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Samenvatting 2020
De komst van COVID-19 heeft 2020 tot een extra intensief zorgjaar gemaakt. Er waren nieuwe uitdagingen in
de uitvoer van de zorg- en dienstverlening die het hoofd moesten worden geboden, maar COVID heeft ook de
implementatie van sommige innovaties bespoedigd. Evita heeft evenals andere jaren persoonsgerichte zorg
geleverd op basis van de 4 zekerheden en de continuïteit van zorg kunnen borgen.
Er zijn in 2020 185.440 uren zorg geleverd. Een stijging
ten opzichte van 2019.

De onderwerpen op kennisplein zullen in 2021 nader
worden uitgebreid.

De reguliere instroom van ouderenzorg was in 2020
minder door het uitblijven van doorverwijzingen vanuit
huisartsen, casemanagers, gemeenten en ziekenhuizen.
Evita is zich ervan bewust dat deze stagnering in instroom
kan leiden tot knelpunten achter de voordeur zoals
overbelaste mantelzorgers, escalatie en vereenzaming en
heeft mede daarom via regelmatige updates haar klanten
geïnformeerd over de mogelijkheid van zorg tijdens de
coronaperiode. Daarnaast is extra zorg aangeboden. De
huisartsen hebben twee keer een brief ontvangen dat Evita
ruimte heeft om zorg in te zetten, ook bij coronapatiënten.
Op onder meer deze manier wil Evita de in- en doorstroom
zoveel mogelijk stimuleren en voorkomen dat er grote
problemen achter de voordeur ontstaan. Evita Zorg heeft
in 2020 alle klanten kunnen voorzien van zorg, soms extra
in verband met wegvallen van de mantelzorg. Ook is de
dagbesteding open gebleven.

Opleiden en ontwikkelen: de Evita Academie
In 2020 hebben diverse Evita zorgverleners scholingen
bijgewoond en heeft diplomering van de groep van 9
VIG-MMZ deelnemers plaatsgevonden. Het opleidingen
en scholingsaanbod was als volgt: Thuishulp A, MBOMMZ Niveau 3 met verpleegtechnische vaardigheden,
MBO Verzorgende IG/MMZ Niveau 3, Basiszorg ADL
en medicatie, de Vaardigheidstrainingen BIG en 12
inloopscholingen. Naast de reguliere opleidingen was
er de scholingskalender met inloopscholingen op het
gebied van onder andere medicatie, tiltechnieken en
dementiezorg. Evita had in 2020 9 HBO-V stageplaatsen.

Advanced Care Planning
Een van de innovaties die in 2020 verder zijn ontwikkeld
en geïmplementeerd, was Advanced Care Planning (ACP).
Tijdens de eerste reeks Evita Cafés is een workshop ACP
gegeven. Het ondersteunen van klanten en naasten om
in een terugkerende dialoog, op basis van waarden
en opvattingen, zinvolle en haalbare doelstellingen te
formuleren voor huidige en toekomstige zorg, welzijn en
behandeling past bij de persoonsgerichte zorg die Evita
levert. De werkwijze is in de Cafés nader toegelicht om
ervoor te zorgen dat door alle zorgverleners op uniforme
wijze wordt gewerkt en vastlegging plaatsvindt in het
ECD.
Kennisplein
Een andere innovatie is het kennisplein. Kennisplein
is een aparte omgeving binnen MS Teams waar met
kantoormedewerkers en zorgverleners zorginhoudelijke
informatie wordt gedeeld op onder meer het gebied van
dementie, palliatief terminale zorg, medicatie en kwaliteit.
De informatie op kennisplein met betrekking tot dementie
komt tot stand in samenwerking met Caroline Jurgens,
de aan Evita verbonden GZ-neuropsycholoog.

Contact
Contact in een tijd van pandemie en daarmee lockdown
is cruciaal en zo ingeschat door de organisatie. De
invoer van MS Teams, de 28 updates aan zorgverleners
en brieven aan klanten en mantelzorgers hebben
bijgedragen aan vertrouwen, informatievoorziening en
voorkomen van eenzaamheid. Naast het voordeel van
contact houden in coronatijd is Teams ook volop benut
voor webinars, online les en de uitrol van het kennisplein.
Spiegelbijeenkomst
In 2020 is gestart met spiegelbijeenkomsten. Een
klantentevredenheidsconcept waarbij klanten en
mantelzorgers in een bijeenkomst aangeven hoe zij de
zorg- en dienstverlening ervaren waarbij een afvaardiging
van de organisatie aanwezig is zoals de zorgverlenersraad,
cliëntenraad, zorgverleners en team op kantoor.
Kwartaalthema’s
In 2020 is voor het eerst gewerkt met kwartaalthema’s
op het gebied van kwaliteit van zorg. Per kwartaal wordt
aandacht besteed aan het thema van dat kwartaal in de
klant- en zorgverlenersnieuwsbrieven, tijdens scholingen
en lezingen voor de klant, mantelzorgers en zorgverleners.
Dit olievlekeffect helpt in de bewustwording, vergroting
en borging van kwaliteit.
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Top 10 Thuiszorg
In december 2020 is de top 2020 van Zorgkaart
Nederland bekend gemaakt met de 40 best gewaardeerde
zorgpartijen in vier categorieën. Evita behoorde tot de
top 10 van best gewaardeerde thuiszorgorganisaties
in Nederland. Een mooie waardering voor onze visie,
werkwijze en inzet.
Gezonde organisatie
Ondanks dat de pandemie veel impact heeft gehad voor
klanten, mantelzorgers, zorgverleners en de gehele Evita
organisatie kijken wij positief terug op dit jaar. Deze
gebeurtenis heeft laten zien dat Evita een organisatie is
die in staat is crisismanagement te voeren, een loyale en
creatieve groep zorgverleners heeft en in gezamenlijkheid
met haar klanten in staat is geweest deze crisis door te
komen waarbij er mooie momenten waren in verbinding
en saamhorigheid. Door deze saamhorigheid en continu
alert te zijn en te anticiperen op de gevolgen van COVID
is gebleken dat Evita een gezonde organisatie heeft staan
om zo’n crisis het hoofd te bieden.
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Evita in top 10
van de
wijkverpleging

Jaar 2020 in beeld
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Zorg leveren tijdens een pandemie
Evita heeft in 2020 kennis gemaakt met een nieuw fenomeen: het leveren van zorg tijdens een pandemie.
Als zorgorganisatie kan je juist in zo’n periode veel betekenen voor je klanten en testen of je in staat bent om
crisismanagement te voeren. Een pandemie heeft invloed op de fysieke en geestelijke gezondheid van zowel
de klant als zorgverlener en uiteraard ook op de bedrijfsvoering.
Evita heeft tijdens de COVID-periode steeds gestuurd
op drie pijlers:
1) zorgen voor voldoende beschermingsmaterialen zodat
de zorgverleners en klanten zich veilig voelen en er
veilige zorg kan worden geleverd;
2) informeren en bereikbaar zijn;
3) omzet veilig stellen.

Evita is bij deze klanten meer zorg gaan leveren, zoals
boodschappenservice en een extra belmoment.
Met de enkele klanten die tijdelijk geen zorg wilden
hebben vanwege corona is steeds telefonisch contact
gehouden over hoe het ging en is gekeken of Evita op
een andere manier kon helpen, bijvoorbeeld met het
doen van boodschappen.

Er is direct een COVID-preventieteam geformeerd
bestaande uit de algemeen directeur, de manager zorg,
de manager planning en de manager HR. Zij hebben
in het begin dagelijks en later wekelijks overleg met
elkaar gevoerd over zieke klanten en zorgverleners,
persoonlijke beschermingsmiddelen en protocollen.
Tevens draaien zij sinds maart 2020 24/7 week op
week af bereikbaarheidsdienst voor vragen van klanten,
mantelzorgers en zorgverleners.

