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1 Voorwoord 
 
Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening van Evean aan. Hierin vindt u een 

beschrijving van onze activiteiten en behaalde resultaten in het verslagjaar 2020. Met voorliggend 

document leggen wij maatschappelijke verantwoording af conform het landelijke format van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Coronacrisis en de impact hiervan 

Het jaar 2020 heeft laten zien hoe hard we als samenleving en ook als zorgorganisatie getroffen kunnen worden door een pandemie. Het jaar heeft 

ook laten zien hoe veerkrachtig we kunnen zijn en doortastend kunnen handelen naar de soms bizarre werkelijkheid. De medewerkers van Evean 

hebben dat het hele jaar laten zien. Wij zijn daar ongelofelijk trots op. Steeds weer nieuwe uitbraken het hoofd bieden, steeds weer klaar staan 

voor al onze bewoners en cliënten, steeds weer bedenken hoe de bezetting voor elkaar te krijgen, steeds weer creatief zijn om zo snel mogelijk 

cliënten veilig in zorg te kunnen nemen. Op zoek gaan naar alternatieve vormen om contact mogelijk te maken, steeds weer klaar staan voor elkaar. 

En helaas steeds weer verwerken dat er bewoners ziek worden en veel vaker dan ons lief is overlijden. 

 

Meer dan 400 van onze bewoners raakten besmet in 2020, ruim 750 bewoners moesten in quarantaine. Er herstelden gelukkig ook meer dan 250 

bewoners, mede dankzij de fantastische zorg van al onze collega’s. Vele honderden cliënten in de thuiszorg werden ziek en herstelden ook vaak 

weer, mede dankzij de zorg via onze COVID-routes. Daarnaast zorgden we voor 125 besmette mensen in onze twee COVID-units voor de regio in 

Recura en het Evean Eduard Douwes Dekker, waarvan er ook weer veel herstelden. 

Veel te veel collega’s werden ziek, vaak als gevolg van besmetting, vaak als gevolg van fysieke en mentale overbelasting. Veel te veel collega’s vielen 

uit vanwege quarantaine en andere omstandigheden als gevolg van de pandemie. 

 

De samenwerking tussen de collega’s in onze huizen was hartverwarmend. Zoals ook die tussen de collega’s in de thuiszorg. En die tussen de 

collega’s in de huizen en in de thuiszorg. En die tussen de collega’s van de ondersteunende diensten en de collega’s in de zorg.  

 

De samenwerking in de regio was en is zeer goed. Er wordt samengewerkt op allerlei terreinen, personeel uitgewisseld waar nodig, ondersteuning 

geboden indien gevraagd. Zo ook binnen ons concern. 

 

Ook bij de start van 2021 is de impact van corona nog groot. De duur en hevigheid van de pandemie blijven nog ongewis. Naar verwachting zullen 

de effecten van vaccinatie van personeel en cliënten zich vertalen in een daling van het verzuim en een verbetering van de bezetting. Echter, de 

intramurale bezetting ligt in januari nog aanzienlijk onder het niveau van de begroting terwijl het ziekteverzuim nog fors hoger ligt dan de begrote 

norm. Als gevolg daarvan staan de financiële resultaten bij de start van 2021 meteen onder druk. In welke mate in 2021 compensatie van de 

financiers verkregen zal worden is nog onzeker. Het blijft daarom noodzakelijk om continu te toetsen in welke mate de bedrijfsvoering past bij de 

huidige situatie en welke maatregelen nodig zijn om hierin verbetering aan te brengen. 

 

Binnen Evean is geanticipeerd op een derde golf. Met de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames in onze regio is regionaal met 

de ketenpartners verkend op welke manier de zorg geboden kan worden. 

 

Arbeidsmarkt 

De coronacrisis heeft mogelijk positieve gevolgen voor het aantrekken van nieuw personeel. Door de verwachte recessie in andere bedrijfstakken is 

er een mogelijkheid dat mensen uit andere sectoren geïnteresseerd zijn om te gaan werken in de ouderenzorg. Voor Evean is dit mogelijk een kans 

om met gerichte campagnes nieuwe medewerkers aan te trekken voor onze vacatures, ook via zij-instroomtrajecten. 

Waar Evean in 2019 moeite had om de bezetting van de Specialisten Ouderenzorg (SO) op niveau te houden heeft hier in 2020 een verdere 

professionalisering plaatsgevonden. Enerzijds is dit gericht op het behoud van SO’s door betere facilitering en het op korte termijn aantrekken van 

nieuwe SO’s. Daarnaast is de al ingezette lijn van taakdifferentiatie met het aantrekken van basisartsen versneld vormgegeven. Vanaf september 

2020 is Evean een wederom een erkende opleidingsinstelling na positieve visitatie. Door het realiseren van instroom van nieuwe collega’s in dienst 

van Evean is het SO-team momenteel adequaat versterkt. 

Tevens is extra aandacht besteed aan de werving van Gezondheidszorg (GZ) psychologen in verband met krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft 

geresulteerd in de aanname van een aantal GZ psychologen waardoor de bezetting op orde is. Tevens worden binnen Evean GZ psychologen 

opgeleid. 

 

Eind 2020 is een beperkt aantal teammanager-vacatures ontstaan. Deels is dit opgevangen door enkele medewerkers met ontwikkelpotentieel uit 

de eigen organisatie die reeds binnen Evean in traject waren om in te groeien in de functie van teammanager. Deels vindt werving extern plaats. 

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal en de kwaliteit van de sollicitanten hoopgevend, het lijkt erop dat de huidige arbeidsmarkt voor deze 

functies gunstiger voor ons is dan in 2020. 

 

Verandervermogen is vergroot 

Met de inrichting van de nieuwe zorgmanagementstructuur en – mede - door het uitbreken van het coronavirus is een toename van het 

verandervermogen van de organisatie gezien. In korte tijd is een tijdelijke organisatie ingericht bestaande uit onder meer een Kernteam met 

verschillende disciplines, die sturend en informerend de betrokken teammanagers en andere professionals richting gaf in het uitvoeren van corona-

gerelateerde zaken in de dagelijkse operatie. Daarnaast zijn verschillende andere tijdelijke teams geformeerd (Belteam Evean, team 

ikhelp@evean.nl) die ondersteunend zijn aan het primaire proces. Door gebruikmaking van de nieuwe zorgmanagementstructuur en de lijn 

regiomanagers – teammanagers is de opdracht- en communicatielijn ten opzichte van de situatie vóór invoering van deze structuur sterk verbeterd. 

 

Doelstellingen 

Als gevolg van de inspanningen die zijn geleverd op het gebied van corona zijn de doelstellingen uit het jaarplan 2020 niet volledig gerealiseerd. Er is 

bij een aantal doelstellingen vertraging opgelopen of is ervoor gekozen om door te schuiven naar 2021. Desondanks zijn er mooie resultaten 

geboekt op de volgende gebieden: 

• Kwalitatief goede zorg bieden, waarbij de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat en de dialoog rondom zelfredzaamheid gevoerd 

wordt; 



 

 Jaarverslag Stichting Evean Zorg 2020 

 - 5 - 

• Meer betrekken van de medewerkers bij beleid; 

• Ketensamenwerking; 

• Verbetering bedrijfsvoering. 

 

Organisatie 

Medio 2019 is een start gemaakt met de herinrichting van de zorgorganisatie Evean, gebaseerd op 

het versterken van het primaire proces, het marktperspectief, de zorgmanagementstructuur en het 

verbeteren van de bedrijfsvoering. Door het hanteren van kortere lijnen en een kleinere ‘span of 

support’ wil Evean de zorgprofessionals maximaal ondersteunen en aandacht geven in hun dagelijkse 

werk met de cliënt. De indeling in regio’s geeft de mogelijkheid om regionaal op veranderingen 

te kunnen anticiperen en de positie in de regio te verbeteren. In 2020 is de herinrichting verder vorm gegeven met de benoeming van de 

teammanagers en een groot deel van de coördinerend verpleegkundigen. Er is een management development traject gestart om teammanager te 

ondersteunen te groeien in hun rol.  

 

Cliënten en bewoners 

De implementatie van de Wet zorg en dwang heeft voor de intramurale locaties plaats gevonden voor de cliënten met een psychogeriatrische 

aandoening die onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen. Hiermee is een verbeterslag gemaakt in de 

bewustwording van de inzet van onvrijwillige zorg. 

 

Ook in 2020 waren de inspanningen van alle Evean-medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en cliëntmedezeggenschap erop gericht om dag in dag uit, 

direct of indirect, een bijdrage te leveren aan het welbevinden van onze cliënten. Want cliënten en hun verwanten staan bij ons centraal. Het gaat 

om hun leven, hun welbevinden, hun wensen, hun keuzes. Onze professionals geven daar vanuit betrokkenheid 

invulling aan. De persoonlijke relatie met de cliënt en zijn/haar familie staat dus voorop. 

Samen kiezen en zorgen; daar gaat het om. Nu, maar zeker ook in de toekomst. 

De dialoog met onze cliënt en familie enerzijds en de dagelijkse dialoog met onze professionals 

zijn de bron voor ontwikkeling en innovatie. Wij danken iedereen die hieraan bijdraagt in deze hectische tijd. 

 

Rein Souwerbren en Sandra Oud 

Directie Evean 
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2 Strategie, beleid en praktijk 

2.1 Meerjarenbeleid 
Het meerjarenbeleid van Evean is vertaald in de missie en de visie.  

 

Van missie… 

Evean staat voor het behoud van de identiteit van mensen. Jezelf zijn. Zo lang mogelijk zelfstandig en 

waardevol kunnen leven. Je eigen identiteit behouden. Wanneer door ouderdom, een aandoening of een 

andere persoonlijke situatie een beroep moet worden gedaan op professionele zorg en ondersteuning, 

blijft deze behoefte onverminderd van kracht. Ook al is (tijdelijk) zorg en ondersteuning nodig. Evean staat 

daarvoor. 

 

…naar visie… 

De cliënt staat centraal. Wij luisteren goed om te achterhalen op welk terrein de behoefte ligt. De cliënt 

bepaalt in samenspraak met onze professionals welke zorg en ondersteuning het beste past. Onze 

professionals regisseren de zorg en ondersteuning rondom de cliënt, rekening houdend met de 

mogelijkheden. Het liefste thuis en als dat niet mogelijk is, elders. Zij werken daarbij nauw samen met 

partners en passen de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen toe. 

 

…naar dagelijkse zorg 

De cliënt bepaalt zelf welke zorg en ondersteuning het beste aansluit bij zijn/haar behoeften en 

mogelijkheden. Ons antwoord op deze ontwikkeling is dat onze professionals het aanbod (op het gebied 

van zorg, wonen en diensten) kunnen doen op een manier en moment die passen bij de behoeften en 

mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Zorg is en blijft mensenwerk. Het gaat niet altijd foutloos. 

Maar onze professionals leren van elkaar en doen er alles aan om continu het beste uit zichzelf en hun 

team te halen, zodat ze de beste zorg kunnen bieden. 

Sturen op kernwaarden 

Onze kernwaarden zijn opgesteld met verschillende stakeholders binnen de organisatie. Binnen Evean spreken we elkaar als collega’s aan op:  

Uitnodigend Je stelt je vriendelijk, gastvrij en geïnteresseerd op.  

Deskundig Je zet je vakkennis en ervaring mensgericht in.  

Bevlogen Je werkt vanuit je hart en je staat voor het bevorderen van het welbevinden van de ander en jezelf.  

Betrouwbaar Je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Je kent en neemt je verantwoordelijkheid.  

Samen  Je zoekt en benut elkaars kwaliteiten. Je geeft en haalt feedback.  

Van strategie naar uitvoering 

 

De missie en visie zijn voor 2020 vertaald naar de onderstaande strategische doelstellingen: 

 

1. Cliënten krijgen passende en kwalitatief goede zorg, waarin de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat en de zelfredzaamheid van 

de cliënt uitgangspunt is bij het inzetten van zorg. 

2. Evean is een excellente werkgever waar medewerkers graag (willen komen) werken en optimaal hun werk kunnen doen. 

3. Het huishoudboekje op orde, waarbij de opbrengsten en kosten in balans zijn en bij afwijkingen worden tijdig acties ingezet. 

4. De positie van Evean in de keten bestendigen/versterken door passende zorg te leveren in alle regio’s, al dan niet in samenwerking met 

anderen, zowel nu als in de toekomst. 

 

Kijkrichting: Kwaliteitszorg bieden vanuit betekenisvolle relaties  
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Als Evean willen we sturen op kwaliteit vanuit betekenisvolle relaties. In onze kijkrichting is de menselijke maat dan ook altijd het uitgangspunt. 

Onze professionals spelen daarbij in op behoeften/wensen van cliënten en hun verwanten vanuit de persoonlijke relatie. De kijkrichting vraagt om 

ondersteuning van alle direct betrokkenen bij de persoonlijke zorg. Dat betekent dat vanuit het managementteam ook de managers van het 

primaire proces (teammanagers) ondersteund moeten worden om met elkaar scherp te krijgen wat wel en wat niet binnen de mogelijkheden van 

Evean ligt. Het doel is om de teammanagers en coördinerend verpleegkundigen in hun kracht te zetten, zodat er meer gewerkt kan worden vanuit 

een ondersteunings- en servicegedachte naar cliënten en medewerkers in de directe zorg. Belangrijk in dit verhaal is de zichtbaarheid en nabijheid 

van leidinggevenden voor cliënten en medewerkers. Je moet elkaar voldoende tegenkomen, een open aanspreekcultuur (samenwerken = samen 

spreken en samen leren!), te ontwikkelen om zodoende tot een kloppend huishoudboekje in relatie tot goede zorg en dienstverlening te komen 

(hierin hebben ook medewerkers een verantwoordelijkheid). Duidelijke ‘klantprofielen’ en projectmatig werken helpen om optimale zorg te kunnen 

verlenen. 

2.2 Algemeen beleid verslagjaar 
 
Herinrichting organisatie 

In 2020 is verder vorm gegeven aan de herinrichting van de organisatie. De regiomanagers die eind 2019 zijn benoemd hebben in 2020 hun team 

samengesteld. De teammanagers zijn vanaf maart 2020 benoemd. De coördinerend verpleegkundigen in de regio’s zijn voor het grootste gedeelte 

aangesteld. Voor de Specials (specialistische zorg, dagbesteding, thuisbegeleiding en VPT/MPT) is een manager aangesteld die zitting heeft in het 

Management Team. 

 

Eind 2020 is een Management Development traject gestart om de functionarissen te ondersteunen om hun rol goed te kunnen vervullen. De 

nieuwe inrichting lijkt een positief effect te hebben op de bereikbaarheid van leidinggevenden door een kleinere aantal medewerkers waar leiding 

aan wordt gegeven. In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden over het effect van de herinrichting. 

 

Herinrichting management- en secretariële ondersteuning primaire proces Evean 

In 2020 is de inzet van de management- en secretariële ondersteuning onderzocht. Hiervoor is een project gestart om de management- en 

secretariële ondersteuning binnen geheel Evean in lijn met de ‘kijkinrichting’ van Evean te brengen. Dit met als doel het optimaal faciliteren van 

leidinggevenden en teams, zodat zij zich kunnen richten op hun primaire taken. Maar ook om de efficiëntie en kwaliteit van ondersteuning in de 

breedte meer en beter op elkaar aan te laten sluiten. Waarbij korte lijnen en regelkracht van belang zijn. Begin april2021 is een concept-plan gereed 

voor de herinrichting waar een Servicepunt onderdeel van zal zijn. 

Concernsynergie 

Evean is één van de groepsmaatschappijen van Espria. Het specifieke van het Espria-concern is dat meerdere branches onder één dak en één regie 

zijn samengebracht. Espria en de groepsmaatschappijen richten zich op kwetsbare mensen. In de dienstverlening staat de cliënt centraal en nemen 

herstel van eigen kracht, thuis bij naasten en welbevinden een belangrijke plaats in.  

Meer dan ooit wordt van organisaties verwacht dat zij over de grenzen van de afzonderlijke domeinen een samenhangend aanbod aan kwetsbare 

mensen bieden. Samenwerking door de groepsmaatschappijen moet onderscheidende meerwaarde brengen. Er wordt onderling door de 

groepsmaatschappijen expertise gebracht en gehaald.  

Meerwaarde creëren uit samenwerking is de basisfilosofie van Espria. In de samenwerking focussen we op vier gebieden waar we de meeste 

toegevoegde waarde kunnen behalen: drie strategische pijlers en het fundament: gezonde zorgorganisaties faciliteren. Zo werkt samen in het 

voordeel van cliënten én medewerkers. 

 

Het beleid en de strategie van Evean sluiten aan op de strategische pijlers van Espria: 

• Steeds merkbaar betere zorg voor onze cliënten.  

• Vitale medewerkers en goed werkgeverschap.  

• Meerwaarde van IT in de zorg. 

Aan het fundament van gezonde zorgorganisaties werken we samen in bedrijfskundige ondersteuning en facilitering.  
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Merkbaar Beter  

Het programma ‘Merkbaar Beter’ geeft inhoud aan continue verbeteringen in cliëntbeloftes en de geboden zorg, waar de cliënt centraal staat. We 

gaan voor hoge kwaliteit van zorg en we verbeteren en innoveren voortdurend om kwetsbare mensen de zorg te geven die ze nodig hebben. We 

willen bijdragen aan kwaliteit van leven. Hier gaan we binnen Espria allemaal voor: Evean, GGZ Drenthe, Icare, Icare JGZ, De Trans, Zorggroep 

Meander, ZCN, Espria Ledenvereniging en het SSC Espria. Over de grenzen van onze eigen organisaties heen, delen we kennis, leren we van en met 

elkaar en maken we onze zorg merkbaar beter. Het werken vanuit beloftes aan cliënten (zie afbeelding hieronder) is een proces van uitproberen, 

ontdekken, kennis delen en verbeteren. Met als doel dat we straks met trots ervaren dat we ons onderscheiden in de markt én dat cliënten en 

(nieuwe) medewerkers bewust voor ons kiezen! Binnen Evean wordt gewerkt met de module Geriatrische Revalidatie Zorg en is uitwisseling met de 

andere groepsmaatschappijen over de Geriatrische Revalidatie Zorg. In Zaandam-Zuid is gestart met de pilot kwaliteit van leven waar het 

programma Merkbaar Beter ondersteuning in biedt. Tevens zijn familiezorg, narratieve verantwoording en cliënt georiënteerde e-health beweging 

onderwerpen waar Evean aan participeert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mens en Arbeid  

Mens en Arbeid (M&A) is het programma binnen Espria dat de focus legt op de medewerker. De medewerker maakt het verschil. Hoe beter de 

medewerker wordt gefaciliteerd in zijn/haar werk, des te beter is de kwaliteit van zorg. Hoe beter de medewerker zich gesteund voelt in zijn/haar 

vitaliteit, des te meer is de medewerker in staat zich aan te passen in de veranderende wereld van de zorg. Binnen Espria wordt intensief 

samengewerkt op het gebied van vitale medewerkers en goed werkgeverschap. Een voorbeeld hiervan is het Vitaliteitsplein. Dergelijke initiatieven 

zijn hard nodig, gezien de grote uitdagingen als ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt die we samen aanpakken. Er wordt samengewerkt op 

diverse onderdelen, zoals: permanente educatie / leiderschapsprogramma, slapende dienstverbanden, verzuimportal, , HR-applicatielandschap, 

voortgang Leermanagementsysteem Infolearn, Emply, sociaal kader, Vitaliteitsplein, duurzame inzetbaarheid, inzet van de bedrijfsartsen 

(Immediator) en gedragsregels verzuim. 

Informatie-en zorgtechnologie  

In het samenwerkingsprogramma informatie- en zorgtechnologie ‘Digitaal aan zet’ heeft Espria als ambitie neergelegd de informatievoorziening 

verder te professionaliseren.  

Digitalisering en technologie bieden steeds meer nieuwe mogelijkheden en ondersteunen ons in ons dagelijks werk. Daarnaast helpen deze de 

zelfregie en kwaliteit van het leven van onze cliënten/patiënten te vergroten. Het programma Digitaal aan Zet biedt ons de mogelijkheden om 

binnen Espria al lerend en experimenterend met elkaar te verkennen en dat wat waarde toevoegt slim te benutten. Met het programma dagen we 

iedereen graag uit om actief mee te doen en om zo samen te verkennen en te ontdekken, dingen uit te testen en/of samen met cliënten uit te 

proberen. 

 

2.2.1 Corona 
 
Het verslagjaar 2020 heeft in het teken gestaan van corona. De uitbraken in de verschillende locaties van Evean hebben inspanning gekost van alle 

medewerkers. Tevens was er spanning over potentieel besmettingsgevaar onder de medewerkers en cliënten. Om de teams zo goed mogelijk te 

ondersteunen is er een corona kernteam opgericht met het doel te kunnen anticiperen op de ontwikkeling vanuit de overheid, RIVM en op signalen 

en vragen vanuit de teams. Prioriteit hadden de maatregelen, hygiëne, Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) en de communicatie naar de 

medewerkers, cliënten en contactpersonen. Rondom het onderwerp hygiëne heeft een webinar plaats gevonden en was aandacht voor de 

protocollen en e-learning aangezien het verspreidingsgevaar wordt verkleind door hygiënisch te werken. 
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In de eerste golf is een COVID-unit geopend in het Evean Eduard Douwes Dekker (EEDD) en op Recura om de zorg voor besmette patiënten te 

kunnen bieden in de regio. Daarnaast zijn medewerkers van Evean ingezet voor de COVID- unit de Meeuwenvleugel in samenwerking met de 

Zorgcirkel.  

Voor de extramurale cliënten is een team opgericht dat de zorg voor alle COVID-19 besmette cliënten verzorgde, “de COVID-route”. Dit team nam 

tevens de zorg op zich voor besmette cliënten van andere organisaties in samenwerking met de Zorgcirkel, ViVa! Zorggroep en MagentaZorg. In de 

tweede golf zijn afspraken gemaakt met de ziekenhuizen om COVID-patiënten thuis te verzorgen. 

Gedurende enige tijd waren, conform de richtlijnen van de overheid, de locaties gesloten voor bezoek. In deze periode was het niet mogelijk voor 

naasten om hun dierbaren te bezoeken. Er is toen voor het welbevinden van onze cliënten ingezet op alternatieven voor contact, zoals beeldbellen 

en raamcontact. Ook zijn niet-zorgmedewerkers ingezet om te ondersteunen op de locaties bij het aandacht geven aan cliënten en andere klussen 

via “Ikhelp”. “Ikhelp” is een punt waar ondersteuningsvragen kunnen worden gesteld en waar gekeken wordt naar vraag en aanbod van 

medewerkers.  

Door coronagerelateerd verzuim onder zorgmedewerkers werd regelmatig een beroep gedaan op “Ikhelp”. Daarnaast zijn ook het leger en het 

Rode Kruis op twee locaties ingezet vanwege personele krapte in combinatie met een corona-uitbraak.  

De afschaling van zorg tijdens de eerste golf heeft geresulteerd in minder geleverde zorg in de extramurale setting. Intramuraal zijn minder 

opnames gerealiseerd als gevolg van besmettingen op de locaties en potentiële cliënten die de opname uit hebben gesteld naar aanleiding van 

onder meer de bezoekbeperking. Dit heeft effect gehad op het resultaat. Hiervoor wordt aanspraak gedaan op compensatie vanuit de overheid. 

Voor de mentale ondersteuning van medewerkers hebben de psychologen van Evean ondersteuning geboden.  

De inspanningen die geleverd zijn rondom de corona-crisis hebben er in geresulteerd dat een aantal doelstellingen uit het jaarplan 2020 nog niet 

gerealiseerd zijn, doorlopen of doorgeschoven zijn naar 2021. De uitwerking van de klantreizen evenals de strategische personeelsplanning zijn 

uitgesteld. In de volgende paragrafen is voor de verschillende onderwerpen beschreven of de doelstellingen behaald zijn. 

2.2.2 Risico’s, kansen en onzekerheden 
 
Geen grote financiële risico’s, wel onzekerheid impact coronavirus op de resultaatontwikkeling 

In paragraaf 2.6 wordt nader ingegaan op het financieel beleid waarbij ook de ontwikkeling in de financiële kengetallen van Evean is weergegeven. 

Hieruit is af te leiden dat Evean financieel gezond is. Evean kent een goede balanspositie en beschikt over toereikende liquiditeit. Evean heeft 

verder als beleid geen gebruik te maken van (afgeleide) financiële instrumenten ter afdekking van financiële risico’s. Daarmee doen ook deze 

risico’s zich niet voor. 

