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Welkom bij Ridderspoor  

“De koffie staat klaar” 
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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 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 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 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 met dementie zolang mogelijk in staat te 

stellen om zijn of haar leven te leiden zoals hij of zij dat wenst. 

King Arthur Groep gaat uit van mogelijkheden en behoeften en niet uit van beperkingen. 

King Arthur Groep helpt bij het ontwikkelen van coping strategieën, zodat de persoon 

met dementie 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.  
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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  

 

Hoe vertalen we deze kernwaarden naar de praktijk? 

• Oprechte interesse en respectvolle bejegening- Iedereen heeft een eigen 

verleden, heden en toekomst 

We zijn geïnteresseerd in wie de bewoner is, wat voor hem/ haar belangrijk is en 

wat de interesses zijn. We kijken naar wat iemand nog wel kan en niet naar wat 

iemand niet meer kan. We laten zien dat iedereen 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 de wensen en interesses van de 

bewoners. Wij zoeken naar wegen en oplossingen om aan deze 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 de bewoner en zijn 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 de bewoner met elkaar en 

familieleden 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.  
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Klanttevredenheid 
Naast een jaarlijkse schriftelijke enquête, organiseert King Arthur Groep vier 

huisbijeenkomsten per jaar voor de bewoners en familieleden. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden bewoners en familieleden in de gelegenheid gesteld 

aan te geven wat goed gaat en wat beter an. 

 

Algemene aandachtspunten 

De mens zien 

Ridderspoor is een huis waar mensen met dementie wonen. Ondanks de 

ziekte, heeft iedereen een eigen verleden, heden en toekomst. Ook kan en 

wil elke bewoner nog iets. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Dit geldt 

voor de bewoners, maar ook voor de teamleden. Met oprechte interesse in 

elkaar word je gezien en erkend. En dat is ons doel: mensen de ruimte 

geven zichzelf te zijn en zoveel mogelijk te kunnen doen wat je wilt en 

kunt. Daarom gaan wij op zoek naar het verhaal van elke bewoner en elk 

teamlid en trekken wij in het dagelijkse leven van de bewoners samen op. 

Om nog zoveel mogelijk zingeving en waardigheid in de laatste jaren te 

brengen. 

Kwaliteit 

Kwaliteit is doen wat je moet doen en dat wat je doet goed doen. 

Aandachtspunten: 

• Lees de agenda en werklijst met bijzonderheden per bewoner. Deze 

wordt regelmatig bijgewerkt met actuele zaken. 

• Lees de profielen en zorgplannen van bewoners. 

• Volg de werkwijze dag, middag, avond  

• Meld incidenten 

• Houd het huis schoon en netjes. 

• Geen vuilnis of inco’s voor de achterdeur. Direct opruimen! 

• Telefoon/ alarm niet langer dan drie keer over. 

• Vragen, acties en verbetersuggesties geef je aan op het whiteboard 

in het kantoortje 

• Storingen en bestellingen op het whiteboard buiten het kantoortje 

 

Communicatie 

Communicatie is essentieel. Je werkt met een groot aantal teamleden. 

Zorg dat je elkaar op de hoogte houdt, stem met elkaar af, steun elkaar, 

waardeer elkaar en spreek het uit als iets niet lekker gaat.  
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Aandachtspunten: 

• Iedereen leest rapportage en maakt rapportage in Qurentis 

• Hou elkaar tijdens de dienst op de hoogte: Zeg wat je doet en doe 

wat je zegt 

• Zoek de dialoog (onze ronde tafel) op. Volg het principe ‘hoor en 

wederhoor’. Voorkom geroddel. 

• Geen overleg over bewoners bij bewoner 

• Geen overleg in de huiskamers; ga naar de gang of het kantoortje 

• Zit met je gezicht naar de woonkamer; niet met je rug 

• Maak een plan als je start; denk bewust na voordat je wat doet; 

stel prioriteiten; je weet meer dan je denkt (bijvoorbeeld wie voor 

de lunch gehaald moeten worden) 

• Bedenk wat je tegen wie zegt. Communicatie aan familie over de 

zorg via de EVB’er. 

