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‘Je bent thuis waar je je begrepen voelt’

Als je met dementie te maken krijgt, verandert er veel. 
Voor jezelf en voor de mensen om je heen.
Een omgeving waar je gezien wordt voor wie je bent en je je  
begrepen voelt, is dan het minste wat geboden kan worden.
King Arthur Groep heeft als missie om bij te dragen aan een  
waardig leven voor iedereen die te maken heeft met dementie. 

‘Als het niet bijdraagt aan onze missie, dan doen we het niet’

De Ronde Tafel

De Ronde Tafel vormt de basis van King Arthur Groep. Niemand zit aan het hoofd of heeft de wijsheid in pacht. 
Samen met mensen met dementie, naasten, teamleden en andere betrokkenen nemen wij gezamenlijk  
besluiten. Dit doen we zowel over de te bieden begeleiding als over de manier waarop deze organiseren.

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is zichtbaar in ons organisatieplaatje. Wij hebben geen leidinggevenden. 
En ook in de medezeggenschap passen wij de ronde tafel toe. Iedereen beslist mee!

We hebben onze missie vertaald in vijf leidende principes. 
Deze sturen onze manier van werken en hiermee willen  
we onze missie bereiken. Via onze verbetercyclus meten en 
merken we kortcyclisch wat we bereiken. Hierop reflecteren 
we en blijven leren en ontwikkelen. 

In dit jaarverslag verantwoorden we ons en delen we  
onze bijdrage aan onze missie en leidende principes  
over het afgelopen jaar.

HET VERHAAL EN ONZE MISSIE



King Arthur Groep |  Jaarverslag 2021 | 4

‘Zo normaal mogelijk waar het kan, zo specialistisch mogelijk waar het nodig is’  

In 2021 hebben we onze strategie bijgesteld. We kiezen ervoor om uit te breiden en verdiepen in de  
regio’s Amersfoort, Gooi en Utrecht. We willen zo vroeg mogelijk aansluiten in het dementietraject zodat  
we de regie van mensen met dementie en hun naasten kunnen versterken. In 2021 hebben we hieraan  
bijgedragen met een buurthuiskamer in Utrecht, de Ont-moetgroep in Wijdemeren en de opening van een
aantal ontmoetingscentra in regio Gooi om de dagbesteding vanuit de WMO mogelijk te maken.

De maatschappelijke opgave vraagt samenwerking

SAMEN MEER BIEDEN VOOR MENSEN  
MET DEMENTIE EN HUN NAASTEN

We nemen actief deel aan de  
volgende landelijke netwerken:
•  Kenniscentrum  

Jonge mensen met dementie 
•  Lerend netwerk met  

WarmThuis, De Zorgspecialist  
en Reigershoeve.

• Utrechtzorg 

en regionaal:
•  Netwerk Dementie  

Gooi & Vechtstreek
•  Bestuurlijk netwerk  

Gooi & Vechtstreek 
• Wijkleerbedrijf
• Zorgstart 
• Regionale Zorg Academy
• Netwerk Dementie De Bilt

• IkZorgShop
•  DementieD Amersfoort  

(Netwerk dementie) 
• Wijkgericht werken
•  Dementievriendelijke  

samenleving Soest
• ELZIS
• Mantelzorg netwerk Soest
• Bestuurlijk Netwerk Eemland
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WAT VINDEN ONZE ZORGVRAGERS? 

Zorgvragers en hun naasten waardeerden de zorg met een 8.9 op Zorgkaart Nederland.  
De waarderingen zijn positief. De waarderingen zijn positief. Het aantal waarderingen is nog laag,  
(Locaties van King Arthur Groep  op zorgkaartnederland.nl). Naast Zorgkaart Nederland is een  
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De meeste reacties zijn gekomen vanuit bewoners en  
hun naasten van de kleinschalige woonhuizen.

Casemanagement  8,8 ‘Het is een geweldige organisatie met het belang van de cliënt voorop!’
Ontmoetingscentra   8,6  ‘Wanneer je persoonlijk vragen hebt, word je uitmuntend geholpen.’   

