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1. Introductie 

 
King Arthur Groep is een organisatie die specifiek aan de mens met dementie en zijn of 

haar naasten begeleiding en zorg biedt.  

 

Wij bieden diverse diensten waarmee wij bijdragen aan een waardig leven en een warm- 

en veilig thuis voor de mens met dementie en hun naasten. Wij kunnen de persoon met 

dementie vanaf het ontstaan van het niet pluis gevoel tot de laatste levensfase 

begeleiden. 

 

 

 
 

Wij bieden als volgt dit waardige leven en een warm- en veilig thuis:  

 

- casemanagement  

(Amersfoort, Gooi, Soest, Veenendaal) 

- individuele begeleiding thuis in diverse regio’s  

(Almere, Amersfoort, de Bilt, Gooi, Soest, Utrecht, Veenendaal, Wijdemeren) 

- wijkverpleging 

(Soest, Amersfoort) 

- ontmoetingscentra  

(Utrecht, de Bilt, Amersfoort, Soest, Hilversum, inloop in Loosdrecht) 

- ontmoetingshuis/logeerhuis 

(Amersfoort, de Bilt, Hilversum)  

- Woonhuis voor 22 mensen met dementie  

(Ridderspoor: Hilversum) 

 

Voor de actuele informatie verwijzen wij naar www.kingarthurgroep.nl of blader door 

onze brochure. 

 

 
  

http://www.kingarthurgroep.nl/
https://kingarthurgroep.nl/leidende-principes/
https://kingarthurgroep.nl/leidende-principes/
https://kingarthurgroep.nl/casemanagement-dementie-wijkverpleging/
https://kingarthurgroep.nl/individuele-begeleiding-thuis/
https://kingarthurgroep.nl/casemanagement-dementie-wijkverpleging/
https://kingarthurgroep.nl/ontmoetings-en-activiteitencentra/
https://kingarthurgroep.nl/demente-mensen-logeren-in-ontmoetingshuizen/
https://kingarthurgroep.nl/wonen-met-zorg/
http://www.kingarthurgroep.nl/
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2018/11/Brochure-KAG-breed-v02.pdf
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2. Visie  
 

‘Men is thuis waar men gehoord & begrepen wordt’ 

 

‘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, wat wij willen doen en met 

wie wij omgaan. Natuurlijk rekening houdend met onze financiële, relationele, sociale en 

werk situatie. 

In onze visie moet je ook kunnen blijven kiezen als je met dementie of andere vormen 

van zorg te maken krijgt. Er verandert veel, voor degene met dementie, maar zeker ook 

voor zijn of haar naasten, zoals een partner en familie. Een omgeving waar je je thuis 

kunt voelen en begrepen voelt, is dan het minste wat geboden kan worden. 

King Arthur Groep biedt persoonlijke begeleiding en zorg waar rekening wordt gehouden 

met ieders achtergrond en interesses en waar partners en familie een belangrijke rol 

spelen.  

3. Missie 
 

De missie van King Arthur Groep is: ‘Het bijdragen aan een waardig leven en een 

warm en veilig  thuis voor mensen met dementie en hun naasten.’ 

 

Missie statement: King Arthur Groep biedt in dialoog met mensen met dementie, hun 

naasten, zorgverleners en vrijwilligers persoonlijke zorg en begeleiding. De 

basisgedachte is met de juiste stimulans en ondersteuning, mensen zolang mogelijk in 

staat te stellen om zijn of haar leven te leiden, zoals zij dat wensen. 

King Arthur Groep gaat uit van de mogelijkheden en behoeften en niet uit van 

beperkingen. King Arthur Groep helpt bij het ontwikkelen van copingstrategieën, zodat 

degene met dementie én de mantelzorger zo goed mogelijk om kunnen gaan met de 

beperkingen. Dit versterkt de eigenwaarde van beiden.  

Naast persoonlijke zorg en begeleiding biedt King Arthur Groep ook voorlichting en 

advies. Door (vroegtijdig) te begrijpen wat er aan de hand is en wat dit in de praktijk 

betekent, kunnen degene met dementie en zijn mantelzorgers een beter begrip krijgen 

voor elkaar en zo elkaar langer en beter ondersteunen. 

