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Woord vooraf 

Dit is het strategisch plan van zorgcentrum het  Anker. Dit plan verwoordt de richting van het Anker in 
de komende jaren. Een periode waarin het Anker met grote veranderingen in de ouderenzorg wordt 
geconfronteerd. Veranderingen die impact hebben op organisatie en medewerkers en ons voor forse 
uitdagingen stellen. Deze uitdagingen willen wij met ambitie, vertrouwen en hoop aangaan, in het 
belang van alle ouderen die van ons zorg en diensten ontvangen of bij ons wonen.  
Het strategisch plan sluit aan bij verschillende projecten die in uitvoering zijn genomen in 2017. Met 
als doel om het Anker toekomstbestendig te maken voor de bewoners die zware, complexe zorg 
vragen en de medewerkers en vrijwilligers die daar een bijdrage aan leveren. 
Thans staan we voor de grote uitdaging om de organisatie te laten aansluiten bij kleinschalig wonen en 
om te vormen naar teams die in een bepaalde mate zelfstandig werken. De focus hierbij ligt op 
attitude, communicatie en samenwerking. Samen vormen ze de peilers van een 
cultuurveranderingstraject in de komende jaren.  
 
De naam het Anker is het symbool van de christelijke hoop. Dat gaf velen moed, kracht en vertrouwen 
om verder te gaan, ondanks de nodige zorgen in de afgelopen jaren. Deze hoop is niet minder nodig 
naar de toekomst toe. Daar mogen we allen toe opwekken. En het zien op Jezus Christus, onze Hoop, 
geeft altijd weer vertrouwen om verder te gaan.  In de Bijbel vanuit Hebreeën 6:19 worden we daar 
ook in bemoedigd, als daar staat: "Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en 
onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel". 
Vanuit deze hoop en vanuit het opengaan van Gods Woord in het Anker mogen we de komende jaren 
ingaan en met vertrouwen de zorg aan de bewoners in het Anker, Schenkhof en Veilinghof in de 
komende jaren verlenen. Dat Gods zegen nog moge rusten op deze Ankerplaats en allen die hier bij 
betrokken zijn.  
 
Dick van Bodegraven 
Directeur/bestuurder 
november 2017 
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1. Inleiding 

Het Anker heeft begin dit jaar stil gestaan bij haar 50-jarig jubileum. Een mooie mijlpaal die wij 

samen met allen die wonen, werken en betrokken zijn bij het Anker groots gevierd hebben.  Tijdens 

dit jubileum is uitgebreid stilgestaan bij de positie die het Anker zich de afgelopen jaren verworven 

heeft binnen en buiten Kesteren als belangrijke speler binnen de ouderenzorg. Een bekende slogan 

geeft echter aan dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Het is exact 

om deze reden dat het Anker zich de komende periode wil richten op verandering en vernieuwing. 

Om verschillende redenen is hiervoor in de afgelopen jaren wat minder aandacht geweest. Tegelijk 

zien we dat de maatschappij verandert, de zorgvraag van cliënten complexer wordt en de overheid 

andere eisen stelt aan zorgaanbieders. Onder andere verwoord in het nieuwe kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. 

Na een bestuurswisseling eind 2016 is het Anker de afgelopen maanden intensief bezig geweest met 

het nadenken over en het uitwerken van plannen die het Anker toekomst bestendig moeten maken. 

Het is om deze reden dat dit strategisch beleidsplan in aangepaste versie wordt gepresenteerd. 

Uitwerking van de gemaakte plannen heeft op dit moment prioriteit boven een intensief traject van 

het organisatiebreed opstellen van een meerjarenbeleidsplan.  

In dit beleidsplan willen we stilstaan bij wat ons drijft en onderscheid. Willen we de 4 belangrijkste 

organisatieplannen voor de komende 2 jaar kort toelichten, waarna een beeld geschetst wordt waar 

het Anker wil staan begin 2019. 

