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Samenvatting 
Evita heeft in 2019 172.247 uur zorg geleverd aan haar klanten. Zorg in de eigen vertrouwde omgeving waar de klant 

de weg weet, zich prettig voelt en zoveel mogelijk zelfstandig kan zijn. Persoonsgerichte zorg, op basis van de 4 

zekerheden van Evita Zorg. 

Samen met de klant, de mantelzorger en ketenpartners werkt 

Evita dagelijks aan zinnige zorg die bijdraagt aan de kwaliteit 

van leven van de klant. De wijkverpleegkundige is binnen 

Evita de centrale schakel die de behoefte van de klant en de 

mantelzorger vertaalt naar verantwoorde, veilige zorg die 

past bij de manier waarop de klant tot dan toe heeft geleefd 

en wil blijven leven. Deze werkwijze sluit aan bij de werkwijze 

zoals beschreven in het Kwaliteitskader Wijkverpleging en 

het Addendum van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Evita schrijft ieder jaar een kwaliteitsjaarplan waarbij de 

kwaliteitsindicatoren van deze kaders zijn verwerkt zodat 

deze steeds onder de aandacht blijven bij de uitvoering van 

de zorg. 

In 2019 is door de brancheverenigingen Actiz en 

ZorgthuisNL, Patiëntenfederatie Nederland (PN) en 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een nieuwe methode 

van klanttevredenheidsmeting, de PREM, ontwikkeld en in 

gebruik genomen. Het idee achter de methode is dat alle 

wijkverplegingsorganisaties dezelfde vragen aan hun klanten 

stellen zodat de organisaties beter met elkaar kunnen worden 

vergeleken door (potentiële) klanten. Evita heeft dit systeem 

geïmplementeerd in haar Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 

zodat de klanttevredenheid snel, efficiënt en doorlopend kan 

worden uitgevraagd. De NPS (net promotor score) van Evita 

in het ECD was in 2019 8,9.

Evita heeft in 2019 de doelmatigheidsmonitor, een van de 

innovaties van 2018, ingezet voor alle (verzekerde) zorg. 

Hierdoor is de doelmatigheid van de zorg op ieder moment 

inzichtelijk en gegarandeerd, conform de richtlijnen van de 

zorgverzekeraars en de wens van de directie en stakeholders. 

Eén van de innovaties van 2019 was positieve gezondheid. 

De doelstellingen hiervan zijn:

1.  Senioren goed informeren over de zorg- en 

ondersteuningsmogelijkheden in de omgeving. Dit geeft 

regie en vertrouwen.

2.  Activiteiten en lezingen aanbieden die bijdragen aan geluk, 

zingeven, ergens bijhoren en vitaliteit.

3.  Langer zelfstandig blijven. 

Het Evita Abonnement, lezingen en activiteiten, het spreekuur 

van de GZ-neuropsycholoog en mantelzorgondersteuning 

zijn een greep uit de initiatieven van de positieve 

gezondheidsvisie.

Andere innovaties waren Advanced Care Planning (ACP) 

waarmee nog meer zorg op maat wordt geleverd en het 

bouwen en implementeren van een softwarepakket met 

workflowmanagement waarmee de werkprocessen op 

kantoor worden gestroomlijnd. 

Het voortdurend meten, analyseren en verbeteren is in 

2019 nog verder uitgebreid met doorlopende inventarisatie 

van risico’s, monitoring op het gebied van Meldingen 

Incidenten & Calamiteiten (MIC), klachten, klanttevredenheid, 

zorgverlenerstevredenheid en medicatieveiligheid. De 

privacy van klanten, zorgverleners en kantoormedewerkers 

is hiervan integraal onderdeel. De resultaten worden gedeeld 

in gestructureerde overleggen zoals het multidisciplinair 

kwaliteitsoverleg (MDK), het kantooroverleg, in nieuwsbrieven 

en tijdens bijeenkomsten voor zorgverleners, scholingen en 

intervisie. Dit leidt tot een continu proces van innovaties en 

kwaliteitsverbetering. 

Ondanks de vaak hoge leeftijd van de klanten heeft Evita in 

2019 geconstateerd dat steeds meer gebruik wordt gemaakt 

van de mogelijkheid om digitaal het rooster of het ECD in 

te zien. Evita stimuleert deze ontwikkeling omdat het de 

participatie van de klant verhoogt en de communicatie 

vergemakkelijkt.
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Specialistische zorg in de thuissituatie
Advanced Care Planning

Evita levert veel intensieve en complexe zorg bij mensen 

met dementie, ALS en andere chronische (spier)ziekten. 

Daarnaast is Evita  gespecialiseerd in het bieden van zorg in 

de terminale fase waarbij de wens is thuis te blijven tot het 

einde. De wijkverpleegkundigen werken daarbij vanuit de 

persoonlijke wensen van de klant die steeds opnieuw worden 

besproken en bijgesteld. Waar gewenst en nodig wordt nauw 

samengewerkt met ander informele en formele zorgverleners. 

In zorgtermen heet dit Advanced Care Planning (ACP). Deze 

manier van werken betekent ook duidelijkheid voor de klant 

over wat hij of zij in haar specifieke situatie kan verwachten 

als het gaat om het ziekteproces, de hoeveelheid zorg, de 

planning en de financiering daarvan. Dit levert voor de klant 

en de mantelzorger/naaste van de klant voorspelbaarheid, 

controle en rust op, waardoor overbelasting van de 

mantelzorger/naaste zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Binnen de mogelijkheden die zijn afgesproken, start voor 

iedere klant een ‘unique patient journey’ waarbij hem of haar 

maximale controle wordt gegeven over een soms moeilijk 

proces van ziekte. 

