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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 niet pluis gevoel tot de laatste levensfase begeleiden. 

 

Wij bieden:  

 

- 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 en inloophuizen  

(Utrecht, de Bilt, Amersfoort, Soest, Achterveld, Hilversum, Loosdrecht) 

- ontmoetingshuis/logeerhuis 

(Amersfoort, de Bilt)  

- woonhuis 

(Ridderspoor: Hilversum; 2020/2021 gepland in Bunschoten) 

 

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/
http://www.kingarthurgroep.nl/
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2018/11/Brochure-KAG-breed-v02.pdf
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Leeswijzer 
 

Wij geven in dit kwaliteitsplan achtereenvolgens weer: 

 

• onze visie en missie, 

• wat onze leidende principes zijn, 

• hoe wij sturen op kwaliteit 

• en hoe wij kwaliteit monitoren en verbeteren (per dienst a.d.h.v. 

kwaliteitskaarten).  

 

Hieronder de leeswijzer van deze kwaliteitskaarten:  

 

Als u vragen heeft of documenten wilt opvragen, dan kan dat te allen tijde bij Marjolein 

Elferink via kwaliteit@kingarthurgroep.nl of bel naar 035 20 50 950. 

 

  

mailto:kwaliteit@kingarthurgroep.nl
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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.  

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.  
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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 op 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, leiderschap, governance & management) 

 

• 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) 
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• 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: leren & verbeteren, leiderschap, governance & management) 

Gedragscode 

Als waardegedreven organisatie hebben wij gemerkt hoe belangrijk het is met de groei 

van de organisatie, om aandacht te blijven besteden aan de bekendheid met en het naar 

de praktijk vertalen van onze leidende principes. In 2019 zijn de leidende principes 

daarom vertaald in een gedragscode. De gedragscode geeft per leidend principe aan hoe 

wij handelen in de praktijk. In deze gedragscode is onder andere ook het privacybeleid, 

het integriteitsbeleid en het kwaliteitskader opgenomen, zodat voor teamleden in één 

samenhangend stuk te vinden is wat van hen verwacht wordt.  

Ook is aangegeven hoe wij omgaan met een situatie waarin (mogelijk) niet gehandeld is 

conform onze leidende principes en gedragscode, zodat wij op onze waarden blijven 

sturen en bewegen richting ons doel. 

De gedragscode is in 2019 met alle teamleden besproken in het 

hercontracteringsgesprek en onderdeel van het contracteringsgesprek van alle nieuwe 

teamleden. 
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Sturing op kwaliteit- sturen op waarden 

 

“Als het resultaat goed is, dan is het proces het ook?’ 

Afgelopen jaren hebben we gestuurd op kwaliteit vanuit de stelling: 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 volgens ons vooral erom of de 

kwaliteit van leven van de zorgvrager verbeterd is en of de zorgvrager tevreden is. 

 

De vraag die deze wijze van sturen afgelopen jaar opriep, is: is dit resultaat werkelijk 

voldoende om te weten dat de kwaliteit goed is? Bieden wij, als de klanttevredenheid 

hoog is, kwaliteit? Zorgvragers en naasten vinden soms andere zaken belangrijker dan 

de eisen en normen die in de sector gelden. Mede door interne reflectie en externe 

reflectie zijn wij tot het inzicht gekomen dat kwaliteit verfijnder gedefinieerd dient te 

worden dan kwaliteit van leven en klanttevredenheid.  

Het vraagt volgens ons een continue dialoog en afstemming tussen de zorgvrager, zijn 

naasten en ons om met elkaar inhoud te geven aan kwaliteit en wat kwaliteit voor deze 

zorgvrager en/ of deze situatie betekent. 

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 (sturing, borging en toetsing) van de organisatie. Het volgende is in 2019 

gerealiseerd, waarmee een basis gelegd is voor verdere professionalisering in 2020: 

- Structurele aandacht voor kwaliteitsthema’s in kenniszorgcafé’s, interne 

audits, externe audits en inzet van e-learnings. In 2019 is gestart met 

Infectiepreventie & hygiene, de meldcode en medicatieveiligheid. In 2020 krijgen 

deze thema’s een vervolg en staan nieuwe thema’s zoals Wet Zorg & Dwang en 

(Probleem-)gedrag op de agenda. Het thema Infectiepreventie & Hygiene is 

gebruikt om de wijze van sturing, borging en toetsing van een kwaliteitsthema uit 

te proberen. 