Overdracht diensten 

Het is fijn om te starten in een schoon en opgeruimd huis, waar je niet 

misgrijpt. Laat je dienst zo achter zoals je zelf ook zou willen starten. Hou 

in gedachten dat familie elk moment op bezoek komt. Kijk een smet die 

ogen. 

Aandachtspunten 

• Handdoek, theedoeken en vaatdoekje in elke woonkamer 

• Toiletten schoon, inclusief deurkrukken   

• Incomateriaal aangevuld in invalidetoilet 

• Eten en drinken afgedekt (beleg in bakken) en voorzien van 

sticker in koelkasten 

• Vaatwassers leeg 

• Vloer geveegd 

• Meubels en spullen (stoelen, tafeltjes, boeken) op hun plek  

• Toiletrondes uitgevoerd (aangeven bij wie wel en bij wie niet) 

• Badkamers appartementen aangevuld (4 handdoeken, 4 

washandjes, waar nodig: 5 inco’s, handschoenen, billendoekjes) 
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Werkwijze  

Werkwijze ochtendzorg 

7.00  Slaapwacht (werklijst dagdienst gebruiken) 

7.30 Agenda, werkverdeling (verdelen bewoners, taken en 

tafelindeling lunch), werklijst en lezen rapportages 

7.45 Overdracht nacht 

8.00 Start, 2 begeleiders op 1e etage en 2 begeleiders op 2e etage  

Vuilniszakjes/ inco’s direct naar container buiten; was direct 

mee naar beneden met bewoner. Dekbedden en handdoeken 

in Waskar.  

Alleen natte was of als wasmand vol is. 

Hulp vragen aan plusser als iets niet lukt of je iets signaleert 

8.00 Plusser start met medicatie ronde (hesje aan) en helpt 

begeleiders waar nodig met wondverzorging e.d. 

 Indien gewenst heeft plusser overleg met nachtdienst over 

beleid bewoners 

9.30 Check hoever iedereen is 

10.00-10.30  Nalopen alle appartementen en aanvullen inco’s, 

handdoeken(5),   washandjes (5), etc. Vuilnisbakken 

linnenkamers legen 

11.00 – 11.15 Korte dienst rapporteren over ochtendzorg eigen 

bewoners in Qurentis 

11.15 – 11.30 Bespreken met begeleider plus of de zorg geboden is die 

nodig was 

Werkwijze dag 

    8.00-10.30 Ontbijt 

 
Voorbereiding 

▪ Eet-/ zitkamer en bibliotheektafel gedekt door 
nachtdienst 

▪ Op biebtafel alleen servies, geen beleg.  
▪ Beleg klaarmaken: 2x bordje kaas en 2x vlees met 

vorkjes; direct ook borden  voor lunchtafels (naast 2 van 
ontbijt nog 4x kaas en 4x vlees) klaarmaken, vorkje 
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toevoegen, afdekken en in koelkast zetten (2x kaas en 
2x vlees in koelkast hobbyruimte) 

▪ Per tafel 2x grote broodmanden met bruin, wit en 

krentenbrood 
▪ Per tafel dienblaadje met zoet beleg. Doppen van 

jampotten en sorbetlepel in pot 
 

Ontbijt 
• Bewoner begeleiden naar zitplaats in overleg met 

begeleider woonkamer (bewoners die hulp nodig hebben 
zoveel mogelijk bij elkaar zodat begeleider er tussen 

kan) 
• Drinken aan bieden: voorkeur voor melk, thee of sap, 

zodat niet te veel koffie gedronken wordt. Koffie mag 
natuurlijk wel. (vraag: wilt u thee? i.p.v. wilt u koffie of 

thee?)  
• Fruit aanbieden (mandarijnenpartjes, appels schillen) 

• Als bewoner klaar is, bord afruimen en bewoner 

begeleiden naar een andere zitplaats; nieuw bord 
klaarzetten voor volgende bewoner 