 

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 werd verwacht dat 2021 een jaar van herstel zou zijn met bijpassende ambitie. De tweede golf 

van het coronavirus was wel aan de orde, maar met de ervaring van de eerste golf was Evean beter voorbereid hoe te handelen. Dit heeft echter 

niet kunnen voorkomen dat de tweede golf is uitgerold, vrijwel direct gevolgd door een 

groeiende derde golf en daarmee voorbereidingen op een zwart scenario in de zorg. Overlijdens en vertraagde instroom bemoeilijken herstel van 

bedbezetting en productiviteit. Dit heeft directe gevolgen voor de resultaatontwikkeling, met name door minder geleverde zorg, hoog verzuim, 

daaraan verbonden inzet van personeel niet in loondienst en extra kosten voor onder andere schoonmaak en beschermingsmiddelen. Naar 

verwachting zal pas later in het jaar sprake zijn van herstel. Dit vraagt extra aandacht. De resultaatontwikkeling 2021 is hierdoor onzeker. 

Toezeggingen van compensatie in 2021 voor gederfde omzet en meerkosten is (nog) niet voor iedere financieringsstroom een feit. In de 

jaarrekening is dit onder ‘gebeurtenissen na balansdatum’ nader toegelicht. De Raad van Bestuur en directie hebben intensief overleg over de 

uitdagingen die deze pandemie met zich meebrengt en hoe zij deze het hoofd kan blijven bieden. Coronagerelateerde effecten zijn een regulier 

onderdeel geworden van de resultaat- en liquiditeitsontwikkeling, maar ook is verder vooruitgekeken. Onder begeleiding van een coördinerende 

raad is een strategische heroriëntatie uitgevoerd, gericht op een toekomst met corona. Aan de hand van externe ontwikkelingen en beschikbare 

informatie hierover is beoordeeld in hoeverre de pandemie een wijziging van de strategie betekent. De strategie van Evean is gevormd vanuit een 

aantal strategische pijlers, te weten steeds merkbaar betere zorg voor onze cliënten, vitale medewerkers & goed werkgeverschap, meerwaarde van 

IT in de zorg en financiële stabiliteit. De conclusie vanuit deze heroriëntatie is dat Evean zich richt op de juiste strategische thema’s en weinig 

bijsturing behoeft. Belangrijk blijft om hierin de juiste prioritering aan te geven en executiekracht te borgen. Hier is in 2021 extra aandacht voor. 

Ten behoeve van de verwachte resultaat- en liquiditeitsontwikkeling worden voortdurend inschattingen gemaakt in de duur van deze pandemie, de 

mate van terugval in productie-uren wijkverpleging en behandeluren, de mogelijke afname van de bezetting in de huizen voor langdurige zorg, de 

kosten voor het beschikbaar houden van bedden voor coronapatiënten, de impact van het sluiten van dagbestedingslocaties, de verwachte stijging 

verzuim personeel, de mate waarin inzet van personeel kan meebewegen, maar ook in hoeverre kostenverhogende maatregelen of gederfde omzet 

door onze financiers vergoed wordt. Daarbij sluiten wij aan bij gepubliceerde compensatieregelingen van toepassing voor de verschillende 

financieringsstromen. 

 

De Raad van Bestuur stelt vast dat deze pandemie geen risico vormt voor de continuïteit van Evean, maar zeker is wel dat ook de 

rendementsontwikkeling van Evean in 2021 wordt geraakt. Op basis van de huidige gezonde financiële balanspositie, de huidige beschikbare 

liquiditeit van Evean en de toezeggingen vanuit met name de zorgkantoren om de bestaande regelingen voor compensatie te verlengen, stelt de 

Raad van Bestuur vast dat deze pandemie geen risico vormt voor de continuïteit van Stichting Evean en acht zij waardering op basis van de 

continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd. In 2021 zal de resultaat- en liquiditeitsontwikkeling kortcyclisch en op basis van relevante KPI’s 

worden gemonitord. 

 

Binnen Evean is geanticipeerd op een derde golf. Met de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames in onze regio is regionaal 

gekeken met de ketenpartners op welke manier de zorg geboden kan worden. 
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Toenemende risico’s voor continuïteit van zorg 

De toekomstige bekostiging van de verpleging, verzorging en thuiszorg brengt grote onzekerheid met zich mee. De toenemende druk op 

doelmatigheid en tariefdruk in combinatie met schaarste op de arbeidsmarkt en toenemende zorgvraag leiden tot een verdere kloof tussen 

zorgvraag en financierbaarheid daarvan. Voor Evean betekent dit onder meer dat inzet van zorgtechnologie en verlaging van verzuim en 

aantrekkelijk werkgeverschap speerpunten zijn voor 2021. Daarnaast wordt in regionaal verband intensief samengewerkt om de continuïteit van 

zorg te kunnen waarborgen. Desondanks vraagt de genoemde kloof op verschillende andere niveaus (politiek, maatschappelijk en vanuit financiers) 

een herbezinning om de continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. 

 

Vastgoed 

Binnen de vastgoedportefeuille zijn noodzakelijke aanpassingen nodig om een woonomgeving te bieden die past bij de (toekomstige) zorgvraag. Dit 

vergt de nodige investeringen dan wel het aangaan van nieuwe huurverplichtingen voor aanpassingen of vervangende nieuwbouw. Dit leidt tot een 

toename in de kosten voor huisvesting zonder dat dit leidt tot hogere inkomsten (tenzij er sprake is van capaciteitsuitbreiding). Toch is dit 

noodzakelijk om als zorgaanbieder een passend aanbod te blijven garanderen. Dit betekent wel dat de hogere kosten op een andere wijze 

gecompenseerd dienen te worden. Via initiatieven als domotica en het continue verbeteren van de bedrijfsvoering op alle terreinen wordt hier aan 

gewerkt.  

2.2.3 Innovatie 
 

Zorgtechnologie 
Zorgtechnologie neemt binnen het zorglandschap een steeds belangrijke rol in, enerzijds om de kwaliteit van zorg te verhogen, zelfredzaamheid te 

stimuleren en anderzijds om zorgmedewerkers efficiënter in te kunnen zetten.  

Binnen Evean hebben verschillende projecten rondom zorgtechnologie plaats gevonden het afgelopen jaar.  

Voor het jaar 2021 is zorgtechnologie een belangrijk thema waar breed op wordt ingezet binnen de organisatie en met de ketenpartners. Indien 

gewenst hebben er voor de verschillende projecten scholings-, voorlichtingsbijeenkomsten plaats gevonden. 

• Zorginnovatieteam (regio Waterland) 

In het najaar van 2020 startte een nieuw team voor zorginnovatie in de thuiszorg, waarbij de focus in eerste instantie ligt op de regio Waterland. 

Het innovatieteam gaat 18 maanden aan de slag met het onderzoeken hoe we cliënten in Waterland langer een zelfstandig leven kunnen bieden, en 

welke technologie hier het beste in ondersteunt. 

 

• Slimme inco, pilot EEDD-gesubsidieerd vanuit de RAK ( Regionale aanpak kwaliteitskader)  

Het Evean Eduard Douwes Dekker (EEDD) heeft geparticipeerd in de pilot met InstantCare. Doel was de gebruiksvriendelijkheid te testen van 

InstantCare in relatie tot regulier incontinentie materiaal op basis van gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde voor de cliënt en medewerker. De 

pilot is uiteindelijk stop gezet op basis van inzet en uiteindelijke opbrengst. Er waren teveel problemen met de techniek en het juiste gebruik door 

medewerkers. 

• Slimme inco Essity/ Tena (SmartCare) Guisveld 

Op de locatie Guisveld, afdeling Graankoper heeft een pilot plaatsgevonden welke onderdeel is van het gezamenlijke slimme 

incontinentiemateriaal- traject op Espria niveau. Doel van de pilot is ervaring opdoen met een nieuw slim inco product van Tena/ Essity. SmartCare 

is een sensor die meet hoe verzadigd het materiaal is met urine en verzendt, zodra dit het geval is, een melding naar de smartphone van de 

zorgmedewerker. Hierdoor ontstaat beter inzicht in het plaspatroon van een bewoner, en kan preventief actie worden ondernomen om natte 

bedden te voorkomen. De pilot heeft geresulteerd in een adviesrapport over de gebruiksvriendelijkheid van het nieuwe product SmartCare als 

monitoringstool voor incontinentie. De evaluatie zal in januari 2021 plaatsvinden. Aansluitend in het eerste kwartaal van 2021 zal op Espria niveau 

op basis van de resultaten keuzes worden gemaakt voor het gezamenlijk inkooptraject, voor het contracteren van een of twee leveranciers voor 

incontinentiematerialen. 

• Dubbele controle medicatie extramuraal 

Het digitaliseren van de dubbele controle op risicovolle medicatie bij extramurale cliënten is gerealiseerd. Hiermee is een grote stap gezet in het 

kader van het verhogen van de medicatieveiligheid voor Evean en kan er op elk moment 24/7 in samenwerking met ZCN een objectieve controle 

plaatsvinden. In het eerste kwartaal van 2021 vindt de evaluatie en borging plaats van het project. 

• Domotica project locatie Swaensborch in Monnickendam  

Voor de vervanging van het verpleegoproepsysteem op locatie Swaensborch is in 2020 een Functioneel Programma van Eisen opgeleverd. Het 

opgeleverde programma van eisen met daarin de eisen en wensen voor een nieuw systeem in combinatie met domotica zal in 2021 worden 

gerealiseerd. 

• Beeldbellen op Evean locaties met mantelzorg en familie thuis 

In het begin van de coronapandemie in 2020 was er een grote behoefte aan beeldcontact vanuit bewoners met mantelzorg en familie toen 

locatiebezoek tijdelijk niet mogelijk was. Met spoed is gekeken naar mogelijkheden om beeldbelcontact vanuit Evean locaties tussen bewoners en 

mantelzorg/ familie mogelijk te maken op een laagdrempelige manier en via een simpel apparaat.  

Om dit mogelijk te maken heeft Evean 60 beeldbel tablets met WhatsApp aangeschaft.  

• Medicatie toedienregistratiesysteem CareXS Meddy (eTRS) – regio Amsterdam  

De implementatie van het medicatie toedienregistratiesysteem CareXS Meddy (eTRS) is uitgevoerd in tien extramurale teams in de regio 

Amsterdam vanuit het samenwerkingsverband met SIGRA . Door inrichting van het toedienregistratiesysteem CareXS Meddy vervalt het werken 

met fysieke toedienlijsten en dat draagt bij aan het verminderen van medicatiefouten in het gezamenlijke toedienmedicatie ketenproces voor 

cliënten.  
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•  Selectietraject medicatie toedienregistratiesysteem (eTRS) – regio Noord-Holland Noord 

De VVT organisaties, huisartsen en apotheek/ apotheekhoudende huisartsen in regio Noord-Holland Noord zijn een project opgestart om in 

gezamenlijkheid een elektronisch medicatie toedienregistratiesysteem (eTRS) te selecteren en dit in te voeren. Een kernteam bestaande uit 

vertegenwoordigers van deze organisaties is opdrachtgever van dit project en SIGRA, een regionale samenwerkingsorganisatie, is opdrachtnemer 

voor de selectie en contractering van een eTRS toepassing. Met een gezamenlijk selectie- en implementatietraject willen de zorgaanbieders in de 

regio Noord-Holland Noord invulling geven aan de ambitie om eenduidig (samen) te werken. Een eTRS toepassing verhoogt de medicatieveiligheid, 

de onderlinge samenwerking en een efficiënter toedienmedicatie ketenproces. In december 2020 heeft de besluitvorming plaatsgevonden voor de 

leverancierselectie. In januari 2021 wordt het contract met de gekozen leverancier CHS afgerond. En aansluitend is vanaf februari het 

implementatietraject van start gegaan.  

• Experimenteren met Zorgrobot Tessa 

Tessa is een zorgrobot die cliënten ondersteunt met verbale begeleiding om meer zelfregie (terug) te krijgen. Evean wil met de introductie van zes 

Tessa’s eigen ervaring opdoen en de potentie valideren dat Tessa doelmatige zorg levert en resulteert in een afname van fysieke zorg in de 

thuiszorg. Op basis van de ervaringen is de verwachting dat grootschalige uitrol geadviseerd wordt. De pilot loopt tot het eerste kwartaal van 2021. 

• Leveren van zorg op afstand met de Compaan 

Vanuit de subsidieregeling kwaliteitsmiddelen Noord Holland is er een start gemaakt met het ontwikkelen van een Toolkit Extramuraal. In 

samenwerking met Zorgcirkel, ViVa! Zorggroep en de Omring zal er een keuze gemaakt worden van de in te zetten e-Health en zorgtechnologie 

producten. Een eerste plan in 2020 was met spoed het inregelen van het leveren van beeldzorg op afstand met behulp van de Compaan. 

Extramurale zorgmedewerkers en cliënten zijn in staat om te beeldbellen en communiceren via de Compaan tablet. In verband met de 

coronapandemie is het oorspronkelijke plan aangepast, met spoed is de Compaan ingezet. Vanaf 1 september zijn er 40 in gebruik, 10 in Heiloo en 

30 in de overige wijkteams. De financiering vindt plaats vanuit de 6.5 uurs regeling zorgtechnologie Thuis. 

• Sensara 

Vanuit de subsidieregeling kwaliteitsmiddelen Noord Holland is in 2020 een start gemaakt met een plan om via sensoren het leefpatroon en 

verstoringen te signaleren en hier de zorgactiviteiten op in te richten. Met als doel zo lang als mogelijk thuis blijven wonen van de cliënt. 

Gesprekken met de leverancier inclusief ondertekening van overeenkomsten hebben plaats gevonden. Start inzet Sensara zal in februari 2021 

plaatsvinden. 

• Fieldlab Robotica 

Om het gebruik van Zorgtechnologie al bij de opleiding van zorgmedewerkers te introduceren is in Zaandam een Fieldlab Robotica ingericht en 

ontwikkeld. Samen met andere zorgorganisaties in Zaanstreek Waterland en het Regio College is een fysieke ruimte ingericht met daarin nu reeds 

beschikbare en bewezen zorg technologieën. Doel is het vroegtijdig leerlingen laten kennis maken met Zorgtechnologie en e-Health. 

• Digitaal ondertekenen ValidSign 

In 2020 is Evean, als eerste groepsmaatschappij binnen Espria, gestart met de implementatie van een nieuw digitaal ondertekensysteem, ValidSign. 

Het systeem maakt mogelijk dat documenten digitaal ondertekend kunnen worden, waardoor tijd en geld bespaard worden. Daarnaast draagt het 

systeem bij aan de informatieveiligheid; documenten raken minder snel kwijt. Ook is de fysieke aanwezigheid op locatie niet meer vereist voor het 

ondertekenen van document. Gezien de ontwikkelingen rondom de coronapandemie is dit een gewenste situatie.  
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2.3 Samenleving en relaties met belanghebbenden 

2.3.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Green Deal Duurzame Zorg 

Op de internationale dag van de duurzaamheid (10 oktober 2020) heeft Evean, samen met de andere zorgorganisaties in het Espria netwerk, zich 

aangemeld bij de Green Deal Duurzame Zorg. Dit is een netwerk om duurzaamheid binnen de hele zorgsector te versnellen. 

Een van de eerste stappen die we gezamenlijk binnen Espria gaan zetten sluit aan bij de eerste Green Deal doelstelling: CO2-uitstoot terugdringen 

met 49% in 2030. Met een ‘CO2-emissie reductie Routekaart’ gaan we beschrijven hoe we onze CO2 uitstoot verminderen binnen vastgoed. 

Daarnaast werken we aan het inzichtelijk maken van onze CO2 voetafdruk. Met de andere Espria-onderdelen is Evean in een ver gevorderd stadium 

in de opstelling van de portefeuilleroutekaarten waarmee de route naar de klimaatdoelstellingen in 2030 is uitgestippeld. 

In 2020 is de aandacht voor de verduurzaming van de portefeuille Vastgoed sterk toegenomen. Vooruitlopend op de wettelijke verplichtingen met 

betrekking tot bepaalde maatregelen zijn belangrijke stappen gemaakt. Zo is op verschillende locaties alle verlichting vervangen door Ledverlichting. 

Dit arbeids- en kostenintensieve project wordt volledig in eigen beheer uitgevoerd.  

Pilot elektrisch rijden VPT 

Binnen het Volledig Pakket Thuis (VPT) is in december een pilot gestart met 7 elektrische auto’s. Hiermee wordt aangesloten op de Green Deal om 

milieuvriendelijke en bewuster zorg te bieden. Tevens wordt op deze manier de leefcirkel van cliënten in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergroot en 

wordt de mogelijkheid geboden om cliënten weer naar een dagbesteding te brengen in de coronapandemie. In de toekomst zal Evean mogelijk 

volledig overgaan op elektrisch rijden; in deze pilot fase onderzoeken wij de mogelijkheden hiervoor. 

Social Return On Investment (SROI) 

Er zijn afspraken gemaakt met gemeentes over de verantwoording van de SROI-inspanningen. Daarnaast zijn er gesprekken met het UWV 

(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en gemeentes over de mogelijkheid om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen 

Evean in te zetten.  

Evean werkt samen met diverse scholen, zoals het ROC, en meerdere locaties dienen als leerwerkbedrijf voor partners in zorg en welzijn. Zo is in de 

locatie Guisveld en Westerwatering 

een leerwerkbedrijf van Odion, waar mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking 

verschillende soorten werkzaamheden kunnen uitvoeren. In samenwerking met het Regiocollege 

zijn leerlocaties opgezet met een eigen trainingsprogramma voor de leerling en 

werkbegeleiders door praktijkopleiders op de locaties. 

2.3.2 Samenwerkingsrelaties en belanghebbenden 

 
Samenwerken en zorgen doe je niet alleen. Als Evean willen we ook via samenwerkingsverbanden 

het beste uit onszelf halen om de beste zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten. Daarbij gaan we uit van de juiste zorg op de juiste plek. 

Daartoe werken we samen met andere partners om de dienstverlening in de hele keten naadloos aan te laten sluiten op de veranderende 

behoeften van cliënten. Dat doen we zowel voor regionale cliënten als met onze Espria-partners, gericht op specifieke doelgroepen. Afgelopen jaar 

was de samenwerking in de keten een strategisch speerpunt waar veel aandacht aan is besteed. Dit komt ook naar voren in de samenwerking 

tijdens de coronapandemie.  

 

Onze voornaamste stakeholders, naast cliënten en medewerkers, zijn: omgeving, mantelzorgers, verwijzers (huisartsen, fysiotherapeuten en 

transferverpleegkundigen), ziekenhuizen Zaans Medisch Centrum en BovenIJ, Noordwest ziekenhuisgroep, politiek (gemeenten, wethouders, 

overheid), zorgverzekeraars, zorgkantoren, welzijnsorganisaties, GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) organisatie Parnassia, Arkin, Gerion.  

 

Met de Hoge school van Amsterdam (HvA) vormen we een leerbedrijf om HBO wijkverpleegkundigen op te leiden, waarbij we samenwerken met de 

Zorgcirkel, ViVa! Zorggroep, Amstelring en Cordaan.  

In samenwerking met het Regio college is in 2020 op de leerlocaties Evean Eduard Douwes Dekker (EEDD), Oostergouw en Guisveld gestart met 2
e
 

groep instromers incompany groep niveau 3 / 4. Onderwijs is er gegeven op de leerlocaties EEDD en Oostergouw. De doorontwikkeling van 

onderwijs en start praktijkleren op de leerlocaties is door de coronapandemie helaas in 2020 grotendeels stil gelegd. Dit op basis van formatietekort 

en inzet van leerlingen in de directe cliëntenzorg op de afdelingen. Vanaf eind oktober zijn de praktijkopleiders gestart met intervisie en 

studentbijeenkomsten in kleine groepen of digitaal.  

Ook wordt er met de ROC’s samengewerkt voor het opleiden van andere zorgmedewerkers als BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) studenten, 

zorgassistenten en verzorgende C. 

In 2020 zijn met de Werkgeverservicepunten Amsterdam en Zaanstreek-Waterland BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) leerlingen opgeleid op het 

niveau Helpende, dit onder het project Welslagen. 

Evean neemt deel aan het UNO (universitair netwerk ouderenzorg) en SOON (samenwerkende opleiding tot specialist ouderengeneeskunde) is 

betrokken bij het opleiden van specialisten ouderengeneeskunde.  

Meer in zijn algemeenheid delen wij kennis en goede voorbeelden binnen onze regionale netwerken. Zo neemt Evean deel aan de SIGRA, een 

netwerk waarin ca 100 zorgorganisaties uit Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord participeren. SIGRA 

draagt bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de mensen in ons 

werkgebied. Vanuit opleidingen en recruitment bespreken we de vraagstukken met betrekking tot de arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken. 
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Samenwerken in de keten heeft het doel om samen te leren, verbeteren en innoveren en zo 

onze cliënt de juiste zorg te bieden. 

Specifiek in Amsterdam-Noord participeert Evean in de Krijtmolenalliantie (KMA). De Krijtmolenalliantie heeft de ambitie om met en voor de 

inwoners van Amsterdam-Noord verbetering 

van gezondheid en kwaliteit van leven te realiseren door optimalisering van de welzijns- en 

zorginfrastructuur, de inbedding van aantoonbaar effectieve innovatieve en integrale werkwijzen, 

en door duurzame samenwerking en ontschotting. 

In 2020 is in Noord Kennemerland het samenwerkingsverband gestart en is energie gestoken in het Regionaal SamenwerkingsOverleg Kop van 

Noord Holland. 

  

Ook levert Evean een actieve bijdrage aan verschillende netwerken voor dementie. Deze zijn 

regionaal georganiseerd en vormen een samenwerkingsverband van zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en de regionale afdelingen 

van Alzheimer Nederland. Samen zetten 

we ons in om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio structureel 

te verbeteren. Dat doen we door onze kennis te delen en samen te werken en door samen 

projecten op te zetten en uit te voeren. 

 

Door vijf VVT-organisaties in de regio Zaanstreek - Waterland wordt nauw samengewerkt op het gebied van versterking van de kwaliteit van zorg. 

Evean, Het Mennistenerf, Pennemes, Stichting Wonen en Zorg Purmerend, De Zorgcirkel en SIGRA sloegen de handen ineen en dienden in 2019 

projectvoorstellen in. De projecten ketenzorg dementie, verbeteren ketenzorg psychiatrische 

ouderen, leren is werken en werken is leren zijn in 2020 gecontinueerd. 

 

In Regio Zaanstreek/Waterland is met alle betrokken partijen de opgestelde regiovisie ontwikkeld. In opdracht van de betrokken bestuurders in 

Zaanstreek zijn diverse werkgroepen gestart, te weten de werkgroep prioritering en de werkgroep spoedzorg.  

Voor de uitvoer van de mondzorg bij verpleeghuiscliënten zijn samenwerkingsafspraken met Mondzorgplus. Tijdens de coronapandemie is nauw 

samengewerkt met Comicro en met Tensen & Nolte. 

 

We werken met ketenpartners uit Amsterdam en Zaanstreek/ Waterland samen op het gebied van acute zorg- en aanmeldportaal.  

 

In 2020 zijn de volgende samenwerkingsverbanden getekend: 

• Cliënt vertrouwenspersoon Zorgstem 

• Strook service netwerk groot Amsterdam 

• Buurtteams Amsterdam Zuid 

• Buurtteams Amsterdam Noord 

• Regionale Raamovereenkomst risicovolle handelingen Noord Holland Noord 

• Aanmeldportaal subacute ouderenzorg Waterland 

• Aanmeldportaal subacute ouderenzorg Zaanstreek 

• Netwerk Palliatieve zorg Amsterdam/Diemen 

 

Projecten 

Op het gebied van de ketensamenwerking zijn het afgelopen jaar verschillende projecten uitgevoerd. 

 

• Aanmeldportaal subacute ouderenzorg 

In 2020 is het project voor verdere optimalisatie van het aanmeldportaal in de regio Zaanstreek, waarbij Evean in de lead is afgerond. Doelen waren 

het realiseren van werkafspraken tussen stakeholders, afstemming met zorgverzekeraars, het creëren van draagvlak bij stakeholders en oprichten 

van een stuur- en werkgroep. 

• E- overdracht verpleegkundigen (Proeftuin) 

Evean heeft geparticipeerd in de proeftuin E-overdracht met het doel de gegevensoverdracht van patiënten uit het ziekenhuis op een efficiënte 

wijze digitaal naar VVT-organisaties te laten plaatsvinden. Evean heeft samen met ziekenhuis BovenIJ een koppel gevormd. De onderlinge 

samenwerking is hierdoor verbeterd.  