Deze vorm van thuiszorg wordt veelal gefinancierd vanuit 

de Wet langdurige zorg (Wlz) met een Volledig Pakket 

Thuis (VPT). Voor zorg in de laatste fase biedt Evita 24-uurs 

zorg thuis. Deze zorg wordt doorgaans vergoed door de 

zorgverzekeraar. Daarnaast biedt Evita nachtzorg in de vorm 

van waak- of slaapdiensten. De nachtzorg is erop gericht 

zowel de klant als de mantelzorger rust te geven.

In 2019 is door klanten, mantelzorgers en zorgverleners 

veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de expertise 

van GZ-neuropsycholoog Dr. Caroline Jurgens in te 

roepen. Zij heeft door middel van lezingen en scholingen 

maar ook in 1 op 1 gesprekken met klanten, mantelzorgers 

en zorgverleners goed inzicht kunnen bieden in het 

verloop van een dementieproces en de daarbij behorende 

gedragswijzigingen. Deze kennis leidt tot meer begrip, beter 

inzicht in wat goede en zinvolle zorg is en daardoor tot betere 

zorg en ondersteuning voor die specifieke klant. 

Samen met informele en formele zorgverleners 

Een belangrijke schakel bij de inrichting van de zorg is het 

sociale netwerk van de klant, de informele zorgverleners. 

Zij krijgen als de klant dat wil, de ruimte om in de zorg en 

ondersteuning van de klant te participeren. Dat betekent in 

de praktijk dat bij de intake de wensen van de klant maar ook 

de wensen en mogelijkheden van de mantelzorger en andere 

direct bij de klant betrokkenen worden besproken. 

De inzet van de mantelzorger wordt opgenomen in het ECD 

zodat duidelijk is wat van die persoon wel of niet verwacht 

kan worden en wat de belasting is op dat moment. Evita 

realiseert zich dat de gezondheid van de mantelzorger/andere 

betrokkenen direct van belang is voor de continuïteit van de 

zorgverlening aan de klant. De (gewijzigde) omstandigheden 

van de naaste worden daarom steeds tegelijkertijd met de 

evaluatie van het zorgplan voor de klant doorgenomen, zodat 

ook op dat punt tijdig aanpassingen kunnen worden gemaakt. 

Evita zet waar nodig de expertise van de GZ-neuropsycholoog 

en de mantelzorgconsulent in. Afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden van de klant wordt daarnaast samengewerkt 

met huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, specialisten 

ouderengeneeskunde, casemanagers en behandelend 

specialisten. De door Evita gehanteerde werkwijze is in lijn 

met de eisen die stakeholders als gemeente, zorgkantoor en 

zorgverzekeraars stellen aan Evita als zorgaanbieder. 
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De Evita organisatie
De 4 zekerheden van Evita Zorg 

De 4 zekerheden gelden als visie voor de zorgverlening aan 

haar klanten. 

• 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 is een organisatie waar altijd wordt gebouwd aan nieuwe 

initiatieven en borging van kwaliteit. Wat niet verandert zijn de 

4 zekerheden. Evita Zorg legt met deze 4 zekerheden de lat 

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

op de 4 zekerheden en mag Evita Zorg hier aan houden. 

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 plaats van vaste tijden wordt een 

vast tijdsblok met de klant afgesproken waarbinnen de klant 

wordt geholpen door een vast team. Deze invulling van de 

vier zekerheden in de routezorg wordt bij de intake door de 

wijkverpleegkundige met de betreffende klant besproken. De 

klanten hebben er in het algemeen begrip voor dat in plaats 

van een vaste tijd een tijdsblok wordt afgesproken. 

De organisatie hanteerde in 2019 geen wachtlijsten en 

werd niet beperkt door de vooraf overeengekomen 

zorgplafonds. Afhankelijk van de zorgvraag kon de zorg in 

vrijwel alle gevallen binnen de gewenste termijn starten. 

De bereikbaarheid van Evita Zorg wordt gewaarborgd door 

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 eigen 

medewerker van Evita aan de telefoon. Het geeft klanten en 

zorgverleners een vertrouwd gevoel dat Evita altijd bereikbaar 

is. Evita garandeert continuïteit van zorg en levert altijd. 

Evita Abonnement

Het Evita abonnement is voor mensen die nog niet in zorg zijn 

bij Evita, maar wel ingeschreven willen zijn voor het geval ze 

zorg nodig hebben. 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. 

Het Evita Abonnement is in 2019 uitgebreid met het Plus 

Abonnement. Met 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, 

aanpassingen in huis en/of alarmering. 

Het abonnement geeft mensen een vertrouwd gevoel en 

regie op de keuze voor zorgaanbieder. 
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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 in het 

lokaal of 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.

Evita is in 2019 gestopt met het organiseren van 

voorlichtingsbijeenkomsten op locatie in de wijk en geeft 

de voorlichting sindsdien vanuit het eigen Evita Lokaal. Evita 

blijft wel de verbinding met collega zorg- en welzijnspartners 

zoeken om elkaar te versterken en klanten goed te kunnen 

helpen. 