• Bord, bestek en kopjes direct afwassen en terugzetten 
op serveerkar 

• Bewoners die begeleiding nodig hebben, worden door 
begeleider begeleid 

10.00  Start activiteit in hobbyruimte en/ of ontmoetingsruimte 
11.00  Koffie in eet-/ zitkamer en bibliotheek 

In eet-/ zitkamer en bibliotheek ruimte voor een individuele 
activiteit 

Lunch 
12.00  Afronding activiteit en bewoners naar beneden/ van buiten 

halen voor lunch 
Voorbereiden iets extra’s voor de lunch (zie menu op de 

koelkast) 

12.20  Tafels dekken voor lunch (bewoners betrekken!) 
2x grote broodmanden met bruin/ wit/ krentenbrood op elke 

tafel 
2x bordje kaas en 2x vlees met vorkje op elke tafel 

Per tafel dienblaadje met zoet beleg. Doppen van jampotten 
en sorbetlepel in pot 

  Servetten bij borden 
12.30  Lunch 

Iets extra’s op tafel: salade, soep, hartige broodjes 
Niet opstaan; er moet voldoende op tafel staan om niet te 

hoeven bijvullen 
13.15  Lunch opruimen en toiletronde 

Vaat met de hand wassen met bewoners (bewoners laten 
drogen, niet afwassen i.v.m. hygiëne) of in vaatwasser (goed 
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spoelen en plastic van tablet!). Vaat van hobbyruimte in hobby 
vaatwasser.  

Borden, bestek, kopjes, glazen in ruimte houden 

Stickeren brood, beleg en drinken 
Vloer vegen (bewoners betrekken!) 

13.30  Bewoners naar boven die willen rusten 
  Start activiteit buiten/ hobbyruimte/ ontmoetingsruimte 

14.00  Woonkamers opruimen, toiletten, etc. (zie checklist) klaar 
maken voor volgende dienst 

14.30  Rapporteren en alles nalopen 
o WC’s en vloer wc schoonmaken 

o Prullenbaken legen en nieuwe zak erin 
o Op elk aanrecht twee theedoeken, een handdoek en een 

blauw doekje 
o Vaatwassers leeg  

o Stoelen en spullen weer op hun plek 
o Vloeren geveegd. 

 

15.15  Overdracht 
  Inleveren telefoons en piepers 

 

Werkwijze avond 

15.00 Werkindeling, agenda en werklijst nalopen en verdelen van de 

bewoners en taken onder de teamleden. Moment voor 

iedereen om zich in te lezen in Qurentis. 

15.15 De overdracht: alleen urgente acties, bewoners overstijgende 

punten en vragen (eventueel kunnen dan 2 begeleiders met 2 

begeleiders van de dagdienst de checklist nalopen) 

Een verzoek aan de dagdienst: alle telefoons en piepers naar 

het kantoor 

15.30  Start met mensen uit bed halen en toiletronde.  

Denk aan haren kammen als bewoners uit bed komen. 

In huiskamers tijd voor thee en een activiteit 

Aan koks laten weten of er extra gasten zijn 

 

16.45  Voorbereiden hapje voor bij de borrel 

17.00  Begeleiders schenken een borrel en delen een hapje uit. 

17.15  De plusser doet de medicijn ronde. 

17.30  Tafel dekken 
17.50 Checken met koks hoe ver het staat met het eten. Als de koks 

op tijd het eten klaar hebben, de bewoners vast aan tafel 
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brengen en koffie (decafé) klaarzetten om direct aan te doen 
voor het toetje 

18.00  Diner 

18.45 Koffie, zoveel mogelijk de bewoners in de ruimte laten waar ze 

gegeten hebben. 

19.00   Rust in de woonkamers; tv, bioscoop of spelletje/ boek aan 

tafel 
afwas/ vaat inruimen (kan ook later)  

bewoners die naar bed willen naar boven te brengen. 

Let op: Kleding in de was of in de kast (onderop stapel of links 
ophangen). Niet laten liggen op appartement. 

 

21.15 Even teamoverleg wat de stand van zaken is, wie ligt al in 

bed, etc. 

22.15  Alles nog even nalopen: 

o WC’s en vloer wc schoonmaken 
o Prullenbaken legen en nieuwe zak erin 

o Op elk aanrecht twee theedoeken, een handdoek en een 
blauw doekje 

o Vaatwassers leeg  
o Stoelen en spullen weer op hun plek 

o Vloeren geveegd. 
 

