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Fokus is de organisatie die verspreid over heel Nederland mensen met een ernstige lichamelijke 
handicap mogelijkheden biedt om onafhankelijk en zelfstandig te leven. Zó kunnen zij – als ieder 
ander – deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
 
Fokuswoningen zijn volledig aangepaste, gelijkvloerse huurwoningen, eigendom van een woning-
corporatie. Fokus verleent daar assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). 
Het bijzondere van Fokus is dat de dienstverlening gebeurt op afroep en op aanwijzing, 
gedurende 24 uur per etmaal. Kwaliteit, samenwerking en klanttevredenheid staan daarbij 
centraal. 
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Maatschappelijk verslag 2010 Fokus      
   
 

1 Uitgangspunten van de verslaggeving 
 
Stichting Fokus Exploitatie is de organisatie die verspreid over heel Nederland mensen met een 
ernstige lichamelijke handicap mogelijkheden biedt om onafhankelijk en zelfstandig te leven. Zó 
kunnen zij – als ieder ander – deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat wordt 
gerealiseerd in Fokusprojecten; de officiële benaming is ADL-clusters. 
Fokus, als samenwerkingsverband van mensen met een lichamelijke handicap, introduceerde 
in 1974 het concept van het Fokuswonen in Nederland. Met een Kamerbreed aangenomen 
motie kwam in de jaren daarna de financiering van bouw en assistentie tot stand. 
 
Fokusprojecten bestaan uit 12 tot 20 Fokuswoningen; volledig aangepaste, gelijkvloerse huur-
woningen, eigendom van een woningcorporatie. De woningen zijn verspreid over een woonwijk 
gebouwd, in de directe nabijheid van de Fokus ADL-eenheid. Fokus verleent vanuit de ADL-
eenheid aan de huurder / cliënt in en om de woning assistentie bij algemene dagelijkse levens-
verrichtingen (ADL). 
Het bijzondere van Fokus is dat de dienstverlening gebeurt op afroep en op aanwijzing, 
gedurende 24 uur per etmaal. Kwaliteit, samenwerking en klanttevredenheid staan daarbij 
centraal. De regie over leven, wonen en dienstverlening ligt bij de cliënt. 
 
Fokus stimuleert woningcorporaties tot de bouw van Fokusprojecten, veelal in samenwerking 
met lokale platforms of initiatiefgroepen van mensen met een handicap. 
Tot 2009 werden de extra kosten van de bouw van Fokusprojecten uit een specifieke subsidie-
regeling aan de woningcorporaties vergoed. Sindsdien komen de extra bouwkosten voor 
rekening van de woningcorporatie en de aanpassing van de woningen in het kader van de 
Wmo voor rekening van de gemeente.  
Eind 2010 waren er 93 Fokusprojecten in exploitatie. Ten laste van de voormalige subsidie-
regeling worden er nog enkele projecten afgebouwd in de navolgende jaren. 
 
De ADL-assistentie wordt bekostigd uit de paragraaf ADL-assistentie van de Regeling 
Subsidies AWBZ, uitgevoerd door het College voor zorgverzekeringen.  
 
Het maatschappelijk verslag 2010 van Stichting Fokus Exploitatie is opgesteld conform de in-
deling van het document Jaarverantwoording Zorginstellingen 2010 zoals gepubliceerd door het 
CIBG. Het betreft de periode 1 januari t/m 31 december 2010.  
De verantwoording in dit verslag heeft betrekking op de activiteiten van de Stichting Fokus 
Exploitatie en daarmee van alle 93 Fokusprojecten. Samen met de jaarrekening en de 
kwantitatieve gegevens vormt dit maatschappelijk verslag het Jaardocument 2010. 
 
De opstelling van dit verslag is over 2010 voor het eerst voorgeschreven in de Regeling 
Subsidies AWBZ. In 2010 was dat de enige financieringsbron van Fokus, behoudens 
bescheiden baten uit het verlenen van assistentie aan pgb-houders. Het verslag heeft dus geen 
betrekking op activiteiten die onder de toelatingen AWBZ vallen, omdat Fokus in het verslagjaar 
geen gebruik heeft gemaakt van die toelatingen. De toelatingen zijn aangevraagd met het oog 
op een mogelijke aanstaande overgang naar AWBZ-financiering na beëindiging van de 
subsidieparagraaf. 
 
In dit verslag is de naam van de rechtspersoon Stichting Fokus Exploitatie ingekort tot Fokus. 
 
