
Voordelen voor de franchisenemer

• De Vrijheid om de onderneming op te zetten zoals  u 

dat wilt, met het gemak van de naamsbekendheid en 

ondersteuning van King Arthur Groep.

• U hoeft het wiel niet zelf uit te vinden.

• U kunt gebruik maken van een groot netwerk.

• U kunt zich richten op waar u goed in bent, het leveren 

van zorg. King Arthur Groep ondersteunt u op het 

gebied van PR- en Marketing, kennis, HR , opleiding en 

training en werkprocessen.

De Formule Standaard Optioneel

Merknaam & beeld 

Visie en werkwijze 

Scheiden van wonen en 

zorg


Maximaal 24 bewoners 

Middenhoog tot hoog 

segment


Ondersteuning bij de 

opstart en exploitatiefase


Locatie 

De Huizen van de Ronde Tafel©

De Huizen van de Ronde tafel is een  kleinschalig 

woonzorgconcept voor mensen met dementie. Het 

woonconcept is ontwikkeld  door King Arthur Groep op basis 

van uitgebreid marktonderzoek en gebaseerd op het 

gedachtegoed van de Ronde Tafel . 

De Ronde Tafel staat symbool voor de dialoog. Met onze 

bewoners, familieleden, medewerkers  en 

samenwerkingspartners zitten wij rond de tafel, luisteren 

en zorgen wij met elkaar voor kwaliteit van leven van 

degene met dementie en zijn naasten.  

Een Huis van de Ronde Tafel  biedt huisvesting aan 

maximaal 24 bewoners met dementie .

In een Huis van de Ronde Tafel  beschikt iedere bewoner 

over een eigen zit/ -slaapkamer met eigen sanitair. Verder 

bestaat het Huis uit gezamenlijke woonkamers,  een 

woonkeuken  en gezamenlijke buitenruimten. Bij het Huis 

van de Ronde Tafel komt daarnaast een dagopvang voor 10 

tot 15 mensen  met dementie die nog in een thuissituatie 

wonen.

Het woonconcept De Huizen van de Ronde tafel wordt als 

een franchise formule in de markt gezet. De franchisenemer 

heeft de ruimte zelfstandig te ondernemen.

Kernwaarden

De Huizen van de Ronde Tafel worden gekenmerkt door de 

volgende kernwaarden:

• Respect voor het individu

• Betrokkenheid van familie en Partners

• Stijlvolle woonomgeving

• Persoonlijke begeleiding en service

In de opstartfase  wordt lokaal  een marktonderzoek 

uitgevoerd  en  een businessplan, exploitatiebegroting en 

liquiditeitsbegroting opgesteld.

In de exploitatiefase  wordt u ondersteund op het gebied van 

pr- en marketing, opleiding en training, zorgplannen, 

roostering, templates, (voorbeeldcontracten/formulieren),

PGB-/ CIZ kennis, klanttevredenheid en kwaliteitssysteem.

Netwerkbijeenkomsten

Iedere zelfstandige ondernemer heeft behoefte aan 

sparringpartners. De franchisenemers van de Huizen van de 

Ronde Tafel vormen een eigen netwerk. Tijdens 

netwerkbijeenkomsten volgen zij een workshop  of een lezing 

en wisselen zij kennis en ervaring uit. 

Vastgoed

De locatie maakt niet perse onderdeel uit van de formule. 

Indien de franchisenemer zelf beschikt over een geschikte 

locatie kan hij zich toch aansluiten. Indien de locatie is 

verworven door King Arthur Groep sluit zij een 

huurovereenkomst met de franchisenemer af voor een periode 

van 10 jaar, welke automatisch met 5 jaar wordt verlengd. 

King Arthur Groep


