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Voorwoord 
 

Hierbij bieden wij u het kwaliteitsverslag van het Anker aan over 2019. In dit document doen wij 
verslag van onze inspanningen op gebied van kwaliteit in het afgelopen jaar. Een enerverend jaar 
voor het Anker waarin veel plannen zijn afgerond die in het jaar ervoor waren gestart en enkele 
vernieuwingen zijn gerealiseerd en ingang  gezet. Het was een jaar van bestendigen en groeien. Aan 
de basis van deze veranderingen lag en ligt nog steeds het centraal stellen van de wensen van onze 
bewoners.  Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgesteld als kader om te beoordelen of de zorg 
en dienstverlening ook voldoet aan de landelijke normen die hierin zijn opgesteld. Het verslag volgt 
in zijn opzet dan ook de onderdelen van het kwaliteitskader.  
In dit verslagjaar is ook een aanzet gegeven om een nieuwe strategisch beleidsplan te ontwikkelen. In 
het komend jaar zal dit proces worden afgerond. 
 
We zijn dankbaar dat er door zovelen heel hard gewerkt is aan de zorg voor de cliënten. Niet alleen 
door onze medewerkers, maar ook door een groot aantal vrijwilligers en familieleden en andere 
betrokken vanuit de gemeenschap hier in Kesteren en omgeving. 
 
Bovenal zijn we de Heere dankbaar die aan een ieder elke dag weer de kracht gaf om de 
werkzaamheden te verrichten. We beseffen heel goed dat we zonder Zijn Zegen dit alles niet tot 
stand hadden kunnen brengen en willen dat in dit voorwoord ook uitspreken. 
 
Namens de samenstellers wens ik u veel plezier toe met het lezen van dit verslag. 
 
D.E. van Bodegraven 
Raad van Bestuur 
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1. Profiel van het Anker 
 

Het Anker is een landelijk gelegen, kleinschalig zorgcentrum in Kesteren (gemeente Neder-Betuwe). 

Met een grote betrokkenheid van medewerkers,  vrijwilligers, familie, mantelzorgers en 

behandelaars is er een open oor en oog voor cliënten die aan en met het Anker verbonden zijn. 

 

1.1 Zorgvisie en kernwaarden 

Het uitgangspunt om de zorg en dienstverlening vanuit het Anker persoonsgericht in te vullen vormt 

een belangrijk onderdeel van onze missie en visie. Het unieke van elk mens komt tot uiting in de 

missie die spreekt over de mens als beeld van zijn Schepper en voorwerp van Zijn Liefde. Dit beeld 

wordt uitgewerkt in de zorgvisie waar het handelen van Jezus tijdens zijn aardse bestaan ons tot 

voorbeeld wordt gesteld. Concreet wordt dit vertaald in drie uitganspunten; 

1. De cliënt blijft zo lang mogelijk zelfstandig wonen en indien dit niet meer mogelijk is, 

benaderd de situatie in het Anker zo dicht mogelijk de thuissituatie 

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en richting van zijn of haar leven 

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

onderkennen en passende ondersteuning bieden. 

Deze uitgangspunten vormen de basis van de omslag die binnen het Anker is gemaakt van aanbod 

gerichte zorg naar vraag gericht werken, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt het 

uitgangspunt van handelen zijn.  

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het leer- en ontwikkelprogramma “Anders denken, anders doen” 

geweest. Dit programma dat onderdeel uitmaakt van het programma Waardigheid en Trots van het 

ministerie van VWS heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De 

uitgangspunten van het kwaliteitskader worden hierin geïntegreerd. Begin 2019 is dit programma 

succesvol afgerond.  