Daarnaast draagt King Arthur Groep waar mogelijk bij aan kennisontwikkeling en 

wetenschappelijk onderzoek. In de kennisgebieden van King Arthur Groep (het KAGje) is 

te lezen hoe wij de missie vertalen naar de praktijk: wat, hoe, met wie en waarmee 

werken wij aan de missie?  

  

https://kingarthurgroep.nl/kennisgebieden-kagje/
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4. Leidende principes 
 

Onze visie en missie is vertaald in 5 leidende 

principes, die volgens ons bijdragen aan een 

waardig leven en een warm en veilig thuis 

voor mensen met dementie. Deze leidende 

principes sturen onze manier van werken en 

zijn van toepassing voor alle betrokkenen in 

de organisatie. Zoals we met de mensen met 

dementie 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. 

 

Leidende principes: 

• De mens zien: Ieder mens is uniek. We tillen het leven boven de ziekte uit. 

Zetten mensen in hun kracht. We plaatsen mensen met dementie en teamleden 

niet in een hokje, maar zien iedereen als een uniek persoon. 

(kwaliteitskader: persoonsgerichte zorg en ondersteuning) 

 

• Iedereen is welkom: Wij 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. 

(kwaliteitskader: wonen en welzijn) 

 

• 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. 

(kwaliteitskader: veiligheid) 

 

• 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. 

(kwaliteitskader: leren & verbeteren) 

 

• 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.  

(kwaliteitskader: leiderschap, governance & management) 

  

https://kingarthurgroep.nl/leidende-principes/
https://kingarthurgroep.nl/leidende-principes/
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5. Visie op kwaliteit 

 

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

 

Afgelopen jaren hebben we gestuurd op het resultaat vanuit de volgende visie: als het 

resultaat goed is, is het proces het ook. 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 in onze optiek niet 

(alleen) om het proces, maar vooral om het resultaat. Is de kwaliteit van leven van de 

zorgvrager verbeterd? Is de zorgvrager tevreden?  

 

De vraag die deze visie afgelopen jaar opriep, is: is dit resultaat voldoende om te weten 

dat de kwaliteit goed is? Mede door interne reflectie en externe reflectie zijn wij tot het 

inzicht gekomen dat het resultaat verfijnder gedefinieerd dient te worden dan kwaliteit 

van leven en klanttevredenheid.  

Ook hebben wij gerealiseerd dat naast sturing op het resultaat voor de klant, blijvende 

aandacht nodig is voor de toepassing van het professioneel kader. Dit zit deels in de 

professionaliteit van elke zorgverlener, maar vergt ook een professionalisering in cultuur 

en structuur (borging en toetsing) van de organisatie.  

Om een beter inzicht te krijgen in het resultaat, halen we consequent informatie op 

vanuit de klant en combineren we deze informatie met de informatie uit het professionele 

kader. Deze informatie komt samen in onze begeleiding & zorg en heeft consequenties 

voor het handelen van zowel de individuele zorgverlener als de teams. Om te blijven 

leren en verbeteren wordt het handelen in de begeleiding & zorg gemonitord en 

gereflecteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De begeleiding en zorg blijven we ook toetsen aan onze missie en leidende principes. We 

stellen daarbij nog altijd de vraag: draagt dit bij aan het resultaat dat we willen bereiken:  

‘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. 
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Geïnspireerde begeleiders en de benodigde faciliteiten 

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

om goede begeleiding en zorg te kunnen bieden en het 

gewenste resultaat te behalen voor onze doelgroep. 

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.  

 

Belangrijke voorwaarden voor sturing op kwaliteit zijn daarom voor ons: 

 

 

• Het geven van inzicht in resultaten 

 

Openheid en transparantie naar zorgvragers, begeleiders en andere stakeholders over 

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

reflecteren en te leren voorkomen we zoveel mogelijk handelingsverlegenheid bij de 

teamleden. Teamleden zijn dan in staat goed te acteren, wat eraan bijdraagt dat stress 

bij de mens (klant) wordt voorkomen, wat weer bijdraagt aan een groter gevoel van 

comfort. Wij zijn pas tevreden als iedereen (alle stakeholders) dit comfort ervaart.  

 

 

• Het faciliteren van een lerende organisatie 

 

 

 

Door open en transparant te zijn en door te stimuleren 

dat zorgvragers (en hun naasten) 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. De verdere ontwikkeling van de cultuur en structuur 

die het leren-leren faciliteert krijgt de komende jaren 

verder vorm. 

