken met familie en 

begeleiders  

 

Op termijn ook vaker (3 maandelijks) 

terugkoppelen als vast onderdeel van de 

centrum- en huisbijeenkomsten en 

teambijeenkomsten. 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

Leren en  

verbeteren 

 

In 2017 en 2018 op werkbezoek bij 

organisaties van het lerend netwerk. 

Ook opzetten uitwisseling behandelaren 

tussen leden lerend netwerk voor 2018. 

2017 

 

 

2018 

Leiderschap, 

governance en 

management 

 

Jaarlijks kwaliteitsplan opstellen samen met 

specialist ouderengeneeskunde en 

psycholoog. 

 

2018 

Personeels-

samenstelling 

 

Visie op zorg en nacht in Ridderspoor 

evalueren en mogelijk herstructureren. 

2018 

Hulpbronnen Ontwikkelen/ aanpassen zorgsysteem 

waarmee risicosignalering, zorgafspraken, 

incidentopvolging beter ondersteund 

worden. 

2018 

Gebruik van 

informatie 

 

Klanttevredenheidsmeetinstrument 

selecteren en  jaarlijks klanttevredenheid 

meten en bij evaluatie/ exit. 

2018 

 

 

 

2018 
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Onderdeel Doelen Tijdspad 

Evaluatie/ exit gesprek bij afscheid 

zorgvragers en begeleiders indien gewenst/ 

nodig. 

 

Zorgkaart Nederland stimuleren om in te 

vullen. 

 

 

v.a. 2017 
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Bijlage 2 Ronde tafel voorstel Kwaliteitsthema’s 

In de ronde tafel van de organisatie, een overlegvorm waarbij gelijkwaardig besluiten 

genomen worden door de aanwezigen en alle zorgverleners aan deel kunnen nemen, is 

tot het volgende voorstel besloten. 

Ronde tafel voorstel 

Indiener Marjolein, Lisanne, Marjolijn, Anita, Jarcine 

Datum indiening 29 juli 2017 

Onderwerp Kwaliteit thema’s 

Beschrijving voorstel (zo concreet mogelijk) 

Elke maand een inhoudelijk thema onder de aandacht brengen, zodat er periodiek 

extra aandacht aan besteed wordt en je weer bewust evalueert hoe je als team, maar 

ook als zorgverlener omgaat met dit thema. Ben je voldoende bekend met de 

werkwijze, heb je de kennis en vaardigheden, etc. 

Dit kan via een mail, e-learning, onderwerp ter bespreking in de teams. 

 

Denk hierbij aan de volgende thema’s: 

• Medicatie (veiligheid / Psychofarmaca gebruik) 

• Vrijheidsbeperkende maatregelen (welke zijn er, hoe omgaan) 

• Infectie preventie en hygiëne 

• Risicosignalering (Mondzorg/ decubitus / wondzorg / incontinentie / voeding) 

• Hulpmiddelen en valpreventie   

• Brandveiligheid (ontruimingsplan) 

• Zorgleefplan (hoe omgaan met plan, afspraken en persoonsgerichte zorg, in 

hoeverre bieden wij persoonsgerichte zorg en hoe speelt zorgleefplan daarin 

een rol. Informatie en communicatie; eerste verantwoordelijke begeleider, 

bijeenkomsten) 

• Incidenten (hoe omgaan met incidenten cliënten en medewerkers vrijwilligers / 

stagiairs, val incidenten, agressie, dwaling enz.) 

 

Argumenten/ Redenen voor het voorstel (Waarom is het nodig) 

Kennis en werkwijze blijven ontwikkelen; kwaliteit hoog houden. 

Door extra aandacht te besteden aan een onderwerp wordt je weer bewust van dit 

onderwerp en kan je met elkaar weer kijken hoe het nu gaat en of er verbeteringen/ 

ontwikkelingen (werkwijze) nodig zijn op een locatie/ een team/ bij jezelf. 

 

Wat is nodig om het te realiseren (kosten, middelen, mensen, etc.) 

Team van 3 teamleden dat maandelijks het thema onder de aandacht brengt. 

Per thema een opzet hoe het onder de aandacht gebracht wordt. Denk aan kaarten of 

een mailtje met achtergrondinfo, e-learning module of vragen die je in het team kan 

stellen. 

 

Definitieve voorstel (na de ronde tafel) 

Elke maand een inhoudelijk thema onder de aandacht brengen, zodat er periodiek 

extra aandacht aan besteed wordt en je weer bewust evalueert hoe je als team, maar 

ook als zorgverlener omgaat met dit thema. Ben je voldoende bekend met de 

werkwijze, heb je de kennis en vaardigheden, etc. 

Dit kan via een mail, e-learning, onderwerp ter bespreking in de teams. 

Als het karakter van het onderwerp het toelaat kan een expert/ klinische les ingezet 

worden. 

Het onderwerp wordt in het werk meegenomen. 

Evaluatie van de werkwijze/ het thema kan in een maandelijks teamoverleg. 

 

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in inhoud en werkwijze: 

Inhoud (achtergrond over het onderwerp) wordt gefaciliteerd, maar is eigen 

verantwoordelijkheid van zorgverleners. 
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Werkwijze (hoe gaan we er binnen KAG mee om) heeft de focus van dit voorstel. 

 

Denk hierbij aan de volgende thema’s: 

• Medicatie (veiligheid / Psychofarmaca gebruik) 

• Vrijheidsbeperkende maatregelen (welke zijn er, hoe omgaan) 

• Infectie preventie en hygiëne 

• Risicosignalering (Mondzorg/ decubitus / wondzorg / incontinentie / voeding) 

• Hulpmiddelen en valpreventie   

• Brandveiligheid (ontruimingsplan) 

• Zorgleefplan (hoe omgaan met plan, afspraken en persoonsgerichte zorg, in 

hoeverre bieden wij persoonsgerichte zorg en hoe speelt zorgleefplan daarin 

een rol. Informatie en communicatie; eerste verantwoordelijke begeleider, 

bijeenkomsten) 

• Incidenten (hoe omgaan met incidenten cliënten en medewerkers vrijwilligers / 

stagiairs, val incidenten, agressie, dwaling enz.) 

• Rapporteren 

 

De thema’s worden meegenomen in de jaarplanning. 

 

Er komt een ondersteunend team voor KAG dat: 

- de thema’s uitwerkt 

- onder de aandacht brengt 

- levendig houdt  

- de teams (IBT, OC en Huis) ondersteunt bij het bespreken 

- de teams ondersteunt bij het verbeteren van hun eigen werkwijze (team bepaalt zelf 

hoe en heeft zelf verantwoordelijkheid om het te doen) 

- Nadenkt hoe dit in 2019 vormgegeven wordt -> streven zoveel mogelijk naar teams 

zelf 

- Een evaluatie plant in 2018 

 

We geven het team mee: 

- Tip: maak gebruik van e-learnings, website met info over onderwerpen. 

- Tip: start overleggen met teams met e-learnings 

 

 

Ingangsdatum voorstel: 1 januari 2018 

 

 