 

1.2 Omschrijving doelgroepen 

Vanuit het kader van diverse wetten (WLZ, ZvW, WMO) biedt het Anker: 

 Wonen met zorg, begeleiding en behandeling 

 Dag verzorging 

 Huishoudelijke verzorging  

De cliënten waaraan wij in 2019 zorg en diensten hebben geboden zijn als volgt in te delen: 

 

Type zorgverlening ZZP - verdeling Aantallen cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 5 en 7 25 

Somatiek ZZP 2 t/m 8 42 

Dag verzorging  13 

Huishoudelijk verzorging  4 
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2. Profiel personeelsbestand 

 
In onderstaande tabel is de personele samenstelling van het Anker weergegeven, met als peildatum 

december 2019: 

Intramurale zorg, wijkverpleging en dag verzorging Niveau Fte % 

MBO-verpleegkundige 4 7,0 8,0 

Leerling verpleegkundige 4 3,1 3,6 

Meewerkend teamcoördinatoren 4 4,4 5,1 

Activiteitenbegeleider 3 3,5 4,0 

Verzorgende IG (incl. EVV-taken) 3 25,2 29,0 

Leerling verzorgende IG 3 5,5 6,3 

Woonbegeleider/helpende  2 22,7 26,1 

Facilitair/huishouding  2,9 3,3 

Ondersteuning, managers en  directie  12,8 14,6 

Totaal  87,1 100,00 

 

Het Anker heeft geen eigen behandeldienst, maar maakt voor de  (para) medische dienstverlening 

gebruik van de diensten van Novicare. Een specialist ouderengeneeskundige/arts/BOZP arts is 24/7 

bereikbaar en oproepbaar. Deze arts is direct bereikbaar en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse. 

In onderstaande tabel zijn de in- door- en uitstroomcijfers van 2019 opgenomen: 

 

 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 

Medewerkers (aantal)     

-begin kwartaal 150 158 168 171 

-instroom 12 18 10 7 

-uitstroom 4 8 7 4 

-einde kwartaal 158 168 171 174 

     

Stagiaires (aantal)     

-begin kwartaal 8 11 6 7 

-instroom 7 2 6 2 

-uitstroom 4 7 5 - 

-einde kwartaal 11 6 7 9 

     

Vrijwilligers (aantal)     

-begin kwartaal 98 98 102 102 

-instroom - 6 - 2 

-uitstroom - 2 - 1 

-einde kwartaal 98 102 102 103 

     

Ziekteverzuim medewerkers     

Excl. zwangerschapsverlof 4,8% 4,9% 3,8% 3,9% 

Incl. zwangerschapsverlof 6,1% 8,4% 6,9% 7,9% 
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Hoofdstuk 1, het kwaliteitsverslag 2019 
 

In dit kwaliteitsverslag beschrijven we hoe in het Anker is gewerkt aan de doelstellingen die gesteld 

zijn in het kwaliteitsplan voor 2019. Nadat we een aantal jaar van intensieve ontwikkelingen en 

veranderingen hebben doorgemaakt in het Anker, was 2019 vooral het jaar van bestendigen en 

groeien. 

In hoofdlijnen hebben we dat als volgt omschreven; 

 Vasthouden wat er is verbeterd, aanscherpen wat nodig is en vooral resultaten gaan (laten) 

zien.  

 Een cultuur bevorderen waarin geleerd kan en mag worden en waarin mooie resultaten en 

gewenst gedrag beloond wordt. 

 Ruimte, rust en tijd creëren om met elkaar in gesprek te gaan over de hogere waarden, 

identiteit en toekomst van het Anker 

 Geen nieuwe grote projecten aangaan, wel zaken voorbereiden voor 2020 en daarna. 

Concreet is dit vertaald in de volgende onderwerpen waar we in het afgelopen jaar actief mee bezig 

zijn geweest, te weten; 

1. Meer tijd en aandacht voor bewoners 

2. Voldoende, gemotiveerde en deskundige medewerkers 

3. Leren, verbeteren en innoveren 

4. Bedrijfsvoering 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven welke resultaten bereikt zijn.  

Deze resultaten worden ondersteund door de uitslag van de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) toe te 

voegen. Dit is een digitale vragenlijst over de ervaren kwaliteit op teamniveau, gekoppeld aan de 

thema’s van het kwaliteitskader en heeft o.a. als uitkomst de onderwerpen die voor verbetering in 

aanmerking komen. De meting vindt plaats bij de bewoner zelf én bij doelgroepen die zich rondom 

de bewoner bevinden; familie/ mantelzorgers, medewerkers, behandelaren, vrijwilligers, etc. Deze 

vragenlijst wordt jaarlijks afgenomen in het Anker en vormt een belangrijk onderdeel van de 

continue verbetercyclus die plaatsvindt op de afdelingen en in de organisatie. 