Verbetering 
kwaliteit van 

leven 
zorgvrager

Tevreden 
zorgvrager

Geinspireerde 
zorgverlener 
& benodigde 

faciliteiten

reflectie & 
inzicht

leren en 
verbeteren

verbeterd 
handelen

meten 
resultaten

inzicht in 
resultaten
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6. Passende zorg en ondersteuning die veilig is 
 

Wij tillen de mens boven de ziekte uit. Wij zien de mens en dat is ons vertrek punt voor 

de begeleiding en de invulling van de zorgvraag. Wij denken in mogelijkheden waar 

obstakels op het pad staan.  

Een van de zorgvragers zei het volgende over dit thema: ‘Ik ben tevreden zo’. 

Zorgvragers geven allemaal positieve respons over dit thema.  

We zijn een transparante organisatie zowel naar zorgvragers, vertegenwoordigers als 

samenwerkingspartijen. Wij informeren over wat we kunnen en wat niet. En zoeken naar 

mogelijkheden om samen te werken met anderen om te bieden wat nodig is.  

 

Deze persoonsgerichte zorg wordt opgemerkt door familieleden en externe 

samenwerkingspartijen (o.a. de inspectie, waardigheid en trots op locatie, perspekt 

d.m.v. het PREZO care keurmerk).  

 

7. Afspraken in zorgleefplan 
 

Bij aanmelding van een zorgvrager worden noodzakelijke onderwerpen uitgevraagd, 

zodat wij binnen 24uur de informatie hebben om de begeleiding te starten. Deze 

informatie wordt beschreven in het aanmeldingsformulier en wordt in het dossier van de 

zorgvrager opgeslagen. Familieleden/vertegenwoordigers krijgen altijd de mogelijkheid 

voor een inlog in het zorgdossier om mee te lezen.  

Zorgvragers zijn positief over het maken en nakomen van afspraken n.a.v.. het 

zorgleefplan. In gesprekken nodigen wij ze uit om feedback te geven en hun wensen te 

uiten. De lijnen zijn zo kort dat zorgvragers en de mantelzorger(s) open en transparant 

zijn naar ons en wij naar hen.  

Vervolgens wordt een begeleidings-/zorgplan: ‘De mens in beeld’ opgesteld binnen 6 

weken met de vertegenwoordiger van de zorgvrager (en waar mogelijk de zorgvrager 

zelf). Sinds 2019 is het format hiervoor vernieuwd zodat het beter aansluit bij de 

zorgvrager als mens. Er is aandacht voor het verleden, heden en toekomst van de 

zorgvrager. Voor de wensen en de zorgvraag.  

Dit begeleidings-/zorgplan wordt opgesteld onder supervisie van een begeleider van 

tenminste niveau 3. Graag willen wij dat alle begeleiders die begeleidings-/zorgplannen 

schrijven van tenminste niveau 3 zijn. Daarom investeren wij in scholing. Vanaf juli 2019 

is er een lerenleren-plan opgesteld en worden teamleden financieel ondersteund om zich 

verder op te leiden.   

Minimaal elk half jaar is er een begeleidings-/zorgplan gesprek met de 

vertegenwoordiger (en waar mogelijk de zorgvrager) om te bespreken hoe het gaat. En 

waar nodig het begeleidingsplan-/zorgplan bij te stellen. De mogelijkheid om eerder in 

gesprek te gaan indien nodig is er.   
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8. Afstemming tussen verschillende 

zorgverleners, mantelzorgers en naasten 
 

Er vindt regelmatig afstemming plaats, zowel informeel als formeel. Bij periodieke 

overlegmomenten van het begeleidings-/ zorgplan worden betrokken zorgverleners, 

mantelzorgers en andere betrokken disciplines uitgenodigd. Elke zorgvrager heeft een 

duidelijk aanspreekpunt, wat wij een Eerste Verantwoordelijke Begeleider (EVB’er) 

noemen. De EVB’er onderhoudt contact met de zorgvrager en zijn vertegenwoordigers en 

de betrokken zorgverleners en disciplines. Mochten er veranderingen gesignaleerd 

worden, dan stelt de EVB’er met de betrokkenen het plan bij. 