Ons streven is om eind 2018, samen met medewerkers en andere betrokkenen binnen het buiten het 

Anker, een traject op te starten om te komen tot een gedragen meerjaren beleidsplan voor een 

periode van minimaal 5 jaar. 
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2. Wat drijft ons en waar onderscheiden we ons in 

Het Anker is een protestant-christelijk zorgcentrum in Kesteren. Het bieden van wonen, zorg en 

welzijn is haar belangrijkste kerntaak. Daarnaast bieden we verschillende vormen van 

dienstverlening, zoals thuiszorg, eerstelijns verblijf, dagbesteding en huishoudelijke hulp. De primaire 

doelgroep wordt gevormd door inwoners van de gemeente Neder-Betuwe, maar ook omliggende 

gemeenten  in het rivierengebied. 

Bovenstaande is verwoord in de missie van het Anker, die luidt als volgt: 

Het Anker biedt zorg & dienstverlening en huisvesting aan ouderen die hiervoor in 

aanmerking willen en kunnen komen.  Ze wil dit doen vanuit de Bijbelse visie op zorg en ziet 

de zorg aan ouderen als een door God gegeven opdracht. 

Deze missie vloeit voort uit de onderstaande visie op de mens en het leven: 

 Wij waarderen het leven van ieder mens als een bijzondere vorm van leven. In de Bijbel 

wordt het specifieke van de mens onder woorden gebracht met de benaming: “Beeld van 

God”. Elk mens is een kostbaar geschenk uit Gods hand. Uniek, gelijkwaardig aan elk ander 

mens en blijvend kostbaar, hoe geschonden en hulpbehoevend deze mens ook is.  

Hoe bovenstaande vertaald wordt naar de visie op welzijn, zorg en dienstverlening komt in hoofdstuk 

4 aan de orde. 

Het onderscheid dat het Anker wil bieden ten opzichte van andere zorgorganisaties ligt grotendeels 

besloten in onze identiteit, zoals verwoord in bovenstaande missie en visie. Praktisch betekent dit 

dat deze identiteit zichtbaar en hoorbaar is binnen alle geledingen van het Anker. In de wijze waarop 

medewerkers zich presenteren, met elkaar en anderen communiceren en keuzes die gemaakt 

worden bij o.a. personeelswerving en welzijnsactiviteiten. Ook in het dagelijks contact met cliënten 

krijgt onze identiteit vorm in gesprekken over geloofsbeleving, keuzes t.a.v. medisch ethische 

vraagstukken of andere vraagstukken waarbij geloof een rol speelt.  
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3. Uitwerking ontwikkelplannen Anker 

Zoals in de inleiding benoemd zijn er in de afgelopen maanden, onder de paraplu van het centrale 

thema ‘Cliënt in regie’ een 4-tal plannen ontwikkeld met als doel het Anker toekomstbestendig te 

maken. Deze plannen hebben betrekking op aanpassing van het gebouw en de techniek als ook op de 

bedrijfsvoering, het terugdringen van kosten en kwaliteitsverbetering. Onderstaand een korte 

uitwerking van de plannen. 

1. Projectplan Veilige Vrijheid  

Met het vervangen van het zorgoproepsysteem en daaraan gekoppeld de telefooncentrale 

wordt de inzet van domotica mogelijk gemaakt. Met het toepassen van domotica wordt de 

vrijheid (en daarmee de regie) van de cliënten vergroot zonder dat de veiligheid in het 

geding komt. Een belangrijk verbetering in de zorg-, en dienstverlening aan cliënten met 

dementie. Naar verwachting zal het aantal cliënten met dementie de komende jaren 

toenemen en het Anker wil hier goed op voorbereid zijn. De inzet van domotica leidt naar 

verwachting tot een verbetering in de kwaliteit en een andere inzet van medewerkers. 

Doordat met name in de nacht het lopen van rondes vervangen kan worden door 

cameratoezicht op afstand. 

 

2. Huisvestingsplan 

Aanpassingen aan het gebouw zijn nodig om de toenemende vraag naar complexe en 

kleinschalige zorg te kunnen bieden. In het plan wordt uitgewerkt hoe grotere afdelingen 

opgedeeld worden in kleinere eenheden met elk een eigen huiskamer. Met als doel het 

welzijn van de cliënt te vergroten. Dit willen we bereiken door de zorg-, en dienstverlening 

beter af te stemmen op de wensen van de cliënt door met een kleiner team rond de cliënt te 

werken. Het aantal verpleeghuisplaatsen (psychogeriatrie) wordt van 12 naar 24 plaatsen 

uitgebreid, waarbij door de inzet van bovengenoemde domotica de vrijheid en veiligheid van 

cliënten zo optimaal mogelijk wordt gerealiseerd. 