In 2010 is veel aandacht en energie besteed aan de door VWS voorgenomen beëindiging per 1 
januari 2012 van de subsidieparagraaf ADL-assistentie uit de Regeling Subsidies AWBZ, met 
als doel de bekostiging van het Fokuswonen vanaf die datum te doen plaatsvinden uit de 
reguliere bekostigingsystematiek van de AWBZ. In dit kader werd frequent deelgenomen aan 
overleg met het ministerie van VWS en andere betrokken bestuursorganen (zoals het CVZ, het 
CIZ en de NZa) gericht op het in beeld krijgen van de risico’s van deze operatie én van een 
antwoord op de vraag of de operatie zonder schade aan belangen van cliënten kan plaats-
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vinden. Het ministerie gaf als uitgangspunten aan deze operatie mee dat cliënten geen schade 
mogen oplopen door de wijziging van financiering en dat aan de operatie geen bezuiniging is 
verbonden. Daaruit blijkt de waardering voor het Fokuswonen als erkende en unieke mogelijk-
heid van ‘gewoon wonen voor mensen met een lichamelijke handicap’. Zoals ook bleek uit de 
toespraak van de staatssecretaris in november 2009 op het jubileumsymposium van Fokus 
waaraan zij de titel gaf: Fokuswonen: van experiment naar norm. Op dat symposium onder-
streepte de Cliëntenraad Fokus nog eens het belang door aan de staatssecretaris een manifest 
uit te reiken, waarin kort en duidelijk de noodzaak van een goede toekomst voor hun Fokus-
wonen werd onderstreept. Medio 2011 wordt een definitief besluit van de staatssecretaris 
verwacht. 
 
Ook bij deze zesde poging de financiering van ADL-assistentie over te brengen naar de 
reguliere AWBZ stelt Fokus zich positief, maar ook zeer kritisch op. Fokus bewaakt de toe-
komst van het Fokuswonen. Dat Fokuswonen is immers van het hoogste belang voor de 
gebruikers ervan: mensen met een zware lichamelijke handicap. Het gaat om hun zelfstandig 
en onafhankelijk leven midden in de maatschappij. Bij eerdere pogingen bleek de AWBZ on-
voldoende afgestemd op de specifieke vereisten van het Fokuswonen. 
 
In 2010 stond de begeleiding centraal van een grootscheeps indicatieonderzoek door het 
Centrum Indicatiestelling Zorg op verzoek van VWS onder alle Fokuscliënten ter vaststelling 
van hun rechten op AWBZ-zorg na 1 januari 2012. Over dat onderzoek is door het CIZ een 
rapport uitgebracht, waarop door Fokus een uitgebreide en kritische reactie is geschreven. De 
uitkomsten van het onderzoek kunnen naar de mening van Fokus niet zondermeer voor 
verdere doorrekening worden gebruikt omdat het materiaal (noodgedwongen) gebrekkig en 
onvolledig is. Dat is van belang omdat enerzijds de indicaties de rechten op zorg zullen bepalen 
voor de cliënten en anderzijds omdat de resultaten van het onderzoek door de NZa zullen 
worden gebruikt voor de doorrekening op financieel gebied. Bij de AWBZ-indicatie blijft ook een 
deel van de ADL-assistentie buiten beschouwing, namelijk die zorg die ten laste van Wmo of 
Zvw zou moeten komen en zorgelementen waarvoor in het geheel geen financiering meer is. 
Het CIZ-rapport geeft dus onvoldoende overzicht van de gevolgen voor cliënten van de AWBZ-
financiering.  
 
Het CVZ bracht een rapport uit over de gewenste deelbaarheid van AWBZ-functies in een deel 
naturazorg, door Fokus in en om de woning te leveren, en een deel op basis van pgb-
financiering door de cliënt zelf te organiseren zorg buiten de woning. Het CVZ concludeerde dat 
deelbaarheid mogelijk is, maar omvangrijke wijziging van administratieve systemen vereist voor 
een moeilijk te bepalen doelgroep. Fokus reageerde instemmend op de hoofdlijnen van het 
rapport. 
 
In 2010 heeft Fokus zich intensief voorbereid op de administratieve voorschriften en vereisten 
van de AWBZ, samen met het zorgkantoor Groningen (Menzis). Daarbij had de procedure van 
aanbesteding en prijsvorming sterke aandacht. Eind 2010 kon worden besloten tot de aanschaf 
van een tijdsregistratiesysteem in de projecten dat aan de AWBZ-registratie-eisen zal kunnen 
voldoen. Geconstateerd moet worden dat de administratieve lasten voor alle afdelingen en voor 
de medewerkers in het primair proces zeer aanmerkelijk toenemen. 
 
