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Kennisnemen van 
Beëindiging inzet Evie; E-health Voor Iedereen 
 
Inleiding 
Op 15 januari 2020 informeerden wij u met een raadsinformatiebrief over de lancering van Evie in de 
gemeenten Goirle en Tilburg. Daarin vertelden we dat Evie een e-health platform is dat online 
zelfhulptrainingen aanbiedt voor iedereen die preventief lichte psychische klachten wil aanpakken. 
En dat Evie door de gemeente Tilburg gefinancierd werd vanuit het innovatiebudget voor beschermd 
wonen. Na 2 jaar heeft de gemeente Tilburg besloten deze financiering van Evie te beëindigen. En 
dus te stoppen met Evie.  
 
Informatie 
In 2020 zijn we begonnen met een stapsgewijze aanpak binnen de gemeente Goirle en Tilburg. Om 
Evie goed en gedragen neer te zetten. Hiervoor vormden we een werkgroep met de accounthouders 
en communicatiemedewerkers van beide gemeenten en PrimaCura GGZ (voorheen PRO-RCH B.V.). 
Deze werkgroep werkte de afgelopen twee jaar hard aan de bekendmaking van Evie. Daarnaast 
vonden we een groep ambassadeurs die Evie binnen hun netwerk onder de aandacht brachten. En 
organiseerden we ambassadeurbijeenkomsten. Om samen af te stemmen hoe we de bekendheid van 
Evie konden vergroten. Ondanks al deze acties bleven de resultaten achter op de beoogde 
doelstellingen. Na bijstelling van het doel en de inzet van extra acties, met als doel bekendheid te 
geven aan Evie, bleef het aantal aanmeldingen te laag.  
Daarom stopt gemeente Tilburg met financieren van Evie per 1 januari 2022. Door het te lage aantal 
gebruikers zal gemeente Goirle Evie niet zelf gaan financieren en continueren. 
De huidige gebruikers van Evie kunnen gebruik blijven maken van het e-health platform. Voor hen 
verandert er niets. Het aanmaken van een nieuw account is voor inwoners van Tilburg en Goirle niet 
meer mogelijk vanaf 1 januari 2022. Bekeken wordt of het technisch mogelijk is om eventuele 
nieuwe aanmelders met een pop-up bericht door te verwijzen naar de toegang. 
 
Communicatie 
De professionals en ambassadeurs worden geïnformeerd over het stopzetten van Evie voor nieuwe 
gebruikers. 
 
__________________________________________________________________________________ 