 

3. Organisatieplan 

In het organisatieplan wordt uitgewerkt hoe de organisatie zich toekomstbestendig dient te 

ontwikkelen. De verandering van grote, functiegerichte teams naar kleine, integrale en zelf 

organiserende teams vormt een belangrijk onderdeel. Dit gaat gepaard met het vervallen 

van een aantal bestaande functies hetgeen grote impact heeft binnen de organisatie. 

Inmiddels wordt hard gewerkt aan het tot stand komen van een sociaal plan om 

medewerkers de noodzakelijke bescherming te bieden. 

 

4. “Anders denken, anders doen”, leer- en ontwikkelprogramma als onderdeel van het 

programma Waardigheid en trots van het ministerie van VWS 

Door deelname aan dit, door VWS gesubsidieerde programma, dient de kwaliteit van de 

zorg-, en dienstverlening vergroot te worden. De uitgangspunten van het nieuwe 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden hierin geïntegreerd. Het programma wordt 

intensief begeleid door een externe coach van Waardigheid en trots die het Anker 

gedurende anderhalf jaar lang zal begeleiden. Vanuit dit programma zal ook veel aandacht 

zijn voor de invoering van zelforganisatie binnen de teams. 
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4. Wat wil het Anker bereiken op gebied van wonen, zorg en welzijn 

In hoofdstuk 2 hebben we beschreven hoe het Anker kijkt naar mensen, als uniek, kostbaar en 

geschapen naar Gods beeld. Zoals daar geschetst heeft dit invloed op de wijze waarop we de zorg-, 

en dienstverlening vormgeven. Door de uitwerking van eerdergenoemde plannen willen we hierin 

een belangrijke verbeterslag aanbrengen. In dit hoofdstuk willen we beschrijven wat dit betekent 

voor de zorg-, en dienstverlening in het Anker de komende anderhalf jaar. Allereerst door het 

formuleren van de zorgvisie die hierbij leidend is. 

Zorgvisie 

Onze zorgvisie is gebaseerd op Gods Woord met als voorbeeld hoe de Heere Jezus zelf omging met 

de medemens. In onze afhankelijkheid van Zijn Zegen, bieden we zorg aan ouder wordende mensen. 

We willen dit doen met oog voor de eigenheid en zelfstandigheid van de cliënten. De zorgverlening 

dient gericht te zijn op het ondersteunen en versterken van de eigen regie van de cliënten, hetgeen 

betekent dat: 

 De cliënt zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen en wanneer dit niet meer mogelijk is, de 

situatie in het Anker de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderd. 

 De cliënt zelf verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud en richting van zijn of haar leven 

 Wij samen met de cliënt en diens sociale netwerk de mogelijkheden en beperkingen 

onderkennen en passende ondersteuning bieden. 

De rode draad in de zorgvisie is de “regie bij de cliënt”. Dit uitgangspunt vormt één van de 

belangrijkste thema’s voor de zorg-, en dienstverlening de komende periode. Binnen het Anker willen 

we de omslag maken van aanbod gericht werken naar vraag gericht werken, waarbij de wensen en 

behoefte van de cliënt het uitgangspunt van handelen zijn.  Op dit principe zijn ook de eerder 

beschreven ontwikkelplannen gebaseerd. 

Hoe ziet dit er in het toekomstige Anker concreet uit? 

Alle medewerkers zijn doordrongen van het feit dat niet langer de gebruiken binnen de instelling of 

afdeling bepalend zijn voor de wijze waarop de wensen en behoefte van de cliënten ingevuld 

worden, zoals dit in het verleden nog wel het geval is.  Het nieuwe motto is: “Waar kunnen we u mee 

van dienst zijn”? 

Dit gebeurt vanuit kleine teams, die elk maximaal 12 tot 14 cliënten ondersteunen. Binnen de teams 

werken verpleegkundigen, verzorgenden en woonbegeleiders intensief samen met vrijwilligers en 

mantelzorgers. Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak om de kwaliteit van zorg-, en 

dienstverlening te bewaken en te stimuleren door op gelijkwaardige wijze samen te werken met de 

collega’s. De teams zijn zelf organiserend, worden ondersteund door een teamcoach. Hierdoor is de 

ruimte om zelf beslissingen te nemen vergroot en kunnen de vragen/behoefte van de cliënt beter 

beantwoord worden.  

