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Wilt u zich aanmelden voor 
een Fokuswoning?

In dit stappenplan leest u hoe u zich kunt aanmelden voor een Fokuswoning.

Stap 1
Neem contact op met het Servicepunt van Fokus

Stap 2
Past het aanbod van Fokus bij uw assistentievraag?

Stap 3
Vul het aanmeldingsformulier in

Als u in aanmerking wilt komen voor een Fokuswoning, neemt u dan contact op met het 
Servicepunt van Fokus. Het telefoonnummer is (050) 521 72 72. U kunt ook mailen naar 
servicepunt@fokuswonen.nl of het aanmeldingsformulier invullen op onze website 
www.fokuswonen.nl.

De medewerkers van het Servicepunt kijken samen met u wat uw assistentievraag is en of het 
aanbod van Fokus hiervoor passend is.

De voorwaarden om voor ADL-assistentie in een Fokuswoning in aanmerking te komen zijn:

a. U heeft een lichamelijke handicap of een somatische aandoening of beperking
b. U bent aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning
c. U bent aangewezen op ten minste vijf uur ADL-assistentie per week
d. U bent voldoende sociaal zelfredzaam om zelfstandig te wonen en om zelfstandig zorg op te 
 roepen. 

 

Het Servicepunt stuurt u een aanmeldingsformulier en laat u weten welke andere formulieren u 
ons toe moet sturen. Wilt u alles zo volledig mogelijk invullen?



Stuur de formulieren en, als u die heeft, een kopie van uw huidige AWBZ-indicatie met het 
indicatierapport terug naar het Servicepunt van Fokus. U vindt het adres onderaan dit 
stappenplan.

Als blijkt dat Fokuswonen met ADL-assistentie goed bij uw assistentievraag past, wordt u 
ingeschreven bij Fokus.

Uw inschrijving is geen garantie dat u een Fokuswoning krijgt toegewezen. Op het moment dat u 
een woningaanbieding krijgt, wordt in een intakegesprek bij u thuis besproken of er wordt 
voldaan aan alle voorwaarden en of uw vraag nog steeds aansluit bij het aanbod van Fokus. Dit 
gebeurt door één van onze adviseurs ADL-assistentie.

Wanneer u op korte termijn wilt verhuizen, ontvangt u automatisch het actuele woningaanbod 
van de projecten waarvoor u zich heeft ingeschreven. Dit actuele woningaanbod staat op 
www.fokuswonen.nl onder 'woningaanbod'. Hierop kunt u altijd reageren op een woning, ook 
als het een woning in een project betreft die u niet als voorkeur heeft aangegeven. Als u pas over 
jaar of meer wilt verhuizen, sturen we u voorlopig geen informatie over beschikbare Fokus-
woningen.

Heeft u vragen over uw aanmelding? Neemt u dan contact met ons op:
Fokus
Servicepunt
Antwoordnummer 6007
9700 VJ  Groningen

Telefoonnummer (050) 521 72 72
E-mail: servicepunt@fokuswonen.nl
www.fokuswonen.nl

www.fokuswonen.nl

Stap 4
Stuur de formulieren naar het Servicepunt

Stap 5
Inschrijving voor Fokuswonen

Hoe gaat het daarna verder?

Contact