Teamleden gaven in 2019 aan behoefte te hebben aan zorgvragersbesprekingen, zodat 

zij met elkaar beter de zorg en begeleiding kunnen afstemmen. Bij een aantal teams is 

dit structureel ingepland, nog niet bij elk team. Ervaring en kennis wordt tussen de 

teams gedeeld in de kwartaalbijeenkomsten en daar wordt besproken of het nuttig is om 

de zorgvragersbesprekingen periodiek te doen in elk team. Naar verwachting is hier in 

2020 een besluit over genomen.  

Voor alle teams is er een specialist ouderengeneeskunde en psycholoog beschikbaar als 

deskundigheid nodig is.   

Volgens de zorgvragers zit de meeste verbetermogelijkheden in dit thema. Zowel 

positieve- als negatieve reacties wisselen elkaar af. Wij krijgen reacties als: ‘Zou iets 

meer mogen’, ‘Dat zou beter mogen’ en ‘Af en toe lastig’. En reacties als: ‘Het is fijn om 

aan te kunnen geven als we het er niet mee eens zijn’ en ‘Als het zo mag blijven ben ik 

gelukkig’.  

9. Veilig thuis wonen 
 

Teamleden hebben nauw contact met de betrokken casemanager van de zorgvrager. Om 

samen op te volgen hoe het gaat thuis en of het nog veilig is. Zorgverleners zijn ogen en 

oren in huis op de momenten dat zij de begeleiding en/ of zorg bieden. Signalen van 

achteruitgang of risico’s worden gerapporteerd en gecommuniceerd naar de 

casemanager. De casemanager heeft met de zorgvrager en zijn vertegenwoordigers de 

regie over (on)veiligheid thuis. Het contact tussen de casemanager en zorgvrager en het 

netwerk vindt regelmatig plaats en regelmatig komt dit onderwerp aan de orde in 

contact.  

Zorgvragers geven aan dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan veilig thuis 

wonen. Reacties als: ‘Heel veilig’, ‘Ik ben nooit alleen’, ‘Ik heb geen rede om te 

verhuizen, ik krijg goede thuiszorg’, ‘Nu voel ik me weer veilig i.v.m. beveiliging 

voordeur’ en ‘Blij dat ik daar woon. Goede contacten met iedereen’. Indien er geen 

casemanager betrokken is nemen teamleden hierin zelf de verantwoordelijkheid en 

zoeken waar mogelijk contact met andere partijen die ook zorg bieden aan de zorgvrager 

en gaan hierover het gesprek met elkaar aan. 
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10. Werken aan verbeteren of  

       behouden van kwaliteit 

 
Wij zijn een lerende organisatie. Wij vragen continu informatie op, leren daarvan en 

verbeteren ons als organisatie. Hoe wij dit doen hebben we in beeld gebracht middels 

onze kwaliteitskaarten. Hieronder hoe deze kwaliteitskaarten zijn opgebouwd. We hebben 

een kwaliteitskaart organisatie breed: al deze elementen gelden voor alle diensten. Ook 

hebben we per dienst een kwaliteitskaart.  

 

We krijgen van zorgvragers zowel complimenten als tips ter verbeteringen. Hieronder 

een aantal reacties: ‘Ik heb het reuze naar mijn zin!’, ‘Ik let er eigenlijk niet op omdat 

het altijd fijn gaat en als er wat is kan ik altijd bij iemand terecht’, ‘Gaat goed zo, ik kom 

graag naar het ontmoetingscentrum’ en ‘Er is altijd ruimte voor verbetering maar ik ben 

tevreden zo’.   
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10.1. Kwaliteit Organisatie breed 
 

 

Indirect  

Elk kwartaal meten wij kwaliteitsindicatoren, de bedrijfsvoering, aantal teamleden 

in/uitstroom en bundelen wij deze in een intern en extern kwartaalverslag. Deze 

informatie kunnen we vergelijken met eerdere metingen. Dit zorgt mede voor een beeld 

van hoe het gaat met de organisatie.  

 

Jaarlijks voeren wij een klanttevredenheid uit en stimuleren wij bij 

zorgvragers/vertegenwoordigers om hun mening achter te laten op ZorgkaartNederland.  

 

In 2019 hebben wij als een van de eersten in Nederland een nieuwe audit methode van 

Perspekt laten uitvoeren. En wij krijgen het PREZO Care keurmerk! Jaarlijks worden vindt 

er de audit PREZO Care plaats. Deze methode past goed bij ons omdat deze waarde 

gestuurd is, net als ons. Eind 2019 bekijken we wat deze nieuwe methode voor ons 

kwaliteitssysteem betekend.  