De proeftuin heeft veel opgeleverd en biedt een goede basis voor een vervolgtraject naar standaard oplossingen om de administratieve last van 

verpleegkundigen terug te brengen en de kwaliteit van de overdracht te verhogen. Er bleek een grote achterstand in techniek, waar nu een 

inhaalslag is gemaakt en er meer tijd komt voor functionele vraagstukken.  

• Samenwerking met de KLM 

In 2019 is de samenwerking met de KLM gestart om KLM-medewerkers die bezig waren met hun re-integratietraject te laten re-integreren in het 

Evean Eduard Douwes Dekker. Met hun hospitality (gastvrijheid) achtergrond konden zij aandacht geven aan de cliënten. Aangezien dit project erg 

succesvol is, wordt in 2021 gekeken naar een verdere uitrol in de organisatie. 

 

Daarnaast is, vanuit een samenwerkingsverband met ActiZ, gekeken naar het omscholen van KLM-medewerkers voor de zorg. Tijdens de corona tijd 

zijn er diverse informatiedagen geweest en zijn intensieve gesprekken gevoerd. Door de coronapandemie dreigen KLM medewerkers hun baan te 

verliezen en de zorg kan zorgmedewerkers goed gebruiken met de krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks het feit dat het animo voor de 

informatiedagen erg hoog was, lopen de ontslaggesprekken momenteel nog bij KLM, een grote aanwas van zij-instromers is vooralsnog 

uitgebleven.  
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2.4 Kwaliteit en veiligheid 
 
Monitoring kwaliteit en veiligheid 

Het toetsingskader Verpleeghuiszorg is leidend bij het beoordelen van de kwaliteit in de locaties. Aan de hand van de indicatoren vanuit het 

toetsingskader hebben alle intramurale locaties een zelfbeoordeling ten aanzien van kwaliteit van zorg uitgevoerd ten behoeve van de 4, 8, 12 M 

rapportages.  

Deze resultaten worden gebruikt als feedbackinformatie op de locaties zelf en naar externe stakeholders.  

Binnen de Thuiszorg is het toetsingskader Zorg Thuis leidend. De kwaliteit wordt aan de hand van de indicatoren uit dit kader periodiek door de 

thuiszorgteams zelf beoordeeld. Deze beoordeling wordt verwerkt in de 4M-, 8M- en 12M-rapportage.  

Daarnaast is voor Evean in september 2020 het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificaat vernieuwd.  

Persoonsgerichte zorg 

Persoonsgerichte zorg en regie bij de cliënt zijn duidelijke uitgangspunten in het denken en handelen van medewerker. De intentie van handelen is 

gericht op de wensen, levensgeschiedenis en normen en waarden van de cliënt. Een aandachtspunt voor zorgmedewerkers is het op de hoogte zijn 

van wat de cliënt zelf kan en hem/haar dit zelf te laten doen. Op de locaties wordt het zorgplan opgesteld op basis van geïnventariseerde wensen 

en in samenspraak met bewoner en multidisciplinaire team door een zorgverlener. Voor de extramurale zorg staat de zorgbehoefte van de cliënt 

centraal. Met als doel de mogelijkheden van zorg te laten aansluiten op de kwaliteit van leven van de cliënt en zijn zelfredzaamheid.  

Hierbij wordt integrale zorg verleend, waarbij de wijkverpleegkundigen weten welke (informele) zorgverleners bij de cliënt betrokken zijn en zorgen 

dat de zorg goed op elkaar is afgestemd. Tevens wordt hiervoor deel genomen aan lokale zorgnetwerken. 

Het realiseren van zoveel mogelijk vaste gezichten voor de cliënten extramuraal blijft voor veel teams een continue punt van aandacht. Er wordt 

naar gestreefd het aantal gezichten te beperken maar dit blijkt in de praktijk lang niet altijd haalbaar. 

Beweegbeleid 

Lichamelijke activiteit verbetert de kwaliteit van leven en sociale participatie van ouderen in een zorginstelling. Om deze reden is er binnen Evean 

een beweegbeleid opgesteld om kwalitatief goede zorg (en behandeling) aan cliënten te bieden waarbij de identiteit van mensen en de kwaliteit 

van leven voorop staat.  

Onderdeel van het nieuwe beweegbeleid is de komst van bewegingsagogen binnen Evean.  

De werkzaamheden van de bewegingsagogen bestaan uit het ontwikkelen en uitvoeren van bewegingsactiviteiten met en voor onze bewoners. Zij 

werken intensief samen met de oefen- en fysiotherapeuten en psychomotore therapeuten van de diverse locaties. De bewegingsagogen werken 

nauw samen met andere collega’s die betrokken zijn bij het welzijn van onze bewoners.  

 

Het beweegbeleid van Evean heeft als doel om een ‘beweegklimaat’ op elk van haar intramurale afdelingen te hebben. Dit betekent dat de 

bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Evean zijn bewust zijn van het beweegniveau van de bewoner en het belang van bewegen. De bewoner 

en zijn/haar omgeving worden in alle vormen van bewegen uitgedaagd waarbij plezier en welbevinden de belangrijkste aspecten zijn. 

Methodisch werken 

Het proces van methodisch werken en dossiervoering behoeft verdere verbetering binnen de intramurale zorg. Vooral de volledigheid van de 

zorgplannen maar ook de uitwerking en periodieke evaluatie van de gemaakte afspraken kan beter geborgd worden. Extramuraal is methodisch 

werken beter geborgd binnen de werkprocessen, ook het signaleren van risico’s rondom veiligheid wordt extramuraal in vrijwel alle werkgebieden 

goed uitgevoerd. Verbeteren van het methodisch werken is voor 2021 een doelstelling in het jaarplan. Ook participeert Evean in de Espria brede 

expertgroep Omaha. 

De vindbaarheid, bekendheid van en handelen naar geldende richtlijnen en protocollen zijn in het kader van deskundige zorgverlening een 

aandachtspunt. Kennisplein blijkt in de praktijk onvoldoende gebruikersvriendelijk. Hier zal in 2021 een verbeterslag worden gerealiseerd. Ten 

aanzien van de aanvullende thema’s zien we dat de afspraken met betrekking tot hygiëne/infectiepreventie en onbegrepen gedrag in ongeveer de 

helft van de locaties worden nageleefd wat een lichte verbetering is ten opzichte van voorgaande jaren. De afspraken ten aanzien van mondzorg en 

medicatieveiligheid is in minder dan de helft van locaties op orde en vormen daarmee een blijvend aandachtspunt.  

Audits  

Bijsturen op kwaliteit vindt voortdurend plaats tijdens de dagelijkse werkzaamheden, maar ook naar aanleiding van interne en externe audits. Via 

audits wordt getoetst of er voldaan wordt aan de normen zoals afgesproken en waar verbetermogelijkheden aanwezig zijn.  

In 2020 zijn twee bestuursaudits gedaan door interne auditors. Het eerste thema van de audit was het proces klachten van cliënten op 

managementniveau en klachtenfunctionarisniveau. Belangrijkste bevindingen tijdens de bestuursaudit klachten zijn: de manier waarop het proces 

rondom afhandeling van klachten momenteel is ingericht, registratie van klachten op diverse wijzen en onbekendheid over de klachtenprocedure 

en klachtenregeling bij het merendeel van de werknemers. Tevens behoeft de opvolging van klachten in de lijn aandacht. 

Ander thema voor de bestuursaudit was medicatieveiligheid, zie uitkomst hieronder. 

Binnen de intramurale locaties van Evean zijn de actieplannen die waren opgesteld naar aanleiding van audits in 2019 in het kader van het 

verbeterprogramma “Kwaliteit in Bedrijf” verder uitgevoerd als onderdeel van het reguliere jaar- en kwaliteitsplan van de locaties. 
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Medicatieveiligheid 

In 2020 is de medicatiecommissie van Evean wat betreft samenstelling herzien. Zij richten zich op het verbeteren van de medicatieveiligheid binnen 

de organisatie. Het medicatiebeleid is inmiddels herzien en wordt in februari 2021 geïmplementeerd op de locaties. Ieder kwartaal vinden 

evaluatiegesprekken plaats tussen Evean en de toezichthoudende apotheek van Evean vanuit Zaans Medisch Centrum. In 2020 heeft een 

bestuursaudit op thema medicatieveiligheid plaatsgevonden op locatie Rietvelden. De belangrijkste verbeterpunten naar aanleiding van deze audit 

welke organisatie breed gelden zijn verwerkt in het herschreven medicatiebeleid. 

Ten aanzien van medicatieveiligheid wordt in alle extramurale werkgebieden goed gescoord met betrekking tot de beschikbaarheid van actuele 

medicatielijsten. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Baxter omdat dit de duidelijkheid en het overzicht ten goede komt. De uitvoering 

van de dubbele controle via de dubbele controle app is/wordt uitgerold in de teams.  

Commissies 

Een commissie draagt zorg voor actief beleid rondom het aandachtsgebied. Het beleid wordt volgens een vastgestelde cyclus uitgezet en bewaakt, 

waardoor continue kwaliteit geborgd wordt. Kwaliteitsbewaking, beleidsontwikkeling, onderwijs en communicatie/voorlichting zijn deelgebieden en 

betreffende kerntaken van een commissie. Binnen Evean zijn de volgende commissies aanwezig: 

Wet zorg en dwang, Incidenten commissie, Medicatieveiligheid, Hygiëne Infectie Commissie, Klachtencommissie, wetenschapscommissie, en sinds 

2020 Middelen en maatregelencommissie en Ethische commissie. 

 

Meldingen incidenten cliënten (MIC)  

Leren van incidenten en verbeteren gebeurt op meerdere niveaus. Dit is een samenhangend cyclisch proces zowel op niveau van afdelingen/teams 

als in locaties/werkgebieden.  

De centrale incidentencommissie beoordeelt periodiek de analyses die in de locaties/teams zijn gemaakt met de bedoeling daaruit Evean-brede 

adviezen te formuleren voor het Management Team Evean.  

TriasWeb biedt op al deze niveaus rapportages die geanalyseerd kunnen worden en waarop verbetermaatregelen gebaseerd kunnen worden. De 

eigenaar van een verbetermaatregel kan een verbeteractie registreren en monitoren in de TriasWeb module Verbeteracties. Het analyseren op 

regioniveau heeft in 2020 nog onvoldoende aandacht gekregen. Het beleid omgaan met Incidenten is in december 2020 vastgesteld. Waarbij de 

taken en verantwoordelijkheden van de lijn en van de commissie goed beschreven staan. Doel 2021 is het beleid te implementeren en te borgen.  

Tevens zal het ondersteunende systeem Triasweb worden geëvalueerd om het nog beter bij de praktijk te laten aansluiten. Met betrekking tot het 

sturen op kwaliteit komt naar voren dat zorgmedewerkers voldoende veiligheid ervaren om (bijna) incidenten te melden.  

De richtlijn valincidenten is in 2020 herzien. 

Meldingen met ernstig letsel of overlijden  

Meldingen met ernstig letsel of overlijden worden structureel beoordeeld door een team beleids- en kwaliteitsmedewerkers in afstemming met een 

specialist ouderengeneeskunde. In 2020 is van 8 incidenten met ernstig letsel een calamiteitenmelding bij de inspectie gedaan. Met behulp van de 

Prisma methodiek zijn deze calamiteiten onderzocht en zijn verbetermogelijkheden vastgesteld. De voortgang op de uitvoering daarvan wordt 3x 

per jaar, als onderdeel van de perioderapportage, beoordeeld. In het kwaliteitsverslag wordt hier nader op ingegaan. In 2021 zal een aantal 

functionarissen worden opgeleid in de PRISMA methodiek.  

Meldingen geweld tussen cliënten  

In 2020 zijn in TriasWeb 92 meldingen gedaan van geweldsincidenten tussen cliënten waar sprake was van lichamelijk of geestelijk geweld.  

Dit betroffen meldingen voor cliënten in de intramurale setting. Afhankelijk van het incident is de inschatting gemaakt of er een psychosociale 

discipline (psycholoog of psychomotorisch therapeut) moest worden ingeschakeld om een gedragsinterventie in te zetten. De analyse van deze 

incidenten op organisatieniveau zal voor 1 juni 2021 gereed zijn.  

Klachten 

De klachtencommissie heeft evenals in 2020 in het verslagjaar 5 klachten afgehandeld, waarvan 

er 2 betrekking hebben op de intramurale locaties, 1 op de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en 2 op de extramurale zorg. Oorzaak van de 

klachten is deels terug te voeren naar de onverwachts ontstane situatie in de eerste coronagolf. Daarnaast spelen communicatie en ontoereikende 

kennis op procedureel vlak een rol. Aanbevelingen van de klachtencommissie zijn door de directie opgevolgd. 

Overige klachten zijn besproken in de lijn, waarbij de klachtenfunctionaris kan worden ingeschakeld ter ondersteuning van de verschillende partijen. 

 

Uitvraag kwaliteitsindicatoren  

De kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg over het meetjaar 2020 o.a. de indicatoren basisveiligheid, zijn op teamniveau geïnventariseerd en 

aangeleverd aan de landelijke database. De uitkomsten worden opgenomen in het Kwaliteitsjaarverslag 2020.  

Klantmonitor  

Dit instrument, gebaseerd op de Groninger Wellbeing Indicator (GWI), is ontwikkeld met een externe partij. De ontwikkeling is gerealiseerd door 

gebruik te maken van de middelen van “Waardigheid en trots”. De klantmonitor kan worden ingevuld op de IPad door de cliënt zelf of 

mantelzorgers als cliënten hier niet zelf toe in staat zijn. Er wordt gemeten welke domeinen cliënten belangrijk vinden en waar ze tevreden over 

zijn. De Net Promotor Score (NPS) score is onderdeel van het instrument.  

De klantmonitor biedt teams, locaties en de organisatie informatie over het ervaren welbevinden van de cliënt en geeft hiermee inzicht over de 

concrete verbetermogelijkheden.  

Voor het meten van de cliënttevredenheid is in 2020 niet structureel gebruik gemaakt van de klantmonitor als gevolg van de inspanningen die voor 

de coronapandemie moesten worden geleverd. 
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PREM (Patiënt Reported Experience Measure) 

Voor de thuiszorg werd de cliënttevredenheid gemeten middels de landelijk verplichte PREM meting. De respons bedroeg 37% (130 van de 350 

aangeschreven cliënten heeft de vragenlijst geretourneerd). Cliënten zijn het meest tevreden over de benadering door de zorgmedewerkers: 

vriendelijkheid, zorgzaamheid, aandacht, respect en inlevingsvermogen zijn termen die veelvuldig genoemd zijn. Betrokkenheid en meedenken van 

de zorgmedewerkers komen ook duidelijk naar voren. Verder is men te spreken over de deskundigheid en professionaliteit van onze medewerkers. 

Als verbeterpunt wordt vooral de planning genoemd: het realiseren van meer vaste gezichten, meer vaste tijdstippen waarop de zorg wordt 

verleend en het komen op de afgesproken tijd van de zorgmedewerkers. Ook wordt de bereikbaarheid van zorgmedewerkers en zichtbaarheid van 

de wijkverpleegkundige genoemd als mogelijke verbeterpunten.  

Waarderingen ZorgkaartNederland 

Op ZorgkaartNederland kunnen cliënten hun waardering voor Evean kenbaar maken. Het waarderingscijfer per locatie of team is beschikbaar via de 

website www.zorgkaartnederland.nl. Dit gaat om waarderingen van de zorg en dienstverlening door cliënten, die zij zelf hebben ingevuld op de 

website van ZorgkaartNederland. 

Afgelopen jaar was het aantal waarderingen op de locaties heel wisselend en in sommige gevallen was er sprake van geen enkele respons. 

Bedoeling was om in 2020 te kijken naar een aanpak om het aantal waarderingen te verhogen. Door de coronapandemie is daar geen prioriteit aan 

gegeven en dit zal in 2021 worden opgepakt.  

Het totaal aantal waarderingen voor heel Evean (intra en extramuraal) betreft 59. Het aantal waarderingen per locatie of thuiszorgteam schommelt 

tussen de 1 en de 4 met als uitschieter het Evean Eduard Douwes Dekker met 8 en Evean zorg thuis Zaanstad met 6 waarderingen. Door het geringe 

aantal waarderingen per team of locatie is de betrouwbaarheid van de waardering gering en betreft het vooral individueel ervaren 

momentopnames.  

Locatie  Aantal waarderingen Totaalscore 

Evean totaalscore (inclusief Thuiszorg) 59 7,9 

Evean Festina Lente 5 7,0 

Evean Nieuw Groenland 2 6,2 

Evean Rosariumhorst 0  

Evean Twiskehuis 0  

Evean Lishof 1 9,7 

Evean Guisveld 1 9,2 

Evean Acht Staten 0  

Evean Swaensborch 2 9,1 

Evean Erasmushuis 1 9,0 

Evean Eduard Douwes Dekker 8 8,1 

Evean Henriëtte Roland Holst 0  

Evean Korthagenhuis 0  

Evean Oostergouw 4 7,3 

Evean Rietvelden 3 8,6 

Evean Recura 2 6,5 

Evean Verzorgd Wonen 1 5,5 

Evean thuiszorg  23 8,7 

 

Wet zorg en dwang  

De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten . De wet regelt inzet van onvrijwillige zorg met 

het uitgangspunt “Nee, tenzij….” De Wet zorg en dwang geldt ongeacht de verblijfplaats van de cliënt, zowel voor de extramurale als de intramurale 

zorg. Dit met als doel de rechtspositie van cliënten rondom inzet van onvrijwillige zorg te verbeteren. Het jaar 2020 is gezien als overgangsjaar door 

het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.  

In 2020 is de wet geïmplementeerd voor de intramurale setting, waarbij gewerkt wordt aan bewustwording van de medewerkers rondom vrijheid 

en veiligheid, voorkomen van inzet onvrijwillige zorg en op zoek gaan naar alternatieven door het gesprek aan te gaan met de cliënt en zijn 

vertegenwoordiger. Hieraan is gewerkt door het geven van workshops door de kwaliteitsverpleegkundigen, e-learning en omzettingssessies voor de 

BOPZ (Bijzondere Opneming in Psychiatrisch Ziekenhuis) plannen. Voor de locaties waar de specialist ouderengeneeskunde de medische 

eindverantwoordelijkheid heeft is dit gerealiseerd. Voor de locaties die onder Evean vallen is gekozen dat de specialist ouderengeneeskunde de rol 

van Wzd-functionaris op zich neemt. Rondom de inzet van onvrijwillige zorg worden op de locaties in samenspraak met de cliënt en/of diens 

vertegenwoordiger afspraken gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het stappenplan van de Wet zorg en dwang. 

Voor de extramurale cliënten zijn op dit moment nog veel hiaten in de samenwerking met de huisarts en de rol van de Wzd-functionaris en 

bekostiging. Om de bewustwording te vergroten is in 2020 een registratieformulier onvrijwillige zorg ontwikkeld en een plan van aanpak opgesteld. 

In 2021 zal de implementatie van de Wet zorg en dwang extramuraal worden gestart, waarbij de ontwikkelingen op landelijk niveau nauwlettend in 

de gaten worden gehouden. 

Met de Geestelijke Gezondheidszorg organisaties, Parnassia en Arkin, zijn afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid rondom aanvragen 

Rechtelijke Machtiging (RM) en In Bewaring Stelling (IBS). 

Met de andere groepsmaatschappijen van Espria is maandelijks overleg over de Wet zorg en dwang om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te 

leren. 
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Kwaliteitsverpleegkundige 

De kwaliteitsverpleegkundigen hebben een sleutelpositie in het coachen en signaleren op het gebied van kwaliteit op de werkvloer intramuraal. 

Begin 2020 heeft een startbijeenkomst plaats gevonden met de kwaliteitsverpleegkundigen, de decentrale kwaliteitsmedewerkers en de 

regiomanagers. Hierin is met elkaar de werkwijze binnen de nieuwe zorgmanagementstructuur verkend en welke onderwerpen prioriteit hebben. 

De vervolgbijeenkomst is helaas niet doorgegaan vanwege corona. Binnen de regio’s en de vakgroep kwaliteitsverpleegkundigen is wel afstemming 

geweest. De aandacht is dit jaar uitgegaan naar de ondersteuning corona en het organiseren en geven van Wet zorg en dwang scholingen en de 

ondersteuning aan medewerkers voor de omzetting van de zorgplannen onvrijwillige zorg. Er is besloten een nieuwe groep intern te gaan opleiden 

tot kwaliteitsverpleegkundigen. De werving heeft slechts twee nieuwe kandidaten opgeleverd. Zij zijn aangesteld per 1 december en de scholing is 

eind 2020 extern gestart. Ze ontvangen daarnaast een coaching traject. Voor de huidige groep is een aanvullende opleiding geregeld die in 2021 

gaat starten.  

Vanuit het programma “leren = werken en werken = leren” is een leercoach aangesteld voor de kwaliteitsverpleegkundigen van Evean maar ook 

voor Pennemes en Mennistenerf. Er vindt voor dit onderdeel periodiek overleg plaats om te evalueren en te kijken wat goed is, waar verbeteringen 

te realiseren zijn en welke ondersteuning vanuit het programma mogelijk is.  

Deze coaching heeft ook al doel de positionering van de kwaliteitsverpleegkundige te verbeteren binnen de locaties en in de regio. Tevens vindt 

uitwisseling plaats over wat geleerd is tussen de twee deelnemende organisaties. 

Begin januari 2020 is de opleiding voor kwaliteitsverpleegkundigen geëvalueerd met Grow Work. Op basis van de evaluatie is subsidie aangevraagd 

(Sector Plan Plus).  

 

Wijkverpleegkundige 

Extramuraal wordt de rol van kwaliteitsbevorderaar door de wijkverpleegkundige ingevuld. In de verschillende teams wordt professionele 

autonomie van de wijkverpleegkundige ervaren. De wijkverpleegkundige is eindverantwoordelijk voor de herindicatie. De randvoorwaarden voor 

wijkverpleegkundigen om bij te kunnen dragen aan kwaliteitsontwikkeling en een lerende cultuur worden als goed beoordeeld. De borging van 

kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel is lastig. Periodieke evaluatie binnen de teams met betrekking tot het melden van incidenten 

behoeft in meerdere teams aandacht. 

Waardigheid en trots 

Het ondersteuningsprogramma Waardigheid en Trots op locatie is in 2019 gestart op de locatie Evean Eduard Douwes Dekker. Doel is het 

optimaliseren van het kwaliteitskader en een plan van aanpak wat vanuit de locatie is opgesteld. In 2020 is een verdere uitrol binnen de Regio 

Amsterdam Noord gerealiseerd en is voor de locaties Korthagenhuis en Twiskehuis ook het traject van start gegaan .  

Daarbij is, binnen de regio, gezocht naar een duidelijke verbinding en samenwerking op diverse niveaus, waarbij een lerend netwerk is ontstaan op 

centrale thema’s. Belangrijkste onderdelen zijn, samen met de zorgteams het eigenaarschap terugbrengen en werken aan de 

teamontwikkelingen. Er wordt zichtbaar gewerkt met teamcoaches die op de locatie werkzaam zijn.  

 

Vastgoed 

Evean heeft de beschikking over een gevarieerde vastgoedportefeuille. De 17 panden waarvan 16 intramurale locaties dienen de professionele 

zorgverlening te ondersteunen en dienen gelijktijdig een warm thuis te zijn voor onze bewoners. De grote hoeveelheid extramurale locaties is 

vooral gericht op het ondersteunen van de Evean-medewerkers in hun werk.  

 

Kenmerkend voor de afgelopen periode, voor wat betreft de vastgoedportefeuille, is de sterke kanteling die ontstaat in de intramurale zorgvraag. 

De eerder ingezette omslag van de traditionele verzorgingshuiszorg naar meer verpleeghuisachtige zorg, vraagt veel van de weinig flexibele 

vastgoedvoorraad. 2020 is het jaar geweest om de kanteling, ook in stenen, vorm te gaan geven. Zo zijn de eerste stappen gezet om enkele locaties 

door middel van nieuwbouw voor te bereiden op de wijzigende situatie. Daarnaast zijn op grote en kleine schaal aanpassingen in voorbereiding, en 

deels in uitvoering, om met gerichte investeringen het aanbod aan te passen. Dit kan bestaan uit het toevoegen van huiskamers aan zorgafdelingen, 

het voor zwaardere zorg geschikt maken van bestaande appartementen maar ook het transformeren van niet-zorgruimten naar geschikte 

zorgappartementen. Voor 10 van de 17 locaties zijn plannen in onderzoek, ontwikkeling of uitvoering.  