Evita Lokaal

In 2014 is Evita Lokaal opgericht. Het Lokaal is een 

maatschappelijk initiatief van Evita Zorg en is een aparte 

entiteit. Het Lokaal is een ontmoetingsplek voor en door 

buurtbewoners in Benoordenhout. In Evita Lokaal worden 

diverse activiteiten zoals lezingen, schildermiddagen en 

computercursussen georganiseerd en kunnen wijkbewoners 

een kopje koffie drinken. Ook wordt er regelmatig gekookt 

door en voor bewoners uit Benoordenhout. Deze activiteiten 

dragen bij aan de zelfredzaamheid en zingeving van 

wijkbewoners waardoor men langer zelfstandig kan blijven. 

Ruim 30 vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in 

om dit mogelijk te maken.

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 onder andere lezingen door een huisarts, 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.

Dagbesteding

Evita Lokaal biedt dagbesteding aan voor mensen met 

geheugenproblematiek. Als enige aanbieder in Den Haag 

verzorgt Evita Lokaal deze dagbesteding sinds 2019 een 

maal in de twee weken ook op zaterdag. Veel mantelzorgers 

zijn blij met deze uitbreiding naast de drie weekdagen 

waarop dagbesteding wordt aangeboden. Het geeft hen 

meer mogelijkheden om met familieleden of vrienden 

die doordeweeks werken, activiteiten te ondernemen. De 

dagbesteding wordt particulier bekostigd of vanuit een WLZ of 

WMO-indicatie van de gemeente. In het laatste geval gebeurt 

dit in onderaanneming van Evita Zorg, die contractpartij van 

het zorgkantoor en de gemeente is.

Mantelzorgondersteuning 

In 2019 zijn door Evita in totaal 200 mantelzorgtrajecten 

verzorgd, 100 via Evita Zorg en 100 via Evita Lokaal. De gemeente 

Den Haag heeft vanuit de Taskforce Mantelzorg gelden 

beschikbaar gesteld voor deze mantelzorgondersteuning. 

De mantelzorger wordt door de zorgprofessionals van Evita 

geholpen bij extra hulpvragen zodat de mantelzorger weer 

verder 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 regisseren van de zorg;

• Eventuele andere vragen.

De mantelzorgers van de dagbestedingsklanten worden met 

gesprekken ondersteund in het Evita Lokaal. Evita heeft tevens 

mantelzorgondersteuningsgroepen waarin mantelzorgers, 

begeleid door een professional, met elkaar de valkuilen van 

het mantelzorgen bespreken en elkaar tot steun zijn als 

lotgenoten. 
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Personeel
Personeelssamenstelling 2019 

De afdeling HR heeft in 2019, met succes, ingezet op het werven van nieuwe zorgverleners. Er is zowel een toename van het 

aantal zorgverleners in loondienst als zorgverleners die op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor Evita werken. Een 

mooi resultaat in een erg krappe arbeidsmarkt. 

Evita biedt zowel haar eigen zorgverleners en ZZP’ers, maar ook mensen uit andere sectoren (zij-instromers) de mogelijkheid 

om zich via de Evita Academie verder te scholen en te ontwikkelen. Zij-instromers kunnen een van de BBL (werkleer)trajecten 

binnen de Evita Academie volgen en op die manier kennis en ervaring opdoen in de zorg. 

Aantallen medewerkers (aantallen en FTE’s)

Team in de wijk per 31-12-2019

Functie Loondienst ZZP Totaal

Niveau 6 Verpleegkundige 2 0 2

Niveau 4 Verpleegkundige (waarvan 1 leerling) 8 45 53

Niveau 3 Verzorgende IG en MMZ (waarvan 10 in opleiding) 15 60 75

Niveau 2/3 Helpende/begeleider MMZ (waarvan 9 in opleiding) 16 0 16

Niveau 2 Helpende 9 23 32

Niveau 1 Huishoudelijk Verzorgende (thuishulp A) 18 0 18

Ongediplomeerd Huishoudelijk Verzorgende 10 0 10

Leerlingen/stagiaires 6 0 6

Totaal (niveau 4 leerlingen 1x meegerekend) 84 128 212

Team op kantoor per 31-12-2019

Functie Loondienst ZZP Totaal

Algemeen directeur (tevens verpleegkundige niveau 5) 1 1

Directeur Stafdiensten 1 1

Manager Zorg (tevens verpleegkundige niveau 5) 1 1

Wijkverpleegkundigen (niveau 5 en 6 Verpleegkundige) 3 3

Coördinator klanten 1 1

Administratief ondersteuner wijkverpleging 1 1

Gz-neuropsycholoog 1 1

Manager Planning 1 1

Planningscoördinatoren 3 3

HR-functionarissen 2 2

Administratief medewerker 1 1

Office manager 1 1

Medewerker PR & communicatie 1 1

Klachtenfunctionaris 1 1

Kwaliteitsfunctionaris 1 1

Totaal 18 2 20

Personeelsgroei

Evita heeft de ambitie die zij had om te groeien waargemaakt. De organisatie is in absolute aantallen zorgverleners gegroeid, 

maar ook qua deskundigheidsniveau door zorgverleners binnen de Evita Academie op te leiden naar een hoger niveau. In 2019 

heeft de eerste lichting MBO-V studenten bij Evita haar diploma gehaald. Een aantal van deze zorgverleners wordt opgeleid tot 

junior-wijkverpleegkundige. Momenteel draait een groep MBO-MMZ opleiding. Evita heeft daarnaast altijd HBO-V stagiaires 

met onder meer als doel hen enthousiast te maken voor een carrière in de thuiszorg. 
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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 bijvoorbeeld in het geval van alleenwonenden met een 

vorm van dementie, ALS of Parkinson. Evita huurt bewust 

nooit uitzendkrachten in, omdat dit ten koste gaat van haar 

4 zekerheden. 