Welzijn is een belangrijk onderdeel van de zorgverlening. De woonbegeleiders hebben hierin een 

belangrijke taak in de huiskamers, door het creëren van een sfeer waarin cliënten zich prettig voelen. 

Er is de vrijheid voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers om zelf activiteiten te ondernemen in de 
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huiskamer. Te denken valt hierbij aan koken, bakken, spelletjes doen, bezoek ontvangen. Uiteraard 

wel met oog voor het gezamenlijk belang. Tegelijk is er ruimte voor cliënten die zich prettiger voelen 

bij de zelfstandigheid van hun eigen appartement. In de grote zaal van het Anker, “de Hof”, worden 

centrale activiteiten aangeboden gericht op ontspanning, ontmoeting en zingeving. Hier zal ook 

ruimte zijn voor het contact met ouderen van buiten het Anker. Steeds meer zal het Anker een 

centrale ontmoetingsplaats worden voor kwetsbare (oudere) inwoners van Neder-Betuwe en 

omgeving die hier behoefte aan hebben.  

Cliënten met psychogeriatrische ziektebeelden wonen op afdelingen waarbij het toezicht door 

Domotica wordt ondersteund. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt en het risico op 

dwaalgedrag is dit een open of beschermde afdeling.  

De zorgverlening voldoet aan de eisen van het nieuwe kader. Er is voldoende, gekwalificeerd 

personeel aanwezig. Het toezicht in de huiskamers krijgt vorm door een verantwoorde mix van 

medewerkers en geschoolde vrijwilligers. De zorgverlening is afgestemd met de cliënt en diens 

sociale netwerk en vastgelegd in het zorgleefplan. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor het eigene 

van de cliënt, zijn verleden, zijn zorgvraag en zijn wensen en behoefte. De zorg wordt methodisch 

verleend, maar niet statisch. Fouten maken mag, als er maar eerlijk en open over gecommuniceerd 

wordt en als er van geleerd wordt. Er wordt gewerkt met richtlijnen en protocollen waar nodig, 

tegelijk is er ruimte om hier beargumenteerd en in overleg met de cliënt vanaf te wijken.  

Welke zorgproducten biedt het Anker? 

Het Anker biedt WLZ  met en zonder behandeling (ZZP 4 t/m 10, excl. 9) zowel op gebied van 

somatische als psychogeriatrische ziektebeelden. Palliatieve zorg krijgt veel aandacht, waarbij de zorg 

gericht is op een zo dragelijk en menswaardig mogelijk leven tot het einde toe.  Behandeling wordt 

verzorgd door een externe partij (Novicare), daarnaast wordt intensief samengewerkt met de 

plaatselijke huisartsen. 

Cliënten kunnen verschillende zorgproducten afnemen, naast de zorg vanuit een traditionele WLZ-

indicatie zullen producten als VPT, MPT, PGB alsook particuliere zorg aangeboden worden. Om 

cliënten goed voor te lichten bij het maken van een keuze is de zorgmakelaar een onmisbare schakel. 

Evenals de aanwezigheid van goed gedocumenteerde informatie. 

Eerstelijns Verblijf wordt ook geboden binnen het Anker, gezien het belang van het behouden van de 

identiteit wordt een beperkt aantal plaatsen hiervoor gereserveerd in het Anker (2 tot maximaal 4) 

Het Anker heeft de ambitie om binnen het maatschappelijke veld van de gemeente Neder-Betuwe 

een verbindende rol te spelen. Zoals eerder benoemd willen we een laagdrempelig voorziening 

bieden waar kwetsbare ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar welzijnsactiviteiten worden 

aangeboden. Tegelijk dient er de komende maanden een afweging gemaakt te worden ten aanzien 

van de diensten die buiten het Anker worden aangeboden. Als gevolg van de huidige kleinschaligheid 

zijn producten als thuiszorg, dagbesteding en huishoudelijke zorg vanuit WMO niet kostendekkend. 