‘Ze zitten al te zwaaien als ik er aan kom.’
Individuele Begeleiding thuis 8,7 

Logeerhuis   9,0

Huizen    8,4 ‘Mijn moeder verwoordt zelf dat zij zich veilig voelt en gezien.’ 

Verbeterpunten

•  Ervaren dat je een keuze hebt in de begeleider  
bij de individuele begeleiding thuis (scoort een 7).

•  Maatwerk in dagactiviteiten als je niet mee kan doen in de  
groepsactiviteiten of als deze niet bij je passen bij de kleinschalige  
woonhuizen en bij de ontmoetingscentra (scoort een 7,5).

Opvallende positieve punten

De begeleiding, de gastvrijheid en het veilig voelen scoren  
bij alle diensten hoog. 

8,9
‘Het is een geweldige organisatie  

met het belang van de cliënt voorop!’

‘Mijn echtgenote kon ja of nee zeggen.  
Als ze nee zou zeggen, zou er verder worden gezocht.’

‘Door Corona valt dit cijfer 
laag uit. Ik hoop dat dit na de 
corona weer opgepakt wordt.’

‘Het zou soms fijn zijn als er 
meer 1-op-1 mogelijk is. Niet 
iedereen kan goed aan de 
groepsactiviteiten mee doen.’

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/wijkverpleging-king-arthur-groep-bilthoven-10005725
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WAT VINDEN ONZE TEAMLEDEN?

Vergelijking 2020 en 2021 
 

  2020 2021

  Respons: 96 Respons: 88
Inhoud van het werk 8,0 8,0
Werksfeer 7,9 8,0
Communicatie 7,5 7,4
Ontwikkelingsmogelijkheden 7,8 8,0
Werkomstandigheden 7,6 7,9
King Arthur Groep algemeen 7,9 8,3

Verbeterpunten

•  Werkdruk wordt wisselend als hoog ervaren. Deels door de  
toenemende (zorg)vraag, deels door Corona en deels door  
eigen betrokkenheid (scoort een 7,3). 

  ‘Ik wil soms meer dan mogelijk is binnen de tijd.’  
‘Wisselend, soms is het even veel, maar daar heb ik zelf ook  
een bijdrage in’ ‘dat komt vooral doordat ik graag zoveel wil  
doen voor de zorgvrager en ik moeilijk nee kan zeggen.’

•  Signalen en vragen worden gehoord, maar het is niet altijd  
duidelijk wie het oppakt (scoort een 7,3).

  ‘Nog meer ruimte maken voor het ondernemen. Dit door  
duidelijke resultaten, processen en slimmer delen, automatiseren  
en informatiseren. Dit alles wel volgens de echte KAG filosofie.’

Opvallende positieve punten

Teamleden voelen zich veilig en op hun gemak, zijn betrokken en  
weten waar ze terecht kunnen met vragen (scoort een 8,3).

8,3 ‘Wist je dat we hoger scoren dan het gemiddelde in de sector?’

 Ouderenzorg King Arthur Groep
Plezier in werk 8,1 8,1

Tevreden over organisatie 7,5 8,3

Ervaren waardering 7,2 8,1

Ontwikkelingsmogelijkheden 6,3 8

‘In het algemeen kan ik mijn 
werkdruk goed hanteren/ 
regelen. Ik voel me hierin over 
het algemeen zelfsturend,  
wat al een stuk scheelt.  
Overigens wordt de werkdruk 
wel behoorlijk verhoogd door 
de ingewikkeldheid van de 
zorgvragen en soms hapering 
van de systemen.’

‘Belangrijkste valkuil is dat we  
niet te groot worden, zodat we plat 
en open kunnen blijven.’ 

‘Meer helder krijgen welke rol  
ieder heeft, vooral in de teams. Dat 
bevordert de verantwoordelijkheid 
en de uitvoering daarvan.’ 

‘Ik kom veel collega’s tegen die 
open zijn over hun kwetsbaar-
heden. Dat werkt prettig.’ 

‘Zeker, ik kan echt mezelf zijn.’ 