Evita vindt het belangrijk dat alle zorgverleners, zowel in 

loondienst als de ZZP’ers, die kunnen worden ingeschreven 

in het BIG-register en/of het kwaliteitsregister V&VN daarin 

ook staan ingeschreven en vindbaar zijn voor derden. In 2019 

stond 100% van het aantal inschrijfbare zorgverleners (vanaf 

niveau 4) geregistreerd in het BIG-register en 100% van de 

zorgverleners in loondienst 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

Opleiden en ontwikkelen: de Evita Academie 

In 2019 heeft de eerste lichting MBO-V leerlingen de opleiding 

afgerond. Een aantal hiervan wordt opgeleid tot junior-

wijkverpleegkundige. Daarnaast zijn opleidingen Thuishulp A, 

Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 

3 en BIG-Vaardigheidstrainingen gegeven. Scholingen 

aan de Evita Academie staan zowel open voor interne als 

externe zorgverleners. Evita leidt zij-instromers op voor haar 

organisatie en de sector. De kleinschalige praktijkgerichte 

opzet slaat erg goed aan. Naast de reguliere opleidingen 

is er ook een scholingskalender met inloopscholingen 

op het gebied van onder andere medicatie, wondzorg en 

dementiezorg. 

Evita had in 2019 11 HBO-V stageplaatsen. De stagiaires volgen 

zoveel mogelijk de inloopscholingen en relevante lezingen. 

Evita heeft een samenwerking met de Haagse Hogeschool, 

Hogeschool Leiden en de Hogeschool Rotterdam. De 

stagiaires brengen nieuwe ideeën mee en doen veel ervaring 

op in de thuiszorg. Ze werken afwisselend in de wijk en op 

kantoor aan projecten. Evita merkt dat het contact met de 

hogescholen en de invulling van de stageplekken helpt om 

het imago van de ouderenzorg te verbeteren. 

Vitaliteit

Evita zet volop in op de vitaliteit van haar professionals. De 

coachingstrajecten en intervisiebijeenkomsten die in 2018 

voor het eerst zijn ingezet, zijn vanwege de positieve reacties 

en aantoonbare bijdrage aan de vitaliteit van zorgverleners 

in 2019 voortgezet. Het anoniem met elkaar uitwisselen 

van zorgsituaties biedt 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 het werkplezier en het teamgevoel bij de 

zorgverleners. De coachingstrajecten kunnen ook helpen bij 

tijdelijke problemen in de privésituatie. Tevens heeft Evita een 

wandelclub en andere vitaliteitsactiviteiten. 

Evita Zorg investeerde in 2019 € 108.900 (6,7% van de bruto 

loonsom) in opleidingen van zorgverleners.

Cliëntenraad

Directeur StafdienstenManager HRManager Planning Manager Zorg

Raad van Commissarissen Algemeen Directeur

Wijkverpleeg-

kundigen

Administratief Medewerker

Office

Manager

Klachten-

functionaris

HR-

functionaris

Plannings-

coördinatoren

Coördinator

klanten

Administratief 
ondersteuner 
wijkverpleging

GZ-Neuro-psycholoog

Kwaliteits-

functionaris

Zorgverlenersraad

84

Organogram

128
ZZP’ers

Optimale mix van zorgverleners in loondienst en ZZP-ers.

Evita maakt geen gebruik van uitzendkrachten.

zorgverleners in dienst 
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Meten, analyseren en verbeteren
Klant- en zorgverlenertevredenheid 

In 2019 zijn 205 klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) 

uitgevoerd. In juli 2019 is de PREM-vragenlijst die landelijk 

door alle aanbieders van wijkverpleging wordt gebruikt voor 

de uitvraag van klanttevredenheid, ingevoerd in het ECD 

zodat de vragenlijsten op een laagdrempelige manier kunnen 

worden afgenomen en kunnen worden gecombineerd met 

de zorginhoudelijke evaluatie bij de klant. De gemiddelde NPS 

score in 2019 in de periode dat de PREM is afgenomen was 

8,9. Op geen enkele vraag wordt lager gescoord dan een 8,8 

gemiddeld. Verbeterpunten hebben voornamelijk betrekking 

op de planning. Dit houdt direct verband met de krapte op 

de arbeidsmarkt in de zorg. Met name in de routes lukt het 

niet altijd om klanten op de door hen gewenste tijd te helpen. 

De zorgverlenerstevredenheid (ZTO) ligt gemiddeld iets lager 

dan de klanttevredenheid. De ZTO wordt via vragenlijsten 

onder alle zorgverleners gemeten. Daarnaast wordt 

individuele medewerkers gevraagd naar hun tevredenheid 

tijdens de jaarlijkse gesprekken met HR. De uitkomsten 

laten zien dat de zorgverleners plezier hebben in hun werk 

en trots zijn op het werk dat ze doen. Ze waarderen de 

opleidingsmogelijkheden en de informatieverstrekking via 

onder andere de zorgverlenersnieuwsbrief. Ook voor de 

zorgverleners is het soms lastig dat zij de klant niet altijd op 

de gewenste tijd kunnen helpen. 

Meldingen incidenten en calamiteiten 

In 2019 zijn 119 meldingen, incidenten en calamiteiten (MIC’s) 

aangemaakt in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Net 

als in 2018 hadden de meeste meldingen betrekking op 

medicatie. Evita blijft daarom continu scholen en toetsen op 

de medicatiekennis van zorgverleners. De 119 MIC meldingen 

zijn op een totaal van 172.247 geleverde uren zorg.

