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Beste lezer, 
 
Voor u ligt de eerste regionale nieuwsbrief van 
Fokus in 2011. Een moment om even terug te 
blikken op 2010, maar vooral vooruit te kijken 
naar een spannende toekomst. 
 
Het jaar 2010 stond voor Fokus grotendeels in 
het teken van de naderende insluizing in de 
AWBZ. In breed overleg met het ministerie van 
VWS, het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 
en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is 
gewerkt aan oplossingen voor vraagstukken die 
hieruit voortkomen wat betreft het ADL-
clusterwonen. Fokus stelt hierbij als absolute 
voorwaarde dat onze huidige en toekomstige 
cliënten gegarandeerd vanuit het Fokusprincipe 
eigen regie behouden over hun leven met 
wonen en zorg. Gelukkig is hen dit ook toe-
gezegd vanuit de politiek en Fokus houdt hen 
daaraan. De bestaande koppeling van wonen en 
zorg is daarbij essentieel. Als onderdeel van dit 
proces zijn bijna al onze cliënten in 2010 ge-
herindiceerd door het CIZ en worden nu de 
effecten van de insluizing door de NZa door-
gerekend. In 2011 zal Fokus als organisatie zich 
verder voorbereiden op de insluizing. Zo 
verandert de wijze van registreren van 
geleverde assistentie en moeten we ook anders 
gaan declareren en bij verschillende instanties. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de in-
sluizing in de AWBZ de hoogste prioriteit voor 
ons heeft dit jaar. Een tweede prioriteit ligt in de 
relatie tussen onze medewerkers en de cliënten. 
Het bestaansrecht van Fokus bestaat uit een 
hoge klanttevredenheid. Dit jaar willen we stevig 
aan de slag om hierin verder te verbeteren. Het 
accent ligt hierbij op de bejegening van cliënten 
door onze medewerkers. De derde en laatste 
prioriteit voor dit jaar ligt in het terugdringen van 
het arbeidsverzuim onder medewerkers. Vanuit 
een vernieuwde visie en daaruit volgende aan-
pak verwachten wij het verzuim substantieel te 
kunnen verlagen. 
 
Zoals u leest zijn er voor Fokus voldoende 
uitdagingen in het komende jaar. Hierover 
houden wij u als cliënt of samenwerkingspartner 
zo goed mogelijk op de hoogte. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 
Drs. Klaas Bosma, regiomanager 

 
 

Maak kennis met  
Fokus! Open dag in 
Nijmegen 

Nieuwsbrief – maart 2011 
Regio II: provincie Gelderland (m.u.v. de Veluwe) 
en Noord-oost Brabant 

 
Op zaterdag 19 maart 2011 
vindt de landelijke Open Dag 
van de Zorg plaats. Fokus zal 
op deze dag haar deuren 
openen voor het publiek voor 
een kijkje achter de schermen. 
Dit biedt belangstellenden de 
kans kennis te maken met het 
Fokuswonen.  

De open dagen zijn vrij 
toegankelijk. Er zijn 
demonstraties, rondleidingen 
en leuke activiteiten. Bezoekers kunnen een 
Fokuswoning bekijken en praten met cliënten en 
medewerkers.  

Het is alweer de derde keer dat Fokus 
deelneemt aan de Open Dag van de Zorg. Bij u 
in de buurt organiseert het onderstaande 
Fokusproject op 19 maart een open dag:  
 
Nijmegen Roothaanstraat  
Roothaanstraat 13, 6521 JV  Nijmegen  
 
Openingstijden: 11.00 tot 15.00 uur.  
 
Wilt u weten waar in Nederland nog meer open 
dagen van Fokus zijn? Kijk dan op 
www.fokuswonen.nl.  
 
U bent van harte welkom! 
 
 

Fokus Nijmegen Roothaanstraat 
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Nieuwe Fokusprojecten   
 

  
Groesbeek: nog woningen beschikbaar Plaatsen met wensen voor Fokuswoningen, 

maar nog geen concrete bouwplannen  In de nieuwe wijk Drulse Beek komen 
zeventien Fokuswoningen. Door de grote 
hoeveelheden regen, vorst en sneeuw is de 
voorbereiding van het bouwterrein vertraagd. De 
daadwerkelijke bouw van de woningen start 
begin maart. Naar verwachting krijgen de 
huurders in het eerste kwartaal van 2012 de 
sleutel van hun woning. Inmiddels zijn twee 
showroomdagen gehouden en kon iedere 
toekomstige huurder de gewenste en nodige 
individuele inrichting aangeven. Er zijn nog 
woningen beschikbaar. Dus hebt u interesse in 
één van de zeven mooie, zeer ruime (meer dan 
110m²) Fokuswoningen in Groesbeek? Neem 
dan contact op met ons Servicepunt voor meer 
informatie en/of hulp bij de aanmelding. Ook 
voor een informatiepakket met tekeningen en 
huurprijzen kunt u ons Servicepunt benaderen. 