‘Ik voel me veilig op een enkel 
incident na, maar wordt daarin 
wel gehoord.’
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LEIDENDE PRINCIPES

• De Mens Zien 

• Iedereen is welkom

• Samen in Dialoog 

• Betrouwbare partner 

• Denken in mogelijkheden 

o

mz

Bijdragen 
aan een waardig 

leven en een warm 
en veilig thuis voor 

mensen met 
dementie en hun 

naasten

We hebben onze missie vertaald in vijf leidende principes.  Deze sturen onze manier van werken en hiermee  
willen we onze missie bereiken. Via onze verbetercyclus meten en merken we kortcyclisch waar we staan en  
wat we bereikt hebben. Hierop reflecteren we en blijven ons verder ontwikkelen. In dit jaarverslag geven 

wij per leidend principe aan wat we bereikt hebben in 2021.
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Uit het gastenboek van het logeerhuis 
blijkt een mantelzorger heel tevreden 
te zijn over de geboden zorg: 
‘Lieve verzorgers, hartelijk dank  
voor alle goede zorgen voor mijn
vader. We hebben hem hier vol  
vertrouwen achter kunnen laten.’ 
(Bron: interne datamining)

‘Geweldig King Arthur. De formule  
is heel goed. Ik denk dat ik nog wel 
eens terugkom. Ik zal jullie bij mijn 
lotgenoten aanbevelen. Bedankt.’

‘Ridderspoor heeft het qua zorgverleners helemaal 
voor elkaar. Lieve professionele hulpverleners die  
met respect en veel geduld en aandacht de be-
woners benaderen. Het eten is ook heel goed en 
lekker. Nu Corona maatregelen weer wat meer 
voorbij zijn wordt er gelukkig ook meer georgani-
seerd want onze moeder vindt het jammer dat er 
weinig buitenshuis gedaan wordt en de activiteiten 
binnenshuis vindt ze vaak niet voor haar van toe-
passing. Ze vindt het fijn dat ze in het centrum van 
Hilversum woont want ze vindt het leuk om naar 
de markt of winkels te gaan. Dikke duim voor de 
locatie, zorg en eten.’

‘Mijn vader wordt gezien, hij wordt gehoord, hij wordt erkend in alles 
en wij als familie ook.’  (Bron: Klanttevredenheid)

De Mens Zien 

Ieder mens is uniek. We tillen het leven boven de ziekte uit. Zetten mensen  
in hun kracht. We plaatsen met dementie en teamleden niet in een hokje,  
maar zien iedereen als uniek persoon.

Wat hebben we in 2021 bereikt?

Naast het meten van de klanttevredenheid via een eigen meting en via Zorgkaart  
Nederland hebben we ons laten toetsen door het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk  
Prezo Care. Uit de nieuwe audit van Prezo Care kwam naar voren dat deze waarde,  
De Mens Zien, eruit springt. Zowel uit de verhalen, de observaties als uit het  
documentenonderzoek. 

Quotes Zorgkaart Nederland en andere bronnen 
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Ellen: “Samen maken we er hier  
iedere dag weer een mooie dag van.”

‘Medewerkers wisselen tijdens een 
bijeenkomst persoonlijke ervaringen 
uit over hoe confronterend het is als 
een familielid dement wordt. Zij be-
noemen hoe ze in de praktijk ervaren 
hoe verschillend iedereen hiermee om 
gaat. Als voorbeeld noemen zij een 
dochter die heel weinig op bezoek 
komt. Nadrukkelijk merken zij op dat 
je daar niet over kunt oordelen, om-
dat iedereen een andere manier van 
verwerken heeft. Ook weten de me-
dewerkers niet wat er in het verleden 
gebeurd is. De begeleiders wisselen 
uit hoe ze hiermee om gaan.’ 
(Bron: observatiespoor,  
medewerkersbijeenkomst

Ellen is sinds een half jaar aan het werk
bij King Arthur Groep. „Tijdens mijn
evaluatiegesprek gaf ik aan dat ik
graag wilde blijven én dat ik wel wat
wilde leren. Toen kreeg ik de opleiding
Dementiezorg aangeboden.” Het is een
versneld traject, speciaal ontwikkeld
voor King Arthur Groep. „We beginnen
bij de basis en later gaan we ons meer
richten op onze doelgroep: mensen met
dementie. Hoe kun je hen goed begelei-
den? Ik denk dat ik de opleiding aan
kan maar wat ik spannend vind is of
het me lukt de discipline op te brengen
om weer te gaan leren. Dat is al zo lang
geleden. Gelukkig ben ik niet de enige

zijinstromer.” King Arthur Groep er-
vaart Ellen als een warm bad. „Ik ben
hier de hele dag blij. Ik snap de mensen
zo verschrikkelijk goed. Het gaat eigen-
lijk vanzelf. Samen maken we er hier
iedere dag weer een mooie dag van.”