De klantveiligheid is door COVID zeker niet in gevaar
gekomen. Evita heeft juist ook klanten met COVID in
zorg genomen omdat zij goed in staat was deze zorg
op een veilige manier te leveren.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Evita heeft vrijwel vanaf het begin (maart 2020) preventief
gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
voor alle zorgverleners in het veld, zowel verpleging,
verzorging als huishoudelijke hulp. Uitdaging hierbij was
vooral de schaarste van deze materialen. Evita is een
inzameling in de wijk gestart en heeft een beroep gedaan
op de privé-netwerken. In eerste instantie zijn door ruim
20 vrijwilligers stoffen (uitwasbare) maskers gemaakt met
vervangbare filters en herenoverhemden zijn omgevormd
tot schorten. Vanuit fonds 1818 heeft Evita een donatie van
€ 100.000,- ontvangen. Daarmee zijn voor de ouderenzorg
Haaglanden 50.000 mondneusmaskers aangeschaft die
gebruikt zijn voor het leveren van veilige zorg.
De aanwezigheid van PBM heeft zowel de zorgverleners
als de klanten een gevoel van veiligheid gegeven
bij het geven en ontvangen van de zorg. Dit heeft in
belangrijke mate bijgedragen aan het gevoel dat er op
een verantwoorde manier zorg werd geleverd. Het aantal
besmettingen is steeds controleerbaar gebleven. Er zijn
geen grote corona-uitbraken geweest onder klanten of
zorgverleners van Evita.

Informeren en bereikbaar zijn
Klanten, mantelzorgers en zorgverleners zijn op de
hoogte gehouden via klantbrieven, de klantnieuwsbrief
en 28 updates. Deze communicatie is ook gedeeld met
de cliëntenraad, zorgverlenersraad en RvC. Het Evita
preventieteam was 24/7 bereikbaar voor vragen over de
zorgverlening tijdens corona. Voor zorgverleners zijn er
specifieke instructies en protocollen opgesteld die zijn
gedeeld via MS Teams.
Om bij te dragen aan een positief gevoel in een tijd van
onzekerheid en eenzaamheid heeft Evita diverse ludieke
acties georganiseerd. Alle klanten en zorgverleners
hebben bloemen ontvangen. Voor klanten zijn
spraakberichten ingesproken via SMS en met Kerst
hebben ze een spraakbericht ontvangen via de telefoon.
Voor zorgverleners is een webinar over de psychische
belasting in COVID-tijd georganiseerd. Tijdens de Evita
Cafés is stilgestaan bij hoe de zorgverleners deze periode
ervaren en welke zorgen of vragen zij eventueel nog
hebben. Ook voor de zorgverleners zijn diverse acties
georganiseerd. Zo hebben ze een armbandje gekregen
en een neptatoeage. Rond Sinterklaas en met Kerst zijn
er coronaproof acties voor zorgverleners bedacht en
hebben zij diverse attenties ontvangen.
Op deze manier heeft Evita geprobeerd een positief tintje
aan de coronaperiode te geven.

Klanten zijn blij dat de zorg steeds is doorgegaan. Velen
hadden minder of geen mantelzorg meer die hen hielp.
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Continuïteit en omzet
Het steeds goed informeren van klanten en zorgverleners
heeft geleid tot zeer positieve reacties van klanten,
mantelzorgers en zorgverleners. De continuïteit van
zorgverlening is op geen enkele manier in gevaar
geweest. Het heeft wel extra inspanning gevergd van
de planning om in geval van (verdenking van) corona bij
zorgverleners de roosters op korte termijn aan te passen.
Hierbij is steeds geprobeerd andere zorgverleners uit
het team bij de klant in te zetten, met als doel het aantal
nieuwe gezichten zoveel mogelijk te beperken voor de
klant. Ook is de dagbesteding open gebleven. Dit is mede
door de enorme loyaliteit van de zorgverleners naar de
klanten en organisatie gelukt. De instroom reguliere zorg
liep terug omdat de ziekenhuizen en huisartsen de focus
op COVID hadden en daarbij de casemanagers dementie
en WMO niet meer op huisbezoek gingen.

De omzet is niet in gevaar geweest, maar is wel
verschoven door COVID.
Subsidie COVID-19
Evita heeft een toekenning ontvangen voor subsidie
onder de SET COVID-19 regeling. Het bedrag uit de
stimuleringsregeling E-Health thuis zal door Evita worden
aangewend voor de implementatie van een Medicatie
Controle App. De implementatie is voorzien voor Q2
2021.
Conclusie
Evita is goed in staat gebleken crisismanagement uit te
voeren. Daarbij is gebleken dat saamhorigheid, loyaliteit
en creativiteit die binnen de Evita organisatie al jaren
heerst, cruciaal zijn voor een organisatie.
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Jaar 2020 in beeld
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Visie, missie en aanbod
Evita heeft als doel alles onder 1 dak aan te bieden waarbij de klant wanneer hij/zij eenmaal in zorg is niet meer
weg hoeft. Vanaf huishoudelijke zorg tot aan palliatief terminale zorg en van zingeving tot informatie is alles in
de vertrouwde setting van Evita te vinden.
Type zorg/specialisaties
Evita levert:
• Dementiezorg
• Palliatief Terminale Zorg
• ALS-zorg
• Nachtzorg
• 24-uurszorg
• Verpleging
• Begeleiding
• Persoonlijke verzorging
• Huishoudelijke zorg
• Particuliere zorg
• Volledig pakket thuis
• Geheugensteunspreekuur
• Mantelzorgondersteuning
• Evita abonnement

De 4 zekerheden kunnen goed worden nagekomen
wanneer er blokzorg (zorg langer dan twee uur) wordt
geleverd. Voor de routezorg die bestaat uit meerdere
kortere zorgmomenten bij meerdere klanten blijft de
zekerheid van een vaste tijd lastiger waar te maken.
In de routes wordt in plaats van een vaste tijd een
tijdsblok binnen marges afgesproken met een vast
team van zorgverleners. Deze invulling van de vier
zekerheden in de routezorg wordt bij de intake door de
wijkverpleegkundige met de betreffende klant besproken.

Doel: de klant maakt door de organisatie een unieke
patient journey en kan voor alles onder 1 dak terecht
bij Evita.
De 4 zekerheden van Evita Zorg
De 4 zekerheden gelden als visie voor de zorgverlening
aan haar klanten.

Bereikbaarheid
Evita Zorg beschikt over een eigen 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Zorgverleners, klanten, hun mantelzorgers of vertegenwoordigers kunnen in dringende
gevallen ook buiten kantoortijden contact opnemen met
Evita Zorg. Ze krijgen dan altijd een kantoormedewerker
van Evita aan de telefoon, die verstand van zaken heeft
en kan handelen. Het geeft klanten en zorgverleners
een vertrouwd gevoel dat Evita altijd bereikbaar is. Evita
garandeert continuïteit (100%) van zorg en levert altijd.

Ook in 2020 waren de 4 zekerheden het uitgangspunt
voor het leveren van de zorg- en dienstverlening van Evita.
Evita hecht eraan deze visie onder alle omstandigheden
waar te willen maken, dus ook in COVID-19-tijd. De klant
rekent op de 4 zekerheden en mag Evita Zorg daar ook
aan houden: afspraak is afspraak.