Overwogen moet worden of deze producten worden uitbesteed aan een externe partij of dat het 

mogelijk is om het volume zodanig te vergroten dat het product wel kostendekkend wordt. Waarbij 

onze ambitie om het contact met de omgeving te houden en waar mogelijk te intensiveren overeind 

blijft. 
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5. Wat wil het Anker bereiken op gebied van organisatie en medewerkers 

Om onze ambitie benoemd in hoofdstuk 4 waar te maken is het belangrijk dat de interne organisatie 

van het Anker hierop wordt afgestemd. In het organisatieplan is uitgewerkt hoe dit eruit moet zien 

en wat er voor nodig is om dit te bereiken.  Het plan “Anders denken, anders doen” vormt de 

inhoudelijke ondersteuning waar het gaat om verandering in  houding en gedrag. 

Hoe ziet een en ander er concreet uit? 

Vanuit de visie dat de cliënt de regie heeft, worden kleine, integrale teams gevormd die zelf 

organiserend zijn. Met als doel snel en effectief in te spelen op de wensen van de cliënt. Door het 

integrale karakter van het team kunnen veel wensen van cliënten binnen het team gerealiseerd 

worden en door de afwezigheid van een hiërarchische organisatievorm kan het team snel schakelen. 

De samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers is intensief, er wordt veel ruimte geboden voor 

informele zorg. De teams worden begeleid en gecoacht door een teamcoach, die veel ervaring heeft 

in het begeleiden van teams naar een grotere mate van zelfstandigheid. 

Ondersteunende diensten zijn gericht op de integrale teams en handelen ook vanuit het principe 

cliënt in de regie. Dit betekent dat zij de teams snel en effectief ondersteunen bij vragen die 

overstijgend zijn. Het principe  “Waar kunnen we u mee van dienst zijn”? geldt ook hier. 

Managementinformatie wordt op team niveau gegenereerd, zodanig dat medewerkers er direct mee 

aan de slag kunnen. Te denken valt hierbij aan bezettingsoverzichten, inzet van personeel maar ook 

meldingen t.a.v. incidenten of andere kwaliteitsregistraties.  

De bestuurder en de leidinggevende zijn dienend en ondersteunend aan de teams. Ook binnen deze 

managementlaag geldt het principe dat de wens van de cliënt uitgangspunt is. Dit maakt dat de 

(communicatie) lijnen kort zijn en teams de ruimte krijgen om eigen keuzes en verantwoordelijkheid 

te nemen.  

Het is voor alle betrokkenen in de organisatie duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, voor de 

integrale teams is dit vastgelegd in teamtaken en -verantwoordelijkheden. Daarnaast is er binnen het 

Anker een duidelijk kader over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Dit kader omvat zowel de 

medewerkers als de vrijwilligers en wordt als volgt samengevat: 

Binnen het Anker zijn al onze medewerkers en vrijwilligers: 

 Gastvrij, geduldig, begripvol, deskundig en betrouwbaar 

 Eerlijk en open naar elkaar en respectvol in de benadering van de ander 

 Mogen we fouten maken mits we er eerlijk over zijn en ervan leren 

 Heerst er een open cultuur waar ook ruimte is voor humor en ontspanning.   

Het Anker wil zich ontwikkelen naar een lerende organisatie waarbinnen elke medewerker zich 

verantwoordelijk voelt voor zijn/haar eigen ontwikkeltraject. Een lerende organisatie waar veel 

ruimte is voor ontwikkeling en scholing. In toenemende mate zal de krapte op de arbeidsmarkt ertoe 

leiden dat binnen het Anker medewerkers intern worden opgeleid naar een hoger 

deskundigheidsniveau. Ook de mogelijkheden die geboden worden aan vrijwilligers wordt een steeds 

belangrijker onderdeel in de profilering van het Anker.  
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6. Wat wil het Anker bereiken op gebied van bedrijfsvoering, financiën en profilering 

“Waar kunnen we u mee van dienst zijn”? Dit nieuwe moto is ook de basis voor de bedrijfsvoering in 

het Anker. Om cliënten en hun relaties maar ook medewerkers, externe partijen en financiers aan 

ons te binden en relaties te versterken. Niet vanuit een afhankelijkheidspositie maar in het besef dat 

het Anker een unieke organisatie is die veel te bieden heeft. Met dit beeld wil het Anker zich de 

komende tijd nadrukkelijk profileren zowel intern als extern. 

