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Jaarverslag directie 2017
(door P.P.F. Noordover en N. Bommeljé, directie Evita Zorg)

Inleiding

In 2017 werd weer meer duidelijk dat de politiek-

maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot 

ouderen en kwetsbaren in onze samenleving ertoe 

leiden dat ouderen en kwetsbare mensen steeds langer 

thuis blijven wonen. In de dagelijkse praktijk van Evita 

Zorg leidt dit tot steeds intensievere en complexere zorg 

in de thuissituatie. Met name bij mensen met dementie 

en/of chronische ziekten (Evita is in staat om deze 

doelgroep thuis te bedienen met WLZ*-zorg vanuit het 

VPT **). Dit vraagt om een goede samenwerking met de 

klant en mantelzorgers en daarom ondersteunt Evita 

tijdens het ziekteproces, past de zorginzet aan de fases 

van de ziekte aan en stelt klanten op deze manier in 

staat langer thuis te blijven wonen. Ook vraagt het om 

continue ontwikkeling van de kennis en vaardigheden 

van onze medewerkers in relatie tot de veranderende 

zorgvraag. In 2017 heeft de organisatie hier actief op 

ingespeeld door uitbreiding van de activiteiten binnen 

Evita Lokaal en de Evita Academie (zie toelichting 

elders).

Persoonsgerichte zorg

Evita Zorg heeft sinds haar start in 2005 de klant altijd als 

uitgangspunt genomen. Persoonsgerichte zorg is door de 

bovengeschetste veranderende vraag actueler dan ooit 

en nog steeds ingebed in de wijze van zorgverlening door 

Evita Zorg.

Wat is belangrijk voor de klant, hoe wil de klant leven, hoe 

kan daar op een zo goed mogelijke manier invulling aan 

worden gegeven en hoe kan Evita daarbij ondersteunen? 

Dat zijn vragen die steeds opnieuw worden gesteld en 

het vertrekpunt vormen voor de inzet van onze zorg- en 

dienstverlening. Daarbij wordt steeds uitgegaan van wat 

iemand nog zelf kan en wat mensen in de omgeving 

van de klant voor hem of haar kunnen betekenen. 

Zelfredzaamheid en zingeving dragen immers bij aan 

het geluk van de klant, dat weet Evita Zorg op basis van 

jarenlange ervaring. 

Aandacht voor de omgeving van de klant; naasten en 

mantelzorgers

Onze ervaring is dat, behalve de klant zelf, ook 

naasten, vertegenwoordigers en mantelzorgers 

een steeds belangrijkere rol spelen bij de inrichting 

van de zorgverlening. Bij de intake door onze 

wijkverpleegkundigen worden daarom nadrukkelijk ook 

de wensen en mogelijkheden van de mantelzorger en 

andere direct bij de klant betrokkenen besproken, zodat 

tot een zo goed en efficiënt mogelijke samenwerking 

kan worden gekomen. De zorgverleners dienen niet 

alleen oog te hebben voor de klant, maar ook voor 

eventuele overbelasting van de mantelzorger of andere 

betrokkenen. Dit is van belang voor zowel de gezondheid 

van de mantelzorger en andere betrokkenen als voor de 

continuïteit van de zorgverlening voor de klant. Bovendien 

stellen stakeholders als gemeente en zorgverzekeraars 

op dit gebied ook eisen aan ons als zorgaanbieder. 

Mede om deze reden is in 2017 een groep van 15 

zorgverleners binnen Evita Zorg opgeleid tot Medewerker 

Maatschappelijke Zorgverlening niveau 3. Het stelt hen in 

staat om nog beter om te gaan met veranderd gedrag, 

(*WLZ: Wet Langdurige Zorg **VPT: Volledige Pakket Thuis)
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De 4 zekerheden van Evita Zorg

Evita Zorg heeft vier zekerheden geformuleerd die als kernwaarden gelden voor de zorgverlening aan haar klanten. 

De 4 zekerheden van Evita Zorg 
• U wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen.

 • U heeft een vast team van zorgverleners dat bij ú past en alle voorkomende hulp kan bieden.

 • U kunt terecht voor alle hulp thuis: van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging 

tot aan zorg in de laatste levensfase.