 

De geschetste beweging in de portefeuille is van groot belang. Voor de dagelijkse praktijk is het echter vooral van belang dat de bestaande locaties 

blijven functioneren en een veilige en prettige woon- en werkomgeving bieden. Daartoe wordt op brede schaal de portefeuille gemonitord op het 

adequate onderhoudsniveau en getoetst aan alle relevante veiligheidskenmerken. Speciale aandacht hierbij gaat uit naar de eisen die gesteld 

worden vanuit de brandveiligheid; de doelgroep wordt steeds kwetsbaarder en niet alle gebouwen zijn initieel daar voor gebouwd.  

Een belangrijk preventief en correctief aspect van het veiligheidstreven is het bestrijden van het gevaar op besmetting met de legionellabacterie.  

 

Een belangrijke succesfactor in veel van de aspecten die de kwaliteit van de portefeuille bepalen is de Technische Dienst. Het kleine maar ervaren 

team is elke dag en avond aanwezig om preventief te ondersteunen en om te corrigeren waar preventie niet heeft gewerkt. 

 

In de extramurale portefeuille, veelal lokaal gerichte kantoren, is eveneens op enkele locaties een verbeterslag gaande. Locaties die geen 

toegevoegde waarde hadden zijn afgestoten en enkele mooie nieuwe locaties zijn toegevoegd. Daarnaast is het verhuren aan externe partijen 

aangescherpt qua proces, prijsstelling en contractering.  

 

Privacy 

Het beschermen van de privacy van cliënten en medewerkers is volgens Evean een onderdeel van het leveren van goede zorg. Cliënten hebben 

recht op eerbiediging van hun eigen levenssfeer en kunnen hierdoor controle houden over hun gegevens, wat hun eigen regie en zelfstandigheid 

vergroot. In 2020 is een start gemaakt met de inrichting van het ISMS (Information Security Management System) om op basis van risico’s 

prioriteiten te kunnen stellen en via het doorlopen van de PDCA-cyclus (Plan Do Act Check cyclus) maatregelen te kunnen borgen. Allereerst is de 

aandacht uitgegaan naar de toegangsbeveiliging van onze belangrijkste systemen. Op basis van een risicoanalyse zijn diverse maatregelen 

beschreven en opgepakt. Als resultaat is een nieuw autorisatie- en loggingbeleid ontstaan en goedgekeurd.  

In 2021 zal dit beleid verder geïmplementeerd worden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de nieuwe functiebeschrijvingen binnen het 

functiehuis.  
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Voor kwetsbare cliënten/patiënten wordt het steeds belangrijker om digitale ontwikkelingen en nieuwe zorgtechnologie te benutten, zo kunnen we 

de juiste zorg op de juiste plek bieden. In 2020 zijn diverse vormen van e-health geïntroduceerd. Om deze initiatieven toe te kunnen passen, is de 

verwerking van informatie over de cliënten vrijwel altijd noodzakelijk. Op meerdere onderwerpen zijn in 2020 privacytoetsen uitgevoerd (o.a. 

Tinybot Tessa, Sensara, slimme incontinentie) en is aandacht besteed aan de communicatie richting cliënten en medewerkers over de verwerking 

van hun gegevens. Daarnaast is op het gebied van cameratoezicht in de thuissituatie een beleid opgesteld waarin beschreven staat hoe Evean hier 

tegenover staat en welke afspraken tussen de cliënten en de medewerkers gemaakt dienen te worden voor een veilige toepassing. Het proces van 

ritregistratie in de dienstauto’s is in 2020 onderzocht met het oog op de privacy van de medewerkers en informatieveiligheid. De benodigde 

maatregelen die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn opgepakt.  

De privacycampagne ‘maand van de privacy’ die in oktober plaatsvond, heeft een eerste bijdrage geleverd aan een hogere bewustwording van 

informatieveiligheid binnen Evean. In 2021 zal bewustwording wederom een aandachtspunt zijn.  

Projecten 

Op het gebied van de kwaliteit is het afgelopen jaar onderstaand project uitgevoerd. 

 

• GRZ Zorgpaden 

De stuurgroep heeft conform de planning de uitwerking van Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) Zorgpaden goedgekeurd. Er is uitgezocht wat de 

mogelijkheden zijn voor implementatie van de zorgpaden. Het proces is vertraagd vanwege discussie over wel of niet doorgaan met het 

Elektronisch Cliënten Dossier Ysis en de mogelijkheden die Elektronisch Cliënten Dossier ONS biedt voor het invoeren van zorgpaden in het systeem 

en het realiseren van centrale personeelsplanning voor behandelaren. 

2.5 Personeelsbeleid 
 

Evean wil een excellente werkgever zijn waar medewerkers graag (willen komen) werken en optimaal hun werk kunnen doen. Hiervoor richten wij 

ons in het personeelsbeleid op de ontwikkeling van medewerkers, waarbij ondersteuning door het management van groot belang is en de 

arbeidsvoorwaarden op orde zijn. Ook het werven van nieuwe medewerkers staat hierin centraal. In deze paragraaf is te lezen welke inspanningen 

hiervoor zijn geleverd het afgelopen jaar. 

 

In 2020 hebben de gevolgen van de coronapandemie een enorme impact gehad op de werkzaamheden binnen de hele organisatie en heeft er een 

verschuiving plaats gevonden in de prioriteiten rondom het personeelsbeleid. Er is gekozen voor het ontlasten en ondersteunen van 

leidinggevenden op het gebied van Human Resource (HR), zodat zij zich volledig konden richten op hun overige managementtaken. Daarnaast zijn 

de nodige activiteiten ondernomen en instrumenten ontwikkeld, aangepast en ingezet om het HR-beleid aan te passen aan de gevolgen van de 

coronapandemie. Dit alles om de dienstverlening van onze medewerkers aan de cliënten, zo goed mogelijk te ondersteunen. Als gevolg van deze 

situatie hebben een aantal geplande HR-projecten en ontwikkelingen enige vertraging opgelopen of zijn ze uitgesteld naar 2021. 

Inrichting structuur zorgorganisatie  

Gedurende 2020 hebben de regiomanagers verder vorm gegeven aan de inrichting van hun regio. Daarbij heeft Mens & Arbeid ondersteuning 

geboden ten aanzien van: 

• De uitrol en positionering van de coördinerend verpleegkundigen op de intramurale locaties 

• De werving- en selectieprocedure van de nog niet ingevulde vacatures van teammanagers. Overleg met de Ondernemingsraad over deze 

voortgang van de inrichting van de regio’s 

• De inrichting en implementatie van het onderdeel Specials  

• De inrichting en implementatie van de Facilitaire Dienstverlening in de regio’s. 

• Begeleiding boventalligen, die naar aanleiding van de herinrichting zorgorganisatie niet zijn geplaatst. Inmiddels zijn er van de 13 boventalligen 

nog 2 medewerkers in traject. 

 

Het ontwikkelen en investeren in onze medewerkers 

Voor Behandelzaken is in 2020 scholingsbeleid opgesteld, na advisering door de Ondernemingsraad in 2021 zal deze geïmplementeerd worden. 

Onderdeel van het scholingsbeleid is het organiseren van 2 symposia per jaar. In 2020 betrof dit de webinars, “Geluk in tijden van corona” en 

“Vitaliteit en Mindfullness”. 

In het strategisch opleidingsbeleid, dat herzien wordt in 2021, wordt een koppeling gemaakt tussen de verschillende cliëntgroepen en welke 

deskundigheid er nodig is om kwalitatief goede zorg te bieden. Leren van elkaar en verplichte scholingen vullen elkaar aan. Met het Leer 

Management Systeem Infolearn hebben medewerkers en leidinggevenden toegang tot een leerportaal met de naam Leerplein waarin de nog te 

volgen (verplichte) scholingen toegankelijk en inzichtelijk zijn. Tevens biedt het Leerplein vanaf 2020 ook extra scholingen en informatie zodat 

medewerkers zich kunnen verdiepen op diverse thema’s. 

 

Leerplein 

Het leermanagementsysteem Leerplein is in 2020 geoptimaliseerd. Alle scholingen zijn omgezet naar leerpaden en zijn inzichtelijk en toegankelijk 

voor medewerkers. Het Leerplein nodigt uit te leren ook buiten de verplicht gestelde scholingen.  

Het Functiehuis heeft effect op de inrichting van het Leerplein en vooral op basis van de opleidingsprofielen per functie die hiervoor zijn opgesteld 

en geïmplementeerd. In 2020 is een vertaling gemaakt van de oude naar de nieuwe functies zodat bij de conversie van het Functiehuis, het 

Leerplein optimaal kan functioneren en de medewerkers het juiste opleidingsprofiel krijgen. In 2021 zal hier een vervolg aan worden gegeven met 

de inrichting van een gedifferentieerd aanbod van de leerpaden voor intramuraal en extramuraal. 
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Het Leerplein is in 2020 uitgebreid met scholingen, waaronder doelgerichte scholing waardoor de zorg aan onze cliënten wordt verbeterd. 

 

• Corona (een leerpad en vele extra scholingen)  

• Innovatie (zorg) technologie 

• Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers 

• Wet zorg en dwang scholing 

• Teams training 

• Scholing coördinerend verpleegkundigen 

• VRH+ (voorbehouden risico volle handelingen) scholing voor specialistisch verpleegkundigen 

• Leerpad VRH voor studenten 

• Interne training werkbegeleiding MBO 

• Webinar normen- en waardendebat psychiatrie 

• Leerpad wet Verbetering Poortwachter 

• Webinar pedagogiek voor thuisbegeleiding 

• Leerpad palliatieve zorg (thuiszorg met VUMC) 

• Leiderschap programma voor Teammanagers (gestart met het implementeren in het leerplein na ontwikkeling van de modules met het 

projectteam) 

• Interne opleiding zorg assistent/verzorgende C en C+ ontwikkeld en geïmplementeerd en op het leerplein aangeboden 

• Opleiding excellerende wijkverpleegkundige 

• Verkorte bijscholing ontwikkeld voor herintreders in de zorg in corona tijd en in de toekomst 

• Sociale hygiëne  

• Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

Deskundig personeel is van groot belang voor Evean voor de huidige medewerkers en voor 

potentiële medewerkers. Evean leidt medewerkers van verschillende niveaus op binnen verschillende locaties. Ook hoopt zij op deze manier te 

kunnen anticiperen op de krappe arbeidsmarkt. Evean heeft in 2020 leerlingen opgeleid voor de volgende functies: 

• Zorg assistent 

• Helpende 

• Helpende + 

• Verzorgende C 

• Verzorgende Individuele gezondheidszorg (VIG) of Verzorgende IG/MMZ 

• Maatschappelijke zorg 

• Verpleegkundige (VPK) MBO en HBO 

• Geriatrisch verzorgende  

• Geriatrische verpleegkundige 

Student of stagiair 

 

Aantal  

2019 - 2020 

Aantal 

2020 - 2021 

Opleiding 

Stagiaires 185 116 Helpende/VIG/VP MBO en HBO 

Student 15 15 HBO-V 

Student 80 38 Verzorgende C 

Student 36 16 Helpende + 

Student 10 18 Helpende 

Student 24 15 Zorg assistent (interne opleiding) 

Student 48 126 VIG/MMZ 

68 VPK 

Verzorgende en MMZ (2109-2020 incl. VPK) 

Totaal 398 412  

 

Kwaliteitsregister 

In 2020 is er een advies geschreven met betrekking tot het registreren van verzorgende en verpleegkundige in het Kwaliteitsregister volgens de 

beroepsnorm Deskundigheidsbevordering van de beroepsorganisatie V&VN. Dit advies is aangeboden aan het Management Team en overgedragen 

aan de afdeling kwaliteit. In 2021 zal de registratie van verzorgenden en verpleegkundigen in het Kwaliteitsregister nader worden uitgewerkt en 

ingang gezet. 

 

Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)  

Eind 2020 heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De respons en uitkomst waren nagenoeg gelijk aan 2018. Uit de 

bevindingen is gebleken dat medewerkers van Evean vooral blij zijn met het werk zelf en de cliënten. Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat op het 

gebied van werkdruk en communicatie de meeste feedback is gegeven door de medewerkers.  

Opvallend is verder het grote verschil tussen intramuraal en extramuraal. Waarbij intramuraal zowel wat betreft respons als tevredenheid veel lager 

scoort dan extramuraal. In kwartaal 1 van 2021 zal per regio een plan van aanpak worden opgesteld voor de verbetermaatregelen. 

Invoering systematiek jaargesprekken 

Er is een uniforme regeling jaargesprekken vastgesteld voor heel Evean, waarbij volgens de jaargesprekken volgens de Groninger Wellbeing 

Indicator-systematiek (GWI) worden gevoerd. In 2021 wordt deze systematiek binnen heel Evean uitgerold. 
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Shared governance (gezamenlijke besluitvorming) 

Evean is intramuraal gestart met werken met kwaliteitsverpleegkundigen en coördinerend verpleegkundigen. Een goede stap; waarbij de 

verpleegkundigen als kartrekker samen met de teammanager en regiomanager kwaliteitsbeleid opstellen, implementeren en borgen. Hierbij 

worden ervaringen van de werkvloer meegenomen met het beleid.  

Het jaarplan Evean Extramuraal is ook bottom-up en in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Met een brede afvaardiging van verpleegkundigen, 

verzorgenden en teammanagers uit alle regio’s zijn de actieplannen voor 2021 tot stand gekomen. De oprichting en invulling van het COVID 

thuiszorgteam na maart 2020 en het betrekken van de teams bij de besluitvorming van het inzetten van extra Persoonlijk Beschermingsmiddel 

(PBM) buiten de richtlijn om is tevens een goed voorbeeld van Shared governance.  

Behandelzaken heeft afgelopen jaar veel vanuit het principe Shared governance opgepakt. Het maken van het jaarplan 2021 en de 

ontwikkelagenda’s voor de vakgroepen is een mooi resultaat geweest. Het werken met vakgroepen met vertegenwoordigers van alle disciplines 

waar samen met de managers keuzes worden gemaakt over bepaalde onderwerpen, zorgt voor draagvlak bij de behandelaren.  

Ook wordt door middel van de zogenoemde driehoeksgesprekken de samenwerking en kruisbestuiving tussen zorg en behandeling geïntensiveerd 

wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.  

 

Werkdruk 

In 2020 is het verbeteren van het plannen en roosteren gecontinueerd. De uitgangspunten van de cao en Arbeidstijdenwet zijn leidend. De 

Kaderregeling Kanteling Werktijden (onderdeel cao) draagt verder bij aan een verbeterde balans tussen werk en privé.  

In 2020 is aandacht gegeven aan de werkdruk door o.a.:  

• De verdere uitrol van het programma ‘Werkplezier” Dit voorstel behelst een subsidietraject via SIGRA, waarin een programma wordt 

aangeboden voor een betere duurzame inzetbaarheid. Dit programma heeft helaas vertraging opgelopen als gevolg van de coronapandemie.  

• Het aanbieden van een Vitaliteitsplein via Espria, waarin diverse interventies worden aangeboden.  

• De opzet van een programma dat gericht zal zijn op het regie- en gedragsmodel. Verzuim is niet de basis, maar de inzetbaarheid van 

medewerkers. Dat vereist regie van de leidinggevende en een bepaald gedrag van leidinggevende en medewerker.  

 

Arbeidsvoorwaarden  

In overleg met de OR en vakbonden is besloten om deze evaluatie arbeidsvoorwaarden in de vorm van een uitgebreid onderzoek bij de 

medewerkers te laten doen. Daarbij worden medewerkers gevraagd naar de knelpunten, wensen en oplossingen. O.b.v. dit onderzoek zal er een 

advies komen tot aanpassing van de kader- kanteling werktijden, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van medewerkers binnen de 

mogelijkheden (wet- en regelgeving en organisatiebehoefte).  

Dit onderzoek zal in januari 2021 worden uitgevoerd en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal een advies worden gegeven ten aanzien 

van een plan van aanpak voor de verdere evaluatie van de Kaderregeling Kanteling Werktijden. 

Het aanbieden van flexibele arbeidsvoorwaarden aan medewerkers via ‘Fisc Free’ is in 2020 voortgezet. Medewerkers konden met een 

aantrekkelijk belastingvoordeel onder andere een fiets, laptop, telefoon of fitness-abonnement aanschaffen. In 2020 is niet het volledige budget 

benut en 255 medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt.  

Er is in het najaar een uitgebreid onderzoek gedaan door een stagiair bij Mens & Arbeid naar de behoeftes en mogelijkheden ten aanzien van de 

huidige secundaire arbeidsvoorwaarden. Hiervoor worden medewerkers, Ondernemingsraad, Management Team. ondervraagd. Hieruit volgt een 

advies voor het effectief inzetten van secundaire arbeidsvoorwaarden bij Evean binnen de geldende mogelijkheden, maar afgestemd op de 

behoeftes van medewerkers. 

Ziekteverzuim 

In 2020 stonden vier onderwerpen op de jaarplanning rondom ziekteverzuim, namelijk de invoering van het gedragsmodel, basis op orde, 

deskundigheidsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Door de corona-uitbraak is ingezet op directe ondersteuning in verzuimbeheersing voor de 

Teammanagers. Corona gerelateerd verzuim en hoge werkdruk zorgden voor veel extra vragen. Waar mogelijk zijn re-integranten ingezet, om 

passende werkzaamheden te verrichten om de werkdruk op locaties te verminderen. Naast de directe verzuimbeheersing is prioriteit gegeven aan 

het invoeren van het gedragsmodel om verzuim op de lange termijn te verminderen, waarbij begonnen is met het trainen van de lijn en Mens & 

Arbeid. Dit traject loopt in 2021 door.  

De vacature voor een derde bedrijfsarts is ingevuld door de samenwerking aan te gaan met een tweede arbodienstverlener. Het verzuim is 

gestegen van 6,9 % in december 2019 tot naar 8,7 % t/m december 2020.  

In samenwerking met Espria zijn verschillende lopende initiatieven op het gebied van inzetbaarheid gebundeld in het Plan integrale aanpak verzuim, 

dat als gezamenlijk doel heeft het verzuim te verminderen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.  

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec t/m dec 

Evean 8,4% 8,5% 9,7% 10,3% 9,0% 7,8% 7,3% 7,7% 9,0% 10,4% 10,9% 11,0% 9,2% 

Intramuraal 9,6% 9,3% 10,4% 11,3% 10,8% 9,1% 8,5% 9,0% 9,8% 11,5% 12,6% 12,9% 10,4% 

Extramuraal 7,3% 7,5% 9,2% 9,8% 7,6% 6,7% 6,1% 6,3% 8,2% 9,3% 9,4% 9,6% 8,1% 

Ondersteuning 7,9% 9,0% 9,4% 8,5% 6,3% 6,2% 7,0% 7,2% 8,7% 9,4% 8,9% 8,6% 8,1% 
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Duurzame inzetbaarheid  

Vanuit de Vakgroep Vit zijn verschillende initiatieven uitgerold binnen Evean om medewerkers te informeren wat zij zelf kunnen doen om fit te 

blijven, ook tijdens de coronapandemie. Medewerkers kunnen via het Vitaliteitsplein allerlei interventies en modules volgen, waardoor zij zelf regie 

kunnen nemen om inzetbaar blijven. Dit kan zijn op het gebied van gezondheid, maar ook in de financiële situatie of om werkplezier te behouden.  

De adviseur mobiliteit en re-integratie van het mobiliteitscentrum wordt ingezet als de eigen functie niet meer passend is, om binnen of buiten 

Evean te solliciteren.  

Werving en Selectie 

De afdeling Recruitment heeft een belangrijke rol in de werving van personeel in de krappe arbeidsmarkt. De arbeidsmarktcampagne, in de vorm 

van een YouTube serie over werken bij Evean, die van start zou gaan in 2020 is als gevolg van de coronapandemie on hold gezet.  

In 2020 zijn er bij de afdeling werving & selectie 520 vacatures gemeld. In deze periode zijn er door de afdeling ook 369 vacatures ingevuld en is 201 

keer een vacature ingetrokken.  

Voor de functies van verzorgende C, verzorgende IG en verpleegkundige geldt dat zij moeilijk vervulbaar zijn en daarmee een lange doorlooptijd 

kennen.  

Kengetallen  

 2020 

Aantal vacatures open 211 

Aantal vacatures vervuld 369 

Aantal FTE gezocht 123,8 

Aantal vacatures ingetrokken 201 

Aantal vacatures ingevuld <70 dagen 198 

Totaal aantal vacatures gemeld in 2020 520 

 

Vacatures vervuld     

 Gemeld Vervuld Ingetrokken % Vervuld 

Zorgfuncties     

Zorgassistent 8 4 7 50 

Helpende 68 59 23 87 

Verzorgende C 42 13 35 31 

Verzorgende IG 123 63 54 51 

Verpleegkundige 67 56 17 84 

Verpleegkundige HBO 23 9 10 39 

     

Leerling functies zorg     

Leerling Helpende plus 0 0 0 0% 

Leerling Verzorgende C 6 33 7 550 

Leerling Verzorgende IG 20 0 20 0 

Leerling Verpleegkundige 0 0 0 0% 

Leerling Wijkverpleegkundige 5 5 0 100 

     

Management 14 12 2 86 

Overig 144 115 26 80 

Totaal 520 369 201 71 

 % vervuld (ex. Ingetrokken): 116 
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Introductie nieuwe medewerkers  

Het nieuwe introductiebeleid bestaat uit drie pijlers; een introductieprogramma op locatie of thuiszorgteam, een generieke introductie-app en een 

centraal dagdeel voor nieuwe medewerkers. De generieke introductie-app wordt inmiddels organisatiebreed ingezet. De verdere integratie van het 

introductiebeleid is gestagneerd en wordt verder uitgerold in 2021. 

Vakbonden 

Eind 2020 is Evean in overleg gegaan met de bonden voor het opstellen van een Sociaal Plan voor Evean. Daarbij is gesproken over de mogelijke 

samenloop van de onderhandelingen over het Sociaal Plan Evean en de start van de onderhandelingen tussen de bonden en het concern Espria. In 

maart 2021 is het concept-Sociaal Kader Espria aangeboden aan de vakbonden. Dit concept-Kader is een nieuw geformuleerd plan, met als 

uitgangspunten: investeren in en behoud van medewerkers en niet in vertrek. Evean heeft dan ook in maart 2021 aan de bonden voorgesteld om 

de gesprekken over het Sociaal Plan Evean vooralsnog op te schorten in afwachting van de uitkomsten van de gesprekken tussen de bonden en de 

vertegenwoordigers van Espria.  

Projecten 

Op het gebied van het personeelsbeleid zijn verschillende projecten uitgevoerd: 

• Optimalisatie functiehuis 

In 2020 is het project functiehuis afgerond voor het primaire proces. Hierdoor is een organisatie breed, actueel en toekomstbestendig functiehuis 

voor Evean Zorg ontwikkeld en geïmplementeerd. Het functiehuis is herkenbaar, biedt inzicht en is gebruikersvriendelijk voor zowel medewerkers, 

directie als management. Het uitgangspunt van het functiewaarderingstraject is kwaliteit en zorgvuldigheid (gelet op medewerkers, processen en 

systemen). Vanwege de coronapandemie is ervoor gekozen om het traject in twee fases te knippen. In Fase 2 zullen alle functieprofielen van de 

ondersteunende diensten worden beschreven. De voorbereidingen voor deze fase zijn gestart en in de loop van eerste kwartaal 2021 worden de 

functiebeschrijvingen vastgesteld en aangeboden aan alle medewerkers. 

 

• Plannen en roosteren  

Het project implementeren van de aanbevelingen uit het rapport ‘Plannen en Roosteren intra- en extramuraal’ is in maart 2020 gestopt in verband 

met de nieuwe organisatiestructuur. De aanpak voor het project zal vooral vanuit de zorg worden doorgevoerd. 

• Optimaliseren flexinzet 

Er is een plan gemaakt voor de werkzaamheden van de afdeling Plannen en Roosteren. Dit heeft geleid tot een nieuwe indeling van de 

flexmedewerkers. Doel hiervan is het vergroten van de formatie aan vaste en flexmedewerkers Evean. Hiervoor wordt de organisatie van 

Flexplanners en Flexmedewerkers zo ingericht zodat de regio’s zo optimaal mogelijk voorzien worden bij een aanvraag voor medewerkers. 