Evita Abonnement
Mensen die nog niet in zorg zijn bij Evita maar wel
ingeschreven willen zijn voor het geval ze zorg
nodig hebben, kunnen gebruik maken van het Evita
Abonnement. Juist de vitale senior kiest voor het
abonnement om goed voorbereid en geïnformeerd te
zijn voor als zorg op termijn nodig is. Zij krijgen een
huisbezoek (intake) waarbij ze informatie ontvangen
op het gebied van zorg en diensten van Evita, over
financiering van de zorg en ontwikkelingen in de zorg.
Er wordt besproken hoe de gezondheidssituatie, de
thuissituatie en de wensen van de klant op dat moment
zijn. De abonnee wordt ingevoerd in het systeem van
Evita Zorg zodat snel zorg kan worden ingezet als dat
nodig is. Voor de abonnees wordt twee keer per jaar een
bijeenkomst georganiseerd, ze ontvangen de nieuwsbrief
en worden uitgenodigd voor lezingen.

De waardering in de Top 10 van best gewaardeerde
thuiszorgorganisaties in Nederland was voor Evita een
bevestiging dat de manier van zorg- en dienstverlening
voldoet aan de verwachtingen van haar klanten.

Bij het Plus Abonnement krijgt een abonnee ieder kwartaal
een huisbezoek van 1 uur van een vaste Evita Professional
die aan de hand van de situatie op dat moment advies
geeft over zorg- en ondersteuningsmogelijkheden,

• 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.
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aanpassingen in huis en/of alarmering.
In 2020 waren er 125 reguliere abonnees en 1 abonnee
met een Plus Abonnement.
Stichting Evita Lokaal
Evita Lokaal is een maatschappelijk initiatief, opgericht
door Evita Zorg en al ruim zes jaar als zelfstandige
stichting draaiend. Het is een plek in de wijk waar een vast
programma van zingevende en informatieve activiteiten
wordt aangeboden. Professionals en vrijwilligers
organiseren er activiteiten zoals schilderen, mindfulness
en Tai-Ji; er worden lezingen en digitale cursussen
gegeven. Vier dagen per week is er dagbesteding voor
mensen met regieverlies en/of beginnende dementie.
Het Lokaal is een zelfstandige entiteit. De activiteiten
die worden georganiseerd door Evita Lokaal dragen bij
aan de zelfredzaamheid en zingeving van bezoekers
waardoor men langer zelfstandig kan blijven en een
betere kwaliteit van leven ervaart.

Mantelzorgondersteuning
Veel klanten van Evita hebben een mantelzorger. Om
deze vaak vanzelfsprekende mantelzorgtaak vol te
houden moet er ook oog zijn voor hun belastbaarheid
en wat zij nodig hebben. Evita biedt mantelzorgers de
volgende ondersteuning;
• Vervangende mantelzorg (respijtzorg) waarbij de zorg
tijdelijk volledig wordt overgenomen;
• Mantelzorggroep: ontmoetingen met andere mantelzorgers;
• Individuele begeleiding;
• Lezingen;
• Mindfulness.
In 2020 zijn door Evita in totaal tenminste 250 mantelzorgtrajecten verzorgd, 125 via Evita Zorg en 125 via Evita
Lokaal. De gemeente stelt vanuit de Taskforce Mantelzorg
gelden beschikbaar voor deze mantelzorgondersteuning.

Het Evita Lokaal is tevens de plek waar informatie wordt
verstrekt die ouderen zowel emotioneel als praktisch
kan ondersteunen in het proces van ouder worden. Dit
gebeurt door bijvoorbeeld lezingen door een huisarts,
apotheker, notaris, diëtist, GZ-neuropsycholoog en
een wijkverpleegkundige van Evita Zorg. Het is een
laagdrempelige manier om relevante informatie op te
halen en zonder verdere verplichtingen vragen te kunnen
stellen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Evita speelt een belangrijke maatschappelijke rol in
de wijk, zowel vanuit Evita Zorg als vanuit het Evita
Lokaal. Veel maatschappelijk betrokken en actieve
wijkbewoners zetten zich als vrijwilliger of op andere
wijze in, bijvoorbeeld door actief met Evita van gedachten
te wisselen over de wijk. Zo weet Evita wat er leeft in de
wijk, welke ideeën buurtgenoten hebben en in welke
behoefte Evita nog zou kunnen voorzien.

Dagbesteding
Evita Lokaal biedt vier dagen per week dagbesteding
aan voor mensen met regiebeperking of beginnende
geheugenproblemen. Het programma wordt afgestemd
op de persoonlijke wensen en interesses van de
deelnemers. Als enige aanbieder in Den Haag verzorgt
Evita Lokaal deze dagbesteding sinds 2019 elke week
ook op zaterdag. De uitbreiding geeft mantelzorgers de
kans om in het weekend activiteiten te ondernemen met
familieleden of vrienden die doordeweeks werken. De
dagbesteding wordt particulier bekostigd, vanuit een Wlzindicatie of vanuit een WMO-indicatie van de gemeente.
De dagbesteding vindt in onderaanneming van Evita
Zorg plaats, die contractpartij van de gemeente is voor
de arrangementen vanuit de WMO en het zorgkantoor
voor Wlz. De dagbesteding is een mooie aanvulling
op de thuiszorg. Veel klanten die thuiszorg van Evita
ontvangen maken gebruik van de dagbesteding. In de
dagbesteding werken zorgverleners van Evita Zorg, dit
is voor de zorgverleners een leuke afwisseling met het
werk in de wijk.

Evita pakt haar MVO-rol al jaren door het opleiden van
eigen zorgverleners, mensen uit andere sectoren en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social
return). Mensen hebben direct een baan en combineren
dat met een opleiding waardoor hun toekomstkansen
en economische status worden vergroot.
Tijdens de COVID crisis heeft Evita haar MVO-rol ook
genomen in de grote inzamelingsacties met de wijk en
het aanschaffen van 50.000 mondneusmaskers voor de
Haagse VVT-sector toen er niet voldoende was.
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Personeel en werkgeverschap
De zorgverleners van Evita zijn van grote waarde voor de organisatie. Zij maken de 4 zekerheden elke dag
achter de voordeur waar. Het leveren van deze persoonsgerichte zorg kan alleen slagen wanneer zorgverleners
happy workers zijn. Daarmee bedoelen we dat zorgverleners zich vitaal en gewaardeerd moeten voelen, goed
opgeleid zijn en in een goede werk- en privébalans kunnen werken. Het leveren van goede persoonsgerichte
zorg vraagt ook goed werknemerschap. Dat betekent voor ons werken conform de 4 gedragsregels, loyaliteit en
verantwoordelijkheid nemen. Bij Evita is het luisteren naar de wensen van de klant en zorgverleners het succes
en vertaald in de 4 zekerheden en de 4 gedragsregels.
Personeelssamenstelling 2020
Het is in 2020 opnieuw gelukt om nieuwe zorgverleners
aan Evita te verbinden. Zowel via werving van
zorgprofessionals als werving van mensen die als zijinstromer of met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Evita
een leer-werktraject komen volgen. Het gaat daarbij om
zowel zorgverleners in loondienst als ZZP’ers.

Alle zorgverleners wordt de mogelijkheid geboden
om zich via de Evita Academie verder te scholen en
te ontwikkelen. De scholingen hebben in 2020 waar
mogelijk live plaatsgevonden en als dat vanwege COVID
niet mogelijk was online via MS Teams.