In november 2010 presenteerde Fokus aan de directeur Langdurige zorg van VWS het in op-
dracht van Fokus door KPMG opgestelde rapport over toekomstscenario’s voor Fokus en het 
Fokuswonen in de AWBZ. Het rapport werd door VWS niet enthousiast ontvangen. Het 
beschrijft nauwkeurig de negatieve effecten en risico’s die optreden als het Fokuswonen zonder 
aanvullende maatregelen in de AWBZ-financiering wordt ondergebracht. VWS kondigde aan in 
2011 zelf een nader onderzoek te willen starten. 
 
Eind 2010 bestond er grote onzekerheid over de wijze waarop de overgang naar AWBZ-
financiering zal plaatsvinden en als gevolg daarvan ook over de impact op cliëntenbelangen en 
de organisatie. Tegelijkertijd vroeg het in 2009 opgestelde meerjarenbeleidsplan Versterk het 
Fokusmerk! om uitvoering. 
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Duidelijk was dat de zorg voor een toekomstbestendige en duurzame manier van financieren 
voor het Fokuswonen de hoofdprioriteit was en is. Daartoe werd een omvangrijk en complex 
intern project opgezet ter uitvoering van de geformuleerde strategie en ter voorbereiding van 
organisatie en cliënten op gewijzigde omstandigheden. Onderdeel van het project was een 
reeks intensieve bijeenkomsten van raad van bestuur met cliënten op 26 locaties in het land. In 
die bijeenkomsten bleek onder cliënten grote zorg over de toekomst. Zorg, die vooralsnog niet 
kon worden weggenomen. 
 
In het meerjarenbeleidsplan strijden veel onderwerpen om aandacht. Om tijd en aandacht 
geconcentreerd in te kunnen zetten op de meest belangrijke punten is er in 2010 voor gekozen 
de aandacht te richten op drie prioriteiten, waarvan de mogelijke overgang naar de AWBZ de 
eerste is. Tweede prioriteit kreeg de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan 
cliënten. Ondanks de hoge standaarden, valt er veel werk te verzetten om de individuele klant-
tevredenheid te verhogen als belangrijkste basis onder het Fokusconcept en de toekomst-
bestendigheid ervan. De derde prioriteit is het terugdringen van het te hoge arbeidsverzuim.  
 
 

2 Profiel van de organisatie 
 
 
2.1 Algemene identificatiegegevens  
 
Naam verslagleggende rechtspersoon  

Adres Van Iddekingeweg 33 

Postcode 9721 CB 

Plaats Groningen 

Telefoonnummer (050) 521 72 00 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41009300 

E-mailadres info@fokuswonen.nl 

Internetpagina www.fokuswonen.nl 

 
 
2.2 Structuur van de organisatie  
 
Fokus heeft als rechtspersoon de rechtsvorm van een stichting. Het doel van de stichting is 
tweeledig: enerzijds het stimuleren van vormen van zelfstandig wonen voor mensen met een 
lichamelijke handicap en anderzijds de exploitatie van dergelijke projecten door het leveren van 
de ADL-assistentie. Fokus heeft een geheel eigen en uniek concept ontwikkeld, waarin eigen 
regie van de cliënt het uitgangspunt is. 
 
De stichting wordt bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur. Statutair is geregeld dat 
(de voorzitter van) de raad van bestuur alle bestuursbevoegdheden uitoefent. De uitoefening 
van een aantal van die bevoegdheden is afhankelijk gesteld van goedkeuring door de raad van 
toezicht. Die raad houdt toezicht op het bestuur en staat hem met raad en advies bij. De raad 
heeft op grond van zijn positie een aantal eigen statutaire bevoegdheden, waaronder het aan-
stellen, honoreren en ontslaan van het bestuur en het benoemen van de accountant. 
De bevoegdhedenverdeling en de toedeling van rollen volgen de zorgbrede governancecode 
volledig. 
 
Fokus exploiteert ADL-clusters (Fokusprojecten). Die exploitatie bestaat voornamelijk uit het 
leveren van de 24-uurs oproepbare ADL-assistentie in die projecten en de ontwikkeling, het 
management en de administratie daarvan. De ADL-assistentie wordt geleverd door personeel 
dat in dienst is van Fokus. 
 
De woningen en de bijbehorende infrastructuur in Fokusprojecten zijn eigendom van woning-
corporaties. De woningen worden door cliënten rechtstreeks van de woningcorporatie gehuurd. 
Een aanhangsel bij de huurovereenkomst regelt de verhouding van de huur van de woning tot 
de assistentieverlening door Fokus. De samenwerking tussen Fokus en de woningcorporatie is 
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geregeld in de volgens subsidievoorwaarden voorgeschreven samenwerkingsovereenkomsten. 
Sinds 2009 bekostigt Fokus ten laste van de subsidieparagraaf ADL-assistentie het onderhoud, 
de reparatie en de vervanging van de collectieve voorzieningen die deel uitmaken van de infra-
structuur, waaronder het alarm-intercomsysteem en het hoog-laagbad in de ADL-eenheid. 
 