- Jaarlijkse hercontractering met alle zorgverleners, waarbij de 

vakbekwaamheid, het bijwonen van kennis-en teambijeenkomsten en intervisies 

en het volgen van de gedragscode onderwerpen van gesprek zijn. 

- Prezo Care in plaats van Prezo Keurmerk als kwaliteitsmanagement systeem. In 

2019 heeft een audit plaatsgevonden gebaseerd op Prezo Care. De methodiek is 

waardegedreven en past daarmee goed bij de organisatie. In 2020 wordt Prezo 

Care geimplementeerd als kwalitietsmanagement systeem. 

- Inrichting Qarebase, digitaal kwaliteitsdocumentenbeheer systeem, waarin 

beleid, protocollen en werkwijzen staan als toevoeging op het ECD Qurentis. 

- Kwartaalbijeenkomsten, teambijeenkomsten en intervisies waarbij 

teamleden ervaringen en dilemma’s uit de praktijk uitwisselen en thema’s 

besproken worden. In de kwartaalbijeenkomst op het gebied van de 

dienstverlening en in teambijeenkomsten en intervisies op basis van individuele 

casuistiek van deelnemers en bewoners. 
- Kwartaalmetingen en -informatieberichten zijn in 2019 gestart op basis van 

kwaliteitsindicatoren, in- en uitstroom van teamleden en zorgvragers, 

klanttevredenheid en productiecijfers. 
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Sturen op waarden 

In 2019 is er een au 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

daarbij blijven we kritisch op externe eisen en administratieve lasten. We stellen de 

vraag: draagt wat we doen of wat van ons gevraagd wordt 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. 

 

Geïnspireerde en intrinsiek gemotiveerde begeleiders en de benodigde faciliteiten (denk 

aan informatie, hulpmiddelen, dialoogmethodieken, etc.) 

zijn essentieel om goede begeleiding en zorg te kunnen 

bieden en bij te dragen aan kwaliteit van leven 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 inspiratie en inzicht nodig in het effect van zijn 

of haar handelen op de zorgvrager.  

Belangrijke voorwaarden voor sturing op kwaliteit zijn 

daarom voor ons: 

 

 

• Het geven van inzicht in resultaten en het inspireren met en het delen 

van verhalen 

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. Elke 

persoon, elke situatie is weer anders. Door ervaringen en verhalen te delen leren wij van 

elkaar. Kwartaalberichten en teamleerbijeenkomsten zijn voorbeelden van manieren 

waarop wij dit doen. 

 

Verbetering 
kwaliteit van 

leven 
zorgvrager

Tevreden 
zorgvrager

Geinspireerde 
zorgverlener 
& benodigde 

faciliteiten
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• 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 ronde tafel bijeenkomsten, intervisies en 

centrum- en huisbijeenkomsten met zorgvragers en hun 

naasten zijn voorbeelden van manieren waarop wij 

invulling geven aan de lerende organisatie. 

  

reflectie & 
inzicht

leren en 
verbeteren

verbeterd 
handelen

meten 
resultaten

inzicht in 
resultaten
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Kwaliteit borgen & verbeteren: 

organisatiebreed 

 

In 2019 heeft de focus gelegen op leren-leren, meer bewustwording bij zorgverleners 

van de kwaliteitsthema’s en op professionalisering van de organisatie. Er is een basis 

gelegd in de structuur (o.a. uitbreiding van de support office), in hulpmiddelen (keuze 

kwaliteitsmanagementsysteem Prezo Care en Qarebase, verbetering HR, financiële en 

kwaliteitsmanagementsystemen, zodat er betere stuurinformatie voor handen is) en 

besturing van de organisatie (herijking governance, kwartaalbijeenkomsten tussen 

teamleden van elke dienst, ontwikkeling nieuw besturingsmodel met het kickstartteam). 

Deze lijn zetten we in 2020 voort, waarbij we de focus willen verleggen van leren-leren 

naar blijven leren en de kwaliteitverbetercyclus rond willen maken en de werkwijze de 

teams eigen willen maken.  