Bij de onderwerpen die direct de persoonsgerichte zorg en het welzijn van de bewoners raken, 

worden de scores van bewoners en mantelzorgers vergeleken met die van 2018 en de scores van 

medewerkers alleen over 2019 weergegeven.  

Daar waar de onderwerpen meer gericht zijn op de medewerkers worden hun scores vergeleken met 

die van 2018 en van bewoners en mantelzorgers alleen de scores over 2019 weergegeven. 

Tot slot worden een aantal conclusies weergegeven uit het rapport van de IGJ van mei 2019. De 

inspectie heeft in 2018 een eerste bezoek gebracht aan het Anker, toen bleek dat een aantal thema’s 

nog niet volledig aan de norm voldeden. Bij het vervolgbezoek op 7 mei 2019 constateerde de 

inspectie duidelijke vooruitgang en bleek het Anker op alle onderzochte thema’s grotendeels of 

volledig aan de norm te voldoen. 
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Hoofdstuk 2, uitkomsten per deelgebied 
 

In dit hoofdstuk komt per deelonderwerp aan de orde wat in het afgelopen jaar bereikt is.  

1. Meer tijd en aandacht voor de bewoners 

a. ECD als basis voor persoonsgerichte, veilige en kwalitatief goede zorg 

b. Medewerkers hebben echte aandacht voor bewoners 

c. Aandacht voor zorginhoudelijke ontwikkelingen 

d. Samenwerking met mantelzorgers wordt ondersteund 

e. Realiseren van een belevingsgerichte tuin 

f. Volwaardige verpleeghuiszorg in de Schenkhof (VPT) 

Eind 2019 is een nieuw ECD in gebruik genomen, na een zorgvuldige selectie waar de medewerkers 

bij betrokken zijn. Alle medewerkers zijn geschoold in het gebruik van het dossier, maar ook in het 

rapporteren volgens de SOAP methode. Het ECD vormt de basis voor de zorgverlening, hetgeen ook 

blijkt uit de positieve waardering van dit onderwerp door bewoners en mantelzorgers. Het 

methodische handelen komt terug in de evaluatie in het MDO, een proces dat door de betrokkenen 

ook als positief wordt beoordeeld. 

De aandacht voor het welzijn van de bewoners heeft veel aandacht gehad, de eerder ontwikkelde 

gedragsankers zijn breed verspreid en besproken met medewerkers. In de maandelijkse 

ontwikkelbijeenkomsten is dit een terugkerend onderwerp van gesprek. Medewerkers zoeken nog 

wel hoe deze aandacht te vertalen naar een voor de bewoners zinvolle dagbesteding. Opvallend is 

dat bewoners en mantelzorgers hier meer tevreden over zijn dan de medewerkers.  

Qua zorginhoudelijke ontwikkelingen is veel gedaan in het afgelopen jaar. Het zorgpad stervensfase 

is geïmplementeerd. Er is veel aandacht geweest voor dementie, met name de Gespecialiseerde 

Verzorgende Psychogeriatrie hebben hier een grote rol in gehad. Alle medewerkers van de PG 

afdelingen en ook veel vrijwilligers hebben een bezoek gebracht aan de dementia cabine, die enkele 

weken bij het Anker heeft gestaan. In deze cabine wordt de wereld van een dement persoon 

nagebootst en kunnen buitenstaanders enigszins ervaren hoe dit voelt. Dit traject is begeleid door 

nagesprekken en trainingen. Daarnaast hebben veel medewerkers en vrijwilligers deelgenomen aan 

een inspiratie dag met als thema “dementie”. 