22.30  Overdracht. 

 

Wie doet wat 

Zelfsturende teams 

De zelfsturende teams betekent dat we alles met het hele team oplossen. 

Iedereen doet waar hij goed in is. We lossen alles met elkaar op ook als iemand 

bijvoorbeeld vrij wil nemen voor een keer dan nemen collega’s het over. 

Begeleider+ 

De begeleider+ is een verzorgende IG of verpleegkundige. Gedurende de dienst 

eindverantwoordelijk voor de zorg van de bewoners. 

Het team werkt zoveel mogelijk zelfstandig. Bij vragen gaat het team naar de 

begeleider+. De begeleider+ zorgt voor een goede rol-/ taakverdeling binnen het 

team (begeleiders & vrijwilligers). 
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Begeleider 

Per dagdienst zijn er twee begeleiders en een activiteitenbegeleider. Per 

avonddienst zijn er drie begeleiders. De begeleiders verdelen binnen het team 

waar de kracht en voorkeur ligt.  

Begeleider in de woonkamer 

’s Ochtends blijft één begeleider op de begane grond in de woonkamers (helpt 

niet mee in de zorg boven). 

Deze begeleider stemt de werkzaamheden met de andere begeleiders en 

activiteitenbegeleider af, doet de deur open en neemt de telefoontjes van buiten 

aan. 

’s Avonds zorgt deze begeleider voor sfeer in de woonkamers, rustige activiteiten 

en het drinken en wat lekkers. Ook geeft deze begeleider aan de teamleden aan 

wat de behoefte is van de bewoners (wie wil wanneer naar bed) 

Begeleiders 

Na het ontbijt en de ochtendzorg verdelen de begeleiders de rollen. Eén blijft in 

de woonkamer voor rustige activiteiten, de ander heeft aandacht voor de 

toiletrondes en de zorg.  

 

Begeleider ADL extra 

De begeleider ADL extra helpt ’s ochtends bij het opstaan van de bewoners. 

Activiteitenbegeleider 

De activiteitenbegeleider is op de doordeweekse dagen een extra begeleider die 

groepsactiviteiten organiseert voor de bewoners en deelnemers van buiten. 

Assistente activiteitenbegeleider 

De assistente activiteitenbegeleider is een vrijwillige functie. De assistent 

activiteitenbegeleider ondersteunt bij groepsactiviteiten of doet rustige 

activiteiten in overleg met de activiteitenbegeleider en/of de begeleider die de 

groepsactiviteiten organiseert. 

Gastvrouw/ - heer 

De gastvrouw/ - heer is een vrijwillige functie. De gastvrouw/ - heer zorgt voor 

het drinken, wat lekkers en sfeer in de woonkamers. Samen met de begeleider 

zorgt de gastvrouw/ - heer voor het dekken en afruimen van de tafels. Dit is niet 

altijd van toepassing. 
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Wasvrouw/ - heer 

De wasvrouw/ - heer houdt zich bezig met de was. Zij zorgt ervoor dat de 

kleding van de bewoners, het beddengoed en de handdoeken, washandjes 

gewassen en gedroogd worden. 

Schoonmaak 

De schoonmaak loopt dagelijks de gezamenlijke ruimten en wc’s na en alle 

appartementen. Eén keer per week heeft elk appartement een grote 

schoonmaakbeurt. Dan wordt ook het bed verschoond. 

Kok 

De kok bereidt de maaltijd, waar mogelijk samen met de bewoners en zorgt dat 

de keuken weer netjes en schoon achtergelaten wordt. 

Assistent kok 

De assistent kok helpt de kok bij de maaltijd, het ronddelen van de maaltijd en 

het opruimen. 

Stagiaire 

De stagiaire staat de eerste maand boventallig; daarna voor de helft boventallig 

en houdt zich bezig met zijn eigen leerproces. 

NB: Bovenstaande is een rolverdeling. Dit is geen strikte afbakening van 

rollen en taken. Overleg met elkaar, help en spring in waar nodig. Kijk 

naar ieders kracht en zet deze in! 