 • Uw zorg kan vrijwel altijd direct worden ingezet; 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Evita Zorg legt met deze vier zekerheden de lat voor de 

eigen zorg- en dienstverlening hoog. De klant rekent op de 

4 zekerheden en houdt Evita Zorg aan haar eigen beloften: 

afspraak is afspraak. Het niet waar kunnen maken van de 4 

zekerheden maakt de organisatie kwetsbaar voor klachten 

en reputatieschade. Zeker in relatie tot de voor Evita Zorg 

toegenomen vraag naar relatief korte zorgmomenten 

binnen zogenaamde wijkroutes. 

Evita Zorg kan de 4 zekerheden goed waarmaken 

bij het leveren van blokzorg (zorg langer dan 2 uur 

aaneengesloten). De 4 zekerheden zijn lastiger waar 

te maken als het gaat om de korte zorgmomenten in 

zogenaamde routes. Dit type zorgvraag is toegenomen 

en er wordt sinds 2016 minder blokzorg geleverd. Deze 

ontwikkeling vraagt om het aantrekken van een nieuwe 

groep zorgverleners én een heroriëntatie op de werkwijze 

van de afdeling planning.

De organisatie hanteerde in 2017 geen wachtlijsten. 

Afhankelijk van de zorgvraag kon de zorg in vrijwel alle 

gevallen binnen de gewenste termijn starten. Evita Zorg 

heeft bovendien een eigen 24-uurs bereikbaarheidsdienst. 

Dit betekent dat zorgverleners, klanten, hun mantelzorgers 

of vertegenwoordigers in geval van zeer dringende zaken 

ook buiten kantoortijden altijd contact kunnen opnemen 

met Evita Zorg. Evita garandeert continuïteit van zorg en 

levert altijd.

Cliëntenraad
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Personeelssamenstelling 2017

Zorgverleners

Functie  Loondienst ZZP Totaal

Niveau 5 Verpleegkundige 6 2 8

Niveau 4 Verpleegkundige 3 28 31

Niveau 3 Verzorgende IG 14 64 78

Niveau 3 Leerling  6 0 6

Niveau 3 MMZ  14 1 15

Niveau 2 Helpende +  10 18 28

Niveau 2 Helpende  5 3 8

Niveau 1 Huishoudelijk Verzorgende 14 0 14

Ongediplomeerd begeleider 0 1 1

Ongediplomeerd Huishoudelijk Verzorgende 4 0 4

Totaal  76 117 193

Team op kantoor

Functie  Loondienst ZZP Totaal

Algemeen directeur (tevens verpleegkundige niveau 5) 1   1

Directeur Stafdiensten  1   1

Wijkverpleegkundigen (niveau 5 Verpleegkundige)  4  4

Coördinator klanten  1  1

Planning  4  4

HR  2  2

Administratief medewerker 1  1

Office manager  1  1

Klachtenfunctionaris   1 1

Kwaliteitsfunctionaris   1 1

Totaal   15 2 17

Evita werkt met zorgprofessionals in loondienst en ZZP’ers 

samen. De organisatie huurt geen uitzendkrachten in, 

omdat dit ten koste gaat van haar 4 zekerheden. 

Evita Zorg vindt het belangrijk dat alle zorgverleners, 

zowel in loondienst als de ZZP’ers, die kunnen worden 

ingeschreven in het BIG-register en/of het V&VN-register 

daarin ook staan ingeschreven en vindbaar zijn voor 

derden. In 2017 stond 100% van het aantal inschrijfbare 

zorgverleners (vanaf niveau 3) geregistreerd in het BIG-

register en 50% in het kwaliteitsregister V&VN. Daarnaast 

zijn alle begeleiders niveau 3 vanuit de contractuele 

verplichting met de Gemeente Den Haag geregistreerd in 

het Registerplein.