Ellen (57) werkte 40 jaar in de detail-
handel. Door de coronacrisis raakte ze
haar baan kwijt. „Toen ik jong was
wilde ik al eens de zorg in. Dat kwam er
niet van. Nu kon ik opnieuw kiezen én
had ik niets te verliezen. ZorgStart
opende voor mij deuren. Waar ik daar-
voor niet bij zorgorganisaties binnen
kwam omdat ik geen papiertje had,
was dat bij ZorgStart geen probleem.” 

’Niet de enige
zij-instromer’

Ellen. FOTO GIJS DE KONING

Zorgstart schept orde in het zorglandschap  
voor werkzoekenden

Iedereen is welkom 

Wij zijn open, gastvrij, respectvol en uitnodigend. Er is altijd een plek  
aan tafel. Iedereen kan 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.

Wat hebben we in 2021 bereikt? 

Om actief mee te werken aan meer teamleden in de  
dementiezorg heeft King Arthur Groep samen met de  
Zorg & Werk Academy een opleiding ontwikkeld.  
Met deze erkende opleiding kunnen zij-instromers  
binnen een jaar een diploma halen. Praktijk en theorie  
worden gecombineerd. Veel lessen worden gegeven  
door zorgverleners die in de praktijk werken bij King  
Arthur Groep. In 2021 ontvingen de studenten van de  
eerste lichting hun diploma en is een tweede groep gestart.

Om geinteresseerden bekend te maken met de  
zorg werkt King Arthur Groep in 2021 nauw samen  
met Zorgstart, de IkZorgShop en de corona-banen.  
In 2021 zijn zo meerdere teamleden gestart.

‘Eén van de nieuwe cliënten die bij  
de dagopvang is gekomen is arts.  
Hij was bang dat het niveau van de 
praatjes van de andere cliënten te laag 
was. Sindsdien doet de medewerker 
een quiz met ‘nutteloze weetjes’ zoals: 
hoe zwaar is de aarde? Ze zoeken 
samen met de cliënten de antwoorden 
op, dat werkt goed voor zowel de  
arts als de andere cliënten.’
 (Bron: verhalenspoor, begeleidster) 

https://kingarthurgroep.nl/opleiding-zorgstart/


King Arthur Groep |  Jaarverslag 2021 | 10

In 2021 is de medezeggenschap uitge-
breid met een centrale cliëntenraad. 
Deze richt zich op de vraagstukken die 
breder liggen dan een locatie en borgt 
de medezeggenschap. We hebben veel 
waardering voor de vertegenwoordi-
gers die als pioniers hierin deelnemen 
en kunnen nog versterking gebruiken.

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. 

Wat hebben we in 2021 bereikt? 

Uitbreiding (mede)zeggenschap met de oprichting van een Centrale Clienten Raad

King Arthur Groep wil dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de zorgvragers 
ligt. Dit betekent dat wat op een locatie, zoals een ontmoetingscentrum of een 
huis, besproken en besloten kan worden, ook daar besloten wordt. Dit doen we 
onder andere met periodieke  medezeggenschapsbijeenkomsten.

Samen beslissen over passende maatregelen in Corona Crisis
Een mooi voorbeeld uit 2021 is dat er in de huisbijeenkomsten  
van Ridderspoor met familieleden en teamleden gesproken en  
besloten is over passende maatregelen rondom Corona. Om de 
risico’s op COVID 19 besmettingen zo klein mogelijk te houden en 
hierbij het welzijn voor de bewoner niet uit het oog te verliezen. 
Omdat welzijn van groot belang is voor de algehele gezondheid.  