Om te blijven leren en verbeteren monitoren en meten we op verschillende niveaus de 

kwaliteit. Dit doen wij zowel op direct niveau met en bij de zorgvrager(s) en zijn 

mantelzorger(s). En ook op indirect niveau. Hieronder een beschrijving hiervan. Al deze 

elementen gelden voor de gehele organisatie: dus voor elke dienst en/of product 

ongeacht financieringsvorm.  

Hieronder lichten we kort bovenstaande kwaliteitskaart toe. 

Leren & verbeteren  

• Kenniszorgcafés 

In 2019 is de opkomst door het stimuleren tot leren aanzienlijk verhoogd in de 

kenniszorgcafé’s. In 2020 zetten wij de café’s voort en worden weer drie nieuwe thema’s 

behandeld. In 2020 staan in het eerste kwartaal de kenniszorgcafés in het thema van de 

Wet Zorg en Dwang. In 2019 is er al de nodige aandacht in geweest in de 

kwartaalberichten om teamleden nieuwsgierig te maken. Met de kenniszorgcafés maken 

we teamleden bewust van alle veranderingen.  



Kwaliteitsplan 2020 King Arthur Groep 

 

  

King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg  Pagina 12 van 19 

Resultaat: Zorgvragers merken dat teamleden goed op de hoogte zijn van de afspraken 

en merken dat er wordt gestuurd op vrijwillige zorg. Dit zal meer rust en comfort bieden 

voor alle zorgvragers.  

• Leren-lerenplan 

In 2019 is een leren-leren plan ontwikkeld waarmee iedereen in de organisatie 

gestimuleerd wordt om te leren en zijn of haar vakbekwaamheid te vergroten. Omdat de 

meeste van onze zorgverleners bewust gekozen hebben voor dementie, maar het aanbod 

in het onderwijs vaak gericht is op een bredere doelgroep, ontwikkelen wij een opleiding 

tot Persoonlijk Begeleider Dementiezorg op MBO 3 niveau, in samenwerking met 

opleidingsinstituut Zorg & Werk. De verwachting is dat de opleiding in 2020 start. 

Geinteresseerden zonder vooropleiding in de zorg kunnen in één jaar tijd opgeleid 

worden tot begeleiders/zorgverleners in de dementiezorg. Teamleden willen zich graag 

verder scholen, omdat we willen groeien en onze kwaliteit willen verbeteren. Deze 

opleiding gaat uitkomst bieden. Een opleiding speciaal voor begeleiding in de 

dementiezorg waar ook aandacht is voor het zorgaspect: ADL en medicatie.  

Resultaat: Als meer teamleden van dit opleidingsniveau zijn gaan zorgvrager(s) meer 

professionaliteit merken in de organisatie. Naar verwachting biedt dit meer comfort en 

veiligheid voor de zorgvrager(s). 

• Kwaliteitsthema weken 

In 2019 zijn er n.a.v. een ronde tafel voorstel in 2018 kwaliteitsthema weken 

georganiseerd waarin bewustwording rondom de thema’s centraal stonden: hygiëne en 

infectiepreventie, meldcode en medicatieveiligheid. In 2020 staan deze thema’s opnieuw 

op de agenda maar ligt de focus op handelen zoals afgesproken en hoe de kwaliteit hierin 

te borgen.  

Resultaat: Onze zorgvragers gaan merken dat teamleden zich meer bewust zijn van 

kwaliteit en daardoor professioneler en zelfverzekerder kunnen handelen wat maakt dat 

de veiligheid van de zorgvrager(s) meer gewaarborgd zal zijn.  

• Andere arbeidsrelaties 

Sinds 2019 zijn we gestart met het aanbieden van loondienstverband aan teamleden van 

Ridderspoor. Dit wordt doorgezet in 2020. Wij zijn in 2019 in een onderzoek gestapt naar 

‘flexwerk in de zorg’, met de uitkomsten van dit onderzoek en onze ervaringen van de 

eerste teamleden in loondienst verband willen we kijken hoe we omgaan met het 

aanbieden van andere arbeidsrelaties in de toekomst.  