Aantallen medewerkers (aantallen en FTE’s)
Team in de wijk per 31-12-2020
Functie

Loondienst

ZZP

Totaal

Niveau 5 en 6 Verpleegkundige

2

0

2

Stagiaires (HBO-V)

6

1

7

Niveau 4 Verpleegkundige

6

22

28

Niveau 3 Verzorgende IG/MMZ

5

3

8

Niveau 3 Verzorgende IG

3

42

45

Niveau 3 Verzorgende AG

0

1

1

Niveau 3 Begeleider MMZ

2

1

3

Niveau 2/3 Helpende +/begeleider MMZ (in opleiding)

14

0

14

Niveau 2 Helpende +

7

14

21

Niveau 2 Helpende

1

1

2

Niveau 1 Huishoudelijk Verzorgende

15

0

15

Niveau 0 Huishoudelijk Verzorgende

10

0

10

Niveau 0 HVZ/BG (certificaat basiszorg)

3

0

3

Totaal

82

88

170
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Team op kantoor per 31-12-2020
Functie

Loondienst ZZP

Totaal

Algemeen directeur (tevens HBO-verpleegkundige niveau 6)

1

1

Head of Finance

1

1

Manager Zorg (tevens HBO-verpleegkundige niveau 6)

1

1

Wijkverpleegkundige (HBO-Verpleegkundige niveau 6)

1

1

Verpleegkundige (MBO-Verpleegkundige niveau 4)

1

1

Coördinator klanten

1

1

Afdelingscoördinator wijkverpleging

1

1

Gz- neuropsycholoog

1

1

Manager Planning

1

1

Planningscoördinatoren

3

3

Manager HR

1

1

HR-functionaris

1

1

Administratief medewerker

1

1

Office manager

1

1

Medewerker PR & communicatie

1

1

Klachtenfunctionaris

1

1

Kwaliteitsfunctionaris

1

1

2

19

Totaal

17

Evita biedt nieuwe zorgverleners carrièreperspectief
(diploma in de zorg) en baangarantie (BBL-traject). Door
het werken in de praktijk kan Evita laten zien hoe mooi
het werk van een zorgverlener in de thuiszorg kan zijn.

Zorgverleners met de nodige levenservaring zijn vaak
interessante gesprekspartners voor de klant en leren het
inhoudelijke werk door interne scholing bij Evita waarbij
ze steeds een hoger niveau kunnen bereiken.

Het voordeel van zelf intern opleiden is:
• maatwerkopleiding
• dichtbij de praktijk
• kleine klassen
• korte lijnen
• Evita DNA/werkwijze leren
• resultaat: weinig uitval (90% haalt diploma) en
zorgprofessionals met veel praktijkkennis voor de
ouderenzorg.

Evita heeft zorgverleners in loondienst en werkt
daarnaast met een flexibele schil van ZZP’ers. De ZZP’ers
omarmen de werkwijze van Evita en worden ingehuurd
voor specifieke zorgexpertise zoals terminale zorg en
langdurige chronische zorg zoals bijvoorbeeld in het
geval van alleenwonenden met een vorm van dementie,
ALS of Parkinson. De organisatie huurt bewust nooit
uitzendkrachten in, omdat dit ten koste gaat van haar
4 zekerheden.

Het lukt Evita in toenemende mate om mensen te
enthousiasmeren voor de thuiszorg en goede stagiaires
te behouden voor de zorg. Behalve jonge zorgverleners
wil Evita ook mensen van buiten de zorg beschikbaar
maken voor de thuiszorg: zij-instromers. Dit zijn zowel
mensen uit andere sectoren als mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt (social return). Mensen met werk- en
levenservaring die in de zorg een nieuwe toekomst zien.
Het is voor klanten prettig als ze afwisselend door jongere
en oudere zorgverleners worden geholpen.

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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Vitaliteit
De eerste prioriteit gedurende de COVID-periode in 2020
was om zorgverleners veilig en gezond te kunnen laten
werken. Zorgverleners waren blij dat ze vrijwel direct
goed beschermd aan het werk konden. Het werken met
PBM heeft geleid tot een gevoel van veiligheid. Evita heeft
al in een vroeg stadium zorgverleners laten testen, heeft
hierin geen enkel risico genomen, korte lijnen met de
GGD onderhouden en sneltesten ingezet. Zowel voor
klanten, zorgverleners als voor de organisatie is het van
belang om snel te weten of er sprake is van besmetting
en een snelle uitslag voorkomt onnodig ziekteverzuim
en planningsproblemen. Zorgverleners hebben zich
enorm flexibel en loyaal getoond in de inzetbaarheid
en het opvangen van extra diensten van zieke collega’s
of collega’s die in afwachting waren van de uitslag van
de coronatest.

Evita heeft de zorgverleners gestimuleerd om vrij te
nemen op momenten dat dat kon zodat zij tijdig weer
konden opladen. Daarnaast hebben kantoormedewerkers
en zorgverleners de mogelijkheid (Evita betaalt tijd van
de zorgverlener en kosten fysiotherapeut) om een keer
per week onder begeleiding van een fysiotherapeut
te wandelen en zo hun vitaliteit op peil te houden.
Tijdens de Evita Cafés is uitgebreid stil gestaan bij hoe
de zorgverleners de coronaperiode ervaren. Caroline
Jurgens heeft tijdens webinars aandacht besteed aan
de mentale impact van COVID en heeft tips gegeven
om deze periode goed door te komen. Tevens was er
gelegenheid voor 1 op 1 coaching, waren er diverse
acties waarin zorgverleners in het zonnetje werden gezet:
bezorging bloemen, Sinterklaas en Kerstmomenten.
Het doel voor 2020 was vitaal te blijven, positief en in
balans ondanks de COVID-crisis.

Organogram
Raad van Commissarissen

Algemeen Directeur

Cliëntenraad

Zorgverlenersraad

Vertrouwenspersoon
Manager Planning

GZ-Neuropsycholoog
Planningscoördinatoren

Wijkverpleegkundigen

Manager Zorg

Klachtenfunctionaris
Afdelingscoördinator
frontoffice

Manager HR

Head of Finance

Kwaliteitsfunctionaris
Coördinator
klanten

HRfunctionaris

Optimale mix van zorgverleners in loondienst en ZZP-ers.
Evita maakt geen gebruik van uitzendkrachten.

Opleiden en ontwikkelen: de Evita Academie
In 2020 hebben diverse Evita zorgverleners scholingen
bijgewoond en heeft diplomering van de groep van 9
VIG-MMZ deelnemers plaatsgevonden. Het opleidingen
en scholingsaanbod was als volgt: Thuishulp A, MBOMMZ Niveau 3 met verpleegtechnische vaardigheden,
MBO Verzorgende IG/MMZ Niveau 3, Basiszorg ADL
en medicatie, de Vaardigheidstrainingen BIG en 12
inloopscholingen. Scholingen aan de Evita Academie
staan open voor interne en externe zorgverleners.
Naast de reguliere opleidingen was er de scholingskalender met inloopscholingen op het gebied van onder
andere medicatie, tiltechnieken en dementiezorg.