- Bemmel (Lingewaard) 
- Boxmeer/ Land van Cuijk 
- Den Bosch II (gemeente heeft behoefte 

inventarisatie laten uitvoeren, zal in 2011 
bekend worden) 

- Ede II 
- Heusden 
- Nijmegen Waalsprong 
- Rheden/ Velp 
- Veenendaal  
Belangstellenden kunnen zich al wel aanmelden 
bij Fokus (en CVZ)!  
 

Interesse? Bel of mail het 
Servicepunt van Fokus. 
Interesse in een Fokuswoning in een bestaand 
of nieuw Fokusproject? Laat het ons weten. 
Neem contact op met het Servicepunt nieuwe 
cliënten, servicepunt@fokuswonen.nl of  
(050) 521 72 72.  

 
Nijmegen Hatert 
Het project Nijmegen Hatert telt op dit moment 
12 woningen. Er komen er nog 4 nieuwe bij op 
het Keilboutterrein. De bouw zal nog dit jaar 
starten en de verwachting is dat de woningen in 
2012 opgeleverd worden. De woningaanbieding 
voor deze laatste vier woningen start in 2011. 
Hebt u belangstelling voor de nog te bouwen 
woningen en staat u nog niet op de wachtlijst 
van het CVZ? Dan kunt u contact opnemen met 
het Servicepunt van Fokus. De bouw van de 
definitieve ADL-eenheid vordert gestaag en 
zoals het er nu naar uitziet zal deze in derde 
kwartaal van dit jaar worden opgeleverd. 
 
Land van Cuijk: Boxmeer / Cuijk / Gennep 
Het behoefteonderzoek naar Fokuswoningen in 
het Land van Cuijk is in volle gang. We 
verwachten in het voorjaar een goed beeld te 
hebben van de belangstelling in de diverse 
gemeenten. Met de gemeenten en 
woningcorporatie Mooiland Maasland  
overleggen we samen met kandidaten over 
verdere planvorming. Hebt u belangstelling voor 
Fokuswonen in (één van) deze gemeenten, of 
kent u kandidaten, laat het ons dan weten. 
Belangstellenden worden op de hoogte 
gehouden via een nieuwsbrief. U kunt zich 
aanmelden bij ons Servicepunt. 
 
Ede, Veenendaal en de hele Foodvalley 
Ook in Ede en Veenendaal is een behoefte-
onderzoek gestart voor Fokuswoningen. Samen 
met de gemeente Ede en met de corporaties 
Woonstede en Patrimonium onderzoeken we de 
mogelijkheden. Alles start met de behoefte. We 
verwachten daar tegen de zomer meer zicht op 
te hebben. 

 
 
 
 

 

Algemene informatie over Fokus 
Fokus biedt mensen met een ernstige lichamelijke 
handicap unieke mogelijkheden om zelfstandig te 
wonen en leven. Fokus is actief in heel Nederland. 
Er zijn inmiddels zo’n 1300 Fokuswoningen in 94 
Fokusprojecten. Een Fokusproject bestaat uit 
12-20 ruime rolstoeldoorgankelijke 
Fokuswoningen en een ADL-eenheid.  
 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
een Fokuswoning zijn: u hebt een lichamelijke 
handicap of een somatische aandoening; u hebt 
een indicatie voor persoonlijke verzorging 
(minimaal 5 uur per week); u bent aangewezen op 
‘zorg op afroep’; u bent aangewezen op een 
rolstoelwoning en u bent sociaal zelfredzaam. 
 
Onderdeel van de aanmeldprocedure is een 
advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ), waarin staat dat u aan bovenstaande 
voorwaarden voldoet. Fokus is graag behulpzaam 
bij de procedure van indicatiestelling en 
aanmelding.  

 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Fokus, 
bestemd voor alle ADL-kandidaten, professionals 
en samenwerkingspartners in regio II:  provincie 
Gelderland (m.u.v. de Veluwe) en Noord-oost 
Brabant. 
(050) 521 72 00 
info@fokuswonen.nl / www.fokuswonen.nl 

 