Een groot gedeelte van de meldingen is direct door de 

betreffende zorgverlener afgehandeld door contact op te 

nemen met de huisarts/SMASH en diens instructies op te 

volgen. In andere gevallen is de wijkverpleegkundige of de 

Manager Zorg geraadpleegd en hebben zij de zorgverlener 

geadviseerd over de te nemen stappen of zelf voor de 

noodzakelijke opvolging gezorgd. Het MIC-beleid is in 2019 

geactualiseerd.

Klachtenfunctionaris 

De preventieve inzet van de klachtenfunctionaris is goed 

ingebed in de organisatie. In 2019 heeft de Klachtenfunc-

tionaris (potentiële) klachtsituaties geanonimiseerd gebruikt 

tijdens het kwartaaloverleg met alle kantoormedewerkers 

en voor intervisie en coaching, zodat zorgverleners van 

praktijksituaties en van elkaar kunnen leren. 

De kantoormedewerkers is uitgelegd op welke signalen 

ze moeten letten bij potentiële klachten en wanneer deze 

moeten worden doorgezet naar de klachtenfunctionaris. 

Het klachtensysteem is in 2019 op eenduidige wijze 

geïmplementeerd. Het systeem is erop gericht dat klachten 

consequent geregistreerd worden zodat er een beter beeld is 

van welke klachten er zijn en of ze tijdig en naar tevredenheid 

worden afgerond. Sinds 2019 wordt per kwartaal een analyse 

gemaakt. 

Hercertificering HKZ

In maart 2019 heeft DEKRA een tussentijdse audit in het 

kader van de HKZ uitgevoerd. Bij deze audit werden geen 

tekortkomingen geconstateerd. Uit het rapport blijkt dat de 

strategische keuzes van het management consequent worden 

doorgevoerd naar de onderliggende bedrijfsonderdelen. De 

klant staat centraal, vertaald naar meetbare en uitvoerbare 

indicatoren, aantoonbaarheid in alle processen. Er is sprake 

van heldere beleidsdoelen die in de gehele organisatie 

bekend zijn en gedragen worden. Deze zijn terug te zien bij 

de auditees. Risico's op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau zijn onderkend en worden opgevolgd met passende 

beheersmaatregelen. Dit geldt ook voor het zien van kansen 

en mogelijkheden. Er is sprake van een beheerst en doelmatig 

kwaliteitsmanagementsysteem. Als mogelijkheid voor verbe-

tering werd aangedragen dat het aantal MIC-meldingen 

nu een vertekend beeld geeft, omdat reeds afgewikkelde 

meldingen in het systeem blijven staan. Evita hecht eraan 

dat zorgverleners zelf een MIC-melding durven doen in het 

systeem en vindt het prettig om te zien dat veel zorgverleners 

zelf al de benodigde actie ondernemen. Evita analyseert de 

MIC’s 1x per kwartaal op inhoud en afronding zodat bekend 

is of alle MIC’s uiteindelijk ook daadwerkelijk zijn afgerond.
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ICT, Financieel, Privacy en Governance 
ICT 

Binnen Evita wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde 

systemen voor planning, facturatie, salarisverwerking, klant- 

en medewerkersbeheer, het elektronisch cliëntdossier en de 

boekhouding. Deze systemen ondersteunen de organisatie 

in de efficiënte levering van haar zorg- en dienstverlening en 

het meten en verbeteren aan de hand van de data die uit deze 

systemen beschikbaar komt. De organisatie, de zorgverleners 

en haar klanten zijn in grote mate afhankelijk van de 

geautomatiseerde systemen. Het borgen van de continuïteit 

van deze systemen is daarom van zeer groot belang voor de 

organisatie en wordt door de directie periodiek geëvalueerd 

en gemonitord. De huidige systemen voldoen in ruime mate 

aan de vereisten op het gebied van continuïteit en veiligheid.

Met de leveranciers van ‘kritische’ systemen en diensten 

worden meerdere malen per jaar voortgangs- en 

tevredenheidsgesprekken gevoerd en wordt de performance 

bijgehouden.

Financieel 

Evita heeft 2019 afgesloten met een acceptabel resultaat. De 

omzet steeg t.o.v. 2018 met ruim 4% naar een bedrag van 

bijna € 6,8 mio en het aantal uren dat thuis bij onze klanten 

werd geleverd steeg afgelopen jaar van 168.641 uur naar 

172.247 uur.

De bruto marge daalde van 29,3% naar 25,5%; een gevolg van 

de toename van niet-declarabele uren van zorgverleners en 

wijkverpleegkundigen voor o.a. reistijd, scholing, begeleiding 

van leerlingen en niet-cliëntgebonden coördinatie. Het netto 

resultaat daalde van € 366.087,- in 2018 naar € 136.093,- in 

2019. Er werd in 2019 geen overproductie gerealiseerd bij 

zorgverzekeraars en ook niet binnen de Wlz-geïndiceerde 

zorg. 

Doelmatigheid

De in 2018 ontwikkelde doelmatigheidsmonitor is in 2019 

voor alle (verzekerde) zorg ingezet.

Hierdoor is de doelmatigheid van de zorg op ieder moment 

inzichtelijk en gegarandeerd, conform de richtlijnen van de 

zorgverzekeraars en de wens van de directie en stakeholders. 

Verder stuurt de directie actief op efficiënte samenwerking 

binnen de organisatie.

