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Welkom bij het Individueel 

Begeleiden Thuis 

“Maatwerk is het motto” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   



2 
 

Inhoud 
Welkom bij Individuele begeleiding thuis................................................................................ 1 

Visie, missie en werkwijze ............................................................................................................ 3 

Visie .................................................................................................................................................. 3 

Missie ............................................................................................................................................... 3 

Kernwaarden ............................................................................................................................... 3 

Algemene aandachtspunten ......................................................................................................... 4 

De mens zien ............................................................................................................................... 4 

Kwaliteit ......................................................................................................................................... 4 

Communicatie ............................................................................................................................. 4 

Werkwijze ............................................................................................................................................ 5 

Wie doet wat ....................................................................................................................................... 6 

Extra rollen ................................................................................................................................... 7 

Voorstellen ................................................................................................................................... 7 

 

 

  



3 
 

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 wat wij willen doen en met wie wij omgaan. 

In onze visie moet je ook kunnen blijven kiezen als je met dementie of andere 

vormen van zorg te maken krijgt. 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 gaat uit van mogelijkheden en behoeften en niet uit van 

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

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. 

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  

 
 

Ondersteuning Mantelzorger 
Ook familie krijgt te maken met veel veranderingen. Ondersteuning van de 
mantelzorger is ook bij Individuele Begeleiding Thuis (IBT) belangrijk.   
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Algemene aandachtspunten 

De mens zien 

Bij iedere zorgvrager waar je als begeleider mee te maken krijgt proberen we 

altijd de mens achter het ziektebeeld te blijven zien. Ondanks de ziekte, heeft 

iedereen een eigen verleden, heden en toekomst. Ook kan en wil elke zorgvrager 

nog iets. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Dit geldt voor de zorgvrager, 

maar ook voor de begeleider(s). 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 zorgvrager en elke begeleider en trekken wij in het dagelijkse 

leven van de zorgvragers 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: 

• Verzamel bij de intake informatie met bijzonderheden over de zorgvrager 

en noteer die in Qurentis. 

• Heb je zelf de intake niet gedaan, vraag het na bij je collega 

• Lees, indien al beschikbaar bij de start, het profiel en zorgplannen van je 

zorgvrager. 

• Noteer minimaal een keer per week je rapportage met bevindingen in 

Qurentis   

• Als je de begeleiding met een collega doet, lees elkaars rapportages 

• Noteer een verontrustend signaal niet alleen in Qurentis maar deel het 

met de casemanager, POH-er, huisarts of familie 

• Meld incidenten. 

Communicatie 

Communicatie is essentieel. Omdat je als zelfstandige zelf verantwoordelijk bent 

voor de vervanging als je bijvoorbeeld ziek bent is het essentieel dat je 

rapportage je collega die jou moet vervangen voldoende handvatten geven om 

aan de slag te kunnen. 

Naast het kunnen volgen van voortgang en eventuele achteruitgang van de 

zorgvrager is de rapportage ook een bron van informatie voor je vervanger. Het 

is belangrijk dat in een rapportage goed staat wat de zorgvrager kan, wil en 

vooral niet wil. Met die kennis kunnen we de kwaliteit van zorg blijven 

waarborgen.  

Soms werk je met een aantal collega’s in een team rondom een zorgvrager en 

dan is het nog belangrijker 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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Werkwijze  

Opdrachten 

Er zijn verschillende manieren waarop je een opdracht kunt verwerven. 

De opdrachten worden soms via het regionale team uitgezet (je kunt dan 

persoonlijk benaderd worden of het gaat via de interne teammail) en soms wordt 

een uitvraag breed uitgezet door de kwartiermakers of de organisatie. 

Je kunt per mail reageren en dan kijkt de collega die de opdracht heeft uitgezet 

wie in dit specifieke geval de meest geschikte zorgverlener is.  

Let op: reageer alleen als je ook daadwerkelijk kunt op de genoemde tijdstippen. 

Wil iemand begeleiding op maandag dan moet er dus op die dag ruimte in jouw 

agenda zijn.  

We vinden het prettig als de zorgverleners bekend zijn met de omgeving van de 

zorgvrager. Het is fijn als je weet waar je kunt wandelen, terrasjes kunt pikken, 

zwemmen, welke winkels je kunt bezoeken of andere mogelijkheden voor 

activiteiten kent. Je kunt dat natuurlijk aan je collega’s vragen.   

