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Beste lezer, 
 
Dit is de tweede regionale nieuwsbrief die u dit 
jaar van ons ontvangt. Zoals ik in de eerste 
nieuwsbrief al aankondigde, is het een 
spannend jaar voor onze cliënten en mede-
werkers door de geplande insluizing van het 
ADL-clusterwonen in de AWBZ. Iedereen is het 
erover eens dat het Fokusconcept, waardoor 
mensen met een ernstige handicap een zelf-
standig leven kunnen leiden, moet blijven 
bestaan. Over de wijze waarop en hoe dit zich 
verhoudt tot de AWBZ-systematiek verschillen 
de meningen. Hieronder kunt u meer lezen over 
dit onderwerp. 
 
Ook meldde ik in de vorige nieuwsbrief dat 
Fokus haar driejaarlijkse cliënttevredenheids-
onderzoek zou houden. Dit onderzoek is af-
gerond en de gegevens worden momenteel 
geanalyseerd. Op korte termijn zal een publieks-
versie beschikbaar komen. Wat ik al kan 
verklappen is dat de cliënten Fokus in zijn 
algemeenheid waarderen met een 7,6. Een cijfer 
waar wij trots op zijn, maar dat ons ook uitdaagt 
tot verbetering. Opnieuw een signaal dat het 
Fokuswonen al meer dan 30 jaar een concept is 
dat naadloos aansluit op de behoeftes van onze 
cliënten en daarom absoluut moet blijven 
bestaan! 
 
Klaas Bosma, regiomanager 
 

 

Fokus in de AWBZ?  
Het ministerie van VWS is voornemens het 
Fokuswonen per 1 januari 2012 onder te 
brengen in de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Dit plan is al jarenlang 
onderwerp van discussie tussen ministerie en 
Fokus. Wat de gevolgen zijn voor het Fokus-
wonen is onduidelijk. De Tweede Kamer heeft 
zich medio april nog Kamerbreed uitgesproken 
voor het behoud van het Fokuswonen! Met een 
door de cliëntenraad van Fokus opgezette 
steunbetuigingactie zijn de afgelopen weken al 
ruim 33.000 handtekeningen verzameld. Deze 
zijn op 28 juni in Den Haag aangeboden, samen 
met een bundeling van door cliënten naar de 
politiek gestuurde persoonlijke brieven en 
e-mails. Deze verhalen hebben indruk gemaakt. 
Op 14 september houdt de vaste Kamer-
commissie in Den Haag een algemeen overleg 
over het Fokuswonen. Wilt u meer weten over 
de ontwikkelingen? Ga dan naar 
www.fokuswonen.nl/steunen.  

 
 
 

 

Direct beschikbare 
Fokuswoningen 
Let op! Dit overzicht is gemaakt in juli 2011. 

Bekijk het actuele aanbod op 

www.fokuswonen.nl/directfokuswonen. 
 
Groesbeek Drulse Beek 
In dit nieuwbouwproject zijn nog driekamer-
woningen beschikbaar op de eerste en tweede 
verdieping.  
 
Woningcorporatie Oosterpoort en Fokus 
realiseren in het Plan 'Drulse Beek' in 
Groesbeek een aantal prachtige nieuwbouw-
woningen. Het Fokusproject maakt deel uit van 
een nieuwbouwplan van 123 woningen. De 
nieuwbouwwijk Drulse Beek ligt vlakbij het 
centrum van Groesbeek. Groesbeek is een 
mooie gemeente en wordt ook wel het binnenste 
buitenland genoemd. Het landschap is 
heuvelachtig. De gemeente kent een rijk 
verenigingsleven met verschillende culturele, 
historische en recreatieve attracties.  
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Nieuwe Fokusprojecten  
 

Groesbeek: nog drie woningen beschikbaar 
In de nieuwe wijk Drulse Beek komen 17 Fokus-
woningen. De bouw is in volle gang. Naar ver-
wachting krijgen de huurders in het eerste 
kwartaal van 2012 de sleutel van hun woning. 
Inmiddels zijn drie showroomdagen gehouden 
en kon iedere toekomstige huurder de gewenste 
en nodige individuele inrichting aangeven. Er 
zijn nog driekamerwoningen beschikbaar. Dus 
hebt u interesse in één van de zeven mooie, 
zeer ruime (meer dan 110m²) Fokuswoningen in 
Groesbeek? Laat het ons weten! Bij ons 
Servicepunt is een informatiepakket met 
tekeningen en huurprijzen beschikbaar.  
 

  
Fokuswoningen in aanbouw  Bouwbord 

 
Nijmegen Hatert 
Het project Nijmegen Hatert telt op dit moment 
12 woningen. De bouw van de definitieve 
ADL-eenheid is nagenoeg afgerond en zal in 
oktober betrokken worden door het personeel 
van Fokus. De cliënten kunnen vanaf dat 
moment gebruik maken van het ligbad in de 
ADL-eenheid. Op het Keilboutterrein, nu 
Muiderslot geheten, start nog dit jaar de bouw 
van nog eens vier nieuwe Fokuswoningen van 
Portaal. De verwachting is dat de woningen eind 
2012 opgeleverd worden. De woningaanbieding 
is begonnen.  
 

Land van Cuijk: Boxmeer / Cuijk / Gennep 
Het behoefteonderzoek naar Fokuswoningen in 
het Land van Cuijk is nog niet afgerond. 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 gaande. Corporatie Woonstede weet 
uit eerder onderzoek dat er zeker behoefte is op 
de langere termijn. Wij kijken in het huidige 
onderzoek nu preciezer waar de behoefte zit. 
We verwachten daar deze zomer meer zicht op 
te hebben. 

 
 
 
 

 
 
 

Plaatsen met wensen voor Fokuswoningen, 
maar nog geen concrete bouwplannen  
- Bemmel (Lingewaard) 
- Boxmeer/ Land van Cuijk 
- Den Bosch II  
- 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. Fokus is u graag behulpzaam 
bij de procedure van indicatiestelling en 
aanmelding. 

 

 
 

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 Fokus-
woningen 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.  

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 


