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Visie, missie en werkwijze 
 
Visie 

“Men is thuis waar men 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 rekeninghoudend 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 u, maar zeker ook voor uw naasten, 

zoals uw partner en familie. Een omgeving waar u zich thuis kunt voelen en begrepen 

voelt, is dan het minste wat geboden kan worden. 

King Arthur Groep   biedt persoonlijke zorg en begeleiding. Een waardige 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 u en uw naasten.” 

Missie statement: 

King Arthur Groep biedt in dialoog met u, uw naasten, zorgverleners en vrijwilligers 

persoonlijke zorg en begeleiding. De basisgedachte is met de juiste stimulans en 

ondersteuning u zolang mogelijk in staat te stellen om zijn of haar leven te leiden zoals u 

dat wenst. 

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

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

én de mantelzorger 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 u en uw mantelzorgers een beter begrip krijgen voor elkaar en zo 

elkaar langer en beter ondersteunen. 

Daarnaast wil King Arthur Groep een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en 

wetenschappelijk onderzoek.  

Kernwaarden 

King Arthur Groep hanteert de volgende kernwaarden: 

• Oprechte interesse en respectvolle bejegening 

• Betrokkenheid familie en partners 

• Persoonlijke zorg en begeleiding 

• Veilige en sfeervolle omgeving 

• De ronde tafel  
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Hoe vertalen we deze kernwaarden naar de praktijk? 

• Oprechte interesse en respectvolle bejegening- Iedereen heeft een eigen 

verleden, heden en toekomst 

We zijn geinteresseerd in wie u bent, wat voor u belangrijk is en wat uw 

interesses zijn. We kijken naar wat u nog wel kan en niet naar wat u niet meer 

kunt. We laten zien dat u er mag zijn. 

 

• Betrokkenheid familie en partners – Welkom! 

Iedereen wordt gastvrij ontvangen en is welkom om mee te doen en mee te eten. 

Er is altijd een plek vrij aan tafel. We houden u en uw naasten op de hoogte van 

de activiteiten die we doen en betrekken u zoveel mogelijk.  

 

• Persoonlijk zorg en begeleiding – Alles mag, niets moet 

We bieden zorg en begeleiding die past bij uw wensen en interesses. Wij zoeken 

naar wegen en oplossingen om aan uw wens te voldoen. Alles mag en niets moet.  

 

Op respectvolle manier en zonder dwang bieden we persoonlijke verzorging en 

verpleging. 

 

• Veilige en sfeervolle omgeving- Zoals thuis 

We bieden een omgeving waar u en uw naasten zich thuis voelen. Ook een 

omgeving waar je als familie graag naar toe gaat en zonder aan te bellen op 

bezoek kunt gaan, zoals het vroeger thuis ook was. We gebruiken meubels en 

materialen die huiselijk zijn en zorgen ervoor dat iedereen makkelijk rond kan 

lopen zonder te vallen en goed zijn weg kan vinden. 

 

• De Ronde Tafel- Samen in dialoog 

In alles wat wij doen, zoeken wij de dialoog op. We stellen vragen en luisteren en 

bepalen niet voor iemand wat hij of zij wil en oordelen niet te snel. In gezamenlijk 

overleg zoeken we naar oplossingen om te kunnen voldoen aan de wensen van 

betrokkenen. Dit geldt zowel voor onze klanten als onze begeleiders, vrijwilligers 

en organisaties met wie we werken. 

 

Zelfsturende teams 
King Arthur Groep werkt met zelfstandige zorgverleners en kleine zelfsturende zorgteams 

die de zorg, ondersteuning en begeleiding rondom u met elkaar en andere 

zorgaanbieders afstemmen. 

 
Ondersteuning Mantelzorger 
Ook familie krijgt te maken met veel veranderingen. Daarom organiseren wij viermaal 

per jaar een familiebijeenkomst. Tijdens deze mantelzorgbijeenkomsten worden 

veelvoorkomende situaties besproken en is een deskundige aanwezig die informatie en 

advies kan geven. Ook is er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te 

stellen.  

 

Klanttevredenheid 
Naast een jaarlijkse schriftelijke enquête, organiseert King Arthur Groep in de 

ontmoetingscentra vier centrumbijeenkomsten per jaar voor u en uw partner of 

familieleden. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt u in de gelegenheid gesteld aan te geven wat u graag 

wilt ondernemen en wordt het aanbod afgestemd met het thuisfront. 

 

De werkwijze in het kort 
 

Stappen Toelichting 
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Kennismaking 

 

Eerste kennismaking van u met het 

ontmoetingscentrum, het huis of de persoonlijke 

begeleider en de activiteiten die we te bieden hebben 

Vraag inventariseren 

 

Met elkaar kijken we waar u behoefte aan heeft en of wij 

dit kunnen bieden 

Afspraken maken 

Indicatie, financiering, 

zorgovereenkomst 

 

Als de activiteiten bij u passen, worden de voorwaarden 

voor zorglevering in orde gemaakt. Dit zijn de indicatie 

(CIZ), de financiering en de zorgovereenkomst 

Start en elkaar beter leren 

kennen 

U doet wanneer uw wilt mee met de activiteiten in het 

ontmoetingscentrum, het huis of gaat iets ondernemen 

met uw persoonlijke begeleider en we leren elkaar 

gaandeweg beter kennen: wat zijn de wensen en 

behoeften en hoe kunnen wij deze zo goed mogelijk 

samen met u invullen. 

Plan opstellen en afspraken 

maken 

 

Na 6 weken stellen we een plan op waarin we een 

voorstel doen voor het vervolgtraject (zogenaamd 

begeleidingsplan). Dit bespreken we met elkaar en 

stemmen we af met betrokken zorgverleners.  

Regelmatig overleg  Regelmatig overleggen we met u en betrokken 

zorgverleners of het nog gaat zoals gewenst of dat er 

een aanpassing aan het plan nodig is. Het plan wordt in 

ieder geval elk halfjaar geëvalueerd.  

Klanttevredenheid 

 

Jaarlijks vragen wij u aan te geven hoe u  het vindt gaan 

en of u tevreden bent met de ondersteuning. 

 

 