82
88

Praktijkopleider

Office
Manager

PR &
Administratief
communicatie
Medewerker
medewerker

zorgverleners in dienst

ZZP’ers

Evita had in 2020 9 HBO-V stageplaatsen. Evita heeft een
samenwerking met de Haagse Hogeschool, Hogeschool
Leiden en de Hogeschool Rotterdam. De stagiaires
werken afwisselend in de wijk en op kantoor aan
projecten. Vanwege COVID lag het accent in 2020 iets
meer op het werk in de wijk en verliepen de contacten
met kantoor vanwege de veiligheid soms via MS TEAMS.
De stagiaires volgen zoveel mogelijk inloopscholingen
en relevante lezingen. Voor stagiaires zijn de stages
waardevol omdat ze veel ervaring opdoen en leren hoe
het is om bij iemand thuis de zorg te verlenen. Voor Evita
zijn de stagiaires waardevol omdat ze nieuwe ideeën
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meebrengen. Ook is de thuiszorg minder bekend bij HBOstudenten. De stages dragen bij aan meer bekendheid.
Coaching en intervisie
De coachingstrajecten en intervisiebijeenkomsten
zijn in 2020 voortgezet. Het is voor zorgverleners
belangrijk om met elkaar van gedachten te kunnen
wisselen over zorgsituaties en het geeft zorgverleners
de mogelijkheid om op een veilige manier ervaringen te
delen en handvatten te krijgen om beter met bepaalde
situaties om te kunnen gaan. Dit verhoogt de kwaliteit,
het werkplezier en het teamgevoel bij de zorgverleners.
Hoewel het werk meestal solistisch gebeurt, ontstaat er

op deze manier toch verbondenheid: je bent nooit alleen
achter de voordeur, je kunt altijd het kantoor, een teamlid
of een andere zorgverlener raadplegen.
Evita Zorg investeerde in 2020 bijna € 68.000,- (4,2 %
van de bruto loonsom) in opleidingen van zorgverleners.
Zorgbonus
Eind 2020 heeft Evita de zorgbonus die was toegezegd
door de Rijksoverheid kunnen uitbetalen aan diegenen
die daarvoor in aanmerking kwamen en er aanspraak op
maakten, zowel loondienst als ZZP.
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Jaar 2020 in beeld
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Meten, analyseren en verbeteren
Evita hanteert een proces van doorlopend signaleren, controleren, evalueren en elimineren van risico’s en meet
voortdurend de klanttevredenheid, meldingen incidenten calamiteiten en het aantal klachten. Met de uitkomsten
van de analyses is Evita in staat doorlopend te verbeteren.
Management dashboard en analyse ECD (Elektronisch
Cliëntendossier)
In het managementdashboard is voor kantoormedewerkers
realtime actuele informatie te vinden over het aantal
klanten in zorg (per financieringsvorm), doelmatigheid,
aantal en aard van de klachten, verzuim en indicaties. In
het Elektronisch Cliëntendossier wordt doorlopend de
klanttevredenheid (PREM) en verbeteracties (Meldingen
Incidenten Calamiteiten) bijgehouden.

In 2019 werd het laagst gescoord op de vraag: ‘Komen
de zorgverleners op de afgesproken tijd?’. Klanten geven
Evita in 2020 een 8,9 op deze vraag ten opzichte van
een 8,7 vorig jaar. De waardering door de klanten van
Evita heeft zich ook vertaald in een plaats in de Top 10
van beste Thuiszorgorganisaties 2020 van Zorgkaart
Nederland.

Meldingen incidenten en calamiteiten (MIC)
Evita benadert MIC’s als een gelegenheid om verbeteringen door te voeren. Binnen het ECD is er ook
geen sprake van MIC’s maar van de term verbeteracties
wat een positievere benadering geeft en de veiligheid
om te melden vergroot. De verbeteracties zijn inzichtelijk
voor alle teamleden en worden besproken tijdens het
teamoverleg. In 2020 zijn 99 verbeteracties aangemaakt
ten opzichte van 123 in 2019. Er is een analyse van
de MIC uitgevoerd waarbij de aard van de fouten is
onderzocht en waarbij is vastgesteld welke opvolging
aan de MIC’s moet worden gegeven. Daarbij wordt
altijd het stroomschema afgelopen. De MIC’s betreffen
met name medicatiefouten. Omdat medicatieveiligheid
een belangrijk onderdeel van klantveiligheid is, wordt
hier in meerdere scholingen en lezingen aandacht
aan besteed. Het was tevens het kwaliteitsthema van
het derde kwartaal van 2020. Om de medicatiefouten
zoveel mogelijk verder terug te dringen wordt in 2021
een medicatieapp in gebruik genomen.
Een groot gedeelte van de meldingen is direct door de
betreffende zorgverlener afgehandeld door contact op
te nemen met de huisarts/HADOKS en instructies op te
volgen. In andere gevallen is de wijkverpleegkundige
of de Manager Zorg geraadpleegd en hebben zij de
zorgverlener geadviseerd dan wel zelf voor opvolging
gezorgd. Waar nodig is opvolging in de agenda ingepland
en een uitgebreide analyse van de situatie gemaakt om
de MIC goed af te kunnen sluiten. MIC’s worden met
de klant gecommuniceerd en komen aan bod tijdens
het teamoverleg. Uit het zelf afhandelen en invoeren
van meldingen blijkt dat er steeds meer eigenaarschap
ontstaat bij de zorgverleners.

De zorgverlenerstevredenheid (ZTO) ligt gemiddeld
iets lager dan de klanttevredenheid. De zorgverleners
hebben plezier in hun werk, zijn trots op het werk dat ze
doen, waarderen de opleidingsmogelijkheden, de korte
lijnen en de zorgverlenersnieuwsbrief. Zorgverleners
ervaren MS Teams als een welkome nieuwe manier van
communiceren. Dit houdt hen goed aangesloten bij
de organisatie. Ze kunnen alle informatie gemakkelijk
vinden en het uitvoeren van teamoverleg is eenvoudiger
geworden doordat niet iedereen fysiek bij elkaar hoeft
te zijn.

Klachten
De klachtenfunctionaris heeft in 2020 één nieuwe klacht
ontvangen. Daarnaast worden klachten en ‘uitingen
van ongenoegen’ die op kantoor binnenkomen als
klacht in het systeem aangemaakt. Het totaal aantal
klachten in 2020 bedroeg 22. Evita heeft gemerkt dat
veel klanten gedurende de eerste coronagolf vooral blij
waren dat de zorg steeds doorging. Het feit dat Evita
steeds met PBM heeft gewerkt heeft enorm bijgedragen
aan de klantveiligheid en klanttevredenheid. Ook het
voortdurend informeren van de klanten mantelzorgers

Klant- en zorgverlenerstevredenheid
In 2020 zijn 151 klanttevredenheidsonderzoeken (KTO)
uitgevoerd. De uitvraag van de klanttevredenheid vindt
plaats via de kwaliteitsindicator ‘PREM’ die is ingebouwd
in het ECD. De resultaten zijn aangeboden aan het
Zorginstituut Nederland. Klanten kunnen de vragen zelf
in het ECD invullen. Waar nodig kan Evita technische
ondersteuning bieden en uitleg geven. De gemiddelde
NPS score in 2020 in de periode dat de PREM is
afgenomen was 9,1. Dit is 0,2 punten hoger dan in 2019.
Evita scoort op geen enkele vraag lager dan een 8,7.
De laagste score betreft de vraag: ‘Kunt u met de hulp
van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of
aandoening?’ De praktijk wijst uit dat klanten soms niet
goed weten wat met deze vraag wordt bedoeld.
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over de actuele situatie ten aanzien van corona heeft
bijgedragen aan een hoge klanttevredenheid en weinig
klachten. COVID maakt ook dat klanten waarschijnlijk
minder klachten uitten. Tijdens de kwartaalsessies met
het interne team en de klachtenfunctionaris wordt
steeds een geanonimiseerde casus gebruikt zodat het
team van praktijksituaties en van elkaar kan leren. In het
managementdashboard is realtime informatie in te zien
over het aantal klachten en de aard daarvan. Tevens is te
zien of de klacht is afgerond. De kwartaalanalyses laten
zien of klachten tijdig en naar tevredenheid zijn afgerond.
Kwartaalthema’s
Ter ondersteuning van de kwaliteitscyclus wordt gebruik
gemaakt van kwartaalthema’s.
In 2020 lag de focus op:
Q1 Het dossier van de klant (ACP)
Q2 Specialistische zorg
Q3 Medicatieveiligheid
Q4 Vitaliteit, mobiliteit & valpreventie
De onderwerpen van de thema’s komen terug in de
klantnieuwsbrief, zorgverlenersnieuwsbrief, lezingen,
scholingen en Evita Cafés.
De zorgverleners van Evita hebben een waaier in hun tas
waarin alle kritische processen zijn beschreven, zodat ze
deze altijd bij de hand hebben.