Fokus is de grootste en de enige landelijke aanbieder van assistentieverlening in ADL-clusters 
(Fokusprojecten). Fokus telde in 2010 93 projecten. In ieder Fokusproject geeft een locatie-
manager leiding aan een team van ongeveer twintig ADL-assistenten. De Fokusprojecten zijn 
ingedeeld in zes regio’s, ieder met een eigen regiomanager, direct onder de raad van bestuur.  
 
Vanuit het hoofdkantoor in Groningen en het regiokantoor Utrecht wordt de assistentieverlening 
beleidsmatig, administratief en secretarieel ondersteund. Naast de financiële, de personeels- 
en salarisadministratie kent Fokus een eigen ICT-sectie voor de complexe en landelijke 
ontwikkeling en beheersing van lokale dataverwerking op de servers te Groningen en de 
verwerking ervan tot bruikbare managementinformatie. De bestuurssecretaris geeft leiding aan 
de sectie Communicatie. De stafafdeling Fokuswonen, Kwaliteit en Onderzoek levert advies en 
ondersteuning aan Fokusprojecten op het vlak van inhoud van assistentieverlening en aan 
woningcorporaties rond de toepassing van subsidievoorwaarden, programma’s van eisen en 
onderhoud en vervanging van infrastructuur. Bouwkundigen ondersteunen woningcorporaties 
bij de nieuwbouw en uitbreiding van Fokusprojecten. De stafafdeling Personeel en Organisatie 
levert ondersteuning aan de regio’s in de personen van adviseurs P&O en Werving en Selectie. 
De sectie Scholing en Opleiding verzorgt de eenjarige opleiding voor nieuwe ADL-assistenten 
en maatwerkcursussen op onderwerpen die met de dagelijkse uitvoering van ADL-assistentie 
samenhangen, waaronder transfercursussen en -trainingen rond ongewenst gedrag. 
 
Zie voor de organisatorische structuur het onderstaande organogram.  
 

 
 
Op grond van de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen kent Fokus een cliëntenraad, 
de Cliëntenraad Fokus (CRF). De medezeggenschap van medewerkers vindt plaats door de 
ondernemingsraad (OR). Beide organen kennen een eigen reglement, waarin de wettelijke 
bevoegdheden en de werkwijzen zijn verankerd.  
Fokus is bij het CIBG bekend als organisatie met een toelating voor persoonlijke verzorging, 
verpleging en begeleiding in het kader van de AWBZ, maar maakte van die toelatingen in 2010 

raad van toezicht 

raad van bestuur Ondernemingsraad Cliëntenraad Fokus 

FEAZ/Controlling 

Personeel en Organisatie Fokuswonen, Kwaliteit en Onderzoek 

regio II regio I 

project 1.1 

project 1.2 

project 1.3 

project 1.4 

project 1.5 

project 2.1. 

project 2.2 

project 2.3 

project 2.4 

project 2.5 

  

(directie)secretariaat 

regio III regio IV regio V regio VI 

project 3.1 

project 3.2 

project 3.3 

project 3.4 

project 3.5 

 

project 4.1 

project 4.2 

project 4.3 

project 4.4 

project 4.5 

 

project 5.1 

project 5.2 

project 5.3 

project 5.4 

project 5.5 

 

project 6.1 

project 6.2 

project 6.3 

project 6.4 

project 6.5 

 

bestuurssecretaris 

Communicatie 



 8 

geen gebruik. Over het jaar 2010 zijn door Fokus geen productieafspraken gemaakt met de 
zorgkantoren en is evenmin ten laste van de AWBZ zorg geleverd. 
 
De in Fokusprojecten geleverde ADL-assistentie wordt sinds 1994 door het CVZ gesubsidieerd 
op grond van de paragraaf ADL-assistentie van de Regeling Subsidies AWBZ (of de voor-
gangers daarvan ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ)). Tot 1994 
vond bekostiging plaats door bedrijfsverenigingen op grond van het Besluit AAW/ADL, ten laste 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. 
 