Het kennismaken met de nieuwe zorgvrager doe je soms met diegene die de 

intake heeft gedaan en soms doe je dat alleen. Daarna heb je wel even contact 

met de collega die de intake heeft gedaan en doe je verslag van je ervaringen.   

Vaste gezichten 

We werken bij voorkeur met vaste zorgverlener bij een zorgvrager. Dat wekt 

vertrouwen en een bekend gezicht is voor een zorgvrager belangrijk. Ook een 

mantelzorger (die vaak al veel verschillende zorgverleners over de vloer krijgt) 

vindt dit vaak prettig. 

Overeenkomst en rapportage 

Zodra je bent gestart als zorgverlener ontvang je een overeenkomst van 

opdracht en krijg je toegang tot het zorgsysteem Qurentis zodat je kunt 

rapporteren. Je ontvangt tevens een handleiding voor Qurentis. 

In Qurentis staat ook veel algemene informatie waar je in je dagelijkse werk wat 

aan kunt hebben. Over protocollen bijvoorbeeld. Ook je uren regustreer je in 

Qurentis.  

Uitbreiding en vervanging 

Is het aantal geïndiceerde uren te veel voor een zorgverlener dan zoeken we een 

vaste collega (of meerdere) om een team mee te vormen. Wordt het aantal uren 

uitgebreid terwijl jij al enige tijd bij een zorgvrager komt dan kun je dit ook zelf 

doen. Je doet een uitvraag binnen je eigen regio team of via 

ibt@kingarthurgroep.nl. 
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Als je ziek bent of op vakantie wil moet je zelf een vervanger zoeken. Vraag 

altijd eerst aan de familie of ze dat willen. Sommige families willen tijdens de 

vakantie liever geen vervanging. 

Vraag bij vervanging of de collega tijdelijk toegevoegd kan worden aan de 

zorgverlener in Qurentis zodat hij of zij zich kan inlezen. 

Zorgplan 

Ongeveer zes weken nadat je bij een zorgvrager bent gestart plan je een 

zorgplangesprek. Daarbij nodig je de mantelzorger en eventueel overige 

familieleden uit. Ook de casemanager, de POH-er of de Thuiszorg kan hiervoor 

worden uitgenodigd. 

Voor het schrijven van een zorgplan mag je een uur declareren, voor het voeren 

van het zorgplangesprek mag je de gebruikte tijd declareren. 

Plan het gesprek bij voorkeur niet bij de zorgvrager thuis. Het gesprek gaat vaak 

ook over de mantelzorger en die kan niet altijd vrijuit spreken als de zorgvrager 

aanwezig is. 

Kennisontwikkeling 

Je kunt als zorgverlener deelnemen aan de zogenaamde Kennisbijeenkomsten 

die KAG vier keer per jaar organiseert. Daarin behandelen we onderwerpen waar 

jij als zorgverlener voor mensen met geheugenproblemen wat aan hebt. We 

bieden deze aan, maar je kunt de uren en reistijd niet declareren. 

Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten kun je aan de hand van casuïstiek zaken bespreken 

waar je in je werk tegen aan loopt.  

Ook als je geen eigen casus hebt zijn deze bijeenkomsten leerzaam. Deze uren 

kun je declareren, de reistijd niet. 

Praktische informatie 

De werkwijze en andere praktische informatie over de organisatie kan je terug 

vinden op de website.     

Wie doet wat 

Zelforganiserende teams 

Werken in zelforganiserende teams betekent dat we alles met het hele team 

oplossen. Iedereen doet waar hij goed in is. Er zijn verschillende rollen binnen 

een zelforganiserend team. Vraag even bij je team naar de details. 
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Het staat je vrij om, indien mogelijk, aan te sluiten bij een zelforganiserend 

team. Het is ook mogelijk om alleen als begeleider te werken, zonder extra rollen 

en taken. 

Extra rollen 

Een aantal teamleden heeft een extra rol in het team: 

Matching : contact verwijzers, match zorgvraag/ zorgverlener 
Netwerken : PR, relatiebeheer 

Kwaliteit : kennis, intervisie, zorgplannen, rapportages, protocollen 
Bedrijfsvoering: terugkijken en vooruitkijken: het aantal zorgvragers, de 

productiviteit, het aantal zorgverleners. 
 
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 

 

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

 

 

mailto:secretariaat@kingarthurgroep.nl