De bedrijfsvoering is eenvoudig, flexibel en transparant. Dit betekent dat er snel ingespeeld kan 

worden op vragen vanuit de organisatie maar ook op veranderingen in wet-, en regelgeving of 

aanbod van zorgproducten. Processen zijn eenvoudig ingericht, overbodige registraties en onnodige 

handelingen worden vermeden. Processen en systemen zijn ondersteunend maar niet leidend.  

Binnen de bedrijfsvoering is aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij zijn 

thema’s als werkplezier van medewerkers, duurzaam ondernemen, energiebesparing en 

afvalreductie en –scheiding belangrijke thema’s. 

Aandacht voor kostenbeheersing is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Met als doel het 

Anker financieel gezond te houden.  Het Anker wil goed rentmeesterschap laten zien, hetgeen zich 

onder andere uit in het zorgvuldig omgaan met beschikbare financiële middelen. De belangrijkste 

inkomstenbron wordt gevormd door de WLZ-zorg, een effectieve bewaking van de bezetting van de 

appartementen en de ZZP-mix versus de personele inzet is van belang om financieel gezond te 

blijven. Ontwikkelingen als scheiden van wonen en zorg en persoonsvolgende bekostiging hebben 

binnen het Anker een plaats op zodanige wijze dat de financiële risico’s beperkt blijven. 

Gezien het kleinschalige karakter van het Anker zal steeds kritisch bekeken moeten worden welke 

diensten we in eigen beheer houden en waar we samenwerking zoeken met externe partners. Met 

als doel de best mogelijke kwaliteit tegen zo beperkt mogelijke kosten.   

Naast kostenbeheersing zullen de komende periode forse investeringen worden gedaan in gebouw, 

techniek en medewerkers. Zoals in dit document beschreven zijn deze investeringen noodzakelijk om 

het Anker toekomstperspectief te geven en de continuïteit in de bedrijfsvoering te behouden.  

Teneinde onze missie, het bieden van zorg-, en dienstverlening aan ouderen, waar te kunnen blijven 

maken. 

Binnen deze missie past ook een nadrukkelijker profilering van het Anker naar buiten toe. Het Anker 

wil het centrum zijn voor identiteitsgebonden wonen, zorg en welzijn in de gemeente Neder-Betuwe, 

met nadrukkelijke expertise op gebied van dementie.  Het Anker is daarbij extern gericht en 

communiceert effectief met de achterban. Deze bestaat o.a. uit kerken, scholen, bedrijven en andere 

zorginstellingen. Waar mogelijk worden samenwerkingsverbanden gezocht.  

Om haar missie waar te maken is het belangrijk dat het Anker zich profileert als een organisatie waar 

mensen graag willen werken (al dan niet tegen betaling). Een relatief kleine organisatie, waar de 

menselijke maat nog bepalend is, maar waar professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan.  
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Strategisch beleidsplan 2017-2019 Anker,  definitief besluit 

7. Hoe verder na 2018 

In dit aangepaste strategisch beleidsplan is een beeld geschetst hoe het Anker zich de komende twee 

jaar wil ontwikkelen. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen nooit “klaar”. Wel mogen we ervan uitgaan 

dat de ontwikkelplannen dan grotendeels geïmplementeerd zijn en hebben geleid tot de gewenste 

situatie zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Vanuit de stabiele situatie die dan naar 

verwachting is ontstaan wil het Anker een traject ingang zetten om te komen tot een strategisch 

meerjaren beleidsplan. Dit traject willen we inzetten met een brede vertegenwoordiging van binnen 

en buiten het Anker om zo de lange termijn koers voor het Anker goed doordacht en breed gedeeld 

neer te zetten. 

We zijn dit document gestart met de missie en visie van het Anker. Dit mogen we doen met als 

uitgangspunt Gods Dierbaar en Heilig Woord waarbij we weten dat in ons handelen nog altijd 

tekorten gevonden zullen worden zoals de bijbel hier ook over spreekt. Naast al onze plannen en 

ambitie willen we dit document besluiten met de opmerking dat we dit alleen kunnen uitvoeren en 

tot een goed resultaat brengen in afhankelijkheid van Gods onmisbare Zegen.  