 
2.3 Kerngegevens 
 
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

Fokus verleent ADL-assistentie aan huurders van / cliënten in ADL-clusterwoningen (Fokus-
woningen). ADL-assistentie is cliëntgestuurde persoonlijke assistentie bij algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL), die de cliënt als gevolg van een lichamelijke functiebeperking niet 

zelf kan doen. Het kan hierbij gaan om assistentie bij lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden, 

verplaatsingen in en om het huis, toiletbezoek, eten en drinken, verpleegtechnische 

handelingen en hand- en spandiensten. 

 
Alle ADL-assistentie wordt verleend op afroep (tenzij met de cliënt op zijn verzoek een afspraak 

is gemaakt) en op aanwijzing van de cliënt. De cliënt bepaalt het tijdstip waarop en de inhoud 

van de ADL-assistentie. Daardoor heeft hij de regie in handen. De ADL-assistentie is 24 uur per 

etmaal beschikbaar.  

 

Als kwaliteitseis geldt dat in negen van de tien oproepen de assistentie binnen vijftien minuten 

na de oproep daadwerkelijk wordt verleend; bij alarmoproepen binnen drie tot vijf minuten. Zo 

heeft de cliënt maximale mogelijkheid en vrijheid om zijn dagritme zelf te bepalen en te leven 

zoals hij dat wil. 

Fokus is daarmee specialist in cliëntgestuurde assistentieverlening van hoge kwaliteit in klein-

schalige projecten van zelfstandig wonen, geïntegreerd in een gewone woonwijk, waarbij 

wonen en zorg financieel is gescheiden en met eigen regie van de cliënt. 

  
Fokus biedt geen huishoudelijke verzorging, specialistische verpleging (als er verpleegkundig of 
medisch inzicht vereist is) of begeleiding (buiten de hand- en spandiensten). De cliënt kan 
daarvoor een beroep doen op de thuiszorg of kiezen voor een persoonsgebonden budget 
(pgb), evenals voor ADL-assistentie buiten de woning (bijvoorbeeld op het werk, op school of 
tijdens vakantie). Die pgb-mogelijkheden buiten of naast de Fokus assistentie zijn voor de 
cliënten van zeer groot belang om een zo groot mogelijke mate van onafhankelijkheid te 
kunnen bereiken.  
 
De ADL-assistentie van Fokus valt niet onder de reikwijdte van de toelatingen AWBZ. De 
subsidieregeling is een voorliggende voorziening voor de AWBZ. Voor assistentie en zorg die 
niet ten laste van de subsidieregeling wordt verleend, kan de cliënt op grond van een daartoe 
strekkende indicatie een beroep doen op de AWBZ. 
 
De verlening van ADL-assistentie is de kernactiviteit van Fokus. Op grond van de subsidie-
paragraaf ontvangt Fokus per uur daadwerkelijk verleende assistentie een uurtarief van het 
College voor zorgverzekeringen (CVZ) tot aan een bij subsidieverlening vastgesteld maximum. 
Het uurtarief over 2010 was kostendekkend afgesproken. Het uurtarief dekt de kosten van de 
24-uurs beschikbaarheid van ADL-assistenten in Fokusprojecten, waardoor het uurtarief afwijkt 
van de in de AWBZ gebruikelijke tarieven. Over het maximum aantal te vergoeden uren is 
enige malen intensief met het CVZ gesproken. Uiteindelijk is tot tevredenheid van beide partijen 
daarover een afspraak tot stand gekomen. 
 
Vanuit de Fokusprojecten verleent Fokus op beperkte schaal assistentie die door cliënten zelf 
wordt betaald, voornamelijk uit een pgb. Het gaat dan om assistentie buiten het Fokusproject 
aan Fokuscliënten, of aan derden die beperkt assistentie op afspraak inkopen. 
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Voor de advisering bij nieuwbouw van Fokusprojecten en bij vervanging van infrastructuur 
ontvangt Fokus van woningcorporaties een vergoeding. 
 
2.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
Het aantal Fokusprojecten bedroeg eind 2010: 93. Het aantal woningen per 31 december 2010 
bedroeg 1.298. Dit zijn er 14 meer dan per 31 december 2009. Ultimo 2010 waren er 1.283 
cliënten. Over 2010 zijn in totaal 1.242.329 uren ADL-assistentie geleverd. 
 
De totale opbrengsten over 2010 bedragen € 68.822.214 (inclusief rentebaten, opbrengsten uit 
pgb-dienstverlening en advieskosten). 
 
Het aantal medewerkers per einde verslagjaar was 2.401; omgerekend naar fte’s 1.510,24. 
 
2.3.3 Werkgebied 
Het werkgebied van Fokus omvat heel Nederland. In alle provincies zijn Fokusprojecten te 
vinden. De vestigingsplaatsen zijn te vinden op www.fokuswonen.nl. 
 