Workflowmanagement

Door standaardisatie van de beschreven processen zijn deze 

maximaal te automatiseren. Dit levert efficiency en daarmee 

tijdwinst op. Workflowmanagement is ondersteunend aan het 

operationeel proces. Het softwarepakket is in 2019 gebouwd 

en geïmplementeerd. Het wordt inmiddels gebruikt door 

de wijkverpleegkundigen en HR. De verdere automatisering 

moet leiden tot meer groeicapaciteit, meer tijd voor de klant, 

meer overzicht en efficiëntere inzet van uren. 

Privacy 

Na de implementatie van de Algemene Verordening 

Gegevensverwerking (AVG) en het AVG-proof maken van 

Evita als organisatie in 2018 heeft Evita ook in 2019 de nodige 

aandacht besteed aan de geldende regels omtrent privacy 

voor klanten, zorgverleners en kantoormedewerkers. Er 

zijn steekproeven gedaan op kantoor om te kijken hoe het 

zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens leeft in de praktijk 

en de resultaten daarvan zijn gedeeld in het kantooroverleg. 

In de nieuwsbrief voor zorgverleners en klanten en tijdens 

audits wordt aandacht besteed aan privacy. Privacy is 

geïntegreerd in de organisatie en is een vast onderdeel van 

de kwaliteitscyclus.

Governance 

Evita Zorg leverde in 2019 ‘goede zorg’ volgens de zeven 

principes die zijn neergelegd in de Governancecode Zorg. 

De zorg van Evita is klantgericht, veilig en betaalbaar en kent 

een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. In 2019 is 

uitgebreid getoetst of de werkwijze van Evita in lijn is met de 

Governancecode Zorg. Waar nodig heeft in samenspraak met 

de Raad van Commissarissen aanscherping plaatsgevonden.

De productie van de Evita-film



10  |  Jaarverslag 2019

Jaarverslag Cliëntenraad
Onze cliëntenraad doet ieder jaar verslag van de belangrijkste zaken die zij in het voorgaande jaar heeft behandeld 

en ingebracht binnen onze organisatie. De cliëntenraad overlegde ook in 2019 ieder kwartaal met de directie over 

de belangrijkste punten van het voorgaande kwartaal, zoals verzuim en vitaliteit, technologie, de Evita Academie 

en werving van nieuwe zorgverleners. Hier leest u een samenvatting van de belangrijkste gespreksonderwerpen en 

ingebrachte verbeterpunten.

Veilig klantinformatie uitwisselen

Het afgelopen jaar zijn meer klanten gebruik gaan maken 

van de mogelijkheid om zelf in te loggen in het ECD via het 

klantportaal ‘Puur van jou’.

In 2019 heeft Evita het veilig uitwisselen van informatie 

verder geprofessionaliseerd. Het beveiligd mailen voor 

kantoormedewerkers en zorgverleners die in vaste dienst 

zijn, is gerealiseerd. Hoewel de communicatie over klanten 

vooral via de (reeds beveiligde) rapportage in het ECD gaat, is 

het goed dat zij, als het nodig is, de mogelijkheid hebben om 

veilig te mailen.

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid is 2019 uitgevraagd via een nieuwe 

methode. Alle klanten hebben hierover een brief ontvangen. 

Sommige klanten vinden het vervelend om dergelijke post 

te ontvangen. Evita heeft echter ook een verplichting om 

klanten hierover in te lichten. Dat blijft een spanningsveld. De 

uitkomsten van de klanttevredenheid zijn besproken tijdens 

het jaarlijkse overleg met de zorgverlenersraad, de RvC, de 

directie en de cliëntenraad.

De cliëntenraad heeft voorgesteld om als verdieping op de 

meting van klanttevredenheid in 2020 een spiegelbijeenkomst 

voor klanten te organiseren. Bij een dergelijke bijeenkomst 

kunnen klanten anoniem input geven aan de organisatie. 

Het doel van de bijeenkomst is om suggesties voor 

kwaliteitsverbeteringen, wensen en nieuwe ideeën op te 

halen. 

Medicatieveiligheid

Vast onderdeel van het cliëntenraadoverleg is een update 

over medicatieveiligheid. De meeste meldingen van fouten 

gaan over medicatie. Evita blijft hier continu aandacht aan 

besteden door meerdere scholingen per jaar aan te bieden 

aan zorgverleners.

Evita abonnement

Er wordt veel gebruik gemaakt van het Evita abonnement en 

het in 2019 geïntroduceerde Plus-abonnement. Abonnees 

vinden het fijn bij Evita in beeld te zijn. Het geeft een vertrouwd 

gevoel en als het nodig is, kan de zorg snel worden ingezet.

Begin 2020 namen na jaren van actieve inzet Leonoor van 

Gelder en Simone Stadhouders afscheid van de Cliëntenraad. 

Janneke van der Does is de nieuwe voorzitter van de 

Cliëntenraad geworden.
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Jaarverslag Zorgverlenersraad
De HKZ & WMO-audits 2019 zijn heel goed verlopen. Dit betekent dat de kwaliteit van de zorg door Evita goed is en 

dat is een groot compliment voor alle zorgverleners.

Er is afgelopen jaar weer veel gebeurd op het gebied van 

scholing, opleidingen en bijeenkomsten voor zorgverleners:

• De Take Home toets is herzien

• 2x per jaar vindt een medicatiescholing plaats;

•  Uitbreiding van het lespakket waarin een ECD/CareAssist-

scholing is opgenomen. Deze bijscholing zal 2x per jaar 

plaatsvinden;

•  Er worden lezingen, In Memoriam bijeenkomsten en 

intervisie bijeenkomsten gehouden. 