 

Extra rollen 

Een aantal teamleden heeft een extra rol in het team: 

Wat Hoe Wie 

Activiteitenprogramma Maandelijks voor 15e activiteiten 

aanleveren bij René. René stelt 
het maandelijkse programma 

voor het OC en het huis op 

AB’ers 

Afspraken en agenda 

bijhouden 

Outlook agenda op laptop Allen 

Alarmering instellen -Map Wegwijzer alarmering en 

netwerk in kantoor 
-Qurentis documenten- 
Ridderspoor praktische 

informatie  

Allen 

Artsenagenda 

bijhouden 

Qurentis documenten- 

Ridderspoor artsenagenda  

Begeleiders + 
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Externe contacten 
voor activiteiten 

Contact onderhouden met 
organisaties en personen die een 
activiteit willen uitvoeren op 

Ridderspoor 

Mylene 

Communicatie familie Ditjes & Datjes rondsturen 

(alleen als er iets is) 

Jarcine (i.s.m. Roos, Helene en 

Lenie) 

Formulieren -Map Formulieren in kantoor 

-Qurentis documenten- 
Formulieren 

 

Gebitsverzorging Poestadvies per bewoner Esther K 

Gehoor Onderhouden apparaten 

(schoonmaken en batterijtjes) 

Desiree 

Hulpmiddelen 

bestellen 

-Map Handboek in kantoor 

-Qurentis documenten- 
Ridderspoor praktische 
informatie  

Begeleiders plus, Margriet Z 

 

Incidenten melden - Map Formulieren in kantoor 
- Qurentis documenten- 

Formulieren (MIC/ MIZ) 
- ingevuld formulier in bakje 

Jarcine en Jarcine na afhandeling 
in map Incidenten 

Allen 

Incomateriaal 
bijhouden en bestellen 

 Desiree en André 

Inrichting Periodiek sfeer & inrichting huis 
en OC 

Gerda, Monique en Ageeth 

Mail ridderspoor Outlook laptops Dienstdoend team 

Medicatie en materiaal 

bestellen 

Via email Apotheek vd Bergh Dienstdoende begeleider plus 

Menu samenstellen Koks leveren elke maand menu’s 

aan 

Catherine 

Portrettengalerij Bijhouden Chantal, Mylene 

Post Sleutel in sleutelkluisje 

Dagelijks om 9.00u en 16.00u 

Dienstdoend team 

Profielen OC Profiel van nieuwe deelnemers 

bijhouden 

Team OC 

Profielen bewoners Profiel van nieuwe bewoners 

opstellen 

AB’ers 

Protocollen Opgeslagen in Qurentis 
documenten-protocollen 

Secretariaat@kingarthurgroep.nl 
 

Sleutels maken  Margriet Z en Jarcine 

Storingen en 
reparaties 

Bij spoed: Telefoonnummers in 
reparatieboek in kantoor. 
Anders: Melding op whiteboard 

bij kantoortje of mail aan Bep 
voor afhandeling: 

administratie@kingarthurgroep.nl 

Op het whiteboard of via 
administratie@kingarthurgroep.nl 
bij spoed dienstdoend team belt 

zelf 

Telefoontjes, 

afspraken, 
rondleidingen 

Noteer naam, telefoonnummer, 

vraag en datum en mail naar 
secretariaat@kingarthurgroep.nl 

Secretariaat 

Tuin Terras voor en achter bijhouden  Jaap en Ellis 

mailto:Secretariaat@kingarthurgroep.nl
mailto:administratie@kingarthurgroep.nl
mailto:administratie@kingarthurgroep.nl
mailto:secretariaat@kingarthurgroep.nl
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Uitjes   

Verjaardagen 

bewoners 

Mylène neemt contact op met 

familie over wensen verjaardag. 