 
2.4 Samenwerkingsrelaties 
 
- Het College voor zorgverzekeringen voert de subsidieparagraaf ADL-assistentie uit en ziet toe 
op een correcte uitvoering van de subsidiebepalingen. In 2010 vond een aantal malen overleg 
plaats over de subsidieverlening, vooral gericht op een zorgvuldige prognose van het aantal te 
verlenen uren. 
 
- Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd over een aantal eigen meldingen van 
incidenten of calamiteiten gecorrespondeerd, welke steeds positief konden worden afgerond. 
 
- Met de Arbeidsinspectie vond voor een aantal projecten overleg plaats over de arbeids-
omstandigheden. 
 
- Samengewerkt wordt met woningcorporaties, eigenaars van ADL-clusters. In de samen-
werkingsovereenkomst tussen Fokus en woningcorporaties is geregeld dat de woningcorporatie 
de woningen bouwt en voor de doelgroep gereserveerd houdt en dat Fokus voor de ADL-
dienstverlening zorg draagt. 
 
- Met het ministerie van VWS (afdeling Langdurige zorg) vond regelmatig overleg plaats over 
de toekomst van de subsidieregeling. In een zogenoemd Breed Overleg over de door VWS 
gewenste overgang naar reguliere bekostiging uit de AWBZ werd deelgenomen, samen met de 
twee andere aanbieders, het CVZ, ZN, het CIZ, de NZa en vertegenwoordigers van cliënt-
organisaties. 
 
- Met enkele Roc’s zijn contracten gesloten over een bijdrage van deze colleges in de scholing 
van nieuwe ADL-assistenten. 
 
- Met de firma’s Terberg en Isolectra zijn contracten gesloten met betrekking tot levering, 
onderhoud en reparatie van de alarm-intercomsystemen in de Fokusprojecten. 
 
- Met de firma Arjo werd een contract gesloten met betrekking tot levering en onderhoud van 
hoog-laagbaden in de ADL-eenheden. 
 
- De ArboUnie Nederland is contractspartner ter uitvoering van de taken van een arbodienst. 
 
- Met Step loopt een contract voor de begeleiding van medewerkers met klachten over het 
bewegingsapparaat. 
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- Internationale contacten bestaan met Fokusorganisaties in België, een initiatief in Frankrijk, 
een initiatief in Tsjechië en een soortgelijk initiatief in Albanië. 
 
- Met de vakorganisaties AbvaKabo en CNV/Publieke Zaak wordt jaarlijks gesproken over een 
nieuwe Fokus-cao en vindt regelmatig overleg plaats over collectieve werknemers-
aangelegenheden. 
 
- Fokus is lid van de werkgeversvereniging AWVN, ter ondersteuning van het cao-proces en 
voor de uitvoering van de functiewaardering. 
 
- Met cliëntorganisaties is lokaal en landelijk veelvuldig contact, gericht op voorlichting en over-
leg over opzet en uitvoering van het Fokuswonen en in het kader van belangenbehartiging. 
 
- Met verwijzers als revalidatiecentra, MEE-organisaties en verpleeghuizen wordt contact 
onderhouden over door te verwijzen cliënten. 
 
- Er is beperkt contact met collega aanbieders. Met de twee andere aanbieders van ADL-
assistentie wordt overlegd in het (kader van het) Breed Overleg met het ministerie; met aan-
bieders van gehandicaptenzorg wordt incidenteel overlegd over taakafbakening en te delen 
informatie. Zo is met de organisatie Noorderbrug overlegd over mogelijkheden van een tijdelijke 
samenwerking rond een nieuw project. 
 
- Met het zorgkantoor Groningen (Menzis) is veelvuldig overlegd over de aanstaande relatie 
tussen Fokus en zorgkantoor en over de administratieve implicaties van de AWBZ, waaronder 
de procedures van aanbesteding, administratieve verantwoording en bekostigingsregels. 

 
 
3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 
 
 
3.1 Normen voor goed bestuur 
 
Fokus past de principes van de zorgbrede governancecode volledig toe. Een en ander is 
geborgd in de statuten en bijbehorende reglementen, waarin rollen, taken en bevoegdheden 
zijn vastgelegd. 
 
 
3.2 Raad van bestuur / directie 
 
Het bestuur van Fokus wordt gevormd door een eenhoofdige raad van bestuur. De bestuurder / 
voorzitter raad van bestuur functioneert op basis van de statutaire bevoegdheden, waarbij nauw 
wordt samengewerkt met het managementteam dat bestaat uit de regiomanagers, de (drie) 
managers van stafafdelingen en de bestuurssecretaris. De bestuursbesluiten worden in een 
register vastgelegd. 
 
