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Dit kwaliteitsplan is een onderdeel van het strategisch beleidsplan 2020-2024. De 4 belangrijkste 

thema’s in het strategisch beleidsplan zijn; 

1. Versterken van wonen, welzijn en zorg 

2. Versterken van waarden, identiteit en ethiek in de laatste levensfase 

3. Versterken van leren en innoveren 

4. Versterken van duurzaam, sociaal en lokaal ondernemen 

Versterken is dus het sleutelwoord. Als we zoeken naar de betekenis van het woord versterken 

komen we de volgende woorden tegen; -sterker maken, -het aantal vergroten, -beter bestand maken 

tegen aanvallen. 

Als uitgangspunt kan gezegd worden dat in het Anker al veel gerealiseerd is op bovenstaande 

gebieden, de basis is meer dan op orde. Maar dat vinden we niet voldoende. Ons streven is om in de 

komende jaren uit te groeien naar een regionaal expertisecentrum voor identiteitsgebonden 

complexere ouderenzorg en onze kennis met anderen te delen. Hiervoor is het belangrijk dat de 

basis versterkt wordt, immers zonder stevig fundament kun je niet bouwen of groeien. Door per jaar 

een aantal tussendoelen te stellen willen we toewerken naar dit voorlopige einddoel. 

In de bijlage is per onderwerp opgenomen wat we in 2020 willen bereiken, hieronder volgt een korte 

weergave.  

 

1. Versterken van wonen, welzijn en zorg 

Wonen in het Anker en zoveel mogelijk leven zoals thuis. Wonen in een kleine gemeenschap, waarbij 

het welzijn centraal staat en de zorg professioneel en op maat geleverd wordt, door vaste gezichten. 

De naasten zijn betrokken bij deze gemeenschap en vormen samen met vrijwilligers een aanvulling 

op de professionele zorg. 

Zaken die hierbij aan de orde komen zijn het ontwikkelen van visie op wonen in een kleine 

gemeenschap, zorgen dat nieuwe wetgeving geïmplementeerd is (o.a. wet Zorg en Dwang).  

Basisvoorwaarden op orde zijn; dossiervoering, infectiepreventie etc. Daarnaast willen we 

dagbesteding vanuit het Anker uitbreiden binnen de regio Neder Betuwe. Om daarmee onze 

regionale positie te versterken en cliënten in een vroeg stadium reeds van begeleiding en advies te 

kunnen voorzien. 

 

2. Versterken van waarden, identiteit en ethiek in de laatste levensfase 

Met elkaar nadenken over de belangrijkste, gemeenschappelijke waarden binnen het Anker, het 

ontwikkelen van een mens- en zorgvisie die hierbij past. Dit vatten in een zogenaamd 

“Ankerverhaal”. Hierbinnen heeft identiteit en ethiek een belangrijke plaats. De bewoners en hun 

omgeving moeten de waarden die gelden in het Anker als het waren “voelen en ervaren” bij alle 

contacten die er zijn. Gezamenlijk deze waarden bepalen en medewerkers en vrijwilligers handvatten 

geven om die ook uit te dragen is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. 

 

Voor 2020 wordt dit concreet vertaald in extra aandacht voor levensvragen die onze bewoners bezig 

houden, deze herkennen, het gesprek hierover aangaan en dit ook borgen in het zorgplan. Daarnaast 
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willen we een start maken met nadenken over welke waarden ons drijven en mogelijkheden 

onderzoeken voor het opzetten van een medisch ethisch beraad. 

 

3. Versterken van leren en innoveren 

Bovenstaande ambities vragen veel van onze medewerkers. Leren en ontwikkelen, inspelen op snel 

veranderende  en meer complexe situaties en verantwoording nemen voor het eigen werk zijn zaken 

die extra aandacht vragen. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers zich gezien, gehoord en ‘veilig 

voelen’ binnen het Anker.  

Om dit te bereiken is het belangrijk dat de nieuw ingezette organisatiestructuur met Meewerkend 

Team Coördinatoren goed wordt ingevuld. Coaching van deze nieuwe leidinggevende is belangrijk, 

maar ook het helder omschrijven van taken en verantwoordelijkheden van teams en 

ondersteunende diensten helpt hierbij.  

Uitgebreide mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling op diverse gebieden wordt ingezet, nieuwe 

wetgeving  op gebied van cliëntenraden en arbeidsmarkt wordt toegepast in werkprocessen en het 

Anker beschikt over een HKZ -, of ander kwaliteitskeurmerk. 

 

4. Versterken van duurzaam, sociaal en lokaal ondernemen 

Het Anker staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een gemeenschap. Deze wordt gevormd 

door de omliggende dorpen, kerken en andere (zorg) instanties. Binnen deze gemeenschap wil het 

Anker zijn verantwoording nemen. Sociaal en lokaal ondernemerschap horen daarbij. Daarnaast wil 

het Anker een veilige plek zijn om te wonen en te werken. 