Resultaat: Onze zorgvragers gaan hierdoor meer dezelfde gezichten zien, omdat 

teamleden maandelijks meer uren kunnen werken dan zij konden als ZZP’er.  

• Evalueren intern kwartaalbericht  

Sinds Q3 2019 versturen we elk kwartaal een bericht naar alle teamleden met artikelen 

m.b.t. kwaliteit en ontwikkelingen. Een van de manieren om teamleden up-to-date te 

houden m.b.t. de organisatie en de afspraken. We willen dit doorzetten in 2020 maar ook 

kijken of dit een aanvulling is voor teamleden om te blijven leren en verbeteren.   

Resultaat: Zorgvragers merken dat teamleden goed op de hoogte zijn van wat er speelt 

en kunnen handelen en informeren zoals afgesproken.  
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• Nieuw HR software inrichten en gebruik 

Vanaf 2020 werken we met een doorontwikkeld HR systeem waarin het mogelijk is 

gemaakt om scholing van teamleden in bij te houden. Dit draagt bij aan het gesprek dat 

we kunnen voeren met teamleden over het blijven ontwikkelen van onze kennis en 

kunde, zodat wij zicht krijgen op de scholing van teamleden en waar nodig teamleden 

kunnen aansporen tot bijscholing als dit nodig is.  

Resultaat: Zorgvragers merken dat alle teamleden vakkundiger worden.  

• Inrichten en gebruik Qarebase (software voor kwaliteitsmanagement) 

In 2019 is gestart met het inrichten van Qarebase, een kwaliteitsmanagementsysteem. 

Het streven is om in 2020 hiermee te gaan werken. Dit betekent dat alle teamleden één 

plek hebben om alle beleid, protocollen en werkwijzen te kunnen terugvinden. Ook 

kunnen incidenten digitaal gemeld worden en is hiermee beter overzicht te creeeren van 

incidenten in de organisatie. De verbetersoftware kan gebruikt worden om per locatie te 

leren en verbeteren volgens de KVC.  

Resultaat: Zorgvragers merken dat teamleden goed op de hoogte zijn van afspraken en 

daarnaar handelen. Ook merken zij dat incidenten en ongewenste situaties steeds minder 

voorkomen omdat deze methodisch worden aangepakt.   

• Vernieuwd Qurentis, Care Friend (ECD) 

In 2020 wordt ons ECD vernieuwd; Care Friend. Dit systeem is gebruiksvriendelijker voor 

zowel teamleden als mantelzorgers wat gaat bijdragen in een goede communicatie 

onderling.  

Resultaat: Zorgvragers merken dat teamleden, mantelzorgers en andere betrokkenen 

goed op de hoogte zijn en daardoor begeleiding kunnen bieden zoals afgesproken.  

• Afronden Kickstartteam: KAG Handboek en besturingsmodel 

In 2020 ronden we het Kickstartteam af. Daarmee is er een KAG ‘Handboek’ opgeleverd 

waar de producten en diensten, de rollen en verantwoordelijkheden en het 

besturingsmodel in beschreven staan waarmee King Arthur Groep kan groeien op een 

manier waarbij de kwaliteit verbeterd en geborgd wordt.  

• PREZO Care Samenwijzer  

In 2019 hebben we de audit PREZO Care (van Perspekt) laten uitvoeren. Deze waarde 

gestuurde methodiek past bij onze organisatie. De kwaliteitscoördinator gaat in 

november 2019 op training voor PREZO Care Samenwijzer, dit is de achterliggende 

methodiek van PREZO Care en zal ons richting geven in het sturen op kwaliteit in de 

organisatie. In 2020 willen wij deze methodiek in de organisatie implementeren.  

Resultaat: Zorgvragers merken dat wij vaker met elkaar in dialoog zijn over waarden.  

Direct 

• Klanttevredenheid 

Jaarlijks wordt er een klanttevredenheidsmeting georganiseerd. Om bij al onze 

zorgvragers op te halen wat zij van King Arthur Groep vinden. Na elk onderzoek wordt de 

rapportage geëvalueerd en de uitkomsten meegenomen in het volgende kwaliteitsplan 

om de organisatie door te ontwikkelen in aansluiting op de behoeften en wensen van 

onze zorgvragers.  