Ronde tafel besluiten
Samen in dialoog zijn de volgende beslissingen aan de ronde tafel genomen:
• Keuze voor een generiek functiehuis
• Verantwoordelijkheid en uitvoering van de grote schoonmaak op locaties
• Bijstelling van het proces van aanmelding tot indicatie

Luister ook naar de Podcast met Jarcine Spaander: Zeggenschap medewerkers maakt zorg toekomstbestendig.

https://soundcloud.com/vilans-nl/praktijkinspiratie-toekomstbestendige-zorg?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fvilans-nl%252Fpraktijkinspiratie-toekomstbestendige-zorg
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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.

Wat hebben we in 2021 bereikt? 

Visie op kwaliteit
De plan-do-check-act cyclus hebben wij aangevuld met een extra stap van  
reflecteren en leren, zodat de cyclus past bij onze lerende organisatie.  
De ‘check’ hebben wij vervangen voor ‘meten en merken’. Zicht krijgen  
op de kwaliteit doen wij niet alleen door te meten maar ook door te  
merken. Verhalen en dilemma’s uit de praktijk kunnen belangrijke  
aanwijzingen zijn voor de kwaliteit. Juist omdat kwaliteit voor  
iedereen anders kan zijn, laat kwaliteit zich niet alleen meten in cijfers  
en indicatoren. De verhalen van zorgvragers en zorgverleners en de  
dilemma’s kunnen een aanwijzing zijn voor de (ervaren) kwaliteit.  
De kwaliteit van de zorg en begeleiding wordt vooral bepaald in de  
relatie tussen de zorgvrager, zijn of haar naasten en de zorgverlener. 

Prezo Care keurmerk
Het Prezo Care certificaat (keurmerk voor kwaliteit in de zorg) is  
weer verlengd. Een van de drie manieren van meten is het ophalen  
van verhalen. Daarnaast wordt er in de locaties meegekeken en  
worden documenten onderzocht. 

Toetsing op kwaliteit
We willen de goede dingen doen en de dingen goed doen.  
Daarom voeren wij diverse metingen uit. In 2021 waren dit:
• Externe audit Prezo Care
•  Externe audit Infectiepreventie & Hygiene op de locaties  

Ridderspoor, Lindenhorst en Cederhorst
• Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
• Accountantscontrole op onze bedrijfsvoering
• Klanttevredenheidsmeting
• Teamledentevredenheidsmeting
• Controle op de brandveiligheid.

Ook waren de leden van de Raad van Toezicht  
een aantal keren (digitaal)aanwezig bij een overleg 
of bijeenkomst om de kwaliteit te merken.

Nar aanleiding van onze eigen metingen en de  
verbeterpunten die de IGJ (Inspectie Gezondheid  
en Jeugd) constateerde is er extra aandacht voor  
het methodisch werken en is de behandelvisie  
opgesteld met de specialist ouderengeneeskunde.

‘Het beeld tijdens de gehele audit-
periode (2019-2021) is gelijk gebleven: 
alle auditoren zijn zeer positief over 
de sensitieve bedrijfsvoering, de open 
positieve bedrijfscultuur en de grote 
warmte en betrokkenheid die de  
medewerkers laten zien naar mensen 
met dementie en hun naasten.’

‘De auditoren ervaren dat KAG betrouwbaar is, 
omdat er structureel overleg is met de mantel-
zorgers over zorgplannen en dilemma’s; omdat 
er externe deskundigen worden aangetrokken 
als dat nodig is én omdat er voldoende aan-
dacht is voor deskundigheidsbevordering en 
eigen initiatief van de medewerkers.’  

Uitvoering

Merken &
meten

Reflecteren 
& leren

Aanpassen
 & verbeteren

Plan/beleid
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Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
•  Voor de onderdelen in het kwaliteitskader verpleeg huiszorg,  

dat geldt voor de woonhuizen, scoren we groen op  
Persoonsgerichte zorg en Wonen en welzijn. 

•  Voor de onderdelen kwalitatief veilige zorg en ondersteuning  
en leren en verbeteren scoren we lichtgroen.   