Samenwerking met mantelzorgers wordt ondersteund door het houden van jaarlijkse 

familieavonden, waarop de uitslag van de KVC besproken wordt en gezamenlijk verbeterpunten 

worden geformuleerd. Met de komst van het nieuwe ECD is ook een module voor familieparticipatie 

ingevoerd. Hierbij kan familie meelezen in het dossier van de bewoner en hierop reageren. Uit de 

resultaten van de KVC blijkt wel dat dit onderwerp blijvende aandacht nodig heeft.  

Het definitieve ontwerp van de nieuwe belevingsgerichte tuin is gemaakt, de fondsenwerving is in 

volle gang. Definitieve besluitvorming  wordt verwacht begin 2020. 

Volledig pakket thuis wordt geboden in de Schenkhof, het aantal cliënten groeit langzaam. Een nieuw 

team is gevormd en is ingewerkt.  
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Onderstaand de uitslag van de KVC op de relevantie gebieden van dit thema 

Nmr Hoofdonderwerp, 
persoonsgerichte zorg 

Score 
2018 
Door 
bewoners 

Score 2019 
Door 
bewoners 

Score 2019 
Door 
medewerkers 

1.1 Aandacht voor cliënten 8.5 8.5 8.4 

1.2 Zorgmedewerkers kennen 
de cliënten 

8.3 8.6 8.5 

1.3 Inspelen op wensen en 
behoeften 

8.0 8.3 8.5 

1.4 Heldere afspraken 8.0 8.2 8.6 

1.5 Cliënten hebben inspraak 7.8 8.5 7.9 

1.6 Methodisch handelen - - 7.6 

1.7 Zorgleefplan opstellen 8.4 8.1 8.5 

1.8 Zorgleefplan als basis voor 
de zorgverlening 

8.4 8.4 8.2 

1.9 Evaluatie zorgleefplan 8.4 8.5 9.6 

 

Nmr Hoofdonderwerp, 
wonen en welzijn 

Score 2018 
Door 
bewoners 

Score 2019 
Door 
bewoners 

Score 2019 
Door 
medewerkers 

2.1 Aandacht voor 
levensvragen 

7.7 7.9 8 

2.2 Zinvolle tijdsbesteding 7.3 7.2 6.6 

2.3 Schoon en verzorgd 
lichaam 

8.2 8.5 9.1 

2.4 Familieparticipatie 8.9 7.9 6.2 

2.5 Samenwerking met 
vrijwilligers 

8.0 8.2 7.9 

2.6 Schone en veilige kamers 8.0 8.2 6.6 

2.7 Tevredenheid maaltijden 7.8 8.0 7.3 

2.8 Rekening houden met 
privacy 

7.5 8.7 7.7 

 

 

2. Voldoende, gemotiveerde en deskundige medewerkers 

a. Inzetten van voldoende en geschoolde medewerkers op gebied van zorg en welzijn 

b. Positionering van (kwaliteits) verpleegkundige en GPV 

c. Duidelijke kaders t.a.v. teamontwikkeling 

d. Extra begeleiding en scholing voor vrijwilligers 

Er is extra formatie ingezet vanaf begin 2019, met name in de functies van woonbegeleider en 

welzijnsmedewerker. De formatie in de teams is aangepast n.a.v. het Advisaris model en op basis 

hiervan zijn nieuwe basisroosters opgesteld. Per september is de inzet voor niet-cliëntgebonden uren 
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verlaagd, waardoor de formatie beter in balans is met de zorguren voor de bewoners. De balans 

tussen de contracturen en extra werk ter vervanging van ziekte en/of zwangerschap is op orde. 

De GPV’ers hebben zich duidelijk gepositioneerd in het afgelopen jaar. Zij hebben daarmee een extra 

impuls gegeven aan de zorg voor bewoners met dementie. Zodanig dat de keus is gemaakt om op 

elke afdeling in het Anker op termijn GPV’ers in te zetten. Binnen de kwaliteitsverpleegkundigen is de 

bezetting minder stabiel geweest door verloop en zwangerschapsverlof. Als gevolg hiervan is eind 

2019 een bezinning gestart op het herinrichten van de kwaliteitszorg binnen het Anker. 