 

https://www.qarebase.nl/
https://www.carefriend.nl/
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Indirect  

• Intern kwartaalbericht 

Sinds Q3 2019 versturen we elk kwartaal een bericht naar alle teamleden met artikelen 

m.b.t. kwaliteit en ontwikkelingen. Een van de manieren om teamleden up-to-date te 

houden m.b.t. de organisatie en de afspraken. 

• Extern kwartaalbericht 

Sinds 2018 versturen we elk kwartaal een bericht naar ons relatiebeheer (mantelzorgers, 

samenwerkingspartens, teamleden en stakeholders) om iedereen te informeren over 

ontwikkelingen en groei binnen de organisatie. Maar ook verhalen te delen en elkaar te  

inspireren. Ook informeren we over onze bedrijfsvoering: hoeveel zorgvragers, welke 

financieringsvormen, cijfers over teamleden, stagiaires en vrijwilligers. Het is voor ons 

een middel om te monitoren en geeft aanleiding tot leren en verbeteren.  

• Audit PREZO Care 

In 2019 hebben we de audit PREZO Care uitgevoerd. Dit betekent dat er in 2020 een 

tussentijdse audit wordt uitgevoerd. Conclusies uit deze audit nemen wij mee in het 

kwaliteitsplan voor het nieuwe jaar.  

• Externe audit hygiëne (elk jaar) 

Medio april 2020 zal Unic Medical Service een uitgebreide audit hygiëne en 

infectiepreventie komen uitvoeren. Resultaten worden zowel schriftelijk aan teamleden 

teruggekoppeld als in de teamlerensessies, waarop volgend een actieplan wordt 

geschreven om verbeteringen door te voeren met de leden van de hygiëne & 

infectiepreventie-tafel.  

Resultaat: Onze zorgvragers gaan merken dat teamleden zich meer bewust zijn van de 

risico’s m.b.t de hygiëne en infectiepreventie. En daardoor professioneler, 

zelfverzekerder en preventie gehandeld gaat worden. Wat maakt dat de veiligheid van de 

zorgvrager(s) meer gewaarborgd zal zijn. 

• Audit hygiëne 

Sinds 2019 laten wij jaarlijks een audit op de hygiëne en infectiepreventie uitvoeren door 

Unic Medical Service. Zo monitoren wij o.a. onze kwaliteit op hygiëne en infectiepreventie 

en worden verbeteracties opgesteld en meegenomen in de hygiëne werkgroep en in het 

kwaliteitsplan.  

• Ronde tafels 

Iedereen in onze organisatie denkt mee over leren en verbeteren en kan een ronde tafel 

voorstel indienen. In 2020 worden er op zaterdagochtend op aanvraag ronde tafels 

georganiseerd. Een moment om verbetervoorstellen in dialoog met elkaar te bespreken 

en gezamenlijk besluiten te nemen. Dit zijn zowel organisatiebrede als locatie/dienst 

gebonden verbetervoorstellen. Elk verbetervoorstel wordt een project op zich en 

daarover worden doelen afgesproken, en momenten van evaluatie om de verbetering te 

bestendigen in de organisatie.  
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Kwaliteit borgen & verbeteren: 

Ridderspoor 

 

Terugblik 2019 

 

• Rol EVB’er: De rol van de EVB’er is geevalueerd en medio 2019  

• Bewonersbesprekingen: Vanaf september 2019 worden er in de 

teamleerbijeenkomsten bewonersbesprekingen gehouden. 

• Persoonlijke wensen bewoners: Er is gestimuleerd om persoonlijke wensen op 

te halen van bewoners en uit te voeren. Er is een aantal in vervulling gegaan. Niet 

voor elke bewoner. In 2019 is een uitjescomissie gestart bestaande uit drie 

naasten en drie teamleden die elk kwartaal een uitje uit- huis en ook in-huis 

organiseren op basis van wensen van bewoners. Voorbeelden zijn: uitje naar de 

dierentuin, een dagje naar zee, een keer naar de golfbaan. Een keer naar een 

concert, een keer naar het terras. 

• Risicosignalering: Er is een kwaliteitsverpleegkundige en begeleider 

gespecialiseerd op gedrag, ieder 24 uur per week, ingezet om het team de 

risicosignalering meer eigen te maken. 