•  In november 2019 is een nieuwe MMZ-opleiding gestart in 

de Evita Academie.

•  Iedere zorgverlener moet ten minste één inloopscholing 

per jaar volgen. De inloopscholingen worden nu voor elk 

functieniveau aangeboden. Daarnaast is er verplicht voor 

alle zorgverleners twee keer per jaar het Evita Café.

Om onder andere de medicatieveiligheid te borgen heeft 

Evita een waaier uitgedeeld aan alle zorgverleners tijdens het 

Evita Café. Deze moeten zorgverleners altijd bij zich hebben. 

De waaier bestaat uit een aantal kaarten waarop de kritische 

processen zoals bijvoorbeeld het ‘stappenplan incidenten en 

calamiteiten’ en de medicatieregels beschreven zijn. Wanneer 

dit noodzakelijk is, zijn voor voorkomende gevallen op 

kantoor MRSA-pakketten en andere beschermingsmiddelen 

beschikbaar. 

In oktober 2019 heeft de Zorgverlenersraad deelgenomen 

aan het ‘Trots op Zorg’-Festival in Den Haag. Een aantal 

zorgverleners had hiervoor een promotiefilmpje ingestuurd 

ten behoeve van de verkiezing “Zorgteam van het jaar”. 

Het festival werd o.a. door Evita georganiseerd om 

zorgmedewerkers in het zonnetje te zetten.

Om de vitaliteit van de zorgverleners te waarborgen is 

afgelopen jaar gestart met de wandelclub. Onder leiding 

van een fysiotherapeut maken de deelnemers wekelijks op 

woensdag van 13.30 uur – 14.30 uur in een van de groene 

gebieden in de buurt van kantoor een stevige wandeling 

waarbij ook allerlei fitheidsoefeningen worden gedaan. Dit 

uur wordt voor deelnemende zorgverleners vergoed door 

Evita. Ook heeft een aantal zorgverleners deelgenomen aan 

de 5 kilometer CPC-loop. Het streven is dat volgend jaar weer 

te doen en misschien dan wel de 10 kilometer te lopen. 

De werving van nieuwe zorgverleners blijft belangrijk. Evita 

heeft een promotiefilm/bedrijfsfilm gemaakt om nieuwe 

zorgverleners te werven. Deze staat op de website en geeft 

een beeld van de werkdag van een zorgverlener. Iedere 

laatste vrijdag van de maand vindt een HR-inloopspreekuur 

plaats in de Evita Academie, speciaal voor potentiële nieuwe 

medewerkers.

In verband met de privacywetgeving is veilig mailen ook voor 

zorgverleners ingevoerd. Naast de beveiligde communicatie 

via het Elektronisch Cliënten Dossier hebben zorgverleners in 

loondienst Evita emailadressen gekregen waardoor ze veilig 

kunnen mailen. Dit zal verder worden uitgebreid ten behoeve 

van ZZP’ers. Zorgverleners kunnen ook een iPad in bruikleen 

krijgen van Evita.
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Jaarverslag
Raad van Commissarissen 2019
Ondanks het feit dat de zorgmarkt constant in beweging is, 

weet Evita Zorg vast te houden aan haar eigen manier van 

zorgverlening.

Het principe van de 4 zekerheden en de gedragsregels staat 

nog steeds centraal voor de werkwijze van de bij Evita Zorg 

werkende medewerkers. 

De digitale ondersteuning in de vorm van het ECD, de 

planningssoftware en het managementinformatiesysteem 

ondersteunt het primaire proces van de organisatie. Evita 

heeft ook in 2019 innovaties op dit gebied geïmplementeerd.

De WMO-aanbesteding vanuit de Gemeente Den Haag voor 

2020 en verder is een ingrijpend dossier geweest voor Evita 

wat substantiële inspanning van de Directie heeft gevraagd. 

De Raad is verheugd dat Evita haar werkzaamheden onder 

WMO contractering ook in 2020 kan voortzetten.

Vergaderingen RvC

In het verslagjaar is de RvC zes keer bijeen geweest voor over-

leg met de directie en met de aandeelhouders. Een van deze 

bijeenkomsten was traditioneel met de Zorgverlenersraad en 

Cliëntenraad van Evita waar specifiek aandacht is besteed 

aan het onderwerp “kwaliteit”. In 2018 is naast de reguliere 

bijeenkomsten gestart met korte, telefonische overleggen 

tussen RvC en RvB; dat is in 2019 voortgezet. In de laatste 

2 maanden van het jaar is dat op frequentere basis geweest 

over de WMO-aanbesteding van de gemeente. Op deze 

manier kon - los van de reguliere vergaderingen - snel over en 

weer informatie worden gedeeld zodat er tijdens de reguliere 

vergaderingen meer beeld bij de te bespreken onderwerpen 

was.

Ook werden de RvC leden maandelijks geüpdatet met een 

analyse over de financiële resultaten. De RvC leden hebben 

bovendien zelf toegang tot een afgeschermd deel van het 

financiële systeem om te volgen hoe de financiën zich t.o.v. 

de begroting ontwikkelden.

Er vond aanscherping plaats van de reglementen van de RvC 

en de directie. In lijn met de meest recente Governancecode 

Zorg zijn de procedures nagelopen op compliance ten 

aanzien van deze code. Daar waar aanscherping of updates 

van stukken nodig waren, heeft dit plaatsgevonden.