Mylène 

Verjaardagen 

zorgverleners 

 Jarcine 

Verjaardagen 

vrijwilligers & 
stagiaires 

 Team OC 

Voorraad eten & 

drinken 

Bij vragen: mail Catherine of 

schrijf op whiteboard in keuken 

Catherine 

Voorraad badkamers Wekelijkse controle Tamara 

Voorraad schoonmaak Mail naar Cor of 
administratie@kingarthurgroep.nl 

Cor, Bep 

Vrijwilligers/Stagiaires hr@kingarthurgroep.nl Marjolijn 

Wondverzorging Wondkaarten Yolanda en Lenie 

Zorgplannen Zorgplan opstellen en bijhouden EVB’ers en AB’ers OC en huis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administratie@kingarthurgroep.nl
mailto:hr@kingarthurgroep.nl
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Bezetting 

 
Dagdienst  7.30-15.30 

 
Avonddienst  15.00-23.00 

 
Nachtdienst  22.30-8.00 
 

Er is 24 uur per dag een begeleider+ (Verzorgende IG of verpleegkundige) 

aanwezig in huis. 

Dagdienst bestaat uit drie begeleiders, van wie één een begeleider+ is. 

Afhankelijk van de bezetting worden één tot drie extra begeleiders ingezet bij de 

ADL-zorg in de ochtend (7.30-11.30 en zomers van 7.00-11.00). 

Daarnaast is er van maandag tot en met vrijdag activiteitenbegeleiding van 9.00-

17.00. Ook zijn er vrijwilligers die een belangrijke rol vervullen als assistent 

activiteitenbegeleider, kok, assistent kok, klusser of chauffeur. Het rooster ziet er 

als volgt uit: 

7.30-11.30   11.30-15.30 15.00-23.00 22.30-8.00     
               
Begeleider + Begeleider + Begeleider + Begeleider +   
               
Begeleider Begeleider Begeleider Slaapwacht   
               
Begeleider Begeleider Begeleider       
               
Begeleider ADL     Begeleider       
extra              
               
Begeleider ADL               
extra              
               
Begeleider ADL               
extra              
               
        15.30-19.30       
              
        Kok + ass. kok       
              

9.00-17.00 (ma t/m vrij)         
              

Activiteitenbegeleider + ass. activiteiten         
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Indeling werkzaamheden 

Dag 

    Wat     Wie     Activiteiten       

7.00-8.00 ADL zorg Begeleider ADL extra Vanaf 7.00 alarmen opvolgen en adl 
verlenen 

7.30-8.00 Overdracht Nachtdienst Overdragen bijzonderheden   
Team dag Taken verdelen 

Van 8.00 alarmen opvolgen en adl 

verlenen 

8.00-
10.00 

Ontbijt Begeleider 1 Voorraad aanvullen, ook vast voor de 
lunch 
Koffie, thee, melk, jus d'orange en extra 

beleg en brood klaarzetten 

Bewoners helpen met eten 
Tafels afruimen met bewoners 
Deur openen 
Telefoontjes van buiten opnemen 

  ADL zorg Begeleider 2 Bewoners helpen bij het opstaan en 
wassen 

  
 

Begeleider ADL extra 
3 

Bewoners helpen bij het opstaan en 
wassen 

  
 

Begeleider ADL extra 
4 

Bewoners helpen bij het opstaan en 
wassen 

  
 

Begeleider ADL extra 
5 

Bewoners helpen bij het opstaan en 
wassen  

Medicatie delen en 
voorbehouden 

handelingen 

Begeleider + Medicatie delen en toedienen 
Bijspringen in ADL zorg 

Voorbehouden handelingen uitvoeren 

10.00-
12.00 

(Groep) Activiteiten Activiteitenbegeleider Groepsactiviteit organiseren in één van 
de  
woonkamers 

  
Begeleider 1/2 Groepsactiviteit organiseren in één van 

de  
woonkamers  

Begeleiding  
woonkamers, koffie 

Begeleider 1 Zorgen voor sfeer in de woonkamers 
(muziekje, tv, spelletje) 
Deur openen 

Telefoontjes van buiten opnemen 
Zorgen voor drinken en iets lekkers 

(koffie, thee 
,sap en iets lekkers van de lijst op de 

koelkast 

12.00-
13.30 

Lunch Begeleider 1/2 Lunch voorbereiden 
(afspreken wie wat doet); Tafels dekken 
samen met bewoners; Bewoners 

begeleiden 
naar de tafel/ Tafelindeling (afstemmen 
met  
team wie wat doet); Tafel afruimen me 
bewoners en vaatwassers inruimen 

13.30 Toiletrondes Begeleider + 

 

Begeleider 1/2 

Medicatie delen en mee helpen 

bewoners naar toilet, bed of rusten. 
 