HKZ
Op 28 en 29 september 2020 vond de jaarlijkse HKZaudit plaats door DEKRA. De auditor heeft de Directie, de
Manager Zorg, een Wijkverpleegkundige, de Coördinator
Klanten, de Kwaliteitsfunctionaris, de manager Planning
en de manager HR-manager bevraagd op diverse
kwaliteitsprocessen.
Daarnaast heeft zij meegekeken in de praktijk hoe de
zorg achter de voordeur door de zorgverleners wordt
verleend. De zorgverleners waren enthousiast om op
deze manier te kunnen laten zien hoe zij in de praktijk
werken en uitvoering geven aan het beleid van Evita.
Verder heeft de auditor onder meer de spiegelbijeenkomst
bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst, die voor het eerst
werd georganiseerd, deelden klanten en mantelzorgers
in een open gesprek hun ervaringen over de zorgen dienstverlening van Evita. Als toehoorders waren
kantoormedewerkers en leden van de zorgverleners- en
cliëntenraad aanwezig. Zij mochten alleen luisteren en
niet deelnemen aan het gesprek. De input die tijdens de
spiegelbijeenkomst is gegeven, is intern besproken en
wordt gebruikt om waar nodig en mogelijk de zorg- en
dienstverlening verder te verbeteren. Tijdens de audit
heeft de auditor een gesprek met de klachtenfunctionaris
gehad over de aard van de klachten (uiting van
ongenoegen of klacht), de klachtenprocedure en de
registratie van klachten.
In de driejaarlijkse auditcyclus betrof het een opvolgingsaudit. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De
auditor was onder de indruk van de doelmatigheidsmeting
van de zorg op productniveau en zorgverzekeraar. Andere
sterke punten waren: het bieden van psychologische
ondersteuning door de GZ-neuropsycholoog, het Evita
Café, het organiseren van inloopscholingen en het bieden
van intervisie en coaching.
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ICT, Financieel, Privacy en
Governance
ICT
Management Dashboard
In 2020 is het management dashboard volledig in
gebruik genomen. Het dashboard maakt het mogelijk
zowel op klantniveau als op organisatieniveau te sturen
op onder meer Zvw-budgetplafonds en doelmatigheid
van zorg. Deze informatie is real time beschikbaar.
Workspace
Het kantoorteam is in februari 2020 aangesloten
op Workspace. Workspace voorziet in een veilige
mailomgeving en een intranet omgeving met een
chatfunctie en berichtenfunctie.
MS Teams
Alle medewerkers op kantoor en de zorgverleners in het
veld, de cliëntenraad, zorgverlenersraad en de RvC zijn
aangesloten op MS Teams. Hierdoor kunnen berichten,
onder andere omtrent het Corona-beleid snel en veilig
worden gedeeld en het is tijdsefficiënt. Via MS Teams
is het kennisplein beschikbaar voor alle zorgverleners
en er is een chatfunctie zodat zorgverleners veilig met
elkaar kunnen communiceren.
Evita heeft in 2020 te maken gehad met het faillissement
van een van de software leveranciers. Dit risico is tijdig
gesignaleerd. Er is samen met andere klanten van het
bedrijf continu nauw contact geweest over de stand
van zaken en de mogelijkheden tot overname door een
nieuwe partij. Dit proces is tijdrovend geweest maar is
goed afgerond. Het bedrijf is overgenomen door een
solide partij. De continuïteit van de bedrijfsvoering is
niet in gevaar geweest.
Financieel
Gedurende de COVID crisis hebben we de omzet
continu gemonitord om de effecten van COVID te
beoordelen en zo nodig te anticiperen. De instroom
reguliere zorg liep terug omdat de ziekenhuizen en
huisartsen de focus op COVID hadden en daarbij
de casemanagers dementie en WMO niet meer op
huisbezoek gingen.

Evita heeft een driejarig contract voor de Wlz-zorg
aangeboden gekregen van het Zorgkantoor Haaglanden
en de Gemeente Den Haag heeft een tweejarig
contract (met verlengingsmogelijkheden) afgesloten
met Evita voor WMO (dagbesteding, huishoudelijke
zorg en begeleiding). Ook de contractering met de
verzekeraars voor ZVW is goed verlopen. In 2020 is
regelmatig contact geweest met de stakeholders over
de effecten van COVID.
Privacy
Privacy is verweven door de hele organisatie heen.
Het gebruik van MS Teams heeft hieraan een positieve
bijdrage geleverd doordat zorgverleners allemaal zijn
aangesloten en gebruik kunnen maken van onder
andere de veilige chatfunctie. Hoewel de basisafspraak
blijft dat er zoveel mogelijk wordt gecommuniceerd via
het ECD biedt MS Teams goede mogelijkheden voor
teamoverleggen en onderlinge uitwisseling van vragen
tussen zorgverleners. Het beleid is dat alle zorgverleners
beschikken over een Evita-mailadres waarmee ze veilig
kunnen mailen.
Evita heeft in het privacybeleid vastgelegd wie
toegang tot welke informatie moet krijgen en heeft
beveiligingsmaatregelen getroffen conform de voor de
zorg geldende richtlijnen.
Governance
Evita heeft in 2020 ‘goede zorg’ geleverd volgens de
principes die zijn bepaald in de Governancecode Zorg.
Evita levert persoonsgerichte, veilige en betaalbare
zorg. Er wordt doelmatige zorg verleend en de
bedrijfsvoering is transparant. In 2020 zijn de statuten
herzien en zijn de afspraken tussen de RvC en het
bestuur verduidelijkt.

De omzet is niet in gevaar geweest, maar is wel
verschoven door COVID.
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Jaarverslag Cliëntenraad
In 2020 is veel contact tussen de CR & het bestuur geweest over COVID, het te voeren beleid, crisismanagement
en de communicatie naar klanten. Het jaar 2020 stond wat de cliëntenraad betreft niet alleen in het teken van
COVID-19. De raad heeft diverse ideeën aangedragen zoals het organiseren van een spiegelbijeenkomst, het
maken van een informatiewijzer voor klanten en het uitnodigen van medewerkers die vertellen over hun werk.
Deze ideeën zijn in 2020 ook uitgevoerd.
COVID-19
De directie heeft de COVID-uitbraak direct proactief
opgepakt en de cliëntenraad voortdurend betrokken in
het proces. Er is gedurende het hele jaar continuïteit van
zorg geweest. Hoewel het werken met een mondkapje
in het begin soms als lastig werd ervaren door de klanten
vanwege de (on)herkenbaarheid van de zorgverlener
werden er creatieve oplossingen gevonden. Het
beschermd werken gaf een gevoel van veiligheid voor
de klanten en zorgverleners. Doordat zorgverleners zich
bij klachten onmiddellijk moesten laten testen, zagen de
klanten vaker een ander gezicht dan gebruikelijk.
Spiegelbijeenkomst
Aangezien de klanten van Evita vaak alleen zorg ‘achter
de voordeur’ ontvangen, is het voor de cliëntenraad
soms moeilijk om te weten wat de algemene mening
is van klanten over de zorg- en dienstverlening van
Evita. De spiegelbijeenkomst was bedoeld om hiervan
een beter beeld te krijgen en dat is gelukt. Bartje
Schaberg was namens de cliëntenraad aanwezig bij de
spiegelbijeenkomst. Zij vond het heel waardevol om
rechtstreeks van klanten en mantelzorgers te horen
hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Het was
een open gesprek waar mensen positieve en negatieve
punten, wensen en suggesties konden bespreken. In 2021
komen deze onderwerpen weer aan bod tijdens een van
de cliëntenraadvergaderingen en bespreken we wat er
met deze punten is gebeurd.