Ten aanzien van teamontwikkeling zijn kaders geboden aan medewerkers wat betreft teamtaken en 

deskundigheidsgebieden. Hiervoor zijn ook uren vastgesteld en taakomschrijvingen gemaakt. Dit 

alles om medewerkers meer duidelijkheid te bieden in hun taken en verantwoordelijkheden. Medio 

2019 is gekozen voor een ander aansturingsmodel binnen het Anker. Per team zijn team 

coördinatoren geworven en benoemd en de werving voor een nieuwe (parttime) manager zorg en 

welzijn is gestart. Het doel van deze wijziging is meer rust te creëren in de teams, door een duidelijk 

aanspreekpunt in de teams te brengen. Bewust is gekozen voor meewerkend team coördinatoren 

zodat de ontwikkeling naar zelfstandigheid binnen de teams geborgd blijft. 

Eind 2019 waren in het Anker 105 vrijwilligers actief. Per afdeling is een aanspreekpunt voor 

vrijwilligers aangesteld zodat de lijnen tussen de afdeling en de vrijwilligers kort zijn. Veel van de 

vrijwilligers hebben deelgenomen aan de inspiratie dag en ook aan training met de dementiecabine. 

Onderstaand de uitslag van de KVC op de relevantie gebieden van dit thema 

Nmr Personeelssamenstelling Score 2018 
Door 
medewerker 

Score 2019 
Door 
medewerkers 

Score 2019 
Door 
bewoners  

6.1 Voldoende 
(gekwalificeerde) 
medewerkers 

7.2 7.8  

6.2  Voldoende aandacht 
voor (na) scholing 

6.2 8.0  

6.3 Voldoende tijd en ruimte 
voor de cliënt 

6.3 6.9 7.1 

6.4 Voldoende balans vast- 
en flexibel personeel 

6.0 5.8 8.4 

6.6 Taken, 
verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden zijn 
duidelijk en helder 

6.7 8.0  

6.8 Relatie leidinggevenden 7.1 8.7  

 

3. Leren, verbeteren en innoveren 

a. Creëren van een leeromgeving die aansluit op de behoefte uit de praktijk 

b. Innovatie op gebied van zorgtechnologie ter ondersteuning van het zorgproces 

c. Professionals betrekken bij beleidskeuzes door instellen PAR 

Elke 6 weken hebben de teams ontwikkelbijeenkomsten gehouden, hierin kwamen alle aspecten van 

leren en ontwikkelen aan de orde. Onder andere de gedragsankers, nadenken over normen en 

waarden, verbeteringen vanuit de KVC. Doel van deze bijeenkomsten is het continue leren en 
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ontwikkelen te bevorderen. Er is een inspiratie dag georganiseerd voor medewerkers en vrijwilligers 

met als centraal thema dementie. Daarnaast hebben medewerkers en vrijwilligers extra scholing 

gekregen middels de dementiecabine.  

Naar aanleiding van het kader E-health van de IGJ is de inzet van domotica begin 2019 geaudit. 

Hieruit kwamen verschillende punten ter verbetering. De technische problemen zijn begin 2019 

opgelost. Vanuit de bevindingen uit de audit is de inzet van domotica per afdeling goed ingericht, 

conform de visie. Dit project loopt nog door in 2020. Medio 2019 is Medimo succesvol 

geïmplementeerd, een programma voor het elektronisch aftekenen van medicatie. Eind 2019 is te 

zien dat het aantal medicatie incidenten daalt, waarschijnlijk als gevolg van de inzet van Medimo. 