Onderdeel hiervan is het verlagen van de externe inhuur en hier grip op krijgen. In 2020 is voornamelijk ingezet op het zicht krijgen op de formatie 

aan vaste en flexmedewerkers Evean en op het proces externe inhuur. 

• Continu verbeteren  

In het programma ‘Continu Verbeteren’ wordt gebruik gemaakt van de Leanfilosofie, die een 

benadering in zich heeft vanaf de werkvloer en waarbij coaching en/of begeleiding op de voorgrond 

staan. Op deze wijze kunnen we het Continu Verbeteren verankeren in het DNA van de organisatie. 

Lean zorgt ook voor verbinding en samenwerking en daardoor leidt het tot continu 

verbeteringen in de organisatie en waardetoevoeging voor de cliënt. Het afgelopen jaar zijn 

verschillende medewerkers opgeleid in Lean en is het toegepast om processen te optimaliseren. 

 

In 2020 heeft een heroriëntatie op de visie op Continu Verbeteren plaatsgevonden. Daarnaast zijn een aantal specifieke trajecten ingezet op het 

gebied van verbetermanagement in zowel intramurale als extramurale setting. Invoering van weekstarts bij de extramurale teams Purmerend en 

dag/weekstarts bij het Evean Eduard Douwes Dekker.  

De trajecten ‘Positioneren verbetermanagement locatie Swaensborch’ en ‘On/off boarden Espria/Evean’ zijn tevens opgepakt in 2020. In 2021 

wordt het onderwerp in samenspraak met het Management Team verder uitgewerkt. 
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2.6 Financieel beleid 
 

Naast een grote impact op de zorgverlening aan onze cliënten heeft de corona uitbraak ook gevolgen voor de bedrijfsvoering en de financiële 

positie van Evean. Als gevolg van afgeschaalde zorg en een lagere intramurale bezetting is de geleverde zorg in 2020 lager geweest dan begroot. 

Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt om personeel en cliënten te beschermen en om de zorg, gegeven het hoge ziekteverzuim, te kunnen 

continueren. De financiers hebben toezeggingen gedaan om het omzetverlies en de hogere operationele kosten te compenseren. Evean is in 

overleg met de financiers over de afwikkeling hiervan. 

In het resultaat ad € 3,7 mln. is een bedrag van € 13,0 mln. aan baten inbegrepen met betrekking tot de COVID-19 compensatieregelingen. Voor 

nadere details hierover wordt verwezen naar paragraaf 16 van de jaarrekening. Onderdeel van het resultaat is een bedrag van € 3,4 mln. aan 

incidentele baten (nagekomen baten over voorgaande jaren). Daarnaast is voor € 0,7 mln. aan beoogde projecten uitgesteld. Exclusief het effect 

van deze incidentele baten en uitgestelde projecten is het  resultaat € 0,4 mln. negatief. Daarentegen is een voorziening getroffen van € 1,8 mln. 

voor aangevraagde compensatie meerkosten. Exclusief de incidentele baten en uitgestelde projecten zou dit dan neerkomen op een positief 

resultaat van € 1,4 mln. (0,6% rendement). 

In onderstaande tabel zijn de ratio’s en het resultaat over 2020 afgezet tegenover de voorgaande jaren. Een gezonde financiële basis blijft 

noodzakelijk om ook in de komende jaren voldoende financiële ruimte te creëren voor innovatie en kwalitatief hoogwaardige zorg. De ratio’s over 

2020 liggen in lijn met het voorgaande jaar. 

Stichting Evean Zorg 2020 2019 2018 2017 

Netto resultaat (in €) 3.703.675 2.480.499 554.266 266.022 

Rendement 1,5% 1,1% 0,3% 0,1% 

Budgetratio 23% 23% 23% 19% 

Liquiditeitsratio 1,3 1,3 1,3 1,1 

Definitie: 

Rendement: resultaat / totale bedrijfsopbrengsten 

Budgetratio: eigen vermogen / totale bedrijfsopbrengsten 

Liquiditeitsratio: vlottende activa (incl. liquide middelen) / kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 

 

De kasstroom over 2020 is per saldo € 3,2 mln. positief. De kasstroom uit operationele activiteiten is € 9,7 mln. Onderliggend is dit opgebouwd uit 

het bedrijfsresultaat van € 4,2 mln., correctie voor afschrijvingen ad € 5,9 mln. en betaalde rente van € 0,5 mln. De uitgaande kasstroom uit 

investeringsactiviteiten (met name investeringen in materiële vaste activa) is € 3,5 mln. Desondanks vielen de  investeringen lager uit dan verwacht 

als gevolg van de toegangsbeperkingen (door corona) die van toepassing waren bij de intramurale locaties. De kasstroom uit 

financieringsactiviteiten is € 3,0 mln. negatief. In 2020 zijn twee leningen vervroegd afgelost. Voor 2021 wordt geen aanvullende externe 

financieringsbehoefte verwacht. De investeringsbegroting voor 2021 is vastgesteld op € 8,4 mln. 

 

Stichting Evean Zorg 2020 2019 2018 2017 

Solvabiliteit 53% 54% 47% 41% 

Loan to value 0,19 0,24 0,28 0,37 

Debt Service Coverage Ratio 4,0 2,9 2,0 1,3 

Interest Coverage Ratio 8,2 5,9 1,9 1,4 

Definitie: 

Solvabiliteit: eigen vermogen / balanstotaal 

Loan to value: langlopende schulden / vaste activa 

Debt Service Coverage Ratio: (resultaat na belastingen + afschrijvingen + rente ) / (rente + aflossingen komend jaar) 

Interest Coverage Ratio = bedrijfsresultaat / rentelasten 

Met uitzondering van de solvabiliteit laten de ratio’s ten opzichte van de voorgaande jaren een verbetering zien. De toename van het balanstotaal is 

de reden waarom de solvabiliteitsratio in 2020 is gedaald. 

 

De begroting voor 2021 gaat uit van een rendementspercentage (netto resultaat/omzet) van 0,5%. Dit is lager dan de meerjarendoelstelling van 

1,5% en is mede het gevolg van de onzekerheden die er nog zijn rondom het verloop van de corona problematiek en de mate waarin met name de 

intramurale bezetting zich weer zal herstellen. Aanvullende coronacompensatie in 2021 wordt noodzakelijk geacht om de (financiële) doelstellingen 

te kunnen realiseren in 2021. Daarnaast wordt geïnvesteerd in ontwikkeling van de organisatie wat - onder meer - moet leiden tot versteviging van 

de betekenisvolle relaties met cliënten en medewerkers en een bestendige verlaging van het ziekteverzuim en van het aantal vacatures. 
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Daarnaast wordt vanuit de financiers druk gelegd op de tarieven terwijl aan de kostenkant de personele inzet en beschikbaarheid van eigen 

personeel een knelpunt blijft. Ook het verzuim is, mede door corona, niet op het niveau wat passend is bij een gezonde bedrijfsvoering. 

Ten behoeve van de bedrijfsvoering (o.a. domotica) en huisvesting zullen investeringen noodzakelijk zijn om goede zorg in een passende omgeving 

te faciliteren. Van diverse intramurale locaties zijn de huurcontracten geëxpireerd en zijn met de betrokken corporaties gesprekken gaande over 

verlenging van het huurcontract of vervangende nieuwbouw. 

 

3 Toekomstparagraaf 
 

Al anderhalf jaar is de wereld in de greep van de coronapandemie. Begin 2021 hebben nog enkele uitbraken plaatsgevonden met een grote impact 

voor cliënten, nabestaanden en medewerkers. Met de komst van diverse vaccins is er hoop dat corona dit jaar onder controle komt, maar op 

moment van schrijven van dit jaarverslag wordt door de hele organisatie nog heel hard gewerkt om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de 

kwetsbare mensen in onze samenleving te borgen. Ernstig zieke cliënten worden verpleegd in onze verpleeghuizen of in hun eigen woonomgeving. 

Gezien de duur van deze pandemie is en wordt daarmee veel gevraagd van onze medewerkers, die zelf ook regelmatig uitvallen als gevolg van 

besmetting, langer durende gevolgen na afloop van een actuele besmetting, dan wel omdat in de omgeving iemand besmet is en men in 

quarantaine dient te gaan. Het percentage medewerkers die dit treft is vanuit de eerste, naar de tweede, tot in de huidige derde golf sterk 

toegenomen.  

Zowel op personeel als financieel vlak geeft dit onzekerheid voor de toekomst. In de loop van 2021 zal moeten blijken hoe snel de vaccinaties hun 

impact hebben en in welke tempo Evean in staat is te herstellen. 

 

Zoals toegelicht in de risicoparagraaf van dit bestuursverslag heeft het coronavirus en de daarvoor genomen maatregelen een grote impact op 

Evean. Het jaar 2020 is daarmee een uitdagend jaar gebleken en dit zal voor 2021 eveneens aan de orde zijn. De ervaring die in 2020 is opgedaan 

draagt bij aan de continuïteit en het adequaat kunnen leveren van goede en beschikbare zorg in tijden van corona in 2021. Het effect van de duur 

van de pandemie op onze medewerkers en de mate van herstel in termen van bedrijfsvoering zal moeten blijken. Daarnaast is de bijdrage van 

zorgverzekeraars in 2021 nog niet zeker, in tegenstelling tot die van zorgkantoren en meerdere gemeenten. De laatste hebben aangegeven de 

bestaande regelingen grotendeels te continueren. Desondanks verwachten wij in staat te zijn onze activiteiten ook in 2021 te kunnen continueren, 

op basis van de inzet van onze medewerkers die zich onvoorwaardelijk inzetten voor onze cliënten.  

 

De begroting 2021 houdt rekening met een lager, maar licht positief resultaat. Daarbij zijn we niet uitgegaan van grote uitbraken van het 

coronavirus, maar is continuïteit van zorglevering onder normale omstandigheden het uitgangspunt. De ontwikkeling van het coronavirus en de 

effecten op het resultaat is op voorhand ook niet eenvoudig in te schatten. Wel is begin 2021 nog gedeeltelijk herstel meegenomen in de begroting.  

 

De stijging van tarieven in 2021 staat niet geheel in verhouding tot de stijging van de loonkosten op basis van de nu geldende cao’s en de hogere 

pensioenpremie in 2021. Maatregelen zijn gericht op efficiënte en effectieve inzet van personeel door te sturen op een hogere doelmatigheid en 

lager verzuim, het beperken van inhuur en inzet passend bij de tarieven (normatieve inzet). Ondanks de voortdurende pandemie zet Evean dit 

nieuwe jaar in op herstel.  

 

Inmiddels laten de eerste drie maanden van 2021 een fors achterblijvende resultaatontwikkeling zien. De negatieve effecten op de 

resultaatontwikkeling zijn daarmee duidelijk zichtbaar. Daarmee is er gelijk forse achterstand in het behalen van de begroting. Evean zet vol in op 

resultaatherstel in de komende maanden, maar acht compensatieregelingen voor de gevolgen van het coronavirus ook voor 2021 van belang. 

 

De liquiditeitsbegroting gaat (bij normale omstandigheden) ervan uit dat eind 2021 de beschikbare liquiditeit lager uitkomt dan eind 2020. Deze 

afname is per saldo het gevolg van een positieve operationele kasstroom in combinatie met een significante investeringsopgave en aflossingen op 

langlopende leningen. Negatieve effecten volgend uit corona uitbraken zullen moeten worden opgevangen met (bevoorschotting van) 

compensatieregelingen. 

Voor de jaren na 2021 wordt blijvende druk op de tarieven verwacht. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan verwachte negatieve effecten voor 

de overheidsbijdrage in de arbeidskosten, lopende tariefdiscussies, maar ook bijvoorbeeld de blijvende dreiging van het mogelijk onderhandelbaar 

worden van de vergoeding voor de normatieve huisvestingscomponent. Evean bereidt zich daar zo goed mogelijk op voor door jaarlijks het 

meerjarig exploitatiebeeld te actualiseren en intern hierover uitgebreid het gesprek te voeren. 

 

Strategische doelstellingen Evean 

Het belang van kwaliteit van leven is door de coronapandemie alleen maar meer naar voren gekomen. Om een toekomstbestendige zorgaanbieder 

te zijn, is het belangrijk optimaal in te spelen op de toenemende zorgvraag.  

Dat doen we langs verschillende wegen, waarbij het doel is om altijd het beste uit onszelf te halen om zo de beste zorg te blijven bieden. We stellen 

daarbij de kwaliteit van leven van de cliënt centraal.  

 

Evean heeft voor 2021 de volgende strategische doelstellingen:  

 

1. Verbeteren van kwaliteit van zorg aan onze cliënten 

Bevindingen van onder andere audits en incidentmeldingen maken inzichtelijk dat aandacht besteed moet worden aan het planmatig verbeteren 

van de kwaliteit van zorg. Daar werken wij samen aan door het stellen van realistische verbeterdoelen, goede monitoring en tijdige bijstelling. Wat 

er individueel nodig is, wordt zichtbaar in de directe relatie tussen cliënt en medewerker. Niet alles wat cliënten willen, kan altijd. Maar in onderling 

overleg kijken we wat er persoonlijk écht toe doet. Dit maakt veel mogelijk (gezamenlijke besluitvorming/ shared decision making). Het gaat om 

samen prioriteiten stellen! 

 

2. Het ontwikkelen van en investeren in onze medewerkers 

Medewerkers maken het verschil in het directe contact met cliënten. Naast hun menselijke betrokkenheid ervaren medewerkers plezier in hun 

werk als zij adequaat ondersteund worden en ruimte krijgen voor ontwikkeling. Plezier in het werk is de basis voor aandacht voor de cliënt.  
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3. Een structureel gezond huishoudboekje 

De omvang van onze inkomsten wordt bepaald door de financiering die cliënten via de zorgverzekeraars meebrengen. Wij gaan vanzelfsprekend 

efficiënt en effectief met dit geld om. Gezien de aangekondigde tariefkortingen voor 2021 en de gevolgen van de coronapandemie worden de 

financiële uitdagingen fors groter vanaf 2021. We leveren dagelijks estafettezorg in teamverband. En dat kan alleen wanneer we heel efficiënt 

worden. Verbetering van processen en inzet van technologie, kortom innovatie, kunnen ons helpen zowel de effectiviteit als de kwaliteit van onze 

zorg te verbeteren. Daarnaast moet bij de ontwikkeling en inzet van ondersteunende systemen maximaal gebruik gemaakt worden van 

schaalvoordelen die in Espria-verband geboekt kunnen worden.  

 

4. Populatieontwikkeling en regionale marktpositie  

Alleen samen met onze ketenpartners kunnen we er voor zorgen dat de ouderenzorg toekomstbestendig wordt. Door samenwerking kunnen we 

passende zorg op de juiste plaats bieden. We moeten kijken naar veranderingen in de vraag, maar ook naar de regionale verschillen. Evean moet 

hier per regio in samenwerking met andere stakeholders op inspelen. 

 

Het spanningsveld tussen de toenemende zorgvraag en de arbeidsmarktkrapte daagt ons uit de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn/haar 

verwanten te ondersteunen.  

Zorgtechnologie neemt hierbij een steeds belangrijkere rol in, enerzijds om de kwaliteit van zorg te verhogen, zelfredzaamheid te stimuleren en 

anderzijds om zorgmedewerkers efficiënter in te kunnen zetten.  

 

In 2021 streven wij naar een goede mix van professionals en ondersteunende technologie. Om de contacttijd tussen cliënt en medewerker te 

optimaliseren, is de inzet van ondersteunende (bewezen) technologieën een noodzakelijke voorwaarde. Dankzij de inzet van gebruiksvriendelijke 

hulpmiddelen kunnen cliënten en naasten bepaalde handelingen in de thuissituatie zelf verrichten, die voorheen door een zorgmedewerker 

moesten worden gedaan. In 2021 willen we zorgtechnologie onderdeel maken van het reguliere zorgproces. Zorgtechnologie is daarom een 

belangrijk speerpunt voor Evean in 2021.  

 

Door de coronapandemie staat nog meer dan voorheen de haalbaarheid van onze doelstellingen centraal. Daarom is voor 2021 gekozen voor een 

beperkt aantal realiseerbare doelstellingen. Om deze doelstellingen te behalen dient in 2021 meer gestuurd te worden op het monitoren van de 

voortgang, keuzes maken en zo nodig bijstellen van de doelen. Het streven is om de gehele PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) door te lopen en hierbij 

voldoende aandacht te besteden aan de borging.  

 

Evean ziet kwaliteit als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren voor onze cliënten zullen we 

in 2021 aandacht besteden aan de volgende thema’s persoonsgerichte zorg, professioneel handelen en methodisch werken.  

 

Persoonsgerichte zorg 

Als Evean willen we sturen op kwaliteit vanuit betekenisvolle relaties, waarbij onze cliënten gesterkt worden in hun eigen keuzes. In 2021 

ontwikkelen we een visie op persoonsgerichte zorg die aansluit bij wat de cliënt en zijn/haar naasten nodig hebben. En die bijdraagt aan het 

welbevinden en levensgeluk om te komen tot veilige en passende zorg voor de cliënt. Aandacht voor preventie speelt daarin een belangrijke rol.  

 

Professioneel handelen 

Onze medewerkers richten zich op het bieden van kwalitatief goede zorg en op het welbevinden van de cliënt door oprechte betrokkenheid en een 

integere houding. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen en zijn in staat om hierop te reflecteren en zo nodig aan te passen. Zij bezitten 

de juiste vaardigheden en kennis en werken volgens de beroepsstandaard van hun functie. In 2021 is het streven dat alle medewerkers op de 

hoogte zijn van de geldende protocollen en richtlijnen en deze weten te vinden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een open cultuur waarin 

ruimte is voor zelfreflectie en verbeteren.  

 

Methodisch werken 

Methodisch werken wordt als basis gezien van zorg en behandeling. Methodische werken is een continu proces van gegevensverzameling en 

analyse gericht op de vragen en problemen van de cliënt, in relatie tot zorg en gezondheid. Door het stellen van realistische verbeterdoelen, goede 

monitoring en tijdige bijstelling werken wij in 2021 samen aan kwaliteitsverbetering in de zorg. Het leren en verbeteren naar aanleiding van 

incidentmeldingen, klachten, medewerkertevredenheidsonderzoek en cliënttevredenheidsonderzoek is een belangrijk aandachtspunt.  
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4 Profiel van de organisatie 

4.1 Algemene identificatiegegevens 
 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Evean Zorg 

Adres Waterlandplein 5 

Postcode 1441 RP 

Plaats Purmerend 

Telefoonnummer 0900 98 97  

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41232302  

E-mailadres info@evean.nl  

Internetpagina www.evean.nl  

 

4.2 Structuur van de organisatie 
 
Stichting Evean Zorg is één van de groepsmaatschappijen van Espria. Een beschrijving van Espria en de structuur van het concern zijn opgenomen in 

het geconsolideerde jaarverslag 2020 van Espria.  

 

Juridische structuur 

Onder Stichting Evean Zorg vallen Stichting Evean Caro en Revalidatie Hotel Recura BV (80%). 

 

Organogram 

In 2020 is verder vorm gegeven aan de nieuwe inrichtingsstructuur waar gewerkt wordt in zeven regio’s waar thuiszorg en intramurale zorg 

onderdeel van uitmaken. In de inrichtingsstructuur worden de regio’s aangestuurd door vijf regiomanagers. De locaties en thuiszorgteams worden 

aangestuurd door teammanagers met daaronder verpleegkundig coördinatoren. Daarnaast is er een manager Behandelzaken en een manager 

Specials (Thuiszorg). 

De tweehoofdige directie, de regiomanagers en de manager Behandelzaken en de manager Specials worden ondersteund door de afdelingen 

Control, Directieondersteuning, Mens en Arbeid en Centrale Services. De directie, de regiomanagers, de manager Behandelzaken en de manager 

Specials vormen samen met de managers Control, Mens en Arbeid, de directiesecretaris en de manager Centrale Services het Managementteam 

(MT).  

Evean heeft 17 cliëntenraden: de intramurale locaties hebben ieder afzonderlijk een cliëntenraad (13), en voor de thuiszorg zijn er drie regionaal 

georganiseerde cliëntenraden. Daarnaast is er een Regionale Cliëntenraad Evean die bestaat uit een afvaardiging van de lokale intramurale en 

extramurale cliëntenraden. 

Evean heeft een ondernemingsraad die in april 2020 is geïnstalleerd. Voor het efficiënt functioneren heeft de Ondernemingsraad (OR) een aantal 

commissies en werkgroepen ingesteld die de OR adviseren bij te nemen besluiten over onder andere ingediende advies- en instemmingsaanvragen. 

Naast het Dagelijks Bestuur kent de OR de commissie PR & Communicatie en drie regionale commissies. Twee OR-leden hebben zitting in de 

Centrale Ondernemingsraad (COR) Espria. De OR neemt deel aan de POZA (Platform OR en Zorginstellingen Amsterdam) en het Platform OR-en VVT 

Noord-Holland.  
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Toelatingen 

Evean beschikt over een WTZi-toelating (Wet Toelating Zorginstellingen). Deze toelating is nodig om zorg te 

kunnen aanbieden op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg en om voor vergoeding in 

aanmerking te komen. 
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4.3 Kerngegevens 

4.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
 
Evean is actief op verschillende terreinen in de vorm van:  

 

• Verpleging en verzorging wet langdurige zorg 

• Eerstelijns verblijf 

• Geriatrische Revalidatiezorg 

• Thuiszorg 

• Wijkverpleging 

• Medisch specialistische Verpleging Thuis 

• Nacht- en waakzorg 

• Thuisbegeleiding 

• Dagbesteding 

• Verzorgd wonen 

• Eerste lijn paramedische behandeling 

• Eerstelijns consult Specialist Ouderengeneeskunde 

 

4.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
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Instroom 

aantal 

personen

Instroom 

aantal 

fte's

Uitstroom 

aantal 

personen

Uitstroom 

aantal 

fte's

Aantal 

personen

Aantal 

fte's

Cliëntgebonden personeel (a) 566 192 516 183 3.560 2.046

Niet-cliëntgebonden personeel (b) 116 45 121 46 783 456

Totaal personeel in loondienst (a+b) 682 237 637 229 4.343 2.502

Cliëntgebonden personeel (a) 902 119 748 55 676 280

Niet-cliëntgebonden personeel (b) 46 32 42 17 46 25

Totaal ingehuurd personeel (a+b) 948 152 790 72 722 306

Stagiaires 121 72 119 67 85 49

Vrijwilligers 210 77 263 132 1.449 155

Ingehuurd personeel

Personeel op het niveau van de gehele organisatie

Personeel

Verloop personeel in verslagjaar 

Totaal personeel op 

31-12 van 

verslagjaar

(contractformatie)

Personeel in loondienst inclusief leerlingen BBL
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4.3.3 Werkgebieden 
 
Evean biedt zorg en ondersteuning in een groot deel van Noord-Holland, te weten in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek-Waterland en 

Amsterdam. 
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5 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
 
Evean maakt onderdeel uit van Espria. Espria is een zorgconcern met meerdere groepsmaatschappijen en ondersteunende bedrijfsonderdelen op 

het gebied van ICT, administratie, inkoop en facilitaire dienstverlening. De verschillende zorgorganisaties binnen Espria bieden verpleging, 

verzorging & thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, zorg op afstand en 

personenalarmering.  

Espria realiseert meerwaarde voor de aangesloten zorgorganisaties door samenwerking op het gebied van zorgkwaliteit, werkgeverschap, 

innovatie, kennisdeling en kosten-efficiënte ondersteuning. De grootschaligheid in het beheer ondersteunt zo de kleinschaligheid in de directe 

cliëntenzorg. Dit alles om cliënten zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren en passende zorg te bieden. 

Hierbij is het welbevinden van cliënten het uitgangspunt.  

5.1 Directie, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 
 
De directies van de groepsmaatschappijen geven samen met de Raad van Bestuur leiding aan hun groepsmaatschappij. Binnen door de Raad van 

Bestuur gestelde inhoudelijke en financiële kaders stellen de directies een jaarplan en begroting op. Na goedkeuring hiervan door de Raad van 

Bestuur zijn de directies integraal verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van zorg, het gevoerde personeelsbeleid en een passende financiële 

bedrijfsvoering van de eigen groepsmaatschappij. Daarnaast geven ze samen met de andere directies invulling aan een zo groot mogelijke synergie 

en de realisatie van de gezamenlijke strategie van Espria. Over het gevoerde beleid legt de directie verantwoording af aan de Raad van Bestuur, die 

statutair verantwoordelijk is. Een verdere toelichting op de samenstelling en portefeuilleverdeling van de Raad van Bestuur is opgenomen in het 

geconsolideerde jaarverslag 2020 van Espria. 