Alle zorgverleners van Evita Zorg werken conform de 

volgende 4 gedragsregels:

• Ik help u thuis het leven voort te zetten zoals u dat wilt

• Ik kom naast u staan, u kunt mij vertrouwen

• Ik hoor wat u wilt en handel er naar

• Ik werk met passie en ontwikkel mijzelf
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Evita Academie

De ouderenzorg heeft te maken met een groot tekort 

aan personeel en een slecht imago. Evita zet zich in om 

jonge professionals en zij-instromers kennis te laten 

maken met de thuiszorg; een mooi en veelzijdig vak waar 

veel carrièrekansen in zijn. Zo bood Evita ook in 2017 

weer volop leerruimte aan stagiaires HBO-V. Zij zien hoe 

goed de veelzijdige rol van wijkverpleegkundige aansluit 

op hun studie HBO-V. Onder het label Evita Academie 

is sinds 2017 het aanbod gebundeld van stageplaatsen, 

opleidingen, bijscholingen voor de eigen zorgverleners 

van Evita Zorg, maar ook voor externen en zij-instromers 

die carrière kunnen maken binnen Evita. Het doel is om 

het kennisniveau en de kwaliteit van dienstverlening op 

het gewenste niveau te houden. Daarnaast heeft Evita als 

doel om mensen die nooit in de zorg hebben gewerkt via 

de Academie te enthousiasmeren en beschikbaar te maken 

voor de thuiszorg en te werven voor onze organisatie. 

Klant- en zorgverlenertevredenheid

In 2017 werden geen collectieve klant- en zorgverlener-

tevredenheidonderzoeken uitgevoerd. Wel werd de 

samenwerking op individueel niveau geëvalueerd. In 

het voorjaar van 2018 voert de organisatie nieuwe eigen 

metingen uit. Er werden in 2017 op Zorgkaart Nederland 

11 nieuwe waarderingen van klanten geplaatst met een 

gemiddeld cijfer van 9,2.

Inspraak en medezeggenschap

Evita Zorg kent een actieve zorgverlenersraad met 5 

leden die vier keer per jaar in een opbouwende dialoog 

sparren met de directie en de HR-manager. In 2017 ging dit 

bijvoorbeeld over het onderwerp vitaliteit.

Daarnaast is Evita blij met de manier waarop de klanten 

worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad. Ook dit is 

een zeer actief orgaan met 4 leden die verbetervoorstellen 

doet. Dit maakt het Evita mogelijk haar dienstverlening 

te verbeteren. Verbeteringen die in 2017 zijn besproken, 

zijn onder andere de wijze waarop klachten worden 

afgehandeld, privacy, het elektronisch cliëntendossier en 

medicatieveiligheid.

Project medicatieveiligheid

In oktober 2016 is Evita Zorg het project 

‘Medicatieveiligheid’ gestart. Het project liep oorspronkelijk 

tot november 2017, maar is verlengd tot het voorjaar 

van 2018 vanwege de invoering van het ECD. Het doel 

van het project is om medicatieveiligheid extra onder de 

aandacht te brengen bij klanten en zorgverleners, zodat 

verdere risicobeheersing op het gebied van medicatie kan 

plaatsvinden. Het informeren van klanten en zorgverleners 

over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan 

medicatie heeft geleid tot meer alertheid en versterking 

van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid.  

Klachtenfunctionaris

Er is in 2017 een goede start gemaakt met de preventieve 

inzet van de klachtenfunctionaris. In 2018 zal dit verder 

worden voortgezet, want we merken dat het pro-

actief inschakelen van de klachtenfunctionaris wordt 

gewaardeerd door klanten en de escalatie van ongenoegen 

naar het niveau van een klacht kan voorkomen.

De organisatie zet in 2018 verder in op een leercyclus 

rond uitingen van ongenoegen en klachten. Er is met 

de klachtenfunctionaris een werkvorm gevonden 

waarin geanonimiseerde casussen middels intervisie- 

bijeenkomsten en coaching worden gebruikt ter lering en 

evaluatie.

Elektronisch Cliëntendossier: ECD

In september 2017 is gestart met de implementatie van 

het Elektronisch Cliëntendossier (hierna verder ECD te 

noemen). Een omschakeling voor klanten en zorgverleners. 

Deze implementatie werd in december 2017 succesvol 

afgerond. Door de overschakeling naar het ECD verwacht 

Evita de zorgverlening nog efficiënter en doelgerichter 

vorm te kunnen geven waarbij real-time zichtbaar is 

of de zorg die de klant krijgt aansluit bij zijn of haar 

zorgbehoeften, of de zorg bijdraagt aan de kwaliteit van 

leven van de klant en/of de klant de hulp en gelegenheid 

krijgt om zoveel mogelijk zelf de regie te voeren over de 

zorg thuis. Er kan binnen het ECD op elk gewenst moment 

een klanttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd en 

de Evita-klant of diens naaste kan via het cliëntportaal 

in zijn/haar dossier kijken. Vanaf 2018 zullen eenmaal 

per kwartaal, en indien daarvoor aanleiding is direct, 

dossierscans worden uitgevoerd in het ECD. Op die manier 

kunnen de volledigheid en de kwaliteit van de gegevens in 

het ECD continue worden getoetst en bijgestuurd. 
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Evita Zorg vindt het belangrijk ook een maatschappelijke 

rol te spelen in de wijk. Dat deed  zij in 2017 via Evita 

Lokaal, de Stichting Vrienden van Evita en door het 

organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk. 