In 2019 hebben wij voor het eerst een hygiëne en infectiepreventie audit laten uitvoeren 

door UMS. Samenwerking met deze organisatie is gestart om in al onze dienstverlening 

te leren en verbeteren over hygiëne en infectiepreventie. Volgend jaar wederom een 

audit van UMS, maar ook een interne audit die in samenwerking met het UMS wordt 

opgezet. 

Onze organisatie is horizontaal opgebouwd: zoals de legende aangeeft, we zitten 

allemaal aan een ronde tafel en zijn gelijkwaardig. Iedereen die een idee heeft en/of een 

voorstel om iets te verbeteren mag een voorstel indienen voor een ronde tafel. Dit 

voorstel wordt verspreid en iedereen (teamleden, zorgvragers/vertegenwoordigers, 

backoffice, vrijwilligers/stagiaires, bestuur) wordt uitgenodigd om samen een besluit te 

maken over dit voorstel d.m.v. de ronde tafel methodiek (consentmethodiek). Bij het 

maken van besluiten wordt altijd een evaluatie moment bepaald om te zien of het 

gemaakte besluit van toegevoegde waarde is/was.  

 



Reactie Addendum ‘langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie’ King Arthur Groep 

 

  

King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg  Pagina 12 van 17 

Leren & verbeterenElk kwartaal organiseren wij kenniszorgcafés. Een avond met een 

inhoudelijke thema. In 2019 kwamen de volgende onderwerpen langs: dementie Ervarea, 

hygiëne en infectie preventie, meldcode en medicatieveiligheid in oktober. Het laatste 

kenniszorgcafé zal een kenniscarrousel zijn waarin verschillende inhoudelijke thema’s 

langskomen en we de kennis en kunde uit het team een podium geven.  

 

De organisatie stimuleert teamleden om te gaan leren. Sinds 2019 is er een lerenleren-

plan. De organisatie geeft financiële steun aan teamleden om zich te scholen. Wij streven 

er naar dat meer teamleden toewerken naar niveau 3.  

 

Jaarlijks staan we ook even stil. Stil bij het afgelopen jaar. Middels het evalueren van de 

strategie/jaarplan door het bestuur en de raad van toezicht. En het kwaliteitsverslag/plan 

dit doen wij met het bestuur, raad van toezicht, behandelaren, teamleden en 

zorgvragers/vertegenwoordigers.  

Elk kwartaal komt de MIC commissie bij elkaar. Alle incidenten (MIC’s) worden verzameld 

en doorgenomen. Om te zien of er maatregelen nodig zijn organisatiebreed om volgende 

incidenten te voorkomen en/of er aandacht nodig is voor leren en verbeteren bij 

teamleden/diensten.  

Sinds het laatste kwartaal van 2019 wordt er elk kwartaal een kwaliteit workshop 

aangeboden waarin de verschillende kwaliteitsthema’s aanbod komen. Om kennis te 

verfrissen en samen te hebben over hoe we verder kunnen leren en verbeteren op 

kwaliteit. Deze workshop is voor alle teamleden. In deze workshop wordt ook aandacht 

besteedt aan het begeleidings-/zorgplan: het waarom, hoe te schrijven en hoe te 

rapporteren.  
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10.2. Kwaliteit Ontmoetingshuis(logeren) 

 

Direct: Zoals eerder beschreven zorgen wij dat binnen 24uur middels een eerste gesprek 

en het aanmeldformulier noodzakelijke informatie bekend is. Dit aanmeldformulier is 

uitgebreider dan normaliter. Voor logeés die maar voor een korte tijd bij ons verblijven 

wordt geen begeleidings-/zorgplan opgesteld. Daarom is het aanmeldformulier 

uitgebreider en is er een nauwe samenwerking met de betreffende huisarts, 

casemanager en vertegenwoordiger van de logé. Dagelijks wordt er geobserveerd, 

risico’s gesignaleerd, gerapporteerd en regelmatig wordt dit opgevolgd/besproken.  

