
      Rollen binnen de organisatie 

 

King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

Rollen binnen de organisaties 

Er zijn diverse teams die bestaan uit verschillende functies, maar in alle teams is sprake van een 

samenwerking tussen begeleider, vrijwilligers en stagiaires. 

De begeleider is eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt en voert alle voorkomende 

werkzaamheden uit. 

Wij kennen: 

- Begeleider+:  werkt op de woon-zorglocatie  

- Begeleider:  werkt in de individuele begeleiding thuis of op de woon-zorg locatie 

- Activiteitenbegeleider:  werkt op een ontmoetingscentrum of op de woon-zorglocatie 

- Kok: werkt op de woon-zorglocatie 

- Casemanager: werkt per regio of plaats 

- Facilitaire dienst: werkt op de woon-zorglocatie 

De vrijwilliger is ondersteunend. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend, dit houdt in dat 

er goede afspraken moeten zijn tussen elkaar over de aanwezigheid en werkzaamheden. 

Men dient rekening te houden met de belastbaarheid van de vrijwilliger. In het kader van directe 

verantwoordelijkheid worden specifieke ADL handelingen en het geven van medicatie afgeraden. 

De verschillende vrijwillige ondersteunende functies zijn: 

- Assistent activiteitenbegeleider/ gastvrouw of heer 

- Chauffeur 

- Assistent kok 

- Levensboeken schrijver/ Voorleesclub vrijwilligers/ Sprekers voor lezingen 

- Muzikanten/ Biodanza vrijwilliger 

- Handmasseurs 

- Wandel en fietsmaatjes 

- Etc.  

De Stagiaire is ondersteunend en zit in een leer/werkproces. Van hem/haar mogen wij verwachten 

dat de gevraagde werkzaamheden in zijn totale omvang worden uitgevoerd. 

We zijn erkend voor de volgende opleidingen: 

- Assistent dienstverlening en zorg niveau 1 en 2, Helpende zorg en welzijn niveau 2, 

- Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3 

- Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 

- VIG niv. 3 en 4 

- Financieel administratief medewerker 

- Secretaresse 

- Assistent horeca niveau 1 

- Kok niveau 2 
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Benodigde opleidingen 

Afhankelijk van de te verrichte werkzaamheden beschik je over een erkend diploma of certificaat. 

- Begeleider+: MBO verpleegkundige niveau 4 of HBO verpleegkundige niveau 5 

- Begeleider: voor ADL en toedienen van medicatie is Helpende niveau 2 aangevuld met een 

medicatiemodule en voor persoonlijke verzorging (PV) is het niveau VIG-3 

- Activiteitenbegeleider:  voor ADL en toedienen van medicatie is Helpende niveau 2 

aangevuld met een medicatiemodule. Een voorkeur geniet de combinatie van 

maatschappelijk-/welzijns en zorg (basis)opleiding. 

 

Zelforganiserende teams 

Binnen de organisatie werken we met zelforganiserende teams. 

Dit houdt in dat het team alle hand- en spandiensten zelf organiseert en oplost, o.a. zelf vervanging 

regelt en onderling afspraken maken. Een team bestaat uit begeleiders, vrijwilligers en stagiaires en 

kan gevestigd zijn op een locatie waar alle taken en werkzaamheden binnen een team worden 

uitgevoerd. Een team wordt ondersteund vanuit de backoffice. 

Hieronder een overzicht van de verschillende teams: 

- Ontmoetingscentrum: per locatie is er een team 

- IBT: (individuele begeleiding thuis) is individueel  

- IBT teams: is per regio uitgesplitst (Amersfoort, Gooi, de Bilt, Wijdemeren en Veenendaal) 

(zorgverlener heeft persoonlijk zich opgegeven voor bepaalde regio´s)  

- Backoffice: afdelingen; zorgadministratie, financiële administratie, secretariaat, HR en 

directie. 

- Ridderspoor (woon-zorglocatie): Begeleiders+, Begeleiders, Kookteam, team Facilitair, 

Technische dienst, team handmassage en team chauffeurs OC Hilversum. 

- Casemanagement: per regio; Amersfoort, het Gooi, Veenendaal en Soest. 

 

Competenties 

Belangrijke elementen zijn: Affiniteit hebben met dementiezorg, werken in teamverband, 

inlevingsgezind zijn, creatief, verantwoordelijkheidsgevoel, gastvrijheid en oplossingsgezind zijn. 

Het is afhankelijk wat voor rol je hebt binnen de organisatie, hiermee gaan natuurlijk ook specifieke 

competenties mee gepaard.  

 

 

 