Vertaald naar 2020 betekent dit dat duidelijk wordt hoe het duurzaam ondernemen er concreet 

uitziet, welke keuzes en welke investeringen passen daarbij voor de komende jaren. Met behulp van 

domotica en een duidelijke visie op de inzet daarvan wordt aan bewoners maximale vrijheid geboden 

met oog voor de veiligheid. 

 

Samenvattend; 

Versterken en ontwikkelen als sleutelwoorden voor het komende jaar en de jaren erna. Mooi 

verwoord, met een strategische doelstelling. Maar het allerbelangrijkste hierbij is dat de bewoners 

van het Anker er beter van worden. Meer aandacht voor hun welzijn, hun levensvragen en hun 

verschillende behoeften. Oog hebbend voor individuele verschillen, maar toch samen een 

gemeenschap vormen zijn de echte uitdagingen waar we voor staan. 

Vanuit onze Protestant Christelijke identiteit weten we dat een mooi plan daarvoor alleen niet 

voldoende is. We zijn afhankelijk van de Zegen van God over ons dagelijks werk, maar ontvangen 

vanuit Zijn Woord rijke beloften dat Hij die ons ook geven wil op het gebed. 

 

Bijlagen: 
 

1. Verbeterparagraaf bij kwaliteitsplan 2020 
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Bijlage 1: Verbeterparagraaf bij Kwaliteitsplan 2020 gebaseerd op het strategisch beleidsplan Anker 2020-2024 

 

NR. Onze 
strategieën 

Tussendoelen voor 2020 Actieplan Resultaten in kaart brengen 

1. Versterken van 
wonen, welzijn 
en zorg 

1. Visie op wonen in het Anker 
beschrijven, inclusief 
personeelsopbouw op de 
zorgafdelingen 

2. Implementatie van de Wet Zorg en 
Dwang 

3. Dagbesteding uitbreiden naar 
volwaardig product in de regio 
Neder-Betuwe 

4. Infectiepreventie en 
antibioticaresistentie voldoen aan 
de IGJ richtlijn 

5. Familie en vrijwilligers zijn actief bij 
de zorg voor bewoners betrokken 
 

 

1. Anker breed nadenken over visie op wonen, 
teamsamenstelling en bewoners-
samenstelling op de afdelingen. Visie 
vaststellen, breed delen binnen het Anker en 
implementeren. Met als doel de kwaliteit van 
wonen en welzijn te vergroten. 

2. Inhoud Wet Zorg en Dwang is bekend bij 
medewerkers, functies die vereist zijn vanuit 
de wet zijn ingevuld en dossiervoering 
voldoet aan criteria. Bewoners krijgen 
persoonsgerichte zorg op maat waarbij alle 
inspanning erop gericht is om dit te doen met 
toestemming van de bewoner 

3. Voorzien in de toenemende vraag naar 
dagbesteding, mogelijkheden onderzoeken 
naar uitbreiding buiten het Anker 

4. Extra aandacht voor infectiepreventie en 
antibiotica resistentie binnen de gehele 
organisatie, van afdeling tot directie. 
Toetsingskader inspectie IGJ is het 
uitgangspunt 

5. Over de inzet van mantelzorg en vrijwilligers 
is beleid opgesteld en er wordt gericht 
scholing en ondersteuning aangeboden 

Voortgang wordt beschreven in 
de kwartaalrapportages. Mening 
van bewoners, familie, 
medewerkers en vrijwilligers 
wordt gevraagd door middels 
van de jaarlijkse Kwaliteit 
Verbetercyclus. Hieraan kunnen 
per onderwerp vragen worden 
toegevoegd om bepaalde 
onderwerpen concreet in kaart 
te brengen. Deze input wordt 
meegenomen in het jaarlijkse 
kwaliteitsverslag waarin we ons 
verantwoorden over de bereikte 
resultaten 
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NR. Onze 
strategieën 

Tussendoelen voor 2020 Actieplan Resultaten in kaart brengen 

2. Versterken van 
waarden, 
identiteit en 
ethiek in de 
laatste 
levensfase 

1. Levensvragen die bewoners bezig 
houden hebben een vaste plaats in 
het zorgplan en in de dagelijkse 
zorgverlening 

2. 1e verkenning van zogenaamde 
‘Ankerwaarden, vaststelling volgt 
in 2021 

3. Binnen leernetwerk mogelijkheden 
verkennen voor het opzetten van 
een medisch ethisch beraad 
 

1. Aandacht voor levensvragen en hoe die een 
plaats krijgen in de dagelijkse zorgverlening 
wordt geschoold en getraind, uitwerking in 
het opleidingsplan 

2. 2e helft 2020 starten met herbezinning op de 
“Anker-waarden”. Samen met medewerkers, 
RvT en participantenraad 