Kantoormedewerkers
De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar met de
directie en vier keer onderling, voorafgaand aan
de vergadering met de directie. Zoals blijkt uit het
bovenstaande is er ruimschoots aandacht voor ideeën
van de cliëntenraad en de uitvoering daarvan. Daarnaast
is er de jaarlijkse radenvergadering in combinatie met de
zorgverlenersraad en RvC.
Sinds 2020 wordt er elke vergadering een kantoormedewerker uitgenodigd. Direct na de eerste COVIDgolf was dit bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige. In
een andere vergadering heeft de Manager Zorg verteld
over medicatieveiligheid.
Medezeggenschap
Halverwege 2020 is de WMCZ 2018 in werking
getreden. Naar aanleiding daarvan is de samenwerkingsovereenkomst vervangen door een medezeggenschapsregeling.

Informatiewijzer
Een ander initiatief van de cliëntenraad was de
informatiewijzer voor klanten. De informatiewijzer is
bedoeld voor mensen die al in zorg zijn en zit in de
klantmap. Als er gedurende de zorg vragen of wijzigingen
zijn, is in de informatiewijzer te vinden wie waarvoor kan
worden benaderd en hoe.
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Jaarverslag Zorgverlenersraad
2020 was een intensief jaar voor de zorgverleners van Evita. De COVID-19 pandemie drukte een stevige stempel
op het jaar maar zorgde ook voor nieuwe initiatieven en innovaties.
COVID-19
Direct na de uitbraak van COVID-19 in maart is het
Corona Preventieteam opgericht. Hier kunnen de
zorgverleners 24/7 met vragen terecht rond COVID19. Het preventieteam heeft protocollen opgesteld
voor veilig werken, vanaf het begin voor persoonlijke
beschermingsmiddelen gezorgd en de zorgverleners via
corona-updates steeds goed op de hoogte gehouden
van het beleid en de stand van zaken. In de Evita Cafés
van het voor- en najaar was veel gelegenheid om stil
te staan bij de ervaringen rond Corona, zorgverleners
vonden dit erg prettig. Zorgverleners hebben in periodes
dat collega’s ziek waren extra moeten werken. Dit was
zwaar maar de loyaliteit onder de collega’s is hoog en
samen met de afdeling planning is het gelukt alle klanten
van zorg te voorzien.
Waar mogelijk heeft Evita de zorgverleners ondersteunt
met extra attenties en aandacht om de Coronacrisis goed
door te komen door onder andere een bloemenactie,
een webinar met GZ-neuropsycholoog over de mentale
belasting van COVID en werken en de genoemde Evita
cafés.
Naast de reguliere zorgverlening voor klanten zijn er
tijden de coronaperiode extra diensten opgezet voor
klanten zoals een beldienst en boodschappendienst.
De dagbesteding is tijdens de corona pandemie open
gebleven en dat zorgde ook op dat gebied voor
continuïteit van zorg.
Zorgbonus
Evita heeft alle zorgverleners aangeschreven in verband
met de zorgbonus en ervoor gezorgd dat de zorgbonus
is uitgekeerd aan zorgverleners die de bonus hadden
aangevraagd.

besteed aan ACP. Alle zorgverleners hebben de Take
Home Toets medicatie gemaakt. Iedereen die geslaagd
is, heeft een certificaat ontvangen. Als een zorgverlener
na herkansing de toets niet met voldoende resultaat
maakt, volgt een verplichte scholing. De Evita Academie
is voor zover de coronaregels dat toelieten gebruikt voor
de opleidingen. Alle opleidingen zijn doorgegaan. Dit
gebeurde deels online en deels live onder andere om
te oefenen in de praktijkruimte.
Innovaties en kwaliteit
Door de Corona pandemie werden de zorgverleners
versneld aangesloten op Microsoft Teams. Via MS
Teams is er de mogelijkheid te chatten, video bellen en
teamoverleggen te houden. Ook werden er veel webinars
aangeboden via MS Teams. Hoewel het elkaar live zien
zeker een meerwaarde heeft, wordt een webinar door
de zorgverleners als een mooi alternatief gezien op het
gebied van scholingen.
MS Teams maakt het mogelijk snel en efficiënt informatie
te kunnen delen met alle zorgverleners. Via het kennisplein
is veel zorginhoudelijke informatie beschikbaar voor de
zorgverleners. Het systeem is gemakkelijk te gebruiken
en levert tijdwinst op.
De jaarlijkse externe HKZ-audit is zonder tekortkomingen
verlopen. Evita kreeg complimenten over de systematische manier van kwaliteitsborging door de hele
organisatie van directie tot in het veld en van klant tot
zorgverlener.
Het afgelopen jaar is er gewerkt met kwartaalthema’s op
het gebied van kwaliteit van zorg: Specialistische zorg;
dossier van de klant; medicatieveiligheid en Vitaliteit,
mobiliteit en valpreventie.

Werving en opleiding
Ook in 2020 was het aantrekken van nieuwe medewerkers voor de zorg een belangrijk item. Via onder
meer het verspreiden van flyers, inzet van social media
en de website heeft werving plaatsgevonden van
vakantiemedewerkers, stagiaires en medewerkers voor de
leer/werktrajecten. Tevens zijn er weer terugkomsessies,
intervisies, scholingen en twee Evita cafés georganiseerd
voor de zorgverleners. In de cafés is uitgebreid aandacht
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Professionalisering zorgverlenersraad
De zorgverlenersraad is in 2021 verder geprofessionaliseerd.
Er is een rol- en taakverdeling uitgewerkt op basis van
de volgende deelgebieden:
• Kwaliteit & Strategie;
• Vitaliteit & Communicatie;
• Zorgverlenerstevredenheidsonderzoek,
HR & Medicatieveiligheid.
Tevens is er een evaluatieformulier geïntroduceerd en
een schema tot aftreden zodat de zittingstermijnen
worden bewaakt. De zorgverlenersraad schrijft in ieder
geval vier keer per jaar een artikel in de nieuwsbrief
voor zorgverleners en sluit daarbij zoveel mogelijk aan
bij de kwartaalthema’s. Daarnaast zijn er incidentele
bijdragen over belangrijke (actuele) onderwerpen.
De zorgverlenersraad wordt niet vaak benaderd door
zorgverleners, maar de bekendheid groeit en in 2020
is de raad vaker benaderd dan in 2019. Dat is positief.
Activiteiten
Op 29 september vond een spiegelbijeenkomst plaats met
klanten en mantelzorgers. Het doel van de bijeenkomst