Wisseling leden Raad van Commissarissen

Afgelopen jaar werd aan zowel de voorzitter Paul 

Fijten als aan RvC lid Ellen van de Kolk- Willemse in de 

maand mei decharge verleend vanwege hun afgelopen 

benoemingstermijn. In overleg met de aandeelhouders en 

de directie werd Youp Hamburger benoemd als voorzitter, 

waarmee de RvC vanaf dit moment bestaat uit deze voorzitter 

met Timo Schrama en Piera Mereu als leden van de RvC.

In overleg tussen de RvC leden is een verdeling gemaakt 

van de aandachtsgebieden, passend bij kennis en kunde. 

Vooralsnog werd besloten om als RvC met drie leden het jaar 

voort te zetten en op een later moment te bezien of er extra 

leden nodig zijn om de taken van de RvC te borgen. Er is 

afgesproken om met een nieuw ingerichte Auditcommissie 

Financiën voor elke vergadering tussen RvC en directie af te 

stemmen. Daar waar nodig kan tussendoor op een onderwerp 

op deze wijze worden verdiept. De RvC vergaderingen 

hebben ook het concept ‘themabespreking’ geïntroduceerd, 

met als doel 1 vast onderwerp per vergadering nader te 

bespreken. Onderwerpen als kwaliteit, personeel, strategie, 

informatiebeveiliging en privacy zijn relevant en lenen zich 

goed om te verdiepen.
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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 directie, opgenomen in de jaarrekening van Evita 

Zorg. Bij de bezoldiging wordt de WNT-norm gehanteerd.

De Raad van Commissarissen van Evita Zorg bestond in 2019 uit:

De heer P.J.G. Fijten, Voorzitter (tot 1 mei 2019)

Hoofdfunctie:     Directeur Embedding Company

Datum van benoeming:    1 oktober 2011

Datum van aftreden:     1 mei 2019

Deskundigheidsgebied:    Organisatieontwikkeling en marketing

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

Hoofdfunctie:    Consultant Ophthalmology bij Simovision

Datum van benoeming:    1 oktober 2011

Datum van aftreden/herbenoembaar:  1 mei 2019

Deskundigheidsgebied:    Zorg en personeel

De heer Y. Hamburger, Voorzitter (vanaf 1 mei 2019)

Hoofdfunctie:     Hoofd strategie/lid directieteam RET

Datum van benoeming:    1 november 2016

Datum van aftreden/herbenoembaar:  1 november 2020

Deskundigheidsgebied:    Financiën, Strategie en beleid

Mevrouw P. 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 T. Schrama, lid RvC

Hoofdfunctie:     Changemanager bij Changekitchen

Datum van benoeming:    1 juni 2018

Datum van aftreden/ herbenoeming:  1 juni 2022

Deskundigheidsgebied:    Financiën, ICT en Juridisch

In juni 2019 traden de leden Kolk-Willemse en Fijten af.
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Tot slot
Ontwikkeling van de organisatie

Evita is in 2019 letterlijk en figuurlijk weer verder gegroeid als 

organisatie. In 2019 heeft de Evita Academie een eigen locatie 

gekregen in het naastgelegen pand op Van Alkemadelaan 307. 

De scholingen dragen bij aan deskundigheidsbevordering en 

vitaliteit van de zorgverleners en zijn een wervingskanaal voor 

nieuwe zorgverleners voor de organisatie. De uitbreiding in 

oppervlakte biedt de organisatie ruimte om meer scholingen 

aan te bieden voor interne en externe zorgverleners. 

Bij Evita zijn veel oudere klanten in zorg met een (beginnend) 

dementieel beeld waardoor op dit gebied steeds meer 

expertise ontstaat. Door de toevoeging van een GZ-

neuropsycholoog aan het team is Evita nog beter in staat om 

zowel klanten, mantelzorgers als zorgverleners te begeleiden 

in de zorg voor dementerende ouderen. Daarnaast levert 

Evita veel terminale zorg aan klanten in de laatste levensfase, 

zowel aan eigen klanten als in onderaanneming.

De zorg voor klanten met een langdurige zorgvraag 

gefinancierd vanuit een modulair of volledig pakket thuis (MVT 

of VPT) is in 2019 sterk gegroeid. Hierdoor kunnen mensen 

met een verpleeghuisindicatie toch in hun vertrouwde 

omgeving blijven wonen, soms zelfs samen met hun partner. 

Dit wordt als waardevol ervaren. De mantelzorger of naaste 

wordt als de klant dat wil actief betrokken bij de zorg voor de 

klant en ook ontlast als dat nodig is. Evita beschikt over een 

mantelzorgconsulent en gelden van de Taskforce Mantelzorg 

voor mantelzorgondersteuning. Door samen te werken waar 

het kan, houdt de mantelzorger de zorg langer vol en dat is in 

het belang van de klant.

De groei van het aantal Evita Abonnees laat zien dat deze dienst 

zeer wordt gewaardeerd door wijkbewoners en voorziet in 

een behoefte. Het in 2019 ingevoerde Plus Abonnement met 

frequentere huisbezoeken versterkt dit. 

Het uitgangspunt bij het verlenen van de zorg zijn de wensen 

van klanten en zorgverleners. De verdere automatisering van 

de zorg- en dienstverlening draagt bij aan efficiënt werken 

en biedt realtime inzicht in doelmatigheid en kwaliteit van 

de organisatie. Dit leidt tot transparantie binnen Evita en bij 

raden en stakeholders.

Natalie Bommeljé

Pascal Noordover

Directie Evita Zorg