Evita Lokaal

Evita Lokaal bestaat sinds 2014 en is een maatschappelijk 

initiatief van Evita Zorg. Het Lokaal is een ontmoetingsplek 

voor en door buurtbewoners in Benoordenhout. In Evita 

Lokaal worden activiteiten georganiseerd die bijdragen aan 

de eigen kracht van wijkbewoners en zingeving waardoor 

men langer zelfstandig kan blijven. Maar ook wordt er veel 

informatie verstrekt die ondersteunt in het proces van 

ouder worden. Vanuit Evita Lokaal willen wij het gevoel van 

participatie en saamhorigheid in de wijk versterken.  Ruim 

30 vrijwilligers uit de wijk zetten zich in. Tevens is Evita 

Lokaal drie dagen per week aanbieder van dagbesteding 

aan mensen met lichte geheugenproblematiek. Deze 

dagbesteding wordt particulier bekostigd of vanuit een 

WMO-indicatie van de gemeente. In het laatste geval 

gebeurt dit in onderaanneming van Evita Zorg, die 

contractpartij van de gemeente is voor de arrangementen 

vanuit de WMO. Sinds 2016 is de Stichting Evita Lokaal een 

aparte entiteit.

Stichting Vrienden van Evita

Op 6 september 2016 is de Stichting Vrienden van Evita 

opgericht. De stichting is een steunstichting van Evita Zorg 

en Evita Lokaal. Dankzij deze stichting is het mogelijk om 

regelmatig extra of grotere activiteiten te organiseren 

voor klanten van Evita Zorg en bezoekers van Evita Lokaal. 

Tevens heeft de stichting ten doel om beide organisaties 

gelegenheid te geven extra kwaliteitsinitiatieven, 

bijzondere projecten en onderzoek te ontplooien. Ook 

financiële ondersteuning van scholing en educatie voor 

vrijwilligers, mantelzorgers en overige belanghebbenden 

behoort tot de doelstelling.

Voorlichting in de wijk

Evita Zorg organiseert regelmatig lezingen over medische 

en andere voor haar doelgroep relevante onderwerpen 

in Evita Lokaal. Daarnaast organiseert Evita op verzoek 

van wijkbewoners met de gezamenlijke zorg- en 

welzijnsaanbieders en de Wijkvereniging Benoordenhout 

twee keer per jaar informatiebijeenkomsten voor de 

oudere inwoners van de wijk. Deze bijeenkomsten trekken 

per keer ruim 150 bezoekers.

Mantelzorgondersteuning

In de visie van Evita is de mantelzorger een belangrijke 

schakel in het zorgproces. Door de toegenomen 

verantwoordelijkheid die door de overheid bij 

mantelzorgers wordt neergelegd komt het regelmatig voor 

dat mantelzorgers overbelast raken. Evita ondersteunt 

de mantelzorger in de uitvoering van de zorgtaken en 

ondersteunt waar nodig in het aanleren van handelingen. 

Sinds 1 juni 2017 kan Evita Zorg aanspraak maken op 

gelden van de gemeente voor de ondersteuning van 

mantelzorgers. Dit geeft de zorgprofessionals van Evita de 

gelegenheid de mantelzorger met aandacht te helpen bij 

extra hulpvragen, waarna de mantelzorger weer door kan. 

Mantelzorgers van klanten en niet-klanten die overbelast 

zijn of dreigen te worden, kunnen bij Evita terecht voor:

• Een luisterend oor (emotionele steun).

•  Advies en informatie over voorzieningen en (financiële) 

regelingen.

• Praktische hulp (bijv. het aanvragen van WMO-indicaties.

• Ordenen en/of tijdelijk regiseren van de zorg.

•  Eventuele andere vragen kunnen altijd besproken 

worden.