 

Espria heeft een Raad van Commissarissen. Deze Raad van Commissarissen voert het toezicht over het concern als geheel. Naast het monitoren van 

de realisatie van de afgesproken doelstellingen ziet de Raad van Commissarissen in het bijzonder toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. 

Naast zijn toezichthoudende taken en de werkgeversrol adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur waar nodig. In het 

geconsolideerde jaarverslag van Espria over 2020 doet de Raad van Commissarissen verslag over zijn activiteiten en werkwijzen. 

5.2 Normen voor goed bestuur 
 
Voor alle groepsmaatschappijen binnen Espria gelden eenduidige normen voor professioneel bestuur, toezicht en zorgvuldige verantwoording. 

Hierdoor weten cliënten en verschillende relaties zich verzekerd van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Een toelichting op het 

gevoerde beleid ten aanzien van bestuur en toezicht is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2020 van Espria. 

 

De honorering van bestuurders, toezichthouders, directeuren en andere functionarissen vindt plaats binnen de kaders van de Wet normering 

topinkomens. De verantwoording hierover is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2020 van Espria.  
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5.3 Medezeggenschap 

5.3.1 Cliëntenraad 

 
Het jaar 2020 was een gedenkwaardig jaar: vanaf april was fysiek overleg niet mogelijk, het online vergaderen werd geïntroduceerd. Ondanks het 

gemis van echt contact met bewoners en cliënten, hebben de leden zich ingezet voor de belangenbehartiging van iedereen die diensten van Evean 

afneemt.  

Per 1 juli 2020 is de vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) van kracht geworden. Met deze nieuwe wet is het 

verzwaard adviesrecht komen te vervallen en is instemmingsrecht voor cliëntenraden geïntroduceerd.  

Op 28 september 2020 heeft een bijeenkomst met een afvaardiging van alle lokale raden plaatsgevonden over de mogelijke herijking van de 

cliëntmedezeggenschap Evean, mede naar aanleiding van de nieuwe Wmcz 2018 die per 1 juli 2020 van kracht is geworden. Elementen hieruit zijn 

betrokken in de concept-uitwerking van de cliëntmedezeggenschap Evean. Tevens is een koppeling gelegd met de Kaderregeling medezeggenschap 

cliëntenraden binnen Espria (Wmcz 2018) voor de cliëntenraden binnen Evean. Een eerste versie van deze notitie is in november 2020 verstuurd 

voor op- en aanmerkingen naar alle lokale raden. Waar mogelijk zijn deze op- en aanmerkingen verwerkt in een nieuwe versie van de concept-

notitie. Deze notitie is op 14 december 2020 besproken met een afvaardiging van alle lokale cliëntenraden met als doel afspraken te maken om de 

inhoud van de notitie herijking medezeggenschap Evean te vertalen naar een addendum bij de Medezeggenschapsregeling Evean, en deze 

vervolgens formeel ter instemming aan alle lokale raden voor te leggen. Deze notitie is op 22 december 2020 door de directie Evean vastgesteld, 

waarna het concept-addendum Evean bij de Kaderregeling medezeggenschap Espria ter instemming aan de afzonderlijke lokale raden is verstuurd 

op 24 december 2020. Belangrijk uitgangspunt in de regeling is dat alle lokale cliëntenraden aangesloten zijn bij de in te stellen Centrale 

Cliëntenraad Evean (CCE Evean), en hierin ook met een lid vertegenwoordigd zijn.  

Veertien van de zestien lokale cliëntenraden hebben in februari 2021 ingestemd met de medezeggenschapsregeling en het addendum, waarna deze 

voor deze veertien raden door de directie zijn vastgesteld. Formele start van de Centrale Cliëntenraad Evean is 1 april 2021, de 

installatievergadering vindt plaats op 12 april 2021.  

Structuur cliëntenmedezeggenschap 

Evean kent een getrapte cliëntenmedezeggenschapstructuur.  

Op enkele locaties is op dit moment geen cliëntenraad actief, maar in principe zijn 17 lokale cliëntenraden (waaronder ook thuiszorg cliëntenraden) 

bij de Regionale Cliëntenraad Evean (RCE) aangesloten. Helaas hebben niet alle aangesloten cliëntenraden een afvaardiging in de RCE. De 

Cliëntenraad Twiskehuis is, uit vrije keuze, als enige lokale cliëntenraad niet aangesloten bij de RCE. 

Vanuit de RCE zijn twee leden afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad Espria.  

Alle cliëntenraden kunnen zich laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris. 

De RCE adviseert vanuit cliëntenperspectief, gevraagd en ongevraagd, over Evean-brede beleid-voornemens, conform de Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen (Wmcz), en heeft als gesprekspartner de directie van Evean.  

Daarnaast biedt de RCE een platform voor aangesloten cliëntenraden; de leden wisselen informatie uit en leren van elkaar. 

Voorgenomen besluiten op lokaal niveau worden met de desbetreffende lokale cliëntenraad besproken door de regiomanager. 

Adviezen 

De RCE heeft in 2020 adviezen uitgebracht over:  

• benoeming directeur Zorg a.i.  

• inrichtingsplan Facilitaire Dienstverlening; 

• inrichtingsplan Specials; 

• jaarrekening Evean 2019; 

• Bedrijfsbureau nieuwe stijl; 

• jaarplan en kwaliteitsjaarplan 2021; 

• stopzetting zorgverlening via PGB; 

 

en verzwaard advies uitgebracht ten aanzien van: 

• aanpassing tarief extra dagen huren na overlijden; 

• cameratoezicht thuis; 

 

Tevens heeft de RCE ongevraagd advies uitgebracht ten aanzien van: 

• de benoeming van de regiomanagers Amsterdam en Waterland.  

 

De RCE heeft zich van advies onthouden over de begroting 2021 om moverende redenen die zijn gemeld aan de directie. 
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Voor wat betreft de overige adviesaanvragen heeft de RCE een positief advies gegeven, soms met aandachtspunten en soms heeft de RCE zijn 

zorgpunten uitgesproken. De directie heeft de aangegeven punten overwogen en waar mogelijk aanpassingen gedaan. Wanneer de aanbevelingen 

niet werden overgenomen heeft de directie dit beargumenteerd. Bij zijn adviezen probeert de RCE zoveel mogelijk de inbreng vanuit de lokale 

cliëntenraden mee te nemen.  

Instemming  

Conform de nieuwe wetgeving per 1 juli 2020, heeft de RCE in 2020 instemming verleend ten aanzien van:  

• functieprofiel en de definitieve benoeming van de nieuwe directeur Zorg; 

• profiel functionarissen Klachtencommissie; 

• huisregels mondkapjesplicht;  

• rechten en plichten Wmo en dienstverleningsovereenkomst Wmo; 

 

De ontvangen instemmingaanvragen: ‘Broodmaaltijdvergoeding Volledig Pakket Thuis’ en ‘Bestuursverklaringen zorgkantoor compensatie COVID-

19’, zullen in 2021 worden behandeld. 

Besproken thema’s 

Naast de advies- en instemmingsaanvragen zijn in de 10 RCE Overlegvergaderingen met de directie ook de volgende onderwerpen c.q. thema’s aan 

de orde geweest:  

• COVID-19 en gevolgen daarvan; 

• evaluatiepunten nieuwe zorgmanagementstructuur; 

• informatievoorziening aan de cliëntenmedezeggenschap; 

• financiën; 

• klimaatbeheersing en lange termijn huisvestingsplan; 

• vergoedingsregeling cliëntenraden; 

• bedrijfskleding; 

• kaderbrief Evean; 

• projecten; 

• PREM-wijkverpleging; 

• vacatures in de organisatie 

• kwaliteitsjaarplan 2021 

 

Er is tweemaal overleg geweest met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Centraal thema hierbij was ‘wat gaat er goed, wat kan er beter’.  

Het RCE Dagelijks Bestuur heeft in de coronapandemie regelmatig extra overlegd met de directie. Ook is er structureel informeel overleg met de 

directie geïntroduceerd. 

Het RCE Dagelijks Bestuur heeft tweemaal informeel overleg gevoerd met het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad. Hierbij werd gekeken op 

welke punten de medezeggenschapsorganen elkaar kunnen informeren, ondersteunen of kunnen samenwerken. 

5.3.2 Ondernemingsraad        
 

Coronapandemie 

Het verslagjaar 2020 stond ook voor de Ondernemingsraad Evean in het teken van het coronavirus. Medewerkers in de zorg zijn doorgaans gewend 

om te gaan met uitbraken van visrussen waarbij protocollen in werking treden. Het coronavirus bleek al heel vroeg van een geheel andere orde te 

zijn waarvan de aanpak en bestrijding een nieuwe uitdaging werd. Meer dan ooit werd er veel meer gevraagd van medewerkers in de relatie met 

cliënten/bewoners, mantelzorgers. De OR heeft veel respect voor medewerkers die als frontsoldaten dagelijks de strijd met het virus aangingen.  

OR verkiezingen  

Ondanks de pandemie ging de geplande verkiezing van de Ondernemingsraad in april 2020 door. Na de digitale verkiezingen werd, als gevolg van de 

nieuwe organisatiestructuur Evean, de nieuwe Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (OR) op 21 april 2020 geïnstalleerd. Voor de beschikbare 19 

zetels hadden zich 17 kandidaten aangemeld. Daadwerkelijke verkiezingen waren hierdoor niet nodig en was de nieuwe OR een feit. In juni van het 

verslagjaar heeft de OR zijn scholingsdagen gehad. Hierbij zijn o.a. besproken de werkwijze, missie & visie, instellen commissies, afvaardiging naar 

de Centrale Ondernemingsraad Espria (COR), deelname aan platforms Ondernemingsraden, de samenwerking met directie, contact met de 

medewerkers.  

Verdergaande participatie van medewerkers bij voorgenomen besluiten en de bottom-up benadering, werden door de nieuwe OR als belangrijke 

speerpunten gecontinueerd.  

Werkwijze  

Het mag duidelijk zijn dat de coronapandemie een grote impact heeft gehad op het optimaal functioneren van de OR. Halverwege het verslagjaar 

konden fysieke vergaderingen en bijeenkomsten niet meer plaatsvinden en werd het online vergaderen een feit. Dat geldt ook voor het contact met 

de medewerkers.  

De nieuwe OR heeft als doel om bestaande contactpersonen via de commissies in de regio’s te benaderen. Andersom is gebleken dat medewerkers 

regelmatig de OR weten te vinden via email of via de OR leden of via het ambtelijk secretariaat.  

Voor het doorlopen van advies- en instemmingsaanvragen werkt de OR volgens het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming). 
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Ambtelijk secretariaat 

In het verslagjaar heeft de OR afscheid genomen van één van onze ambtelijk secretarissen, die gebruik heeft gemaakt van haar welverdiende 

pensioen. De OR bedankt haar voor haar jarenlange ondersteuning van de OR.  

Samenwerking met directie 

In het verslagjaar heeft de OR de prettige samenwerking met de directie voortgezet. OR en directie vinden elkaar op de onderdelen participatie van 

medewerkers bij voorgenomen besluiten en de bottom-up werkwijze waarbij medewerkers vroeg betrokken zijn bij plannen om hun wensen 

kenbaar te maken.  

Visie & missie OR  

De OR wil stimuleren dat de invloed van medewerkers op eigen werk en de organisatie vergroot wordt om gezond, creatief, bevlogen en 

ondernemend te zijn. De OR ziet graag dat medewerkers zelf invloed hebben waar nuttig en nodig. Dit leidt tot kwalitatief betere medezeggenschap 

voor de medewerkers.  

De OR wil dit bereiken door medewerkers vroegtijdig te betrekken bij plannen op de werkvloer. Door deze vroege betrokkenheid en invloed kan 

gewerkt worden aan een breed draagvlak voor beleid. Dat leidt weer tot betere implementatie van beleid. Door regelmatig af te stemmen en te 

evalueren met de directie, wordt samen het resultaat van het beleid gemonitord.  

Communicatie  

De OR publiceert regelmatig op intranet. Zo zijn agenda’s, verslagen, nieuwsbrieven, te vinden in de rubriek Ondernemingsraad. De OR neemt deel 

aan diverse klankbordgroepen, OR platforms, overleg en samenwerking met vakbonden etc.  

Overlegmomenten  

De OR kwam in het verslagjaar minimaal 2x per maand plenair bijeen voor het regulier overleg. 1x per maand had de OR een overlegvergadering 

met de directie.  

In het verslagjaar werd 2x een zogenaamd artikel 24 overleg gehouden met de Raad van Bestuur en directie. In dit overleg wordt de OR 

geïnformeerd over de algemene gang van zaken en geplande voorgenomen besluiten waaruit advies- en instemmingsaanvragen volgen voor de OR.  

In het verslagjaar zijn o.a. besproken de corona problematiek, veiligheid, kwaliteit, de bedrijfsvoering, financiële positie, uitrol van de regioplannen, 

het Mens & Arbeid beleid, ziekteverzuim, strategie, samenwerken in de ketenzorg.  

Trainingen  

Om zijn deskundigheid op peil te houden heeft de nieuwe OR een starttraining gevolgd in juni van het verslagjaar met een nieuw trainingsbureau. 

Een geplande vervolgtraining in oktober ging helaas niet door vangwege de coronaproblematiek. Vooral voor de nieuwe en veelal onervaren OR-

leden is het van belang om fysieke trainingen te hebben in verband met het groepsproces en het beheersen van de medezeggenschapspraktijk en 

wetgeving.  

Ontvangen adviesaanvragen 

De OR heeft in het verslagjaar onderstaande adviesaanvragen behandeld:  

• Voorgenomen besluit benoeming directeur zorg 

• Voorgenomen besluit Raad van Bestuur ontslag bestuurder conform art. 30 Wet op de ondernemingsraden (WOR) 

• Inrichtingsplan Bedrijfsbureau Nieuwe Stijl 

• Inrichtingsplan Facilitaire Dienstverlening 

• Inrichtingsplan Specials 

• Management- en secretariële ondersteuning primair proces 

Ontvangen instemmingsaanvragen 

De OR heeft in het verslagjaar onderstaande instemmingsaanvragen behandeld: 

• Aanpassing regeling studiefaciliteiten 

• Aantrekken nieuwe bedrijfsarts 

• Beleid cameratoezicht thuis 

• Gewijzigde attentieregeling 

• Procedure ritregistratie tags dienstauto’s  

• Wijziging kader kanteling werktijden –plus en minuren 

• Invoering bedrijfskleding 

• Parkeerbeleid Waterlandplein Purmerend 

• Beleid inzet kwetsbare medewerkers 

• Uitzonderingssituaties inzetbaarheid medewerkers tijdens COVID-19 

• Wijziging dienstroosters Technische Dienst 

Overige onderwerpen van gesprek  

• Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) 

• Jaarplan en Begroting 

• Maandrapportages 

• Vertrouwenspersoon  

• Coronaoverzichten  

• Vaststellen organogram 
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• Adviesgesprekken benoeming directie en regiomanagers 

• Functiehuis  

• Aanbesteding Thuisbegeleiding Amsterdam 

• Besluiten uit de Groepsraad Espria  
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Jaarrekening 
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6  Jaarrekening 

6.1 Jaarrekening 

6.1.1 Balans per 31 december 2020 
 

(na resultaatbestemming) Ref. 31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 50.748.670 53.146.977

Financiële vaste activa 3 435.860 506.540

Totaal vaste activa 51.184.530 53.653.517

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DB(B)C's/DBC-zorgproducten 5 666.951 652.910

Vorderingen uit hoofde van het financieringstekort 6 5.546.692 2.809.016

Debiteuren en overige vorderingen 7 18.899.876 14.097.954

Liquide middelen 9 29.518.596 26.318.709

Totaal vlottende activa 53.282.115 43.878.589

Totaal activa 105.816.645 97.532.106

Ref. 31-Dec-2020 31-Dec-2019

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Kapitaal 10 58.558 58.558

Bestemmingsfondsen 10 42.447.740 38.744.065

Algemene en overige reserves 10 13.420.748 13.420.748

Totaal eigen vermogen 55.927.046 52.223.371

Voorzieningen 11 2.291.424 2.248.237

Langlopende schulden 12 7.832.164 10.452.657

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van het financieringsoverschot 6 0 31.864

Overige kortlopende schulden 13 39.766.011 32.575.977

Totaal kortlopende schulden 39.582.011 32.607.841

Totaal passiva 105.816.645 97.532.106
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6.1.2 Resultatenrekening over 2020 
 

Ref. 2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 229.904.268 219.881.397

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 10.334.886 1.349.797

Overige bedrijfsopbrengsten 18 2.356.992 3.435.487

Som der bedrijfsopbrengsten 242.596.146 224.666.681

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 183.760.265 168.439.990

Afschrijvingen op materiële vaste activa 20 5.889.192 5.553.623

Overige bedrijfskosten 22 48.727.124 47.679.508

Som der bedrijfslasten 238.376.581 221.673.121

BEDRIJFSRESULTAAT 4.219.565 2.993.560

Financiële baten en lasten 23 -515.890 -509.013

RESULTAAT UIT BEDRIJFSUITOEFENING 3.703.675 2.484.547

Resultaat deelneming 25 0 -4.048

RESULTAAT 3.703.675 2.480.499

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Toevoeging / onttrekking:

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 3.703.675 2.480.499

3.703.675 2.480.499  
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6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2020 

Ref. 2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.219.565 2.993.560

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 20 5.889.192 5.553.623

- Overige mutaties in het eigen vermogen 10 0 0

- Mutaties voorzieningen 11 43.187 -404.085

5.932.379 5.149.538

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutatie onderhanden werk DB(B)C's/DBC-zorgproducten 5 -14.041 22.855

- Vorderingen 7 -4.801.922 487.254

- Vorderingen/schulden uit hoofde van het financieringstekort 

  respectievelijk -overschot 6 -2.769.540 -1.980.125

- Kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 7.617.444 5.686.143

31.941 7.156.159

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.183.885 986.939

Ontvangen interest 23 8.041 10.498

Betaalde interest 23 -512.280 -514.506

Rente voorzieningen 23 9.346 0

Resultaat deelnemingen 25 0 -4.048

-494.893 -508.056

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 9.688.992 478.883

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -3.695.191 -3.891.554

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 160.675 95.232

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 3 70.680 70.662

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.463.836 -3.725.660

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 12 -3.025.269 -2.668.864

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.025.269 -2.668.864

Mutatie geldmiddelen 3.199.887 -5.915.641

Stand geldmiddelen per 1 januari 26.318.709 32.234.350

Stand geldmiddelen per 31 december 29.518.596 26.318.709

Mutatie geldmiddelen 3.199.887 -5.915.641
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6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

6.1.4.1 A  lgemeen
 
Algemene gegevens en groepsverhoudingen  
Stichting Evean Zorg behoort tot het Espria-concern. Aan het hoofd van dit concern staat Stichting Espria statutair gevestigd te 
gemeente Midden-Drenthe, kantoorhoudende aan de Altingerweg 1, 9411 PA Beilen. De jaarrekening van Stichting Evean Zorg is 
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Espria. 
 
Stichting Evean Zorg 
Waterlandplein 5 
1441 RP Purmerend 
Statutair gevestigd te Purmerend 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41232302 
 
De activiteiten van Stichting Evean Zorg bestaan voornamelijk uit het leveren van verpleging en verzorging.  
 
Verslaggevingsperiode  
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, welke is geëindigd op 31 december 2020.  
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de Regeling 
verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Tevens zijn de beleidsregels voor de WNT, Wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke 
sector van toepassing.  
 
De jaarrekening is opgesteld in euro's.  
 
Continuïteitsveronderstelling  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Eind 2020 is een geactualiseerde meerjarenbegroting 
inclusief liquiditeitsprognose door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Dit betreft het 
tijdvak 2021-2024. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is. In 
de meerjarenbegroting en de begroting 2021 is geen rekening gehouden met de effecten van een coronapandemie, behoudens dat dit 
als een groot risico is onderkend waarvan de impact niet te schatten is. Met de voortdurende pandemie in 2021 is de begroting voor 
2021 achterhaald. Om continuïteit te borgen is in 2020 aanspraak gemaakt op compensatie op basis van de volgende regelingen: 
- Compensatie voor omzetderving en extra kosten als gevolg van corona voor Wlz-zorgaanbieders op basis van Beleidsregel Covid 

Langdurige zorg; 
- Meerkosten regeling voor alle Zvw organisaties in de wijkverpleging, ELV en GRZ; 
- Regeling voor zorgorganisatie boven de € 10 miljoen Zvw-omzet (wijkverpleging, ELV en GRZ); 
- Vergoeding voor het beschikbaar stellen van Covid units; 
- Afspraken over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein (de Wmo); en 
- Voor PGB-gefinancierde zorg is de afspraak gemaakt dat budgethouders de zorg doorbetalen ook als deze tijdelijk niet geleverd 

kan worden. 
 
Met de doorloop van de coronapandemie naar 2021 zijn compensatieregelingen ook voor dit jaar noodzakelijk. Door de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) zijn inmiddels de compensatieregelingen voor de langdurige zorg (Wlz) verlengd voor 2021. Daarnaast heeft de 
VNG de gemeenten opgeroepen om zorgaanbieders ook in 2021 voor meerkosten te compenseren en continuïteit van zorglevering te 
borgen binnen het Sociaal Domein (Wmo). Met betrekking tot de compensatiemaatregelingen binnen de Zvw bestaat voor 2021 nog 
geen duidelijkheid. Landelijk wordt hierover het gesprek gevoerd met de zorgverzekeraars (ZN).  
De Raad van Bestuur stelt op basis van voorgaande vast dat deze pandemie in de huidige fase en omvang, en de veronderstelde 
‘eindigheid’ door het toenemende aantal gevaccineerde cliënten en medewerkers, geen risico vormt voor de continuïteit van Stichting 
Evean Zorg en zij acht waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling daarmee gerechtvaardigd. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar  
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 
 
Vergelijkende cijfers  
Om de vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken, zijn op twee punten de cijfers van 2019 gewijzigd: 
- De posten vennootschapsbelasting, resultaat deelneming en aandeel derden zijn in 2020 apart gepresenteerd in de resultatenrekening 
waarmee wordt voldaan aan het model jaarrekening. Ultimo 2019 betrof dit respectievelijk € 0, € 0 en € 0 en werd dit verantwoord onder 
de post financiële baten en lasten. 
- Dotatie en vrijval van voorzieningen is tot en met 2019 volledig gepresenteerd onder de overige bedrijfskosten. Vanaf 2020 is dit 
gesplitst in dotatie en vrijval van voorzieningen inzake personele lasten en dotatie en vrijval van voorzieningen inzake overige 
bedrijfskosten en aldaar gepresenteerd. Ultimo 2019 is sprake van een saldo van dotatie en vrijval personele voorzieningen van € 0,3 
miljoen negatief. 
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Oordelen, schattingen en onzekerheden 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur en de directie oordelen vormen en schattingen en veronderstellingen 
maken die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa, verplichtingen, baten en lasten. 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van de Raad 
van Bestuur en de directies het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal oordelen, 
schattingen en veronderstellingen: voorziening voor omzetrisico’s, uitgangspunten voor bepaling van andere voorzieningen (zoals 
disconteringsvoet en vertrekkans) en inschattingen en aannames die worden gedaan voor de bedrijfswaardeberekening. Indien het voor 
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen, schattingen inclusief de bij de 
onzekerheden behorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Verbonden partijen  
Alle groepsmaatschappijen van Stichting Espria worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de bestuurders, statutaire directieleden 
en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet 
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Er hebben zich in het boekjaar geen transacties met verbonden partijen op 
niet-zakelijke grondslag voorgedaan.  

6.1.4.2 G  rondslagen van waardering van activa en passiva
 
Activa en passiva  
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.  
 
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming 
zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die 
hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 
 
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal 
plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen 
die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen 
verplichtingen.  
 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting 
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke 
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke 
verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de 
praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.  
 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 
economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De 
resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele 
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe 
leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.  
 
Materiële vaste activa  
Materiële vaste activa worden volgens de componentenbenadering geactiveerd en gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. Eventuele subsidies worden direct in mindering op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs gebracht. Alleen actiefposten waarvan het economisch risico geheel of nagenoeg geheel door de organisatie wordt 
gedragen, worden geactiveerd. Aan deze voorwaarde wordt voldaan bij rechtstreekse koop, maar veelal ook bij financial lease of 
huurkooptransacties. Bij het activeren van activa via de componentenbenadering wordt vastgesteld of het vervangen component nog 
een boekwaarde heeft. Indien dit het geval is wordt deze versneld afgeschreven. De lasten worden genomen in het betreffende 
boekjaar. Verwerking van financial lease contracten vindt plaats tegen de contante waarde van de toekomstige huurverplichtingen, 
rekening houdend met een disconteringsvoet.  
 