• Leren-leren: een coach van Waardigheid en trots heeft het team begeleid om te 

leren leren en de KVC cyclus toe te passen. 

• Vakbekwaamheid en rolbekwaamheid: De vakbekwaamheid en 

rolbekwaamheid van teanmleden is uitgewerkt en van augustus tot en met 

november hebben hercontracteringsgesprekken plaatsgevonden met alle 

teamleden en zijn afspraken gemaakt voor 2020. 

• Begeleidingsmethodiek: de toepassing van de STA OP methodiek is gestart bij 

een aantal bewoners. Er is geen begeleidingsmethodiek ontwikkeld. 

• Medezeggenschap en inzicht in resultaten: elk kwartaal heeft een 

huisbijeenkomst plaatsgevonden waarin gesproken is met bewoners en naasten 

wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast zijn ook andere 

medezeggenschapsmiddelen toegepast, zoals een moreel beraad en een 
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waardendialoog. Ook is gestart met meten van kwaliteitsindicatoren en zijn de 

waarden teruggekoppeld aan naasten en teamleden. 

Verbeteragenda 2020 

Hieronder lichten we kort bovenstaande kwaliteitskaart toe. In 2020 staan er 

verschillende zaken op de agenda m.b.t. het leren & verbeteren. En om te monitoren of 

dit leren en verbeteren effect heeft wordt er zowel op direct als indirect niveau gemeten 

en gemonitord. Hieronder een beschrijving hiervan. Al deze elementen hebben enkel 

betrekking op het woonhuis, locatie Ridderspoor te Hilversum.  

Leren & verbeteren  

• Extra inzet (kwaliteitsbudget1) 2020: 

Met het kwaliteitsbudget hebben wij in 2019 meer teamleden kunnen inzetten. We 

hebben dit geëvalueerd op 15-10-2019 en besloten om deze extra inzet structureel te 

maken.  

Met het kwaliteitsbudget gaan wij in 2020 meer teamleden inzetten. Wij zetten extra 

activiteitenbegeleiding in voor het weekend, extra begeleiders op de dag en avond zodat 

er in elke woonkamer meer tijd en aandacht is voor de bewoners, een meewerkend 

coördinator en een kwaliteitsverpleegkundige.  

De kwaliteitsverpleegkundige werkt mee in de zorg en leert teamleden in de praktijk 

vaardigheden en besteed aandacht aan het signaleren van risico’s.  

Elk kwartaal komt een ander kwaliteitsthema aanbod: omgaan met incidenten en 

calamiteiten, observeren/ signaleren/ rapporteren, medicatieveiligheid, wet zorg en 

dwang. Teamleden krijgen één op één begeleiding, leren in de praktijk en ontvangen 

gerichte feedback. Daarnaast worden e-learnings aangeboden en wordt getoetst of deze 

gevolgd worden. Zorgvragers kunnen hierdoor er steeds meer op rekenen, dat zij niet 

onnodig risico’s lopen en/ of onvrijwillige zorg ontvangen. 

• Teamleren sessies KVC 2.0:  

In 2019 zijn de teamlerensessies op Ridderspoor doorontwikkeld mede dankzij 

Waardigheid en Trots op Locatie; een coach heeft ons geleerd hoe de methodiek KVC toe 

te passen. In 2020 gaan wij de KVC methodiek toepassen in deze teamlerensessies. Om 

ervoor te zorgen dat de methodiek voldoende eigen is bij de ondersteunende functies en 

het team op Ridderspoor er mee leert werken. Om ervoor te zorgen dat we gaande het 

jaar 2020 dit zelfstandig kunnen. Met als doel om elke ervaring, knelpunt of dilemma 

vanuit de praktijk (ophalen casuïstiek tijdens bewonersbesprekingsgedeelte) d.m.v. deze 

methodiek te delen en ervan te leren, zodat de zorg- en begeleiding voor zorgvragers 

verbeterd.  