•  In de woonhuizen zijn voldoende teamleden aanwezig om het toezicht 
in de huiskamers en hulp bij intensieve zorgmomenten te borgen.

•  Methodisch werken heeft in 2021 extra aandacht gehad.
•  Er zijn geen meldingen van onvrijwillige zorg.

Lees meer over hoe we voldoen aan het kwaliteitskader  
in de kwaliteitsverslagen van Ridderspoor en Lindenhorst.

Tops 

•  We hebben een goede personeelsbezetting bij het aantal bewoners.
•  We leverden zorg waar de bewoner mee instemde.  

Er was slechts 1 keer sprake van de inzet van onvrijwillige zorg om ernstig nadeel te voorkomen.

Corona   
Overheidsrichtlijnen werden vertaald naar afspraken voor de teams door het crisisteam. Grote uitbraken zijn 
gelukkig lang bespaard gebleven. In beide woonhuizen was in het laatste kwartaal van 2021 een uitbraak, die 
gelukkig snel onder controle was. Altijd werd er gezocht naar optimaal welzijn voor zorgvragers en teamleden 
zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. De inzet en betrokkenheid van de teamleden was geweldig.  
Lees hier de evaluatie 2020/2021 en de terugblik op de coronacrisis. Zie bijlage terugblik op de coronacrisis.      
  

Teamplannen
In het laatste kwartaal van 2021 zijn de teams gestart met het eigen maken van de A3-methodiek voor het maken 
van hun eigen verbeterplan.

Tijdige verantwoordingen en declaraties
In 2021 zijn alle verantwoordingen op tijd opgeleverd en de declaraties juist uitgevoerd richting de gemeenten, 
het zorgkantoor en de verzekeraars. 
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In 2022 gaan we door met: 
•  Het werken met meerdere arbeidsrelaties: ZZP-ers en medewerkers in loondienst werken allemaal  

met hart en ziel voor het welzijn van de cliënt.   
•  Mogelijkheden benutten om meer aandacht te geven aan de zorgplannen, dossiervorming en  

tegelijkertijd de kernwaarden hoog te houden. Mogelijkheden onderzoeken van een electronisch  
cliënten dossier (ECD) dat beter aansluit bij de gewenste plan- en dossiervorming.

•  Samenwerking met andere disciplines en hoe je die vormgeeft binnen de capaciteit die er is.  
• Het borgen en volgen van de kwaliteitsverbetercylus op teamniveau.
• Het borgen van continuiteit in de rollen en verantwoordelijkheden rondom onvrijwillige zorg (WZD).
• Leren van de ervaringen van de Corona Crisis en het continuiteitsplan en infectiebeleid hierop aanpassen.
• De kennis- en expertise ontwikkeling van teamleden.
• De ondersteuning van de teams door te voorzien in stuurinformatie en teamcoaching.

Kwaliteitskader

https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/07/Kwaliteitsverslag-en-plan-Ridderspoor.pdf
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/07/Kwaliteitsverslag-en-plan-Lindenhorst.pdf
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/06/Terugblik-op-de-Corona-Crisis-2020-2022-Hoe-zijn-wij-omgegaan-met-de-Corona-crisis-3.pdf
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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.

Wat hebben we in 2021 bereikt? 

Opening kleinschalig woonhuis Lindenhorst  
in Regio Amersfoort

In juli was het zo ver: de opening van ons tweede 
kleinschalige woonhuis waar 28 mensen met  
dementie kunnen wonen in een landelijke omgeving. 
Naast het wonen een stadse omgeving in ons  
huis Ridderspoor in Hilversum, kunnen nu ook de  
mensen die liever buiten willen wonen bij ons  
een thuis vinden.  
Klik hieronder voor het filmpje van de opening.
  

Lindenhorst: ‘Wonen is meer dan 

  een dak boven je hoofd’ 

Start Jungheimer Café en meer activiteiten voor 
jonge mensen met dementie in Regio Utrecht
Uitgesteld door corona, openden in november de 
deuren van ons ontmoetingscentrum in Utrecht.  
Het eerste Jungheimer Café. Een specifiek  
Alzheimer café voor jonge mensen met dementie. 
Een mooie samenwerking met Alzheimer Neder-
land. Ook werden in het laatste kwartaal van 2021 
de activiteiten (de ‘eropuit groep’) voor jonge  
mensen met dementie uitgebreid naar 3 dagen.