Afschrijving vindt in het jaar van ingebruikname naar tijdsgelang plaats. Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur van het actief en worden per individueel actief bepaald. De afschrijvingen worden berekend als een 
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er wordt geen rekening 
gehouden met een restwaarde. Op bedrijfsterreinen en materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste 
activa wordt niet afgeschreven.  
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
- Bedrijfsgebouwen en terreinen: 0% - 5%;  
- Machines en installaties: 5%;  
- Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10% - 33%.  
 
Er is geen sprake van geactiveerde rente.  
 
Materiële vaste activa die buiten gebruik zijn gesteld en waarover het besluit tot verkoop is genomen, worden gewaardeerd tegen de 
verwachte opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs onder aftrek van de geschatte kosten die 
rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. Indien de opbrengstwaarde lager 
is dan de boekwaarde, wordt het verschil ten laste van het resultaat over het boekjaar gebracht.  
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Groot onderhoud  
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan 
de samenstellende delen. 
 
Leasing 
 
Financial Lease 
Stichting Evean Zorg leaset een deel van de gebouwen en terreinen. Hierbij heeft Stichting Evean Zorg grotendeels de voor- en 
nadelen verbonden aan het eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract 
tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen 
worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de 
rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden, rekening houdend met een disconteringsvoet gelijk aan de rentevoet 
zijnde 1,5%-5,5% (2019: 1,5%-5,5%).  
 
De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de resultatenrekening met een vast rentepercentage 
over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, 
indien korter, de looptijd van het contract. 
 
Financiële vaste activa  
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
nettovermogenswaarde. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of 
meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. 
Indien onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor het bepalen van de nettovermogenswaarde, wordt uitgegaan van de 
waarderingsgrondslagen van de deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, 
waarbij ook leningen aan deze deelneming worden betrokken (netto-investering), wordt deze tot nihil afgewaardeerd waarbij een 
voorziening wordt gevormd voor de schulden waarvoor Stichting Evean Zorg aansprakelijk is (feitelijk of juridisch). De eerste waardering 
van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. 
Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 
waardering. Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande 
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. 
 
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake 
is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de 
resultatenrekening.  
 
Leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen en overige financiële vaste activa worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in 
mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening. 
 
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode 
waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden 
verantwoord onder de financiële baten en lasten.  
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als sprake is van wijzigingen in 
omstandigheden waardoor de vraag ontstaat of de boekwaarde van een actief terugverdiend kan worden. Als dergelijke 
omstandigheden zich voordoen, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De terugverdienmogelijkheid van activa die in 
gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is 
de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De bedrijfswaarde is de geschatte contante waarde van de toekomstige 
netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus 
de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte 
contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de 
boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden 
verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger 
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.  
 
Stichting Evean Zorg voert jaarlijks een beoordeling op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter uit, 
overeenkomstig RJ 121 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, ongeacht of op dat moment daadwerkelijk sprake is van 
impairmenttriggers. Ook eind 2020 heeft een actualisatie van de opgestelde bedrijfswaarde berekeningen plaatsgevonden op basis van 
de recent opgestelde meerjarenbegroting. Stichting Evean Zorg heeft de realiseerbare waarde van het vastgoed getoetst op basis van 
de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed. Deze is benaderd op het niveau van haar kasstroom 
genererende eenheden (resultaatverantwoordelijke eenheden zoals zorglocaties en doelgroepen) en vergeleken met de boekwaarde 
van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2020.  
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Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn:  
• Ontwikkeling in en samenstelling van de cliëntenpopulatie;  
• Gemaakte afspraken met zorgkantoren over afbouw intramurale capaciteit;  
• Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2021 tot en met 2024 en genormaliseerde trendmatige kasstromen 
vanaf 2024 tot aan einde levensduur;  
• De resterende levensduur van het individuele vastgoed en de resterende huurperioden;  
• De verwachte ontwikkeling van de bezettingsgraad, waarbij rekening is gehouden met de mogelijkheid om huurcontracten op te 
zeggen;  
• Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan het einde van de 
levensduur in gebruik te houden;  
• Ontwikkelingen in de zorgfinanciering;  
• Een WACC van 5,0%.  
 
Aangezien de contante waarde van de toekomstige kasstromen hoger is dan de boekwaarde van de materiële vaste activa per 31 
december 2020, zijn er geen wijzigingen in de waardering van het vastgoed. 
 
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering 
bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant 
gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het 
waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de afname van de 
waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag 
dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou 
zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de resultatenrekening verwerkt.  
 
Vervreemding van vaste activa  
Materiële vaste activa die buiten gebruik zijn gesteld en waarover het besluit tot verkoop is genomen, worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs onder aftrek van de geschatte 
kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. Indien de 
opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde, wordt het verschil ten laste van het resultaat over het boekjaar gebracht.  
 
Financiële instrumenten  
Primaire financiële instrumenten omvatten debiteuren en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financierings-
verplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten. De reële waarde van de primaire financiële instrumenten benadert de 
boekwaarde. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de grondslagen van waardering van de 
betreffende posten zoals opgenomen in de hierna volgende alinea’s. Stichting Evean Zorg maakt geen gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten.  
 
Ten aanzien van het gebruik van primaire financiële instrumenten loopt Stichting Evean Zorg krediet-, rente- en kasstroomrisico's. In 
hierna volgende alinea’s wordt toegelicht op welke wijze de kredietrisico’s en kasstromen zijn voorzien in relatie tot de waardering van 
vorderingen. In de toelichtingen op de balans zijn de looptijden en rentepercentages op de langlopende schulden nader toegelicht. De 
organisatie heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.  
 
Stichting Evean Zorg loopt renterisico over de liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden aan 
kredietinstellingen. Dit heeft geen gevolgen voor de waardering van de liquide middelen en kortlopende schulden.  
 
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten (en DBBC’s)  
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. De 
productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die 
ultimo boekjaar openstonden.  
 
Vorderingen  
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief transactiekosten. 
Vervolgwaardering vindt plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht 
op de boekwaarde van de vordering. Een voorziening dubieuze debiteuren wordt gevormd bij verwachte oninbaarheid van de 
vorderingen die naar ouderdom wordt vastgesteld. Posten ouder dan een half jaar worden voorzien indien de inbaarheid twijfelachtig is. 
Posten ouder dan een jaar worden geheel voorzien. Debiteurenvorderingen groter dan € 0,1 miljoen worden individueel beoordeeld op 
inbaarheid. Vorderingen op groepsmaatschappijen worden afzonderlijk beoordeeld op inbaarheid. Bij mogelijke oninbaarheid van de 
vordering kan een voorziening achterwege blijven indien een andere groepsmaatschappij zich garant stelt voor de vordering.  
 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekorten / schulden uit hoofde van financieringsoverschotten 
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het 
boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening 
gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). De 
vorderingen worden individueel beoordeeld op inbaarheid. Eventuele voorzieningen worden verantwoord onder de kortlopende 
schulden en ten laste van de overige bedrijfskosten gebracht. Over diverse jaren bestaande vorderingen worden als actiefpost in de 
balans verantwoord. Over diverse jaren bestaande schulden worden als passiefpost in de balans verantwoord.  
 
Liquide middelen  
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking 
staan van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.  
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Voorzieningen  
 
Algemeen  
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg 
zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de 
omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld van te verwaarlozen 
betekenis is. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De 
gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2019: 2,0%). Indien geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de momenten 
waarop de uitgaven plaatsvinden, vindt waardering van voorzieningen plaats tegen nominale waarde.  
 
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans 
opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.  
 
Voorziening reorganisaties  
Voor uitgaven in het kader van een reorganisatie wordt een voorziening gevormd. Het betreffen kosten die rechtstreeks ontstaan als 
gevolg van de reorganisatie. Deze zijn onderbouwd met een gedetailleerd en geformaliseerd reorganisatieplan. Indien afvloeiing van 
personeel aan de orde is, zijn de kosten hiervan meegenomen voor zover er ook gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt bij hen 
voor wie de reorganisatie gevolgen heeft. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de 
reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de 
reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband staan met de 
doorlopende activiteiten van de onderneming.  
 
Voorziening jubilea-uitkeringen  
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van 
de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op de contante waarde van gedane toezeggingen, 
blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2019: 2,0%).  
 
Voorziening arbeidsongeschiktheid  
Voor langdurig zieke medewerkers is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de 
arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voor zover deze na 31 
december 2020 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar, voor zover hiervoor geen 
vergoeding (bijvoorbeeld uit verzekering) wordt ontvangen. 
 
Schulden  
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Langlopende schulden hebben een resterende looptijd 
van meer dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn 
toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio 
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 
opgenomen onder kortlopende schulden.  

6.1.4.3 G  rondslagen van resultaatbepaling
 
Algemeen  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds 
vermelde waarderingsgrondslagen.  
 
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben dan wel in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten 
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder 
nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd, waarbij geen sprake is van een materiële fout, worden aan dit 
boekjaar toegerekend.  
 
Opbrengsten  
 
Algemeen  
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op 
betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is en de mate waarin de 
dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot 
dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de 
dienstverlening. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.  
 
Opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  
De opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten.  
Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering. De met de 
opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.  
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Uitgangspunten Sociaal domein  
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en/of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Per gemeente zijn verschillende producten afgesproken en gelden separate voorwaarden (zoals de 
tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, e.d.). De wijze waarop de individuele 
gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend. Dit heeft gevolgen die leiden tot onzekerheden 
inherent aan de omzetverantwoording die naar beste weten zijn geschat.  
 
Uitgangspunten Wijkverpleging  
De wijkverpleging wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (uitgevoerd door zorgverzekeraars). Per zorgverzekeraar zijn 
specifieke contracteringsvoorwaarden van toepassing en voor de wijkverpleging geldt een bekostiging waarbij geen sprake is van een 
onafhankelijk indicatieorgaan voor de te leveren zorg. Het is niet uitgesloten dat bij materiële controles door verzekeraars afwijkingen 
van beleidsregels of contractvoorwaarden worden geconstateerd die leiden tot verrekeningen van reeds geleverde en gefactureerde 
zorg. Hieraan zijn onzekerheden voor de omzetverantwoording verbonden die naar beste weten zijn geschat. Resterende onzekerheid 
is als niet materieel geschat.  
 
Uitgangspunten compensatiemaatregelen COVID-19  
Opbrengsten uit hoofde van compensatiemaatregelen COVID-19 worden verantwoord onder de opbrengstcategorie van waaruit de 
compensatie wordt ontvangen. Dit geldt voor zowel compensatie van omzetderving als compensatie van meerkosten.  
 
Subsidies  
Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen 
worden ontvangen en dat Stichting Evean Zorg zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies worden als bate 
verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer 
een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De subsidies van ministeries/gemeenten/provincies worden verantwoord op 
basis van de werkelijk geleverde zorg en diensten in het boekjaar en de met de betreffende instanties overeengekomen tarieven. 
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als 
onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de resultatenrekening.  
 
Overige bedrijfsopbrengsten  
De overige opbrengsten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en over de 
opbrengsten geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen het concern. In de overige bedrijfsopbrengsten worden onder 
meer de vergoedingen voor catering, winkelverkopen, parkeergelden, uitgeleend personeel, verhuur van onroerend goed en 
gerealiseerde boekwinsten op verkoop van onroerend goed verantwoord.  
 
Opbrengsten uit overige activiteiten worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de 
goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de 
geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.  
 
Personeelsbeloningen  
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze 
verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. De beloningen van het personeel worden als last in de 
resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als 
verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 
toekomstige betalingen door de instelling.  
 
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten gedurende het 
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de 
verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan 
worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover 
deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 
resultatenrekening gebracht.  
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of 
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op 
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan 
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 
door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 
contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.  
 
Ontslagvergoedingen  
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als 
gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden 
tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding 
opgenomen in een reorganisatievoorziening. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden 
gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na 
afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. 
Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichting af te wikkelen.  
  



 

 Jaarverslag Stichting Evean Zorg 2020 

 - 48 - 

Pensioenen  
Stichting Evean Zorg heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 
pensioen dat gebaseerd is op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij 
de organisatie. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Evean Zorg betaalt hiervoor premies die door werkgever en werknemer gezamenlijk 
worden betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de gemiddelde dekkingsgraad van het 
pensioenfonds dit toelaat. In maart 2021 bedroeg de dekkingsgraad 97,9%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 125%. Het 
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 
aangesloten organisaties om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa 
indien deze tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 
verplichting op de balans opgenomen. Stichting Evean Zorg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval 
van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Evean Zorg heeft daarom alleen 
de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.  
 
Operational lease  
Bij Stichting Evean Zorg bestaan er leasecontracten, waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan eigendom verbonden zijn, 
niet bij Stichting Evean Zorg liggen. Deze leasecontracten worden verantwoord als operational lease. Verplichtingen uit hoofde van 
operational lease worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de 
resultatenrekening over de looptijd van het contract.  
 
Financiële baten en lasten  
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met 
de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het 
resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen dan wel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin 
geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa 
en effecten. 
 
Belastingen  
Stichting Evean Zorg is ten aanzien van een gering aantal activiteiten belastingplichtig. Belastingen omvatten de over de verslagperiode 
verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belasting over het resultaat wordt berekend over het 
resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na 
bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de 
boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten, tegen 
nominale waarde. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst 
belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Latente 
belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee 
samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.  
 
Resultaat deelnemingen 
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van 
het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Stichting Evean Zorg wordt toegerekend. 

6.1.4.4 G  rondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide 
middelen en schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Investeringen in vaste activa zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten. 
 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financial leasingcontract zijn voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.  

6.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 
 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het 
opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 
 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. 
Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de 
geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 

6.1.4.6 W  aarderingsgrondslagen WNT
 
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Stichting Evean Zorg zich gehouden aan de wet- en regelgeving 
inzake de WNT, waaronder de instelling specifieke (sectorale) regels. 
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6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020  
 
2. Materiële vaste activa 
De specificatie is als volgt : 31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 40.396.123 42.951.585

Machines en installaties 4.222.738 4.255.797

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 5.937.709 5.699.431

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 192.100 240.164

Totaal materiële vaste activa 50.748.670 53.146.977

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfsmidde

len, 

technische en 

administratie

ve uitrusting

Materiële 

vaste 

bedrijfsactiva 

in uitvoering 

en vooruit-

betalingen op 

materiële 

vaste activa

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 100.788.293 13.658.232 20.204.251 240.164 134.890.940

- cumulatieve afschrijvingen -57.836.708 -9.402.435 -14.504.820 0 -81.743.963

Boekwaarde per 1 januari 2020 42.951.585 4.255.797 5.699.431 240.164 53.146.977

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 691.462 888.031 1.817.425 254.642 3.651.560

- overboeking van materiële vaste activa in uitvoering 84.226 -20.914 182.279 -245.591 0

- afschrijvingen -3.331.150 -856.928 -1.701.114 0 -5.889.192

- terugname geheel afgeschreven activa

  cumulatieve aanschafwaarde 0 0 -1.712.710 0 -1.712.710

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.712.710 0 1.712.710

- desinvesteringen

  cumulatieve aanschafwaarde 0 -43.248 -60.464 -57.115 -160.827

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 152 0 152

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.555.462 -33.059 238.278 -48.064 -2.398.307

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde 101.563.981 14.482.101 20.430.781 192.100 136.668.963

- cumulatieve afschrijvingen -61.167.858 -10.259.363 -14.493.072 0 -85.920.293

Boekwaarde per 31 december 2020 40.396.123 4.222.738 5.937.709 192.100 50.748.670

Toelichting: 
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht 
van de langlopende leningen in bijlage 6.1.6. 

Onder de bedrijfsgebouwen en terreinen zijn begrepen geactiveerde financial leasecontracten met een boekwaarde per 31 december 
2020 van € 0,6 miljoen. De leasetermijnen met een looptijd korter dan 1 jaar bedraagt € 0,7 miljoen. Stichting Evean Zorg is niet de 
juridische eigenaar van het betreffende vastgoed. Het totaal van de in 2020 in rekening gebrachte huurtermijnen bedraagt € 1,1 miljoen. 

De contante waarde van de resterende leaseverplichting bedraagt € 0,6 miljoen (2019: € 1,7 miljoen) 

De aanschafwaarde van de activa met boekwaarde € 0 bedraagt voor: 
- Bedrijfsgebouwen en terreinen € 11.558.977 
- Machines en installaties € 6.179.818 
- Andere vaste bedrijfsmiddelen € 8.390.400 
 
Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages verwijzen wij naar de post materiële vaste activa onder de grondslagen.  
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3. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ €

Overige vorderingen. 435.860 506.540

Totaal financiële vaste activa 435.860 506.540

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : Overige 

vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2020 506.540 506.540

Mutaties in het boekjaar

- ontvangen aflossing -70.680 -70.680

Mutaties (per saldo) -70.680 -70.680

Stand per 31 december 2020 435.860 435.860

 

Toelichting: 
Onder de overige vorderingen is opgenomen een vordering in verband met de hypothecaire leningen aan Tinteltuin B.V., welke 
annuïtair wordt afgelost in 25 jaar. De resterende looptijd van de hypothecaire lening aan Tinteltuin B.V. bedraagt 7 jaar. Onder de 
financiële vaste activa is een bedrag opgenomen ad € 0,1 miljoen (2019: € 0,1 miljoen) met een looptijd korter dan 1 jaar.  

 

5. Onderhanden werk uit hoofde van DB(B)C's/DBC-zorgproducten 

De specificatie is als volgt: 31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ €

Onderhanden werk DB(B)C's/DBC-zorgproducten 666.951 652.910

Totaal onderhanden werk 666.951 652.910

 
Toelichting: 
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's, DBBC's en WJZ wordt gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. Hierbij is een 
inschatting gemaakt van de verwachte opbrengstwaarde per uur behandeling, terwijl voor verblijf de prijs per dag is bepaald op basis 
van de productstructuur. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de 
DBC's, DBBC's en WJZ die ultimo boekjaar openstonden. Bij de bepaling van het onderhanden werk is rekening gehouden met een 
voorziening overproductie en nuancering van de omzet.  

 

6. Vorderingen uit hoofde van het financieringstekort 

t/m 2017 2018 2019 2020 totaal

€ € € € €

Totaal financieringsverschil

Saldo per 1 januari 27.949 -31.864 2.781.067 0 2.777.152

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 5.546.692 5.546.692

Correcties voorgaande jaren 0 0 -256.517 0 -256.517

Betalingen/ontvangsten -27.949 31.864 -2.524.550 0 -2.520.635

Subtotaal mutatie boekjaar -27.949 31.864 -2.781.067 5.546.692 2.769.540

Saldo per 31 december 0 0 0 5.546.692 5.546.692

Totaal financieringsverschil #VERW!

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoren/zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-Dec-2020 31-Dec-2019

Waarvan gepresenteerd als: € €

- vorderingen uit hoofde van het financieringstekort 5.546.692 2.809.016

- schulden uit hoofde van het financieringsoverschot 0 31.864

5.546.692 2.777.152

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 145.900.709 136.572.106

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget -140.354.017 -133.791.039

Totaal financieringsverschil 5.546.692 2.781.067
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Toelichting: 
De vorderingen uit hoofde van het financieringstekort zijn ten opzichte van vorig jaar toegenomen door opname van de vorderingen uit 
hoofde van de compensatie omzetderving en meerkosten corona. Op deze vorderingen is (middels netting) een voorziening van € 1,8 
miljoen in mindering gebracht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting met betrekking tot de opbrengsten 
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning (6.1.7.16). 

 

7. Debiteuren en overlopende vorderingen  

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2020 31-Dec-2019

 € €

Vorderingen op debiteuren 882.349 3.596.666

Vorderingen op groepsmaatschappijen 804 13.067

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 792.651 655.239

Overige vorderingen 606.053 798.258

Vooruitbetaalde bedragen 1.153.950 1.123.057

Nog te ontvangen bedragen 15.463.088 7.909.367

Overige overlopende activa 981 2.300

Totaal vorderingen en overlopende activa 18.899.876 14.097.954

 

Toelichting: 
De vorderingen op debiteuren zijn gedaald door versnelling van het goedkeuringsproces en betaling van de ingediende declaraties door 
zorgverzekeraars. De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren worden beoordeeld op kredietrisico's en waar nodig voorzien. De 
voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0,1 miljoen (2019: € 0,1 miljoen). 

Stichting Evean Zorg heeft een vordering aan groepsmaatschappij Stichting Icare van in totaal € 804. De vordering wordt in 1 jaar 
terugbetaald. De vorderingen op groepsmaatschappijen hebben het karakter van een handelsvordering. Zij zijn derhalve niet 
rentedragend en er zijn geen zekerheden gesteld. 

Nog te ontvangen bedragen betreft nog te factureren zorgprestaties van € 6,9 miljoen (2019: € 7,1 miljoen) en overige nog te ontvangen 
bedragen van € 8,6 miljoen (2019: € 0,8 miljoen). Deze overige nog te ontvangen bedragen betreft een vordering uit hoofde van 
compensatiemaatregelen inzake corona. 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 

9. Liquide middelen 

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ €

Banken 29.502.937 26.296.966

Kassen 15.659 21.743

Totaal liquide middelen 29.518.596 26.318.709

 

Toelichting: 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Stichting Evean Zorg heeft geen significante concentratie van kredietrisico's. Alle banken 
voldoen aan onze eis van kredietwaardigheid (Long Term credit rating van ten minste AA- (‘double A minus’), tenzij het tegoed 
opvraagbaar is binnen drie maanden. In dit laatste geval geldt de eis van tenminste A- (‘A minus’)). 

Voor een toelichting op de mutaties in de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht. 
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10. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ €

Kapitaal 58.558 58.558

Bestemmingsfondsen 42.447.740 38.744.065

Algemene en overige reserves 13.420.748 13.420.748

Totaal eigen vermogen 54.761.046 52.223.371

 

Kapitaal

Stand per Resultaat- Overige Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2019 bestemming mutaties 31-Dec-2020

€ € € €

Kapitaal 58.558 0 0 58.558

Totaal kapitaal 58.558 0 0 58.558

Bestemmingsfondsen

Stand per Resultaat- Overige Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2019 bestemming mutaties 31-Dec-2020

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 36.263.566 36.263.566 38.744.065 3.703.675 0 42.447.740

Bestemmingsfondsen 0 0 0 0 0 0

Totaal Bestemmingsfondsen 38.744.065 2.537.675 0 41.281.740

Algemene en overige reserves

Stand per Resultaat- Overige Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2019 bestemming mutaties 31-Dec-2020

€ € € €

Algemene reserves 13.420.748 13.420.748 13.420.748 0 0 13.420.748

Totaal Algemene en overige reserves 13.420.748 0 0 13.420.748

 

Kapitaal voorgaand boekjaar

Stand per Correctie Resultaat- Overige Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2018 beginbalans bestemming mutaties 31-Dec-2019

€ € € € €

Kapitaal 58.558 0 0 0 58.558

Totaal kapitaal voorgaand boekjaar 58.558 0 0 0 58.558

Bestemmingsfondsen voorgaand boekjaar

Stand per Correctie Resultaat- Overige Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2018 beginbalans bestemming mutaties 31-Dec-2019

€ € € € €

Reserve aanvaardbare kosten 34.135.215 34.689.481 1.574.085 2.480.499 0 38.744.065

Bestemmingsfondsen 0 0 0 0 0 0

Totaal Bestemmingsfondsen voorgaand boekjaar 34.689.481 1.574.085 2.480.499 0 38.744.065

Algemene en overige reserves voorgaand boekjaar

Stand per Correctie Resultaat- Overige Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2018 beginbalans bestemming mutaties 31-Dec-2019

€ € € € €

Algemene reserves 13.420.748 13.420.748 0 0 0 13.420.748

Totaal Algemene en overige reserves voorgaand boekjaar 13.420.748 0 0 0 13.420.748  
 

Toelichting: 
In het bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten (RAK) worden de resultaten verwerkt die behaald zijn vanuit activiteiten die 
gefinancierd zijn binnen de WLZ, ZVW, Wmo en overige zorg gerelateerde subsidieregelingen.   
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11. Voorzieningen 

Stand per Dotatie Vrijval Onttrekking Rente Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2019 31-Dec-2020

€ € € € € €

Reorganisaties 154.344 65.374 -35.035 -70.024 0 114.659

Jubilea-uitkeringen 1.342.858 248.343 0 -176.439 -9.346 1.405.416

Arbeidsongeschiktheid 719.820 51.529 0 0 0 771.349

Overige voorzieningen 31.215 0 -31.215 0 0 0

Totaal voorzieningen 2.248.237 365.246 -66.250 -246.463 -9.346 2.291.424

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

31-Dec-2020

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 837.186

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 1.454.238

- waarvan langlopend (> 5 jaar) 468.425

 
Toelichting: 
Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te 
wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld van te verwaarlozen betekenis is. Dit leidt alleen bij voorziening jubilea-
uitkeringen tot een discontering. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2019: 2,0%). 