Bij de vaststelling van de bezoldiging is door de raad van toezicht de Beloningscode voor 
bestuurders in de zorg (BBZ) gehanteerd, zoals deze is overeengekomen tussen de NVTZ en 
de NVZD. 
 
De functie van voorzitter raad van bestuur wordt uitgeoefend door de heer mr. O. Jongsma te 
Ureterp. In 2010 vervulde hij geen nevenfuncties. 
 
 
3.3 Toezicht – de raad van toezicht 
 
De raad van toezicht besloot in 2009 dat één van de ingrediënten van de professionalisering 
van bestuur en toezicht van Fokus zou moeten bestaan uit de vorming van een geheel nieuwe 
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raad van toezicht, waardoor ervaring en deskundigheid kon worden binnengehaald die paste bij 
een nieuwe fase in de ontwikkeling van het toezicht binnen Fokus.  
 
De voorzitter van de raad, mevrouw M. Teunissen - te Pas, nam in 2009 afscheid, nadat zij 35 
jaar aan Fokus was verbonden in bestuurs- en toezichthoudende functies. Tijdens het 
symposium ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Fokus (november 2009) ontving zij uit 
handen van de staatssecretaris van VWS, mevrouw J. Bussemaker, de versierselen behorend 
bij ridder in de orde van Oranje-Nassau. Zij werd opgevolgd door mr. J.M. Bal te Amersfoort. 
Tezelfdertijd verliet de heer K. Koning de raad, eveneens na een jarenlange bijdrage aan 
bestuur en toezicht van Fokus. Hij werd opgevolgd door de heer H.W.H.M. van Kesteren RA. 
Eind 2010 verlieten de heren H.G.J. Teisman (lid op voordracht van de OR) en mr. J.M. 
Lenards (lid op voordracht van de cliëntenraad) de raad. Ook deze leden waren jarenlang aan 
Fokus verbonden. 
 
In deze vacatures is in 2011 voorzien. Bij de werving is gebruik gemaakt van door de raad op-
gestelde profielen van de raad en van de vacante functie. In genoemde profielen is 
gewaarborgd dat steeds voldoende en gedifferentieerde deskundigheid in de raad van toezicht 
aanwezig is, gericht op taak en rol van deze raad. Voor het oproepen van kandidaten is 
geadverteerd in de NRC en in de Volkskrant.  
De werving van de voorzitter stond onder leiding van een adviseur van Twynstra Gudde, die 
ook het voorafgaande professionaliseringstraject had begeleid. Voor het overige werd 
geselecteerd door een commissie uit de raad van toezicht en de raad van bestuur.  
De benoemingen vonden plaats door de raad van toezicht nadat de kandidaten kennis hadden 
gemaakt met de ondernemingsraad en de cliëntenraad en deze raden hun gevoelens omtrent 
de te benoemen kandidaat kenbaar hadden gemaakt. 
 
De leden van de raad zijn alle aangemeld als lid van de NVTZ. 
 
De raad kent een auditcommissie (advisering bestuur op financiële strategie en financieel 
beleid, contact met de accountant, voorbereiding en verdieping financieel toezicht op de 
bestuurder) en een remuneratiecommissie (beloning bestuurder), welke laatste commissie 
tevens de jaarlijkse beoordeling verzorgt van de bestuurder. De beoordeling vindt plaats aan de 
hand van vooraf opgestelde criteria en in eerdere gesprekken gemaakte afspraken. Beide 
commissies bestaan uit ieder twee leden. 
 
Voor de beloning van toezichthouders heeft de raad van toezicht besloten zich te conformeren 
aan de richtlijnen van de NVTZ. 
 
In 2010 vergaderde de raad van toezicht zes maal, in alle gevallen woonde de bestuurder de 
vergaderingen bij, met uitzondering van die delen van de vergadering waarin de raad over het 
eigen functioneren sprak of de beoordeling van de bestuurder voorbereidde. 
 
In de statuten zijn regels opgenomen die waarborgen dat de leden van de raad hun functie 
onafhankelijk kunnen uitvoeren. 
In de vergadering waarin de jaarstukken worden behandeld en vastgesteld wordt tevens met de 
accountant gesproken, die zijn bevindingen uit de jaarcontrole en gesprekken met de 
bestuurder daarover toelicht. Deze vergadering wordt voorbereid door de auditcommissie, die 
daartoe de accountant ontvangt in aanwezigheid van bestuurder en controller. 
 