• Doorontwikkelen interne audit hygiëne en infectiepreventie 

In 2019 is een eerste interne audit ontwikkeld en uitgevoerd. Uit de evaluatie is gebleken 

dat de interne audit doorontwikkeld moet worden om er meer informatie uit te kunnen 

halen. In 2020 wordt deze interna audit inhoudelijk door ontwikkeld en ingezet. Aan het 

einde van 2020 verwachten wij dat de interne audit is uit ontwikkeld en dat het in 2021 

een periodieke interne audit is die op alle locaties binnen King Arthur Groep wordt 

uitgevoerd.  

 
1 Zie voor toelichting bijlage Kwaliteitsbudget 
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• Borgen veilig medicatieproces 

In 2019 is er meer bewustwording rondom medicatieveiligheid gerealiseerd. Doordat het 

Instituut Verantwoord Medicijngebruik is komen spreken op onze kenniszorgcafés. En 

doordat het medicatieproces door een kwaliteitsverpleegkundige is geactualiseerd 

conform de veilige principes. In het laatste kwartaal van 2019 is de 

kwaliteitsverpleegkundige gaan meelopen met alle teamleden om iedereen de veilige 

principes en onze werkwijze eigen te maken. Dit wordt doorgezet in 2020.  

Ook wordt Medimo geimplementeerd om de medicatieveiligheid en de afstemming met 

de apotheek en behandelaren te verbeteren. Een groot aantal medicatie incidenten werd 

in 2019 veroorzaakt door hiaten in deze afstemming. De verwachting is dat met het 

gebruik van Medimo de medicatieveiligheid verhoogd wordt. 

• Evalueren scholing facilitair team 

Het facilitair team is in november 2019 getraind in het schoonmaken in een verpleeghuis. 

In 2020 wordt gekeken hoe we deze kennis en kunde kunnen borgen in het team.  

• Project digivaardigheden 

In 2020 doen wij mee het project digivaardigheden. Intern wordt er een digicoach 

opgeleid om teamleden van Ridderspoor digivaardiger te maken. Zowel digitale 

vaardigheden op de computer als digitale hulpmiddelen. Dit betekent dat teamleden 

meer vertrouwen krijgen in het werken met digitale hulpmiddelen wat de zorg- en 

begeleiding efficiënter kan maken. Waardoor er meer tijd ontstaat voor de 

persoonsgerichte zorg- begeleiding voor onze zorgvragers.   

Direct 

• Meer maatwerk en zinvolle dag voor bewoners 

De gelden die vanuit Waardigheid & Trots in de tarieven zijn opgenomen worden apart 

gereserveerd. In de huisbijeenkomst van oktober 2019 is besproken om met naasten en 

teamleden ene voorstel uit te werken hoe deze gelden ingezet gaan worden ten behoeve 

van de bewoners. In 2019 is een uitjescommissie gestart bestaande uit drie naasten en 

drie teamleden die elk kwartaal een uitje uit- huis en ook in-huis organiseren op basis 

van wensen van bewoners. 

• Observaties (dagelijks) 

Dagelijks wordt er geobserveerd en risico’s gesignaleerd. Dit geeft informatie voor direct 

handelen. Teamleden worden aangespoord om goed te blijven kijken en luisteren om te 

kunnen aansluiten bij de zorgvrager. Tijdens de overdracht in diensten worden 

observaties gedeeld, zodat teamleden samen kunnen signaleren en van elkaar kunnen 

leren en samen de zorg- begeleiding continu te verbeteren.  

• Rapportages & monitoren (dagelijks) 

Observaties worden dagelijks gerapporteerd. Deze worden opgevolgd door de EVB’er en 

waar nodig de behandelaren. Deze rapportages geven houvast voor 

zorgvragersbesprekingen, zorg-/begeleidingsplangesprekken, MDO’s, en 

teamoverdrachten. Teamleden monitoren zo de zorgvrager(s) en kunnen tijdig 

zorg/begeleiding bij stellen. In 2019 is het observeren en rapporteren bij elk teamlid 

onder de aandacht gebracht en is ieder hierin gecoacht. Dit zal in 2020 voortgezet 

worden, zodat de cyclus van observeren, signaleren, rapporteren, bijstellen zorgplan en 

zorgverlening rond gemaakt wordt. 