Voorziening reorganisatie 
In voorgaande jaren is bij Stichting Evean Zorg een reorganisatievoorziening gevormd voor medewerkers die als boventallig zijn 
aangemerkt. De voorziening is gebaseerd op de totale afkoopverplichting waarbij rekening wordt gehouden met de kans dat de 
medewerkers ander werk vinden binnen of buiten de organisatie. Aan de bestaande reorganisatievoorziening is waar noodzakelijk 
aanvullend gedoteerd. De onttrekkingen uit de voorziening hebben primair betrekking op loondoorbetaling aan boventalligen. De vrijval 
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er sprake is van herplaatsing of eerder dan verwachte afvloeiing van medewerkers. 

Voorziening jubilea-uitkeringen 
De voorziening jubilea-uitkeringen is gebaseerd op de jubileaverplichting per medewerker, rekening houdend met een loonindexatie en 
een vertrekkans. De loonindexatie is 2,28% (2019: 2,20%), een gemiddelde indexatie gebaseerd op de ontwikkeling van de OVA van 
2012 tot en met 2021. In 2019 is de loonindex voor alleen het eerstvolgende jaar gehanteerd. Gezien het lange-termijnkarakter van de 
voorziening is toepassing van een meerjarig gemiddelde een beter uitgangspunt. De impact is beperkt. De vertrekkans is gebaseerd op 
historie en varieert per leeftijdscategorie van 10% tot 32% (2019: 10%-32%).  

Voorziening arbeidsongeschiktheid: 
Deze voorziening is gevormd als gevolg van individuele beoordeling op reïntegratiekans per medewerker in relatie tot de aard van de 
arbeidsongeschiktheid, ongeacht de duur van het verzuim. Bij bepaling van de voorziening is rekening gehouden met de loonindex voor 
komend jaar zoals vertaald in de eigen kaderbrief op basis van CAO. 

 

12. Langlopende schulden 

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ €

Schulden aan banken 7.832.164 9.793.880

Financial leaseverplichtingen 0 658.777

Totaal langlopende schulden 7.832.164 10.452.657

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 12.874.892 15.543.756

Af: aflossingen -3.025.269 -2.668.864

Stand per 31 december  9.849.623 12.874.892

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar -2.017.459 -2.422.235

Stand langlopende schulden per 31 december 7.832.164 10.452.657

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:

31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 2.017.459 2.422.235

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar), balanspost 7.832.164 10.452.657

- waarvan langlopend (> 5 jaar) 3.376.184 4.287.157
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Contante waarde Nominale waarde

31-Dec-2020 31-Dec-2019 31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ € € €

Verplichtingen < 1 jaar 658.777 1.031.295 668.659 1.071.346

Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar 0 658.777 0 668.659

Verplichtingen > 5 jaar 0 0 0 0

658.777 1.690.072 668.659 1.740.005

Af: toekomstige rente 0 0 9.882 49.932

658.777 1.690.072 658.777 1.690.073  
Toelichting: 
In 2020 is een deel van de langlopende schulden vervroegd afgelost. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt 
verwezen naar bijlage 6.1.6 overzicht langlopende schulden. 

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar van € 2,0 miljoen (2019: € 2,4 miljoen) zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 

De zekerheden die aan de banken zijn verstrekt worden voornamelijk gevormd door borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector 
(WFZ) of door (decentrale) overheden. Stichting Evean Zorg heeft het WFZ toegezegd op het eerste verzoek hypotheek te zullen 
vestigen ten gunste van het WFZ. 

De reële waarde van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2020 € 11,2 miljoen. De reële waarde is gebaseerd op de actuele 
rentecurves per 31 december 2020. 

De gemiddelde rentevoet bedraagt 3,06%. Het bedrag dat aan voorwaardelijke leasebetalingen in de winst- en verliesrekening is 
verwerkt bedraagt € 1,1 miljoen (2019: € 1,1 miljoen). 

 

13. Overige kortlopende schulden 

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2020 31-Dec-2019

€ €

Crediteuren 5.691.423 5.870.349

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.017.459 2.422.235

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.337.329 887.949

Schulden terzake pensioenen 707.776 664.353

Nog te betalen salarissen 3.318.076 3.312.921

Vakantiegeld 4.040.598 3.925.839

Vakantiedagen 7.783.989 6.746.577

Kortlopende schulden groepsmaatschappijen 1.684.648 804.703

Overige schulden 2.397.964 2.346.818

Nog te betalen kosten 4.392.644 5.364.339

Vooruitontvangen opbrengsten 391.359 225.961

Overige passiva 2.746 3.933

Totaal overige kortlopende schulden 39.766.011 32.575.977

 

Toelichting: 
Stichting Evean Zorg heeft een schuld aan groepsmaatschappijen van in totaal € 1,7 miljoen. De schulden aan groepsmaatschappijen 
hebben het karakter van een handelskrediet. Zij zijn derhalve niet rentedragend en er zijn geen zekerheden gesteld. 

De toename van de belastingen en sociale premies bestaat uit nog af te dragen loonheffing december 2020 (€ 3,0 miljoen). De betaling 
van de loonheffing december 2019 vond plaats in 2019. Daarnaast is een verplichting opgenomen voor nog af te dragen WKR 
eindheffing in verband met de uitbetaalde zorgbonus (€ 3,5 miljoen),  

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 
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14. Financiële instrumenten 

Algemeen 
Stichting Evean Zorg maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 

Stichting Evean Zorg handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 
elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven 
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.  

Kredietrisico 
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 5% (2019: 66%) geconcentreerd bij drie grote verzekeraars. Het 
maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 0,2 miljoen (2019: € 0,2 miljoen).  

Stichting Evean Zorg heeft geen significante concentratie van kredietrisico's. Alle banken voldoen aan onze eis van kredietwaardigheid 
(Long Term credit rating van ten minste AA- (‘double A minus’), tenzij het tegoed opvraagbaar is binnen drie maanden. In dit laatste 
geval geldt de eis van tenminste A- (‘A minus’)). 

Renterisico en kasstroomrisico 
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen, waarbij sprake is van 
een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft 
derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. 

Reële waarde 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen, 
langlopende en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. Voor een toelichting op de reële waarde van de langlopende 
schulden verwijzen wij u naar de betreffende toelichting op de balans.  

 

15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

Fiscale eenheid 
Stichting Evean Zorg maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de BTW, waarvan Stichting Espria aan het hoofd staat. Stichting 
Evean Zorg is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid. Ultimo 2020 bedraagt de schuld van 
de fiscale eenheid € 0,9 miljoen. (2019: € 1,3 miljoen). 

Huur- en leaseverplichtingen 
De stichting heeft huur-, lease- en erfpachtverplichtingen voor een totaalbedrag van € 81,5 miljoen. Hiervan bedraagt € 10,0 miljoen 
korter dan 1 jaar, € 27,0 miljoen tussen 1 en 5 jaar en € 44,5 miljoen langer dan 5 jaar. De huur- respectievelijk leaseverplichtingen in 
het verslagjaar bedroegen € 9,8 miljoen respectievelijk € 0,3 miljoen en zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen. 

Verhuur- en leaserechten 
De stichting heeft verhuur-, lease- en erfpachtovereenkomsten met een toekomstige opbrengst van € 1,6 miljoen. Hiervan bedraagt € 
0,8 miljoen. miljoen korter dan 1 jaar, € 0,1 miljoen tussen 1 en 5 jaar en € 0,6 miljoen. miljoen langer dan 5 jaar.  

Bankgaranties 
De hoogte van de afgegeven bankgaranties bedraagt ultimo 2020 € 10.688 (2019: € 10.688).  

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument 
"De wijkverpleging (de extramurale producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging)) worden met ingang van boekjaar 2015 
bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast wordt de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) bekostigd vanuit de Zvw. Voor 
zowel wijkverpleging als GRZ is het macrobeheersinstrument van toepassing op grond waarvan bij een overschrijding van het landelijk 
budgetplafond het mogelijk is dat zorgaanbieders op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting, omdat het niet mogelijk is om 
een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als 
gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2020. 

Onzekerheden opbrengstverantwoording 
De opbrengsten uit hoofde van COVID-19 compensatiemaatregelen zijn zo goed mogelijk ingeschat en verantwoord in deze 
jaarrekening. In de toelichting van de post opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning wordt hierop verder 
ingegaan. Er is evenwel sprake van een unieke gebeurtenis die de zorgsector in het bijzonder raakt. Voor zowel de regering, 
zorgkantoren, verzekeraars en collega-zorgaanbieders is het een onzekere tijd. Het kan niet worden uitgesloten dat bij de definitieve 
vaststelling later in 2021 compensatiebedragen afwijken van de nu verantwoorde bedragen in de jaarrekening. Directie en Raad van 
Bestuur verwachten geen materiële afwijking op basis van huidige, beschikbare informatie. 
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6.1.6 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

looptijd 

(in jaren) Soort lening

Werkelijke 

rente

Restschuld 31 

december 2019

Nieuwe 

lening in 

2020

Aflossing 

in 2020

Restschuld 31 

december 2020

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in jaren 

eind 2020 Aflossingswijze Aflossing 2021 Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Kredietinstellingen

NWB Bank 01-08-12 1.875.750 20 Onderhands 2,64% 1.161.178 89.321 1.071.857 625.252 13 Lineair 89.321 Waarborgfonds voor de Zorgsector

BNG Bank 01-09-14 1.134.420 15 Onderhands 1,70% 737.373 75.628 661.745 283.605 10 Lineair 75.628 Waarborgfonds voor de Zorgsector

ABN Amro Bank 31-12-04 3.085.705 16,66 Onderhands 4,02% 363.024 363.024 0 0 2 Lineair 0 Waarborgfonds voor de Zorgsector

ABN Amro Bank 01-01-98 2.488.031 23,25 Onderhands 4,00% 899.347 105.912 793.435 263.875 9 Lineair 105.912 Waarborgfonds voor de Zorgsector

NWB Bank 27-02-06 2.276.207 20 Onderhands 3,74% 796.672 113.810 682.862 113.812 7 Lineair 113.810 Waarborgfonds voor de Zorgsector

NWB Bank 31-12-04 6.191.377 26,33 Onderhands 4,44% 2.695.452 239.596 2.455.856 1.257.876 12 Lineair 239.596 Waarborgfonds voor de Zorgsector

BNG Bank 18-12-13 4.750.000 10 Onderhands 1,75% 1.900.000 475.000 1.425.000 0 4 Lineair 475.000 Waarborgfonds voor de Zorgsector

BNG Bank 27-02-12 3.387.378 16 Onderhands 3,46% 1.693.695 211.712 1.481.978 423.423 9 Lineair 211.712 Waarborgfonds voor de Zorgsector

BNG Bank 01-10-12 907.560 10 Onderhands 2,30% 272.268 272.268 0 0 3 Lineair 0 Waarborgfonds voor de Zorgsector

BNG Bank 30-11-93 431.091 30 Onderhands 4,75% 57.477 14.370 43.107 0 4 Lineair 14.370 Waarborgfonds voor de Zorgsector

BNG Bank 01-04-15 766.666 23 Onderhands 1,37% 608.334 33.333 575.006 408.341 19 Lineair 33.333 Waarborgfonds voor de Zorgsector

 

Totaal Kredietinstellingen 11.184.820 0 1.993.974 9.190.846 3.376.184 1.358.682  

Financial Lease

Ymere 01-01-70 3.383.154 50 Finan. Lease 5,25% 391.989 391.989 0 0 0 Annuïtair 0 Geen

Eigen Haard 31-12-16 2.787.069 5 Finan. Lease 1,50% 1.298.083 639.306 658.777 0 1 Annuïtair 658.777 Geen

 

Totaal Financial Lease 1.690.072 0 1.031.295 658.777 0 658.777

 

Totaal 12.874.892 0 3.025.269 9.849.623 3.376.184 2.017.459  
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6.1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2020  
 

BATEN 

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volgt: 2020 2019 2020 2019

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 74.414.056 72.387.146

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 145.439.802 136.680.086

Opbrengsten Wmo 8.119.190 8.202.281

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 131.928 243.221

Opbrengsten uit onderaanneming 578.630 560.412

Overige zorgprestaties 1.220.662 1.808.251

Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 229.904.268 219.881.397

Toelichting: 
In de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning zijn in 2020 de volgende bedragen verwerkt ten aanzien van de 
COVID-19 compensatieregelingen: 

Continuïteits- Meerkosten Overig Totaal

bijdrage

€ € € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 6.013.384 585.528 580.254 7.179.166

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 3.058.055 2.586.911 0 5.644.966

Opbrengsten Wmo 148.070 47.000 0 195.070

9.219.509 3.219.439 580.254 13.019.202  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ZVW 
Met de zorgverzekeraars wordt nog het gesprek gevoerd over de omvang van de compensatiebedragen ZVW voor het jaar 2020. Naar 
verwachting wordt dit in het vierde kwartaal 2021 vastgesteld. De verantwoorde continuïteitsbijdrage en vergoeding meerkosten is 
berekend op basis van de geldende richtlijnen, rekening houdend met de hardheidsclausule. Daarnaast is onder overig de vergoeding 
voor het beschikbaar stellen van 2 COVID-units verantwoord. Op basis van de toetsing aan deze regelingen en informatie verkregen uit 
reeds gevoerde gesprekken met de zorgverzekeraar(s) hebben Raad van Bestuur en directie geen reden te veronderstellen dat de 
omvang van de ingediende compensatiebedragen ter discussie staat.  

WLZ 
Met het zorgkantoor wordt nog het gesprek gevoerd over de omvang van het compensatiebedrag WLZ voor het jaar 2020. In de loop 
van 2021 wordt hierover meer duidelijk. De continuïteitsbijdrage en vergoeding meerkosten is door Stichting Evean Zorg berekend op 
basis van de geldende richtlijnen, rekening houdend met de hardheidsclausule. Raad van Bestuur en directie kunnen voldoende 
aantoonbaar maken dat dit bedrag aan schade is geleden door Stichting Evean Zorg. Aangezien bij vaststelling van deze jaarrekening 
nog geen duidelijkheid vanuit het zorgkantoor is gegeven, heeft Stichting Evean Zorg uit voorzichtigheid een bedrag van € 1,8 miljoen 
voorzien. Onder het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ is een bedrag ad € 5,6 miljoen verantwoord. 

Wmo 
De volledige toekenning van berekende compensatie voor omzetderving en meerkosten door gemeenten is nog onzeker. Op basis van 
meest recente afspraken met gemeenten is de compensatie berekend en verantwoord. 

 

17. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet) 

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Subsidies WLZ/ Zvw-zorg 835 987

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 9.864.636 885.801

Subsidies provincies en gemeenten 346.826 398.930

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 122.589 64.079

Totaal subsidies 10.334.886 1.349.797

 

Toelichting: 
De Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS betreffen voor € 8,4 miljoen de vergoeding voor de zorgbonus 2020. Deze bonus is 
toegekend aan medewerkers in de zorg vanwege hun extra inzet voor de bestrijding van het coronavirus. Deze subsidie was in 2019 
niet aan de orde. De uitkering van de bonus eind 2020 is verantwoord onder de personeelskosten.  



 

 Jaarverslag Stichting Evean Zorg 2020 

 - 58 - 

18. Overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt : 2020 2019

€ €

Overige opbrengsten:

Verhuur 1.058.537 1.245.540

Overige 722.793 1.109.008

Subtotaal overige opbrengsten 1.781.330 2.354.548

Overige dienstverlening:

Personenalarmering en belminuten -317 279

Voeding en hotelmatige opbrengsten 575.979 1.080.660

Subtotaal overige dienstverlening 575.662 1.080.939

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 2.356.992 3.435.487

 

Toelichting: 
De overige bedrijfsopbrengsten zijn gedaald ten opzichte van 2019 als gevolg van de effecten van corona op onder andere de 
restauratieve dienstverlening. 

 

LASTEN 

19. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt : 2020 2019

€ €

Lonen en salarissen 118.313.863 114.795.944

Sociale lasten 24.239.615 20.688.995

Pensioenpremies 9.489.754 9.652.189

Dotaties en vrijval personele voorzieningen 83.747 -264.069

Andere personeelskosten 10.026.820 7.509.729

Subtotaal 162.153.799 152.382.788

Personeel niet in loondienst 21.606.466 16.057.202

Totaal personeelskosten 183.760.265 168.439.990

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Verpleging en Verzorging 2.748 2.712

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.748 2.712

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0  

Toelichting: 
Binnen de personeelskosten is de uitbetaling van de zorgbonus 2020 opgenomen ad € 8,4 miljoen. Dit betreft € 3,5 miljoen sociale 
lasten, € 0,5 miljoen kosten voor personeel niet in loondienst en € 4,4 miljoen overige personeelskosten. De zorgbonus is volledig 
gecompenseerd door het Ministerie van VWS en verantwoord onder de post subsidies. Uitbetaling heeft plaatsgevonden met de 
verloning van december 2020.Daarnaast wordt de stijging van de personeelskosten onder andere veroorzaakt door de toename van het 
aantal FTE’s, de indexatie van de cao lonen en de hogere inzet van extern personeel als gevolg van het hogere verzuim. 

In 2020 is dotatie en vrijval inzake personele voorzieningen voor het eerst afzonderlijk gepresenteerd onder de personeelskosten. 
Voorheen werd één saldo verantwoord onder de overige bedrijfskosten. Dit heeft geleid tot een wijziging van de vergelijkende cijfers. 

 

20. Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 2020 2019

€ €

Afschrijvingen:

Materiële vaste activa 5.889.192 5.553.623

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa 5.889.192 5.553.623
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22. Overige bedrijfskosten 

De specificatie is als volgt : 2020 2019

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.998.996 10.277.152

Algemene kosten 16.394.701 15.066.077

Cliënt- en bewonersgebonden kosten 5.905.617 5.788.093

Onderhouds- en energiekosten 4.730.119 5.278.461

Huur en leasing 11.728.906 11.378.294

Dotaties en vrijval voorzieningen -31.215 -108.569

Totaal overige bedrijfskosten 48.727.124 47.679.508

 

Toelichting: 
Ten opzichte van vorig jaar zijn de overige bedrijfskosten gestegen. Een belangrijke oorzaak betreft de extra kosten als gevolg van de 
bestrijding van het coronavirus. Deze extra kosten zijn verantwoord onder: algemene kosten (€ 1,4 miljoen) en cliënt- en 
bewonersgebonden kosten (€ 0,4 miljoen). De compensatie voor deze kosten is verantwoord onder de opbrengsten zorgprestaties en 
maatschappelijke ondersteuning en aldaar toegelicht. 

In 2020 is dotatie en vrijval inzake personele voorzieningen voor het eerst afzonderlijk gepresenteerd onder de personeelskosten. 
Voorheen werd één saldo verantwoord onder de overige bedrijfskosten. Dit heeft geleid tot een wijziging van de vergelijkende cijfers. 

 

23. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt : 2020 2019

€ €

Financiële baten:

Rentebaten 8.041 9.741

Rentebaten voorzieningen 9.346 0

Subtotaal financiële baten 17.387 9.741

Financiële lasten:

Rentelasten 533.277 518.754

Subtotaal financiële lasten 533.277 518.754

Totaal financiële baten en lasten -515.890 -509.013

 

 

25. Resultaat deelnemingen  

De specificatie is als volgt : 2020 2019

€ €

Resultaat deelnemingen (verlies) 0 4.048

Subtotaal resultaat deelnemingen (verlies) 0 4.048

Totaal resultaat deelnemingen 0 -4.048

 

 

28. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 

De bezoldiging van bestuurders, welke ten laste van Stichting Evean Zorg is gekomen over het jaar 2020, bedraagt € 158.491. De 
bezoldiging van toezichthouders en gewezen toezichthouders over het jaar 2020 bedraagt € 49.854. Beide bedragen zijn afgeleid uit de 
totale bijdrage van Stichting Evean Zorg in de groepskosten van Stichting Espria waar de bezoldiging bestuurders en toezichthouders 
deel van uitmaakt. De bezoldiging van de functionarissen die over 2020 in het kader van de WNT verantwoord worden, zijn opgenomen 
in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Espria. 

 

29. Honoraria van de onafhankelijke accountant 

De honoraria van de onafhankelijke accountant die over 2020 zijn verantwoord, zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 
Stichting Espria.  
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30. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De raad van bestuur van Stichting Espria heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021 te Beilen. 

De raad van commissarissen van Stichting Espria heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 18 mei 2021 te 
Beilen. 

Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2. 

Gebeurtenissen na balansdatum  

De coronapandemie zet zich ook in 2021 voort en heeft negatieve effecten op de resultaten 2021. Ondanks dat Stichting Evean Zorg 
beter voorbereid is dan vorig jaar wordt de organisatie in 2021 ook hard geraakt. Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn 
inmiddels de compensatieregelingen voor de langdurige zorg (Wlz) verlengd voor 2021. Daarnaast heeft de VNG de gemeenten 
opgeroepen om zorgaanbieders ook in 2021 voor meerkosten te compenseren en continuïteit van zorglevering te borgen binnen het 
Sociaal Domein (Wmo). Met betrekking tot de compensatiemaatregelingen binnen de Zvw bestaat voor 2021 nog geen duidelijkheid. 
Landelijk wordt hierover het gesprek gevoerd met de zorgverzekeraars (ZN). 

Op basis van de huidige gezonde financiële balanspositie, de huidige beschikbare liquiditeit van Stichting Evean Zorg, alsook de 
toezeggingen die er zijn gedaan vanuit met name de zorgkantoren stelt de Raad van Bestuur vast dat deze pandemie geen risico vormt 
voor de continuïteit van Stichting Evean Zorg en acht zij waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd. 

Op 6 april 2021 is besloten Stichting Evean Caro met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 te laten fuseren met Stichting Evean 
Zorg waarbij Stichting Evean Caro de verdwijnende partij is. 

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

De ondertekening van de jaarrekening en daarmee de vaststelling en goedkeuring door de raad van bestuur respectievelijk de raad van 
commissarissen heeft op 18 mei 2021 te Beilen plaatsgevonden. 

 

Origineel getekend door Raad van bestuur 

Dhr. J. L. Kauffeld, voorzitter 

Dhr. A.M. Notermans 

Origineel getekend door Raad van commissarissen 

Dhr. A. Rouvoet, voorzitter 

Mw. J.C. Holscher 

Dhr. M.J.M. van den Berg 

Dhr. J.M.L. van Engelen 

Dhr. H.J.J.M. Berden 

Mw. G.M.C. de Ranitz 
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6.2 Overige gegevens 

6.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 

In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Evean Zorg. 

6.2.2 Nevenvestigingen 

Stichting Evean Zorg heeft geen nevenvestigingen. 

6.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina. 

 



 

  

773EJ2UYJW2F-771205397-687 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 
3508 AB Utrecht 
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan: de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Stichting Evean Zorg  

  

 

Verklaring over de jaarrekening 2020 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Evean Zorg (‘de stichting’) een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting op 31 december 2020 en van het 
resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Evean Zorg te 
Purmerend gecontroleerd. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2020; 
• de resultatenrekening over 2020; en 
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de 
Regeling verslaggeving WTZi. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Evean Zorg zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen 
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader 
vereiste toelichting juist en volledig is. 

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• het bestuursverslag (1 Voorwoord, 2 Strategie, beleid en praktijk, 3 Toekomstparagraaf, 4 Profiel 

van de organisatie, 5 Bestuur, toezicht en medezeggenschap); en  
• de overige gegeven. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling verslaggeving WTZi en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met RJ 655 en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling verslaggeving WTZi. 

  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de 

Regeling verslaggeving WTZi; en voor 
• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 

de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel 
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Utrecht, 18 mei 2021 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
 
Origineel getekend door drs. A. Terlouw RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 
van Stichting Evean Zorg 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie 
haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 


