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King Arthur Groep: Thema Cliënt centraal 

 

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Psychogeriatrie.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 8,3 

 

Cliënt centraal: ‘De mens zien’ hart voor dementie 

Het doel binnen dit thema is het centraal stellen van de individuele cliënt. Belangrijk element hierbij 

is het creëren van bewustwording bij professionals dat elke cliënt unieke wensen en behoeften heeft. 

Het zoeken naar een benadering om meer bij deze individuele behoeften aan te sluiten heeft namelijk 

een merkbaar effect op cliënten – op hun gemoedstoestand, hun gevoelsleven, hun gedrag en de sfeer 

op de afdeling. De deelnemende zorgaanbieders hebben vanuit verschillende invalshoeken aan dit 

thema gewerkt. De verbeterplannen variëren van het betrekken van de cliënt bij de besluitvorming 

in de organisatie, het beter leren kennen van cliënten en daar de zorg individueel op aanpassen, de 

verhuizing naar een verpleeghuis zo prettig mogelijk laten verlopen en het beter laten samenwerken 

van professionals en familie rondom de dagelijkse zorg voor de cliënt. 

 

Het doel van het verbeterplan van de King Arthur Groep was om de bewoners, naasten en 

zorgverleners in hun kracht te zetten en een lerende organisatie te worden. De aanpak bestaat uit 

drie deelprojecten: ‘Communicatie’, ‘In je kracht’ en ‘Continue verbeteren’. Het beoogde resultaat 

was om een cyclus van continue verbetering op te zetten. 

- Deelproject ‘Communicatie’: Familie en naasten hebben de informatie die zij willen over de 

zorg en begeleiding van hun naaste.  

o In afstemming met naasten wordt afgesproken hoe vaak zij welke informatie op welke 

manier willen ontvangen; 

o De wensen en behoeften van bewoners zijn inzichtelijk, zodat een zorgverlener 

hiervan altijd op de hoogte is.  

- Deelproject ‘In je kracht’: Bewoners, familieleden, vrijwilligers en zorgverleners doen waar 

zij goed in zijn en vervullen een rol die bij hen past.  

o Invoering van ‘De mens zien’ in de zorgplancyclus: een methode waarbij gekeken 

wordt wat de meest opvallende eigenschappen zijn van een bewoner. 

o Inrichting van het huis is aangepast zodat bewoners en familieleden zoveel mogelijk 

hun eigen weg weten te vinden en minder afhankelijk zijn van de zorgverleners. 

- Deelproject ‘Continu verbeteren’ (Lerende organisatie): In dialoog met de zorgverleners, 

zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers wordt de zorg- en dienstverlening continu 

afgestemd en verbeterd. 

o Een verbetercyclus invoeren, om zorgen, signalen en verbeterpunten beter op te 

pakken. 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: Volgens de projectleider van de King Arthur Groep geven zij als organisatie invulling 

aan ‘De mens zien’ als leidend principe in de organisatie en laat dat onder andere zien door 

snel en adequaat te anticiperen op nieuwe maatwerkmogelijkheden als de bewoners dat nodig 

hebben. Een voorbeeld hiervan is de verschuiving in het activiteitenaanbod, omdat bleek dat 

bewoners een forsere zorgvraag hadden. In plaats van een aanbod waar activiteiten voor 

bewoners zelf centraal staan wordt er nu meer comfort geboden op verschillende manieren, 

zodat bewoners ook in een palliatieve fase nog een prettig passende daginvulling ervaren. 

Daarnaast geeft de projectleider aan dat ze voor de zwaardere zorgvragers de locatie en de 

tuin opnieuw ingericht hebben. De woning is prikkelarmer ingericht, de verlichting is 
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aangepast en de tuin is meer gericht op beleving. De activiteiten zijn aangepast aan de nieuwe 

doelgroep, zij krijgen nu activiteiten die gericht zijn op het bieden van comfort, zoals 

handmassages en achtergrondmuziek. Cliënten zijn zichtbaar rustiger en maken een tevreden 

indruk. 

- Mantelzorger: Familieleden geven bij de projectleider aan blij te zijn met de verzorging en 

aandacht voor hun naaste. Door gebruik te maken van de vragenlijst ‘Persoonskenmerken’ 

weet de familie dat de cliënt echt wordt gezien. Bovendien worden veranderingen in gedrag 

ook zichtbaar en besproken. Tijdens dit project heeft de mantelzorger toegang gekregen tot 

het ECD, waardoor de ontwikkelingen beter gevolgd kunnen worden. Hierdoor wordt de 

betrokkenheid van familie en het sociaal netwerk groter. 

- Professional: De projectleider ziet dat door het inzetten van de vragenlijst 

‘Persoonskenmerken’ en het gesprek met de naasten hierover, medewerkers de cliënten 

beter leren kennen en beter aansluiten bij de behoeften. De leidende principes van de 

organisatie zijn uitgewerkt als kader en richtlijn in de organisatie om te borgen dat de 

kwaliteit van leven van bewoners voortdurend centraal staat in de zorg en ondersteuning. 