Een reportage over het Jungheimer Café vanuit  
ontmoetingscentrum Utrecht - (kingarthurgroep.nl)

Overname WMO-dagbesteding in Regio Gooi
Een groot aantal zorgorganisaties besloten te 
stoppen met de dagbesteding via de WMO. Voor 
150 mensen met dementie werd door de regio een 
nieuwe plek gezocht. King Arthur Groep zag het als 
een kans en een noodzaak om deze te bieden. Hoe 
belangrijk is het voor mantelzorgers om even tijd 
voor iets anders te hebben, maar ook voor mensen 

met dementie om te kunnen blijven participeren. 
In 2021 openden 3 nieuwe ontmoetingscentra in 
Loosdrecht, Laren en Naarden. 

King Arthur Groep neemt dagbesteding voor 

ouderen in Emtinckhof Loosdrecht over; 
Nieuwe plekken schaars door gebrek aan 

locaties en aanbieders

https://kingarthurgroep.nl/jonge-mensen-met-dementie-jungheimer-cafe-vanuit-ontmoetingscentrum-utrecht/
https://www.youtube.com/watch?v=VRsC8t4imOI&t=1s
https://kingarthurgroep.nl/jonge-mensen-met-dementie-jungheimer-cafe-vanuit-ontmoetingscentrum-utrecht/
https://kingarthurgroep.nl/jonge-mensen-met-dementie-jungheimer-cafe-vanuit-ontmoetingscentrum-utrecht/
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/05/krant.jpg
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/05/krant.jpg
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/05/krant.jpg
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/05/krant.jpg
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KAG IN CIJFERS 

Totaal aantal mensen actief

185
teamleden

118
vrijwilligers

5
stagiaires

308

  Casemanagement
  Individuele begeleiding thuis
  Ontmoetingscentrum
  Ontmoetingshuis-logeren
  Wonen

  WLZ (Wet langdurig Zorg)
  WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

  Zvw (Zorgverzekeringswet(
   Particuliere huur- en servicekosten

Teamleden600+ zorgvragers kregen de volgende zorg (in%)

De financiering van onze zorg en begeleiding  
werd betaald uit de volgende bronnen (in %)

Klanttevredenheid 

Teamledentevredenheid

Klachten 

49,0

23,2

21,1

3,64,2

70

13

6

11

8,9

8,3

0
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HIER ZIJN WE TROTS OP

Eerste lichting begeleiders 
Dementiezorg is geslaagd!

3 nieuwe ontmoetingscentra 
in ‘t Gooi in 1 jaar

Gespreksgroep voor  
mantelzorgers die zorgen 

voor iemand met dementie

In OC Soest is succesvol  
een groep gestart voor 
breed-geïnteresseerden

Medezeggenschap: samen 
beslissen zoveel mogelijk  

met alle betrokkenen

De ouderenzorg vernieuwen!

https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/06/BegeleidersGeslaagd.jpg
https://kingarthurgroep.nl/loosdrecht-emtinckhof/
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/06/GespreksgroepMantelzorgers1.jpg
https://kingarthurgroep.nl/wp-content/uploads/2022/06/OCSOEST.png
https://soundcloud.com/vilans-nl/praktijkinspiratie-toekomstbestendige-zorg?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fvilans-nl%252Fpraktijkinspiratie-toekomstbestendige-zorg
https://levenlangleven.nu/nieuws/terugblik-slotmanifestatie-de-ouderenzorg-klaarmaken-voor-de-toekomst/
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Kijk voor de locaties en adresgegevens op onze website www.kingarthurgroep.nl  
of bel het algemene nummer (tijdens kantooruren)

King Arthur Groep
Administratie en zorgbemiddeling
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 104)
3723 MB Bilthoven
035 - 205 09 50
info@kingarthurgroep.nl

www.kingarthurgroep.nl

Specialist in dementiezorg