Kwaliteitsplan 2020 King Arthur Groep 

 

  

King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg  Pagina 18 van 19 

• Zorg-/begeleidingsplan (en evaluatie) 

Wij zorgen dat er binnen 24uur middels een eerste gesprek en het aanmeldformulier 

noodzakelijke informatie bekend is. Binnen 6 weken wordt er een zorgplan opgesteld. In 

2019 is ene nieuw zorgplan geintroduceerd ‘Mens in Beeld’, waarmee beter zicht komt op 

wie de bewoner is, maar ook overzichtelijker doelen en acties zichtbaar zijn. In 2019 is 

door een wisseling in EVB’ers en achterstand opgelopen in de zorgplannen. Dit is in het 

laatste kwartaal bijgewerkt. In 2020 heeft iedere bewoner een zorgplan ‘Mens in beeld’. 

Indirect  

• Huisbijeenkomst (elk kwartaal) 

Elk kwartaal wordt er een huisbijeenkomst georganiseerd voor mantelzorgers van de 

zorgvragers. Wij informeren mantelzorgers over ontwikkelingen in de organisatie. En 

halen op wat mantelzorgers goed vinden gaan en wat minder goed. Voorstellen tot 

verbetering uit deze huisbijeenkomsten worden zoveel mogelijk met mantelzorgers en 

teamleden gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat we blijven leren en verbeteren dat aansluit 

bij de wensen en behoeften van de zorgvragers hun naasten.  

Voorbeelden uit 2019 zijn het meer doen met kinderen, wat invulling heeft gekregen met 

ene pilot waarbij kleuters Ridderspoor bezoeken. 

Zorgvragers merken dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt zoals dat aansluit op de 

wensen en behoeften van zorgvragers en hun mantelzorgers.  

• Qarebase (vanuit het kwaliteitsbudget) 

Eind 2019 is Qarebase als kwaliteitsmanagementsysteem aangeschaft. In Qarebase 

komen alle beleidsdocumenten, protocollen en werkwijzen. Qarebase is te bereiken via 

het ECD Qurentis en in Qarebase kunnen de incidenten digitaal gemeld en gevolgd 

worden. Ook kunnen andere kwaliteitsverbeteringen door teamleden aangegeven en 

gevolgd worden. Met de implementatie in 2020 en het gebruik van Qarebase verwachten 

we beter invulling te geven aan de kwaliteitsverbetercyclus.  

• Kwaliteitsindicatoren meten en monitoren (elk kwartaal) 

Elk kwartaal meten we de volgende indicatoren: voorkomen van decubitus, inzet 

middelen & maatregelen, voorkomen van incidenten. Deze cijfers worden gedeeld zowel 

schriftelijk aan teamleden als besproken in de teamleersessies. Zo leren en verbeteren 

waar nodig om zoveel mogelijk preventief te werk te gaan.  

Zorgvragers merken dat door deze bewustwording meer preventief gewerkt kan worden. 

Zodat incidenten, inzet van middelen en maatregelen en decubitus zo min mogelijk 

voorkomen.  

• MDO (elke 6 weken) 

Elke 6 weken is er een MDO om zorgvragers te bespreken. Aan dit overleg sluiten 

behandelaren aan, de Eerst Verantwoordelijke Begeleider, de coördinator en een teamlid.  

Zorgvragers merken dat er vanuit verschillende perspectieven naar hun vraag wordt 

gekeken en gezamenlijk gezocht wordt naar antwoorden.  

• Teamleersessie inclusief zorgvragersbespreking (elke maand) 

Elke maand  organiseren wij een zorgvragersbespreking met teamleden, waarin 

zorgvragers worden besproken. Hierin worden observaties, signalen, kennis en 

ervaringen met elkaar gedeeld. Zodat iedereen goed op de hoogte is van de afspraken 
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rondom een bewoner, maar ook leert van andere teamleden. Uit de casuistiek worden 

thema’s opgehaald waar vervolgens klinische lessen en trainingen over gegeven worden.  

• Interne audit hygiëne (elk kwartaal) 

Elk kwartaal 2020 organiseren wij een interne audit. Deze informatie wordt verzameld en 

teruggekoppeld zowel schriftelijk aan teamleden als in de teamlerensessies. Zo blijven 

we scherp op het nakomen van afspraken rondom de hygiëne en infectiepreventie. En 

blijven we verbeteringen doorvoeren.  

 

 


