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Evean, thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

  

15 locaties. Zorgsoorten: Chronisch somatisch, psychogeriatrisch, revalidatie, crisis, palliatieve zorg, 

tijdelijk verblijf, dagbesteding, jonge dementerenden, extramurale zorg en wonen met zorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,3 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Thuis bij Evean’  

Evean is samen met 44 andere zorginstellingen aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit meten en 

verantwoorden. Dit thema omvat het meten en verantwoorden van de kwaliteit van leven en zorg 

waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Zorgaanbieders verkennen hoe zij 

kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor medewerkers op een manier die het leren en verbeteren in 

het werk van alledag bevordert. Het doel is om steeds beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften 

van bewoners en hun ervaringen uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. 

 

Het verbeterplan van Evean behelst het implementeren van het gedachtegoed ‘Thuis bij Evean’ op 

alle locaties van Evean. Samen met bewoners, familie en medewerkers is aan de start geformuleerd 

wat belangrijk is voor cliënten. Vervolgens is gekeken naar de werkprocessen, de fysieke omgeving, 

de interactie in de wijk en het gedrag van medewerkers. Ook is de medewerkersbeleving 

meegenomen. Voeren wij onderling het gesprek? Waarderen wij diversiteit? Wat is een goede 

teamsamenstelling en teamdynamiek? In het verandertraject is een mooie balans tussen het laten 

ontstaan in de teams en het faciliteren van randvoorwaardelijke zaken zoals het versimpelen van het 

zorgleefplan. Tevens heeft Evean een innovatief meetinstrument voor welbevinden ontwikkeld 

gebaseerd op de Groninger Wellbeing Index, deze wordt zowel bij cliënten als medewerkers ingezet.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Het verbeterplan heeft volgens de projectleider ertoe geleid dat het 

gesprek met cliënten en familie anders is ingericht: van het medisch model naar het 

woonmodel. Er is meer aandacht voor de individuele wensen van cliënten, zonder dat de 

kwaliteit van zorg en behandeling uit het oog verloren wordt. Uit onderzoek blijkt dat er 

sprake is van minder geagiteerd gedrag en minder psychofarmaca bij cliënten.  

- Professional: Medewerkers hebben meer inspraak volgens de projectleider. Ze zijn zelf 

verantwoordelijk voor wat er kan veranderen ten gunste van de bewoner. Er is een uitgebreid 

leiderschapsprogramma- en scholingstraject opgezet. Er zijn kernwaarden-  en groeisessies 

voor alle medewerkers, leidinggevenden worden in hun kracht gezet  en 10% van de 

locatiemedewerkers worden opgeleid tot verbetercoaches. Bij alle betrokkenen is er een 

bewustwording op gang gebracht voor de beweging naar het woonmodel. Ieder draagt daarin 

een eigen verantwoordelijkheid. Het programma Thuis bij Evean ondersteunt de leerbeweging 

van bewustwording, naar willen, kunnen, doen en volharden. Samen leren en veranderen 

krijgt verder vorm. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Inzicht in (ervaren) kwaliteit van leven. 16 werkwijzen & instrumenten: In deze publicatie van 

de deelnemers aan het thema meten en verantwoorden van kwaliteit wordt de opgedane 

kennis en ervaring van zestien instrumenten – ontwikkeld door deelnemende zorgaanbieders 
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– beschikbaar gesteld voor andere zorgaanbieders. De kernachtige beschrijvingen van de 

instrumenten bieden ondersteuning in het oriëntatieproces op instrumenten. Evean is 

opgenomen met het instrument Welbevinden. 

- Meetinstrument welbevinden: Evean heeft een gespreksinstrument ontwikkeld met de 

Groninger Wellbeing Indicator als basis. De GWI geeft inzicht in leefplezier en welbevinden. 

Het instrument ondersteunt het gesprek over leef- en werkplezier en welbevinden en er is 

een applicatie op de iPad. In het gesprek en in deze app komt het belang van de domeinen 

aan de orde, het cijfer dat de bewoner op dit domein zou willen ervaren (streefnorm) en de 

beoordeling van dit domein in de dagelijkse praktijk. De score zelf is niet het belangrijkste, 

de vraag hoe en waarom deze score tot stand komt wel. Wat gaat wel goed? Wat gaat minder 

goed? Wat kan verbeterd worden? 

- Gesprekscyclus medewerkers met de GWI als basis: De 8 domeinen van welbevinden van de 

GWI zijn vertaald naar 8 domeinen voor medewerkers. De medewerkers geven aan welke 

domeinen ze belangrijk vinden en hoe dit domein scoort. De kernwaarden van Evean staan in 

dit gesprek centraal. Dit is input voor het persoonlijk ontwikkelplan van de medewerker. 

- Wetenschappelijk onderzoek naar effecten Thuis bij Evean bij Guisveld: Er is onderzoek 

gedaan naar de inzet van psychofarmaca, de ervaren onrust bij bewoners en in hoeverre men 

zelfstandig eet. Op alle fronten blijkt er een aantoonbaar positief effect te zijn.  

- Training gesprekshulpmiddel en onepage profile op basis van GWI: Het nieuwe cliëntdossier 

is opgebouwd rondom de GWI. Het leverde een administratielast vermindering op van 30 

formulieren in het dossier. Alle medewerkers zijn getraind in het voeren van een waardevrije 

dialoog, ze leren objectief vragen stellen, doorvragen en luisteren. De belangrijkste zaken 

staan toegelicht in de onepage profile. Dit is een beschrijving van de bewoner in 1-oogopslag. 

- Trainingsprogramma Verbetercoaches: 10% van het personeel wordt opgeleid tot 

verbetercoach. Gebaseerd op leanprincipes worden medewerkers getraind om 

verbeterpotentieel te herkennen en te vertalen naar verbeteracties; zij ondersteunen daarbij 

de integraal leidinggevenden in de locatie.  

- Spiegelgesprekken: Een gespreksleider vraagt cliënten en familie hoe zij de zorg en 

ondersteuning ervaren. De medewerkers zijn aanwezig in de zaal, maar de bewoners en de 

familie zitten met de rug naar de zaal. De interviewer en de bewoner/familie voeren een 

open gesprek. Medewerkers mogen in eerste instantie geen vragen stellen of toelichting 

geven. In tweede instantie kunnen medewerkers verhelderende vragen stellen. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

Het project is in 2016 opgeschaald naar een verander- cultuurprogramma, waarin alle locaties, 

thuiszorgteams en stafafdelingen het programma van Thuis bij Evean aangeboden krijgen. Een 

uitdaging is om ervoor te zorgen dat de staf diensten ook daadwerkelijk faciliterend zijn aan het 

primaire proces. 

 

Tips & Tops 

- Kritisch zijn of bij de start de juiste cliëntvertegenwoordiging aan tafel zit. Het is van belang 

dat bij de vertegenwoordigers ontvangstbereidheid aanwezig is. 

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/thuis-evean-belevingsgerichte-zorg-wetenschappelijk-onderbouwd/
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Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/evean/  

https://www.evean.nl/  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=iFr9dU3iYW0   

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/thuis-evean-belevingsgerichte-zorg-wetenschappelijk-

onderbouwd/  
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