Met de vertegenwoordigers wordt het recht op inzage in het dossier besproken. Iedereen 

krijgt de mogelijkheid een inlogaccount te krijgen. Vaak worden vertegenwoordigers 

liever telefonisch op de hoogte gesteld i.v.m. de korte duur van het verblijf.  Bij vertrek 

van de logé ontvangen zij een evaluatie vragenlijst (vrijblijvend). 

 

Indirect: Deze informatie wordt door het jaar heen verzameld en bekeken.  

We meten elk kwartaal één kwaliteitsindicator: incidenten. Aantallen worden gemeten en 

komen terug in kwartaalberichten en teamoverleggen. Vanaf volgend jaar breiden we het 

meten van kwaliteitsindicatoren uit met: middelen & maatregelen.  

In 2019 wordt een structuur voor interne audit m.b.t hygiëne en infectiepreventie 

gemaakt. In 2020 wordt elk kwartaal deze interne audit uitgevoerd. Afgelopen jaar is 

voor het eerst UMS een externe audit m.b.t. hygiëne en infectiepreventie komen 

uitvoeren. Dit doen we ieder jaar op alle locaties. 

 

Leren & verbeteren: Elke zes weken is er een sessie ingepland per regio van 1.5 uur. 

Onder begeleiding van onze intervisie begeleider is er een klinische les (afgelopen jaren 

waren de thema’s: afstand en nabijheid, meldcode, dementie) en daarop volgend een 

intervisie waarin teamleden casuïstiek inbrengen waar zij in hun professionele rol 

tegenaan lopen.  

En worden de kwaliteitsindicatoren besproken in teamoverleggen. Vanaf 2020 gaan we 

ons oriënteren op het gebruik van de K.V.C. 2.0. (van Waardigheid en Trots op Locatie) 

in te zetten in de ontmoetingshuizen. Afhankelijk van hoe de pilot gaat in het woonhuis in 

2019.  
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10.3. Kwaliteit Ontmoetingscentrum 

Direct: Zoals eerder beschreven zorgen wij dat binnen 24uur middels een eerste gesprek 

en het aanmeldformulier noodzakelijke informatie bekend is. Binnen 6 weken wordt er 

een begeleidings-/zorgplan opgesteld. Dagelijks wordt er geobserveerd, risico’s 

gesignaleerd, gerapporteerd en regelmatig wordt dit opgevolgd/besproken. 

Vertegenwoordigers ontvangen een dagverslag van de dag in het ontmoetingscentrum. 

Ook is er een besloten facebook pagina waarop informatie over de dag gedeeld wordt. 

Elk half jaar wordt er een centrumbijeenkomst georganiseerd waarin de 

klanttevredenheid wordt opgevraagd bij alle zorgvragers en hun vertegenwoordigers.  

De mantelzorgavonden hebben een informatieve insteek, maar ook daar delen 

vertegenwoordigers van zorgvragers wat ze goed vinden gaan en wat beter kan.  

Indirect: Elk kwartaal worden het aantal incidenten in alle ontmoetingscentra gemeten 

(kwaliteitsindicatoren). En middels kwartaalbericht teruggekoppeld. In 2019 wordt in 

teamoverleggen aandacht besteedt aan het incidenten & calamiteitenbeleid. Vanaf 2020 

zal deze kwaliteitsindicator een vast agendapunt zijn van teamoverleggen.  

In 2019 wordt een structuur voor interne audit m.b.t hygiëne en infectiepreventie 

gemaakt. In 2020 wordt elk half jaar deze interne audit uitgevoerd. Afgelopen jaar is 

voor het eerst UMS een externe audit m.b.t. hygiëne en infectiepreventie komen 

uitvoeren. Dit doen we ieder jaar op alle locaties.  

 

Leren en verbeteren: Elke zes weken is er een sessie ingepland per regio van 1.5 uur. 

Onder begeleiding van onze intervisie begeleider is er een klinische les (afgelopen jaren 

waren de thema’s: afstand en nabijheid, meldcode, dementie) en daarop volgend een 

intervisie waarin teamleden casuïstiek inbrengen waar zij in hun professionele rol 

tegenaan lopen.  

Elk kwartaal is er een kwartaalbijeenkomst voor alle ontmoetingscentrabegeleiders. 