Evita Zorg zal de mantelzorgondersteuning ook in 2018 

actief blijven bieden aan mantelzorgers van haar klanten en 

aan andere bewoners uit Den Haag die mantelzorger zijn.

De mantelzorgers van de dagbestedingsklanten worden 

met gesprekken ondersteund in Evita Lokaal. Evita heeft 

ook mantelzorgondersteuningsgroepen opgestart waarin 

mantelzorgers begeleid worden door een professional, en 

elkaar tot steun zijn als lotgenoten. Evita zal deze faciliteit 

in 2018 verder uitbreiden gezien het aantal aanmeldingen 

en de dus aantoonbare behoefte.

Personenalarmering

In 2017 verzorgde Evita Zorg de 24-uurs alarmopvolging 

voor ruim 180 abonnees in de nabij het kantoor gelegen 

wijken. Het abonnement werd in samenwerking met de 

SaffierGroep aangeboden. 
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ICT

Binnen Evita wordt gebruik gemaakt van een aantal 

geautomatiseerde systemen voor planning, facturatie, 

salarisverwerking, klant- en medewerkersbeheer, 

het zorgdossier en de boekhouding. Deze systemen 

ondersteunen de organisatie in de efficiënte levering 

van haar zorg- en dienstverlening. De organisatie 

en haar klanten zijn in grote mate afhankelijk van 

de geautomatiseerde systemen. Het borgen van de 

continuïteit van deze systemen is van zeer groot belang 

voor de organisatie en dit werd in 2017 door de directie 

geëvalueerd en gemonitord. De conclusie is dat de huidige 

systemen in ruime mate voldoen aan de vereisten op het 

gebied van continuïteit en veiligheid.

Financieel

In financieel opzicht kende 2017 een bevredigend resultaat. 

De omzet steeg t.o.v. 2016 met ruim 7% naar een bedrag 

van bijna € 5,8 mio en het aantal uren dat thuis bij onze 

klanten werd geleverd steeg afgelopen jaar van 151.373 uur 

naar 161.689 uur.

De bruto marge stond weliswaar onder druk en daalde van 

33% naar 27,4%. Dit werd onder meer veroorzaakt door 

de CAO-gerelateerde nabetaling van ORT over vakantie-

uren aan medewerkers in loondienst en de stijging van 

de tarieven die Evita in 2017 betaalde aan ingeleende 

zelfstandige zorgverleners. Ook de niet-declarabele uren 

van zorgverleners namen toe, onder andere door de 

opleiding voor gebruik van het ECD. In 2018 zal daarom 

ingezet worden op herstel van bruto-marge en beheersing 

van indirecte uren. Het netto resultaat daalde van 

€ 330.000,- in 2016 naar € 184.000,- in 2017. De oorzaak 

was met name gelegen in de stijging van loonkosten. 

Er werd in 2017 geen overproductie gerealiseerd bij 

zorgverzekeraars of het zorgkantoor.

Governance

Evita Zorg leverde, conform de bepalingen in de zorgbrede 

governancecode, ook in het afgelopen jaar weer 

verantwoorde zorg; klantgericht, veilig, betaalbaar en via 

een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Met het 

oog op goed bestuur en goed toezicht hanteert Evita Zorg 

de landelijk geldende zorgbrede governancecode die in 

2017 is vernieuwd. De governancecode heeft zijn vertaling 

gekregen in de statuten en reglementen voor de RvC en de 

directie van Evita Zorg. 

Ontwikkeling van de organisatie

Als we terugblikken op 2017 kunnen we concluderen 

dat Evita Zorg als organisatie wederom in vele opzichten 

belangrijke ontwikkelingen doormaakte. Naast de 

invoering van het ECD en het feit dat met Evita Lokaal en 

de Evita Academie is ingespeeld op de veranderingen in 

de vraag naar thuiszorg, werd de relatie met stakeholders 

verder versterkt door het frequent voeren van inhoudelijke 

dialoog.