3. Inventarisatie of deze behoefte wordt 
gedeeld binnen het leernetwerk en evt. 
alternatieven onderzoeken 

 

Voortgang wordt beschreven in 
de kwartaalrapportages. Mening 
van bewoners, familie, 
medewerkers en vrijwilligers 
wordt gevraagd door middels 
van de jaarlijkse Kwaliteit 
Verbetercyclus. Hieraan kunnen 
per onderwerp vragen worden 
toegevoegd om bepaalde 
onderwerpen concreet in kaart 
te brengen. Deze input wordt 
meegenomen in het jaarlijkse 
kwaliteitsverslag waarin we ons 
verantwoorden over de bereikte 
resultaten 
 

3. Versterken van 
leren en 
innoveren 

1. Medewerkers krijgen extra 
ondersteuning om het gesprek 
over levensvragen met bewoners 
aan te gaan 

2. Nieuwe functie van Meewerkend 
Team Coördinator (MTC) zorgt 
voor duidelijkheid en veiligheid 
binnen de zorgteams 

3. Taken en verantwoordelijkheden 
van het team zijn duidelijk 
omschreven en worden nageleefd 

 
 
 

1. Zie 2.1 
2. Nieuw aangestelde MTC’s krijgen coaching 

door manager Zorg en Welzijn (MZW) en 
door een coach om hun rol in het team in te 
nemen. Doelen hierbij zijn het creëren van 
veiligheid en duidelijkheid bij medewerkers 
en elkaar  bevragen/aanspreken op het (niet) 
nakomen van afspraken.  

3. Afspraken over teamtaken, 
deskundigheidsgebieden, formatie etc. zijn 
eenduidig vastgelegd en bekend bij de teams. 
Monitoring vindt plaats door eenduidige 
(management) rapportage 

4. Inhoud van nieuwe wetgeving is bekend bij 
betrokkenen, werkprocessen worden 

Voortgang wordt beschreven in 
de kwartaalrapportages. Mening 
van bewoners, familie, 
medewerkers en vrijwilligers 
wordt gevraagd door middels 
van de jaarlijkse Kwaliteit 
Verbetercyclus. Hieraan kunnen 
per onderwerp vragen worden 
toegevoegd om bepaalde 
onderwerpen concreet in kaart 
te brengen. Deze input wordt 
meegenomen in het jaarlijkse 
kwaliteitsverslag waarin we ons 
verantwoorden over de bereikte 
resultaten 
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4. Nieuwe wetgeving wordt 
geïmplementeerd, Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz) en Wet 
arbeidsmarkt en balans (WAB) 

5. Opleidingen op gebied van o.a. 
dementie en palliatieve zorg 
worden aangeboden conform 
opleidingsplan 

6. Het Anker beschikt over het HKZ of 
ander kwaliteitskeurmerk 
 
 

conform nieuwe wetgeving aangepast. Waar 
nodig wordt extra scholing gevolgd 

5. Uitwerking via opleidingsplan 2020 
6. In 2020 vindt her certificering plaats, vanuit 

HKZ 

 

NR. Onze 
strategieën 

Tussendoelen voor 2020 Actieplan Resultaten in kaart brengen 

4. Versterken van 
duurzaam, 
sociaal en lokaal 
ondernemen 

1. Veiligheid voor bewoners wordt 
maximaal ondersteund door de 
inzet van domotica 

2. Er komt een plan voor de 
zogenaamde 
‘duurzaamheidsroute’, hierin 
wordt opgenomen hoe het Anker 
in de toekomst duurzaam wil 
innoveren en investeren 

3. Ondersteunende diensten en 
processen zijn zodanig ingericht 
dat zij de zorg aan bewoners 
maximaal ondersteunen en 
transparant zijn 

 
 

1. Domotica ondersteunt maximaal de vrijheid 
en veiligheid van onze bewoners en wordt 
conform visie ingezet binnen het Anker. In de 
nieuw aan te leggen tuin rondom het Anker 
kunnen bewoners zich vrij en veilig bewegen 

2. Uitgewerkt wordt hoe het Anker de komende 
jaren wil toewerken naar een verantwoorde, 
veilige en klimaat neutrale instelling 

3. Het is voor alle medewerkers in het Anker  
duidelijk en overzichtelijk vastgelegd wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Er zijn korte 
(communicatie) lijnen en informatie wordt 
eenduidig verstrekt 

Voortgang wordt beschreven in 
de kwartaalrapportages. Mening 
van bewoners, familie, 
medewerkers en vrijwilligers 
wordt gevraagd door middels 
van de jaarlijkse Kwaliteit 
Verbetercyclus. Hieraan kunnen 
per onderwerp vragen worden 
toegevoegd om bepaalde 
onderwerpen concreet in kaart 
te brengen. Deze input wordt 
meegenomen in het jaarlijkse 
kwaliteitsverslag waarin we ons 
verantwoorden over de bereikte 
resultaten 

 
 