Bewoners naar het toilet helpen 
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Rusten Begeleider + 

Begeleider 2 

 

Bewoners helpen bij het naar bed gaan 
 

14.30-
16.30 

(Groeps)Activiteiten Activiteitenbegeleider/ Groepsactiviteit organiseren in één van 
de  

  
 

  
  

Begeleider 

1/2 

 
woonkamers 

   

 
Vliegende keep Begeleider + 

Begeleider 1/2 
Vraagbaak, Rapporteren 
Rapporteren 

15.00 Opruimen Begeleider 1/2 Toiletten nalopen; vuilnisbakken legen 
Vaatwassers uitruimen; schone 
handdoek, 
theedoek, vezeldoekje (blauw); 

woonkamers 
en keukens netje 

15.00-
15.30 

Overdracht Begeleider + 
Team avonddienst 

Overdragen bijzonderheden 

 

Avond 

    Wat     Wie     Activiteiten       

15.30   Begeleiding   Begeleider 1   Zorgen voor sfeer in de 
woonkamers   

    woonkamers, 
thee, 

    
 

  (muziek, tv, spelletje) 
 

  
    borrel 

 
    

 
  Deur openen 

  
  

                Telefoontjes van buiten 

opnemen   

    ADL zorg 
  

  Begeleider +   Bewoners helpen bij het 
opstaan, medicatie uitzetten 
voor de avond   

          Begeleider 
2/3 

  Bewoners helpen bij het 
opstaan   

    Toiletrondes   Begeleider 
1/2 

  Bewoners naar het toilet helpen 
  

17.00 Medicatie delen en 
voorbehouden 
handelingen 

Begeleider + 
 

Medicatie delen en toedienen 
Bijspringen in ADL zorg 
Voorbehouden handelingen uitvoeren 

    Avondeten   Kok     Maaltijd voorbereiden     
      

 
    

 
  Afstemmen met begeleider 1 wat 

bewoners 
      

 
    

 
  kunnen doen 

  
  

      
 

    
 

  afwas doen en keuken schoon 
achterlaten 

                
 

  

          Begeleider 1/2/3 
  

Tafel dekken samen met bewoners 
(afstemmen met team wie wat doet) 
Bewoners begeleiden naar beneden 

voor eten 
Bewoners begeleiden naar de tafels 
(afstemmen met team wie wat doet) 

      
 

  

      
 

  

      
 

  

          

          Begeleider 1   Deur openen       
                Telefoontjes van buiten 

opnemen   

19.30   Zorg     Begeleider +   Bewoners helpen bij het naar bed gaan 

 Medicatie delen 

          Begeleider 
2/3 

  Bewoners helpen bij het naar bed gaan, 
rapporteren 



18 
 

    Bewoners 

aangenaam bezig 
houden,  
Opruimen 

Begeleider 1 spelletje, kleuren, gesprek 

Vuilnisbakken legen 
Vaatwassers uitruimen 
Schone handdoek, theedoek, 
vezeldoekje 
Woonkamers en keukens netjes  
Toiletten nalopen 

    

    

    

    

    Vliegende keep 
 

Begeleider + Vraagbaak 
Signaleren en rapporteren     

22.30-

23.00 

Overdracht   Begeleider +           

  
          Nachtdienst             
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Praktische zaken 

Uitleg gebruik telefoons 

400 is de telefoon voor de nachtdienst 

401 is van de begeleider plus ochtend en avond 

407 is de huiskamer 

De rest is voor de overige collega’s en worden voor de dienst verdeeld 

Als je ’s morgens begint staan de telefoons nog op stil. 

Je haalt hem van stil af door menu => instellingen => stil => uit. 

Je komt er weer uit door op annuleren te drukken. 

