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Het zijn roerige tijden in de zorgsector van 
Nederland. Dat geldt ook voor de veronderstelde 
zekerheid van vele cliënten om te kunnen 
rekenen op  de assistentie van Fokus. Het 
ministerie van VWS is voornemens het Fokus-
wonen per 1 januari 2012 onder te brengen in 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Dit plan is onderwerp van discussie 
tussen ministerie en Fokus. Wat de gevolgen 
zijn voor het Fokuswonen is onduidelijk. Fokus 
is daarom al geruime tijd bezig om in overleg 
met de politiek tot een goede oplossing te 
komen in voor 24 uur beschikbare ADL-
assistentie. De Tweede Kamer heeft zich medio 
april nog Kamerbreed uitgesproken voor het 
behoud van het Fokuswonen! Met een door de 
Cliëntenraad Fokus opgezette steunbetuiging-
actie 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.  
 
Ook in het noorden en oosten van Nederland 
lieten veel cliënten nadrukkelijk van zich horen 
omdat hun manier van wonen en leven wordt 
bedreigd. Zij zetten zich actief in naar de 
plaatselijke en landelijke politiek en kregen via 
de lokale TV en radio aandacht voor het Fokus-
wonen. Want het is toch ondenkbaar dat hun  
 
 

 
 
 
 
 
vrijheid en manier van gewoon wonen, dat al 35 
jaar bestaat, opeens niet meer tot de mogelijk-
heden behoort. Op 14 september houdt de vaste 
Kamercommissie in Den Haag een algemeen 
overleg over het Fokuswonen. Wilt u meer 
weten over de ontwikkelingen? Kijk voor het 
laatste nieuws op www.fokuswonen.nl/steunen 
 
Fokus blijft samen met woningcorporaties actief 
in het opzetten van nieuwe, mooie projecten 
waar het goed wonen en leven is. Hierbij kunnen 
we het project Deventer Het Brunsvelt feliciteren 
met hun 5-jarig bestaan. En een mooi gezegde 
luidt: ‘Waar leven is, is hoop’. Wij hopen dan ook 
dat, met steun van alle samenwerkende 
partners, het Fokuswonen nooit meer weg te 
denken is uit onze samenleving. Want onze 
cliënten maken daar vanzelfsprekend onderdeel 
van uit. We bieden een mooi concept door onze 
cliënten positief gewaardeerd. In het cliënt-
tevredenheidsonderzoek droeg de score in regio 
I (noorden en oosten van Nederland) flink bij 
aan het landelijk gemiddelde cijfer van 7,6. Elke 
dag streven wij bij de dienstverlening door onze 
ADL-assistenten naar tevredenheid van cliënten. 
Hiervoor is de dialoog met cliënten, maar ook 
met verwijzers, begeleiders en andere relaties 
van belang. Ik nodig u dan ook van harte uit om 
deze dialoog met ons te voeren. 
  
Ik wens u een fijne zomer! 
  
Mieke Chaabane, regiomanager 
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Direct beschikbare 
Fokuswoningen 
Let op! Dit overzicht is van juli 2011. Bekijk het actuele 

aanbod op www.fokuswonen.nl/directfokuswonen. 

 
Drachten De Trisken 
3-kamerwoning op de begane grond. 
 
Assen Troelstralaan 
3-kamerwoning op de 1e en 3e verdieping 
 
Enschede Breugelmansgaarde 
2-kamerwoning op de 4e verdieping 
 
Groningen Stadwerf 
3-kamerwoning op 2

e
, 6

e
, 7

e
 verdieping 

4-kamerwoning op 1
e
, 3

e
, 4

e
, 5

e
, 8

e
 verdieping 

 
Interesse? Neem contact op met Fokus, 
Servicepunt Nieuwe Cliënten, (050) 521 72 72. 
 



2 

Uitgelicht  

Fokus Enschede Roombeek 
 
Interview met cliënt 
John Hutchins 
 
 
In welk project woon je? 
‘Ik woon in het Fokusproject Enschede 
Roombeek. Dit project bestaat uit een aantal 
eengezinswoningen en appartementen. De 
woningen liggen in de wijk verspreid. Dit heeft 
als voordeel dat je weinig andere mensen met 
een beperking tegenkomt.’ 
 
Woon je alleen of samen met anderen? 
‘Ik woon hier met mijn gezin, dat bestaat uit mijn 
vrouw en ik, plus onze tweeling van 12 jaar oud.’ 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
‘In het dagelijks leven houd ik mij bezig met het 
bouwen van websites. Ook zit ik in verschillende 
commissies. Fotografie is een hobby van mij en 
het nabewerken van foto's vind ik ook leuk om te 
doen. En natuurlijk ben ik erg druk met ons 
gezin!’ 
 
Waarom kies je voor een Fokuswoning? 
‘Ik heb voor een Fokuswoning gekozen om mijn 
leven zo normaal mogelijk in te richten. Je bent 
al afhankelijk genoeg met een handicap, dus ik 
wil zo zelfstandig mogelijk wonen en leven. Tot 
op heden is dit voor ons de beste oplossing. Ik 
hoop dat dit in de toekomst ook zo blijft. We 
weten allemaal waar de regering mee bezig is. 
Het Fokuswonen is zo belangrijk voor mij dat als 
het zou stoppen, ik waarschijnlijk in een 
verpleeghuis terecht ga komen. Daarom pleit ik 
voor het Fokuswonen. Het geeft mensen zoals 
ik de vrijheid en mogelijkheid om zelfstandig te 
wonen met hulp. Ik ga er vanuit dat ook na 2014 
het Fokuswonen gewoon blijft bestaan. 
 
