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Waardigheid en trots 

Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. 

 

Thuis bij Evean: Eén jaar later 

 

Maandag 4 juli 2016 
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Inleiding 

 

-Introductie sprekers 

-Waar komen we vandaan 

-De koers van Evean 

-Waar staan we nu 

-Wat we hebben gedaan 

-Wat heeft het opgeleverd 

 



Introductie sprekers 

- Judith Flens, programmamanager  
 

- Hans Admiraal, directeur Evean 

 

- Bert Degenhart Drenth, cliëntenraad 
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De heer Hallie zoals ‘thuis’ 
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Waar komen we vandaan? 

  

- Bewustwording: het roer moet om… 

 

- ‘Mammoettanker’ versus ‘zorg op maat’ 

 

- Zoektocht Zweden en University of Cambrigde 

 

- Wetenschappelijke onderbouwing  

  prof. J. Slaets, M. Huber, dr. A. van der Plaats 

 

- Insteek op 3 onderdelen: klant, medewerker, economisch 

 

- Aanpak moet anders: pilot Guisveld 
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Behoud van identiteit van mensen 

 

De behoefte van onze cliënt staat voorop: 

Goed luisteren 

Samen bepalen welke ondersteuning het beste past 

Regie bij de cliënt, rekening houdend met mogelijkheden 

Samenwerking met partners  

Laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen 

 

Cliënt bepaalt welke zorg en ondersteuning het beste aansluit bij 
behoeften en mogelijkheden: 

Professional Evean past aanbod aan op een manier en moment die past bij 
deze behoefte en mogelijkheden 
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De koers van Evean 



Evean Jaarplan 2016 
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Waar staan we nu 
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2014: Evean start in pilotlocatie Guisveld in Zaandijk 
 
1.Van focus op zorg & behandeling > focus op wonen en welzijn 
2.Een omgeving creëren waar mensen er weer toe doen 
3.Verandering naar gewenste en bijhorende gedrag 
4.Visie op wijk en omgeving 

 
 

 
Ervaringen mantelzorger Bert Degenhart Drent: “11 jaar zorgen voor Guda: 
 “Ik heb veel geleerd en het heeft me zeker iets gebracht.” 
 
 
 
Regie: Bewustwording op gang brengen en faciliteren 



Wat we hebben gedaan? 

April 2014 

Start pilot 

 Guisveld 

December 
2014 

Presentatie 
blauwdruk 

Juli 2015 

Koploper 
VWS 

september 
2015 

Imple-
mentatie 

Guisveld 

Juli 2015  

Start uitrol 
naar 6 
locaties  

Oktober 
2015 

groeisessie 

Essentie 
uitrol: 

Ophalen 
coleur 
locale,  

Inspraak 

en 

draagvlak 
creëren 

Centrale 
sturing op 

thema’s 

&  

issues 

Mei 2016 

programma 
voor alle 

onderdelen 

Evean  
Structuur 

uitrol: 

werkgroep 

impl.fase 

 training 

&  

borging 
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Wat heeft het opgeleverd 

 

- Het gesprek over “de verschilmakers”  

     oa. instrumenten prof. J. Slaets, bv. de Groninger Welbeing Indicator  
 

- Leefritme cliënt is leidend: planning/roosters/werkprocessen  

 

- Onderzoek effecten belevingsgerichte omgevingszorg PG 
 

- Evean medewerkers gaan ‘uit de kleren’..... 
 

- Groeisessie: bewustwording ‘ik mag hier iets mee, ik kan hier iets mee,  ik 
ga hier iets mee doen!’ 

   

  RUIMTE en VERTROUWEN! 
 

- Het middelpunt van Evean: het faciliteren van de beweging in het leven 
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Het gewone leven….. 
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Koken…. 
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Ik hoor erbij, ik doe er toe… 
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Wat heeft het opgeleverd…. 

 

-Verbouwingen afdelingen; belevingsgerichte omgevingszorg, huiselijke sfeer,  

 nisjes, bioscoop: voor ieder wat wils! 

 

-Het dorpsplein: de kroeg wordt te klein..... 

 

-Hans Admiraal wordt aangesproken door medewerkers Guisveld..... 

 

-Cliëntenraad actief betrokken bij verdeling €…. 

 

-Eigen bewoners, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers als fotomodel 
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De heer Hallie zoals ‘thuis’ 
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