was klantervaringen ophalen en bespreken. Er waren zes
deelnemers uitgenodigd. In de zaal zaten toehoorders die
een afspiegeling van de organisatie vertegenwoordigen.
Ook de zorgverlenersraad was vertegenwoordigd.
De wandelclub voor zorgverleners en kantoorteam,
geïntroduceerd in het kader van de vitaliteit, is met
inachtneming van de regels het hele jaar doorgegaan.
Omdat 2020 een jaar was waarin we geen borrels konden
organiseren, maar er wel veel behoefte was aan wat
gezelligheid en aandacht heeft het Evita kantoorteam
diverse acties bedacht. Zo is er een bloemenactie
georganiseerd waarbij alle zorgverleners en klanten
bloemen kregen, in de zomer kregen de zorgverleners
een armbandje en toespraak. Rond Sint en Kerst zijn
diverse coronaproof acties voor zorgverleners en klanten
bedacht. Alle zorgverleners kregen een leuke Sint attentie
en een Kerstpakket uitgereikt.
Top 10
Op 2 december werd de Top 2020 van Zorgkaart
Nederland bekend gemaakt met de 40 best gewaardeerde
zorgpartijen in 4 categorieën. Evita staat op deze lijst als
een van de 10 best gewaardeerde thuiszorgorganisaties
van Nederland. Daar zijn we als zorgverlenersraad trots op.
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Jaarverslag Raad van
Commissarissen 2020
Terugblik algemeen
Het afgelopen jaar is vanuit meerdere opzichten een
bijzonder jaar geweest. Er is een eind gekomen aan
de nauwe samenwerking met Pascal Noordover, waar
Natalie Bommeljé ruim 13 jaar intensief mee heeft
samengewerkt. Dat vertrek is in goede harmonie
verlopen. Er is een nieuwe financieel controller
geworven en gestart. In 2020 zijn de statuten herzien.
Met name de onderlinge verhoudingen en afspraken
tussen aandeelhouders, het bestuur en de Raad van
Commissarissen zijn herzien en vooral verduidelijkt. De
bepalingen vanuit wetgeving en de Governancecode
zorg zijn hier uiteraard in gevolgd en daar waar wordt
afgeweken, wordt dat uitgelegd.
Door COVID-19 is er in 2020 een duidelijke verschuiving
van de zorg gezien. Met name de zorgvraag vanuit
HWW (vooral terminale zorg) is sterk toegenomen.
Naar verwachting is dat een eenmalige toename. De
instroom vanuit de reguliere (huisartsen-) zorg is meer
onder druk komen te staan. Beide ontwikkelingen
hebben volop aandacht vanuit het bestuur en daarmee
van de RvC.
Kwaliteit van Zorg
In 2020 verbeterde Evita Zorg opnieuw haar positie in
de zorg; er is weer meer zorg verleend, maar vooral blijft
de waardering van de geleverde kwaliteit hoog. De HKZ
audit van september is verlopen zonder tekortkomingen
en in 2020 is Evita gewaardeerd als Top 10-speler in de
wijkverpleging, op de ZorgkaartNederland.nl. Ondanks
COVID-19 heeft Evita Zorg de vier zekerheden zo goed
als mogelijk nageleefd en staan deze zekerheden nog
steeds centraal voor de werkwijze van de bij Evita Zorg
werkende medewerkers.
In september 2020 vond een eerste spiegelbijeenkomst
plaats: de HKZ en spiegelbijeenkomst laten zien dat
Evita kwaliteit van zorg en verbetering hiervan, als
constante factor in het werkproces heeft verankerd.
COVID-19
De RvC constateert dat zij afgelopen jaar goed op de
hoogte is gehouden van alle ontwikkelingen bij Evita
Zorg rondom het COVID-19 virus en de impact die dit
had en heeft op de organisatie als geheel. Er is vrijwel

direct een specifiek preventieteam ingericht, periodieke
(frequente) interne berichtgeving opgezet en een
eigen teststraat ingericht zodra dat mogelijk was.
Continuïteit van zorg is steeds gewaarborgd geweest.
Het ziekteverzuim is, op enkele uitschieters na, binnen
de perken gebleven. Ondanks alle goede zorgen is ook
onder medewerkers van Evita Zorg sprake geweest van
COVID-19 besmettingen, wat impact heeft gehad op
vooral de medewerkers zelf en op de werkzaamheden.
Evita Zorg heeft laten zien ook hiermee om te kunnen
gaan en het bestuur heeft ons als RvC nauw betrokken
gehouden bij alle ontwikkelingen. Het feit dat ook
Evita medewerkers zijn uitgevallen door COVID, heeft
het voor de RvC nog meer tastbaar gemaakt wat dit
betekent en welke impact dit heeft. Dit heeft ook op de
RvC leden indruk gemaakt.
Vergaderingen RvC
In het verslagjaar is de RvC zeven keer bijeen geweest,
vooral online vanwege COVID-19, voor overleg met
het bestuur en met de aandeelhouders. Een van deze
bijeenkomsten betrof het jaarlijkse Radenoverleg van
RvC, Cliëntenraad, Zorgverlenersraad en het bestuur.
In deze vergadering is specifiek aandacht besteed aan
het onderwerp “COVID-19” en de impact op werk en
de mens.
In 2020 zijn er telefonische overleggen geweest waar en
wanneer nodig werd geacht. In het najaar is er intensiever
overleg geweest over de statutenwijziging. Per kwartaal
is de RvC uitvoerig schriftelijk geïnformeerd over de
ontwikkelingen in brede zin over de bedrijfsvoering van
Evita Zorg en ontvangen de leden tevens maandelijks
een financiële rapportage.
Wisseling leden Raad van Commissarissen
In 2020 wijzigde de samenstelling van de RvC. Youp
Hamburger, voorzitter RvC heeft begin van 2020 te
kennen gegeven zijn vierjarige termijn niet te zullen
verlengen en is per november 2020 afgetreden.
Daarop vooruitlopend heeft hij per juni 2020 het
voorzitterschap overdragen aan Robert Pijselman, die
per die datum toetrad tot de RvC. Hij is per oktober
afgetreden na een verschil van mening over de te
voeren koers en aard van de samenwerking tussen de
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RvC, het bestuur en de aandeelhouders. Timo Schrama,
vice voorzitter, is per die datum als tijdelijk voorzitter
benoemd. De aandeelhouders en twee leden van de
RvC hebben besloten om per eind 2020 een derde
RvC-lid te zoeken en in 2021 te besluiten over een
nieuwe permanente voorzitter.
Samenstelling Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit onafhankelijke
leden, met diversiteit in leeftijd, geslacht en
deskundigheidsgebieden. De onafhankelijkheid van
de leden is statutair bepaald en wordt bewaakt. In
het reglement is vastgelegd dat leden geen belangen
hebben of vertegenwoordigen die een onafhankelijk

oordeel in de weg zouden kunnen staan of die de
reputatie van Evita Zorg zouden kunnen schaden. Een
lid van de Raad van Commissarissen 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.
Bezoldiging
De bezoldiging van de leden van de raad van
commissarissen is, gelijk als bij het bestuur, opgenomen
in de jaarrekening van Evita Zorg. Bij de bezoldiging
wordt de WNT-norm gehanteerd.

De Raad van Commissarissen van Evita Zorg bestond in 2020 uit:
De heer Y. Hamburger, Voorzitter (vanaf 1 mei 2019 tot 8 juni 2020)
Hoofdfunctie: 					
Hoofd strategie/lid directieteam RET
Datum van benoeming: 			
1 november 2016
Datum van aftreden: 					
1 november 2020
Deskundigheidsgebied: 			
Financiën, Strategie en beleid
De heer T. Schrama, lid RvC, Vicevoorzitter en tijdelijk voorzitter vanaf 7 oktober 2020
Hoofdfunctie: 					
Changemanager bij Changekitchen
Datum van benoeming: 			
1 juni 2018
Datum van aftreden/ herbenoeming: 		
1 juni 2022
Deskundigheidsgebied: 			
Financiën, ICT en Juridisch
Mevrouw P. C. Mereu, lid RvC
Hoofdfunctie: 					Directiesecretaris HagaZiekenhuis
Datum van benoeming: 			
1 december 2017
Datum van aftreden/herbenoembaar:
1 december 2021
Deskundigheidsgebied: 			
HRM, Kwaliteit van Zorg
De heer R. Pijselman, Voorzitter RvC (vanaf 8 juni 2020 tot 7 oktober 2020)
Hoofdfunctie: 					
Ondernemer en participant in diverse ondernemingen
Datum van benoeming: 			
8 juni 2020
Datum van aftreden: 					
7 oktober 2020
Deskundigheidsgebied: 			ICT, finance, strategie, fusies & overnames
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