Natalie Bommeljé

Pascal Noordover

Directie Evita Zorg
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Jaarverslag 
Raad van Commissarissen 2017
(door P.J.G. Fijten, voorzitter RvC Evita Zorg)

Sterk fundament als basis voor wendbaarheid

De diverse ontwikkelingen in de sector en de eisen die 

gesteld worden aan de sector vragen om een wendbare 

organisatie met wendbare zorgprofessionals. Het 

sterke fundament dat Evita in de afgelopen jaren heeft 

opgebouwd heeft er ook in 2017 weer voor gezorgd 

dat deze ontwikkelingen zijn ingebed in de dagelijkse 

zorg- en dienstverlening. Daarbij staat de klant- en 

persoonsgerichte zorg altijd voorop, geborgd door de 4 

zekerheden die al jaren zorgen voor een consistente en 

herkenbare koers.

Participatie van stakeholders

In 2017 is ook weer een stap gezet om de participatie 

van stakeholders verder te vergroten. Zorgverlenersraad, 

Cliëntenraad, directie en Raad van Commissarissen zijn 

constructief met elkaar in dialoog over relevante thema’s 

zoals klant- en zorgverlenerstevredenheid, implementatie 

van het ECD en de initiatieven voor ouderen en kwetsbaren 

in de buurt vanuit Evita Lokaal.

Governance

Evita Zorg heeft een directie die bestaat uit twee 

directieleden, een algemeen directeur en een directeur 

stafdiensten. De directie leidt Evita. De Raad van 

Commissarissen (RvC) is het toezichthoudende orgaan 

en bestaat uit vier leden; de RvC toetst of de directie bij 

zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de 

organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie 

van de organisatie, en een zorgvuldige en evenwichtige 

afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij 

de organisatie betrokken zijn. 

De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van de 

directie en op de algemene gang van zaken binnen Evita 

en heeft als doel het waarborgen van de continuïteit en 

kwaliteit van zorg- en dienstverlening van Evita. 

De directie van Evita Zorg is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en uitvoering van het beleid en het geven van 

de sturing en inrichting van de organisatie als geheel. De 

directieleden hebben ieder een eigen aandachtsgebied of 

portefeuille en de directie legt verantwoording af aan de 

RvC. 
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Raad van Commissarissen (RvC)

De taken en bevoegdheden van de commissarissen zijn 

vastgelegd in de statuten en het reglement RvC. Voor 

de vaststelling van de honorering van de leden geldt 

de richtlijn van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in de Zorg). 

Samenstelling toezichthoudend orgaan

De RvC bestaat uit onafhankelijke leden, met diversiteit 

in leeftijd, geslacht en deskundigheidsgebieden. In de 

selectieprocedure voor een lid van de RvC worden hoofd- 

en/of nevenfuncties betrokken bij de beoordeling van de 

onafhankelijkheid. 

Een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van 

vier jaar en kan voor één termijn herbenoemd worden. De 

raad heeft een rooster van (her)benoeming en aftreden 

vastgesteld waardoor gefaseerde in- en uittreding is 

voorzien.

Overleggen Raad van Commissarissen 

De RvC komt in beginsel 4 keer per jaar bijeen en vergadert 

in aanwezigheid van de directie. In het verslagjaar 

vergaderde de raad van commissarissen 4 keer. 

 

Bestuurlijke thema’s

Ieder kwartaal informeert de directie de RvC aan de hand 

van actuele gegevens en maand- en kwartaalrapportages. 

Kwaliteitsonderwerpen en de financiële stand van zaken, 

evenals HR-thema’s, worden besproken. 

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de RvC is, net als die van 

de directie, opgenomen in de jaarrekening van Evita Zorg. 

Bij de bezoldiging wordt de WNT-norm gehanteerd.

De Raad van Commissarissen van Evita Zorg bestaat uit:

De heer P.J.G. Fijten, Voorzitter

Hoofdfunctie:    Directeur Embedding Company

Datum van benoeming:    1 oktober 2011

Deskundigheidsgebied:    Organisatie-ontwikkeling en marketing

Mevrouw E.C.C. van de Kolk-Willemse, Secretaris 

Hoofdfunctie     Consultant Ophthalmology bij Simovision

Datum van benoeming:    1 oktober 2011

Deskundigheidsgebied:    Zorg en personeel

De heer Y. Hamburger, lid RvC

Hoofdfunctie     Hoofd strategie/lid directieteam RET

Datum van benoeming:    1 november 2016

Deskundigheidsgebied:    Strategie en beleid

Mevrouw P. Mereu, lid RvC

Hoofdfunctie    Directiesecretaris HagaZiekenhuis

Datum van benoeming:    1 december 2017   

Deskundigheidsgebied:    HRM