Hierin delen we kennis, leren we van elkaar en verbeteren we de dienstverlening op de 

ontmoetingscentra. In 2019 stond kennis maken met alle locaties centraal, successen en 

talenten per locatie werden gedeeld. Veel inspiratie voor andere locaties. Maar ook werd 

het Amsterdamse Model voor ontmoetingscentra onderwerp van gesprek; het model van 

waaruit wij werken. Begeleiders gaan in Nederland kijken naar andere organisatie die ook 

zo werken om van te leren.   
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10.4. Kwaliteit Individuele Begeleiding Thuis 

Direct: Zoals eerder beschreven zorgen wij dat binnen 24uur middels een eerste gesprek 

en het aanmeldformulier noodzakelijke informatie bekend is. Binnen 6 weken wordt er 

een begeleidings-/zorgplan opgesteld. Dagelijks wordt er geobserveerd, risico’s 

gesignaleerd, gerapporteerd en regelmatig wordt dit opgevolgd/besproken. 

 

Indirect: Elk kwartaal worden het aantal incidenten gemeten in alle regio’s 

(kwaliteitsindicatoren). En middels kwartaalbericht teruggekoppeld.  

Leren en verbeteren: Elke zes weken is er een sessie ingepland per regio van 1.5 uur. 

Onder begeleiding van onze intervisie begeleider is er een klinische les (afgelopen jaren 

waren de thema’s: afstand en nabijheid, meldcode, dementie) en daarop volgend een 

intervisie waarin teamleden casuïstiek inbrengen waar zij in hun professionele rol 

tegenaan lopen.  

Elk kwartaal is er een kwartaalbijeenkomst voor alle kwartiermakers. Kwartiermakers 

vormen samen met de IBT’ers in de regio een team. Kwartiermakers verbinden de 

organisatie met de IBT’er. We delen hierin kennis, leren we van elkaar en verbeteren we 

de dienstverlening in de IBT. In 2019 hebben we alle vereisten van de zorginkoop 

besproken, het nieuwe begeleidings-/zorgplan, deskundigheid en vakkundige teamleden, 

de rol als kwartiermaker, het vernieuwde inwerktraject en de inwerkcoaches).   
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Kwaliteit Casemanagement  

Direct: Periodiek wordt er geobserveerd, risico’s gesignaleerd, gerapporteerd en 

regelmatig wordt dit opgevolgd/besproken. 

 

Indirect: Elk kwartaal is er een casemanageroverleg per regio. In dit overleg leren we 

van elkaar, bespreken we knelpunten en kijken waar we kunnen verbeteren.   
 

Leren en verbeteren: Elk 6 weken is er een sessie ingepland per regio van 1.5 uur. 

Onder begeleiding van onze intervisie begeleider is er een klinische les (afgelopen jaren 

waren de thema’s: afstand en nabijheid, meldcode, dementie) en daarop volgend een 

intervisie waarin teamleden casuïstiek inbrengen waar zij in hun professionele rol 

tegenaan lopen.  

Elk kwartaal is er een kwartaalbijeenkomst voor alle casemanagers. We delen hierin 

kennis, leren we van elkaar en verbeteren we de dienstverlening in het 

casemanagement. In 2019 hebben we alle vereisten van de zorginkoop besproken, het 

nieuwe begeleidings-/zorgplan, deskundigheid en vakkundige teamleden, de rol als 

kwartiermaker, het vernieuwde inwerktraject en de inwerkcoaches). 
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10.5. Kwaliteit Persoonlijke Verzorging 

Direct: Zoals eerder beschreven zorgen wij dat binnen 24uur middels een eerste gesprek 

en het aanmeldformulier noodzakelijke informatie bekend is. Binnen 6 weken wordt er 

een begeleidings-/zorgplan opgesteld. Dagelijks wordt er geobserveerd, risico’s 

gesignaleerd, gerapporteerd en regelmatig wordt dit opgevolgd/besproken. 

 

Indirect: Elk jaar wordt de PREM bij alle zorgvragers uitgevraagd en resultaten gedeeld 

met teamleden die persoonlijke verzorging bieden en het interne kwartaalbericht.   

Leren en verbeteren: Elke zes weken is er een sessie ingepland per regio van 1.5 uur. 

Onder begeleiding van onze intervisie begeleider is er een klinische les (afgelopen jaren 

waren de thema’s: afstand en nabijheid, meldcode, dementie) en daarop volgend een 

intervisie waarin teamleden casuïstiek inbrengen waar zij in hun professionele rol 

tegenaan lopen.  