Met alle teams zijn gesprekken gevoerd om de vertaling ervan naar de eigen werkzaamheden 

te maken. Daarnaast is de Ronde Tafel methodiek ingevoerd. Dit is een vorm van zeggenschap 

en medezeggenschap voor alle betrokkenen bij de King Arthur Groep. Iedereen kan 

verbetervoorstellen doen, is uitgenodigd om deel te nemen aan de Ronde Tafel en beslist 

mee. Deze verbetervoorstellen worden vervolgens geïmplementeerd beleid in de organisatie. 

Afspraken voor de werkwijze zijn gestandaardiseerd en voor iedereen inzichtelijk op de 

website. Dat is niet alleen efficiënt, maar biedt ook houvast voor nieuwe medewerkers, 

vrijwilligers en familie van bewoners. Daarnaast hebben medewerkers een besloten 

Facebook-pagina aangemaakt, waarop zij informatie delen over de bewoners om elkaar goed 

te kunnen informeren. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Ronde Tafel methodiek: De Ronde Tafel Methodiek is een sociocratische aanpak om besluiten 

te nemen op basis van consent. Dat houdt in dat een besluit wordt genomen, wanneer geen 

van de aanwezigen overwegend bezwaar heeft tegen het besluit. Iedereen die betrokken is 

bij de organisatie mag voorstellen indienen, iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan 

de Ronde Tafel en besluit mee over het voorstel op basis van consent. De gesprekken vinden 

volgens een vaste methode plaats, waarbij gelijkwaardigheid in het gesprek en bij de 

besluitvorming voor alle deelnemers geborgd is. Deze aanpak is ontwikkeld om uitvoering te 

geven aan de deelprojecten ‘Communicatie’ en ‘Continue verbeteren’. De Ronde Tafel 

methodiek is opgenomen in de publicatie Nieuwe vormen voor Medezeggenschap van 

Waardigheid en trots, gebaseerd op de ervaringen van deelnemers aan het thema ‘Cliënt 

centraal’.  

- Persoonskenmerken: Voor elke zorgplanbespreking wordt voor elke bewoner door drie 

medewerkers/vrijwilligers een aantal persoonskenmerken benoemd door gebruik te maken 

van de vragenlijst ‘Persoonskenmerken’. Dit product is opgenomen op www.kenjeclient.nl 

van Waardigheid en trots en sluit aan op het project ‘In je kracht’.  

- Infographic Leidende Principes: Ondersteunend aan de visie en missie zijn er vijf leidende 

principes geformuleerd:  de mens zien, iedereen is welkom, betrouwbare partner, de dialoog 

zoeken en denken in mogelijkheden. Deze zijn inzichtelijk gemaakt met korte toelichting en 

illustraties. Doel is om de kernwaarden te verhelderen, intern en extern. De leidende 

principes helpen als meetlat bij de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Dit sluit aan op 

het project ‘Continue verbeteren’. 

 

 

https://www.kenjeclient.nl/instrumenten/persoonskenmerken/
http://www.kingarthurgroep.nl/Werkenbij/KAGje.aspx
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/medezeggenschap-king-arthur-groep-samen-beslissen-ingebrachte-ideeen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/medezeggenschap-king-arthur-groep-samen-beslissen-ingebrachte-ideeen/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/nieuwe-vormen-medezeggenschap/
http://www.kenjeclient.nl/
http://www.kingarthurgroep.nl/Werkenbij/Leidendeprincipes.aspx
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Vervolgstappen voor de toekomst 

De aandacht gaat er nu naar uit om deze beweging in stand te houden. Omdat het eigenaarschap en 

de zelfstandigheid van medewerkers is toegenomen nemen zij zelf initiatief om dilemma’s te 

bespreken. Na verloop van tijd worden de leidende principes weer opnieuw onder de aandacht 

gebracht door de projectleider of de directie indien nodig. De organisatie blijft inzetten op leren en 

ontwikkelen en gezamenlijke besluitvorming, mede ondersteund door de Ronde Tafel methodiek.  

 

Tips & Tops 

- Leidende principes expliciet maken die passen bij de visie, deze breed verspreiden binnen de 

organisatie, zodat er heldere richtlijnen zijn die voor eigenaarschap en draagvlak zorgen. 

- Zoek de dialoog op met naasten, familieleden, professionals. Uitwisselen van informatie is 

belangrijk om de betrokkenheid te vergroten. Dankzij aandacht voor verschillende 

perspectieven kan men beter passende zorg en ondersteuning bieden.  

- Zorg voor een goede aansluiting bij de werkgroepen op de werkvloer om de verbinding te 

houden.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/king-arthur-groep/ 

http://www.kingarthurgroep.nl 

https://www.waardigheidentrots.nl/themas/persoonsgerichte-zorg/medezeggenschap/  

https://www.kenjeclient.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/nieuwe-vormen-medezeggenschap/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/king-arthur-groep/
http://www.kingarthurgroep.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/themas/persoonsgerichte-zorg/medezeggenschap/
https://www.kenjeclient.nl/