Voldoet je woning aan de verwachtingen? 
Wij wonen in een appartement dat goed 
aangepast is aan onze behoefte. Met een lift kan 
ik op ons terras komen. Verder is de woning erg 
ruim en praktisch ingericht. Het voordeel van 
ons appartement is dat het hele gezin op één 
verdieping woont. Daardoor kan ik even bij de 
kinderen op de slaapkamer komen om hen 
eventueel met huiswerk te helpen of ze gewoon 
lekker in bed te stoppen. Ja, de woning voldoet 
aan mijn (onze) verwachtingen!’ 
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Nieuwbouw Fokusprojecten  
en projectuitbreidingen 
www.fokuswonen.nl/nieuwbouw 
 
Uitbreiding Groningen Paddepoel 
De drie nieuwbouwwoningen van Groningen 
Paddepoel zijn op 15 juni opgeleverd vanuit de 
bouw. Het zijn prachtige ruime woningen met 
goed toegankelijke balkons en ook nog eens 
een niet-standaard badkamerinrichting die naast 
goed aanpasbaar, erg mooi is. Lefier heeft dan 
ook niet alleen de woningen op tijd opgeleverd, 
maar ook drie kwalitatief erg goede woningen 
toegevoegd aan het Fokusproject Groningen 
Paddepoel. De ADL-assistentie is inmiddels 
gestart en alle drie de woningen zijn verhuurd. 
 
Groningen Stadswerf 
Dit nieuwbouwproject heeft acht 3-kamer-
woningen en acht 4-kamerwoningen in het 
woongebouw van het bouwproject Stadswerf 
bevinden (op de kruising van de twee water-
kanalen). Deze zomer wordt het hoogste punt 
van de ruwbouw bereikt. De oplevering van het 
Fokusproject staat nu gepland op 1 maart 2012.  
Er zijn nog drie 3-kamerwoningen en vijf 4-
kamerwoningen beschikbaar. Hebt u 
interesse, laat het ons weten! Voor meer 
informatie en foto's, kijk op 
www.fokuswonen.nl/nieuwbouw (via de link 
Groningen Stadswerf). 
 
Heerenveen Eiland Nieuwburen 
Het totale plan Eiland Nieuwburen bevat 55 
wooneenheden. Hiervan zijn zestien woningen 
bestemd voor Fokuscliënten. Het project ligt in 
de wijk van het Abe Lenstrastadion en in het 
verlengde van een van de winkelstraten van 
Heerenveen. Op de begane grond van het 
gebouw komt een parkeerlaag. Door vertraging 
in de bestemmingsprocedure is er nog geen 
zicht op de precieze datum van de start van de 
bouw; naar verwachting zal deze zijn in de herfst 
van dit jaar. Omdat ondertussen wel verder 
wordt gewerkt aan de bouwplannen, is de 
geplande oplevering nog steeds eind 2012 of 
begin 2013. Op 17 mei is er een informatie-
bijeenkomst geweest voor de kandidaat-
huurders. Zij krijgen eenmaal per kwartaal 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is te downloaden 
op www.fokuswonen.nl/nieuwbouw. 
 

Nieuwsbrief liever digitaal? 
Mail het ons! 
Deze regionieuwsbrief is ook digitaal 
beschikbaar. Wilt u liever een digitale versie? 
Mail dan uw e-mailadres, o.v.v. regionieuwsbrief 
digitaal naar l.delies@fokuswonen.nl. Dan 
zorgen wij dat u in de toekomst deze nieuwsbrief 
digitaal ontvangt. 

 

Initiatieven voor nieuwe  
Fokusprojecten 
 
Emmen: Fokus heeft contact gelegd met 
woningcorporatie Domesta en de gemeente. 
Wilt u ook een Fokuswoning in Emmen, laat het 
ons vrijblijvend weten, ook al is er nog geen 
indicatie!  
Zutphen: Er is voldoende interesse in Zutphen 
om de mogelijkheden voor een project te blijven 
onderzoeken. Op dit moment zijn er gesprekken 
met initiatiefnemer voor het Ubuntuplein en met 
woningcorporatie Ons Huis.  
Hengelo: Als alternatief voor een tweede project 
wordt gezocht naar mogelijkheden om woningen 
in de gebouwen waar zich al Fokuswoningen 
bevinden te reserveren voor mensen die 
diensten willen afnemen bij Fokus. De woning-
corporatie heeft toegezegd hieraan mee te 
werken.  
Sneek: Op grond van de aanmeldingen voor het 
project Heerenveen en de regionale spreiding in 
Friesland blijkt een project in Sneek heel 
wenselijk. Het overleg met Accolade wordt 
binnenkort vervolgd. 
 
 

 
 

 
 

Hebt u interesse in een Fokuswoning?  
Laat het ons weten! Neem contact op met het 
Servicepunt Nieuwe Cliënten. De lengte van de 
wachtlijst verschilt per Fokusproject. Het Servicepunt 
informeert u graag hierover. De medewerkers van het 
Servicepunt kunnen u ook voorlichten over de 
voorwaarden voor het Fokuswonen, aanmelding en 
indicatie. U kunt het Servicepunt bereiken via 
telefoonnummer (050) 521 72 72 en e-mail: 
servicepunt@fokuswonen.nl.  

 
Algemene informatie 
Fokus is vrijheid en gewoon wonen voor mensen met 
een lichamelijke handicap. Fokus is actief in heel 
Nederland. Er zijn inmiddels zo’n 1300 Fokuswoningen 
in ruim 90 Fokus-projecten. Een Fokusproject bestaat 
uit 12-20 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. Hebt 
u vragen, neem dan contact met ons op! 
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Fokus, voor ADL- 
kandidaten, verwijzers en samenwerkingspartners.  
 
(050) 521 72 00 / info@fokuswonen.nl 
www.fokuswonen.nl 