In 2019 is een PAR geïnstalleerd binnen het Anker, met als doel een adviespartner van het 

management te zijn. Belangrijke onderwerpen waarover de PAR meedenkt  liggen in het 

kwaliteitskader van de verpleeghuiszorg. Als eerste opdracht heeft de PAR meegedacht over het 

vormgeven van kleinschalig wonen binnen het Anker. De PAR is zich aan het oriënteren op scholing 

en ontwikkeling van de PAR als commissie, vervolg in 2020. 

Onderstaand de uitslag van de KVC op de relevantie gebieden van dit thema 

Nmr Hoofdonderwerp, Leren 
en verbeteren 

Score 2018 
Door 
medewerker 

Score 2019 
Door 
medewerkers 

4.1 Leren en verbeteren van 
de zorg 

7 8 

4.2  Feedback en 
complimenten 

6.6 6.5 

4.3 Leren van MIC en MIM 6.6 8.6 

4.4 Beschikbaarheid  en 
gebruik van relevante 
informatie 

6.6 7.5 

4.5 Voldoende 
overlegmomenten 

7.7 8.3 

 

4. Bedrijfsvoering 

a. Inzicht in en sturen op de kosten van zorg en vastgoed 

b. Visie op toepassing van ICT technologie in de zorg en bedrijfsvoering 

c. Zonnepanelen op het Anker 

d. Het welbevinden van de bewoners bevorderen door aanpassingen in het gebouw  

De begroting 2019 is opgesteld met scheiden van wonen en zorg, de rapportages per kwartaal vinden 

op dezelfde manier plaats. Hiermee is inzicht gekomen in de kosten van zorg en vastgoed. 

Er is een visienota en informatiebeleidsplan opgesteld over de brede inzet van technologie in de zorg 

en bedrijfsvoering. Uitwerking vindt plaats in 2020. 

De zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van het Anker, hiermee wordt  ca 80% van de benodigde 

energie voor het Anker opgewekt.  

Huisvestingsplan voor de Leede en de Oude Waard zijn opgesteld, met als doel de afdelingen meer 

dementievriendelijk in te richten. Plannen zijn voorbereid, implementatie in 2020. 



 
 

Kwaliteitsverslag Anker 2019    10 
 

Hoofdstuk 3, conclusies uit het rapport van de IGJ  
 

Onderstaande de conclusies uit het rapport van de IGJ naar aanleiding van het bezoek op 7 mei 2019. 

Tijdens dit bezoek zijn de onderwerpen persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverleners en sturen 

op kwaliteit en veiligheid beoordeeld. We zijn erg blij dat op alle 3 de thema’s het Anker 

(grotendeels) voldoet aan de gestelde eisen in het kwaliteitskader.  

 

Toelichting van de inspectie op bovenstaande overzicht: 

Wat gaat er goed in het Anker 

Het Anker heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van persoonsgerichte zorg. De 

visie is zichtbaar in de praktijk, met veel aandacht voor de eigen regie van de bewoners. Ook de 

aandacht voor structurele verbetering en deskundigheidsbevordering wordt teruggezien. Het 

systematisch leren en verbeteren is goed ingebed in de organisatie. Het management en bestuur 

laten zien dat zij gedreven zijn om steeds te leren en te verbeteren. Ze zijn transparant in wat er goed 

gaat en wat er beter kan. 

 

Wat kan er nog beter 

Het Anker kan nog meer aandacht besteden aan het creëren van een open en veilige cultuur. Het 

durven aanspreken en elkaar feedback geven blijft aandacht vragen. De dossiervoering kan nog 

verder verbeteren als het dossier goed werkbaar is voor de zorgverleners en zij heldere instructies 

krijgen. 

 

Conclusie 

In vergelijking met het vorige inspectiebezoek op 7 juni 2018 is de kwaliteit van de zorgverlening in 

het Anker aanmerkelijk verbeterd. De inspectie constateert dat het Anker inmiddels (grotendeels) 

voldoet aan alle getoetste normen. Met name op gebied van persoonsgericht zorg zag de inspectie 

grote verbeteringen. De bevindingen en conclusies geven de inspectie dan ook voldoende 

vertrouwen in de huidige aansturing en verbeterkracht van het Anker. 