Je kan de telefoon op toets blokkering zetten dit doe je door de linker knop onder 

het scherm en dan * in te drukken achter elkaar dan komt er vrijgeven te staan. 

Op dezelfde manier haal je hem ook weer van toets blokkering af. 

Opnemen en bellen 

Je neemt de telefoon op met het hoorntje. Als er 600 in het beeld staat is er 

iemand bij de voordeur. Je neemt op met goedemorgen/middag/avond u spreekt 

met ….  

Staat er een nummer of anonymous in het scherm dan is het een lijn van buiten 

af. Dan neem je op met goedemorgen/middag/avond Ridderspoor u spreekt met 

…. 

Je hoeft geen 0 in te toetsen om naar buiten te kunnen bellen. Indien de 

telefoons niet werken hebben we op het ontmoetingscentrum op het 

aanrechtblad een mobiele telefoon liggen voor noodgevallen. 

Voordeur 

Je kan de deur openen via de telefoon als je contact hebt door #1#1 in te 

toetsen dan zegt het toestel “one open door”. 

LET OP DOE DIT ALLEEN IN NOODSITUATIES WAARBIJ JE MET GEEN 

MOGELIJKHEID ZELF DE DEUR OPEN KUNT DOEN. ANDERS ALTIJD NAAR DE 

DEUR TOE LOPEN EN IEMAND WELKOM HETEN EN OPLETTEN DAT ER 

NIET IEMAND ONGEMERKT NAAR BUITEN GAAT. 

Noodknop 

Er zit op elke telefoon een noodknop aan de boven kant. 

Als je deze lang indrukt krijgt ieder toestel een noodoproep collega te zien ook 

degene in de huiskamer. 
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Dit is alleen voor noodgevallen. 

B.v. als iemand gevallen is en je alle hulp kan gebruiken of in een bedreigende 

situatie iedereen moet altijd hierop reageren. Dus stop waar je mee bezig bent 

en ga opzoek naar de collega die hulp nodig heeft. Helaas kun je niet zien waar 

iemand zich bevind of welk toestel het was dus het is wel even zoeken of bellen.
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Persoonlijke verzorging 

Ridderspoor is een huis waar de bewoners er netjes uitzien. 

Ook het huis wordt aan alle kanten netjes gehouden dit is een uitstraling die wij 

hanteren. 

Denk verder aan hygiëne, uiterlijk vertoon en veiligheid voor jezelf en bewoners. 

Het is je eigen verantwoording hoe je eruitziet.  

Maar denk ook aan je opleiding wat je geleerd hebt. 

Voorstellen 

Omdat je hier nieuw bent willen we je vragen een e-mail en een foto te sturen 

naar secretariaat@kingarthurgroep.nl.  

Hierin laat je weten: 

 Hoe je heet 
 Vertel iets over jezelf 
 Wat zijn je hobby's 

 Wat kom je hier doen 
 Hoe lang kom je mee lopen 

 Wat zijn je doelen 
 Welk niveau heb je of ga je doen 

 

Dit zodat iedereen al een beetje weet met wie we te maken krijgen. 

Rooster en Mailadressen 

Bij ziekte of vakanties zoek je zelf voor vervanging. Zoek altijd iemand die van 

minimaal hetzelfde niveau is als jezelf bent. 

Vervanging kan je aan je collega’s vragen of een mail sturen aan: 

teambegeleidersridderspoor@kingarthurgroep.nl en/ of 

teambegeleidersplusridderspoor@kingarthurgroep.nl 

Wijzigingen geef je door aan het rooster via Rooster@kingarthurgroep.nl 

De facturen worden betaald op basis van het rooster, dus zorg dat je een 

verandering tijdig doorgeeft. 

Het rooster vind je in Qurentis onder: standaarddocumenten/ Ridderspoor/ 

Rooster. 

 

 

mailto:secretariaat@kingarthurgroep.nl
mailto:teambegeleidersridderspoor@kingarthurgroep.nl
mailto:teambegeleidersplusridderspoor@kingarthurgroep.nl
mailto:Rooster@kingarthurgroep.nl