De raad van toezicht ontvangt omtrent de prestaties van de organisatie twee maal per jaar een 
financiële rapportage en een rapportage over een grote hoeveelheid managementindicatoren, 
waaronder indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening. De raad van bestuur 
informeert de raad schriftelijk over de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen en stelt 
op hoofdlijnen de gevoerde of te voeren strategie ter discussie. De raad ontvangt tevens 
rapportages over treasury. 
 
In het voorjaar van 2010 heeft de raad van toezicht uitvoerig stilgestaan bij de door de raad van 
bestuur te voeren strategie in het overleg met het ministerie over de door dat ministerie 



 12 

gewenste overgang van subsidieregeling naar AWBZ-financiering. Conclusie was dat de focus 
gericht moet zijn op blijvende realisatie van het Fokusconcept als unieke mogelijkheid voor 
mensen met een lichamelijke handicap in eigen regie een eigen vrij en onafhankelijk leven te 
kunnen leiden. Niet de aard van de financiering (subsidie of reguliere AWBZ-financiering) is van 
belang, wel de vraag of die financiering de uitgangspunten voldoende accommodeert. Dat 
onderwerp heeft vervolgens ook menige vergadering beheerst, gelet op de impact en het 
belang van de te nemen maatregelen en in te nemen standpunten: waaronder de rapporten van 
het CIZ en het CVZ en het in opdracht van Fokus opgestelde rapport van KPMG. 
 
De raad van toezicht is geïnformeerd over de uitkomsten van het medewerkertevredenheids-
onderzoek dat door Effectory onder alle medewerkers van Fokus is uitgevoerd.  
 
De raad van toezicht keurde de bestuursbesluiten ter vaststelling van de jaarrekening 2009 en 
van de begroting 2011 goed. Over het jaar 2009 werd de bestuurder decharge verleend voor 
het gevoerde beleid. 
 
De raad van toezicht ontving de voorzitter van de Klachtencommissie cliënten en de cliënten-
vertrouwenspersoon, ter toelichting op hun respectieve jaarverslagen. 
 
De samenstelling van de raad van toezicht was per december 2010 als volgt: 
- De heer mr. J.M. Bal (voorzitter) 
- Mevrouw drs. J.M.T. van den Brink 
- De heer H.W.H.M. van Kesteren RA 
- De heer H.G.J. Teisman tot 31-12-2010 (secretaris) 
- De heer mr. J.M. Lenards tot 31-12-2010 
 
 
3.4 Bedrijfsvoering 
 
Fokus werkt met een eigen planning- en controlcyclus die jaarlijks wordt vastgesteld in relatie 
tot de externe eisen en de benodigde of gewenste interne procedures.  
Op basis van het meerjarenbeleidsplan, dat voor de periode 2009-2013 is vastgesteld, stelt de 
raad van bestuur jaarlijks een kaderbrief op. Het meerjarenbeleidsplan en de kaderbrief vormen 
de basis voor de jaarplannen en begrotingen van de regio’s en stafafdelingen. In kaderbrief en 
jaarplannen worden meetbare doelstellingen opgenomen met betrekking tot de prestaties ten 
aanzien van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van dienstverlening. 
 
Een belangrijk middel in de beheersing van de interne bedrijfsvoering zijn de periodieke 
rapportages (financieel en op een flinke reeks managementindicatoren). De raad van bestuur 
voert samen met de controller elke vier maanden managementgesprekken met de regio-
managers en stafmanagers over de financiële en niet-financiële resultaten. In 2010 is gestart 
met de realisatie van een zogenoemde BI-tool die op geautomatiseerde wijze, snel en betrouw-
baar een actueel beeld geeft op een vooraf bepaald aantal managementindicatoren, waarmee 
zowel de kwaliteit van sturing en controle verder kan worden verbeterd.  
 
In 2009 heeft er onder leiding van adviseurs van KPMG op strategisch niveau een brede risico-
analyse plaatsgevonden, mede ter toetsing van de in het meerjarenbeleidsplan gemaakte 
keuzen. Als het meest belangrijke risico is de eventuele overgang van financiering op basis van 
de huidige subsidieregeling naar AWBZ-financiering vastgesteld. Om deze mogelijke overgang 
in goede banen te leiden, zijn in 2010 ter uitvoering van het Project AWBZ, onder leiding van de 
bestuurder en een coördinatieteam, werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen analyseren 
de mogelijke veranderingen en adviseren de bestuurder omtrent te nemen maatregelen en in te 
nemen standpunten. 
 
De risicoanalyse is aan de raad van toezicht gepresenteerd. De keuze van de beleids-
prioriteiten vloeit onder meer uit deze analyse voort en is opgenomen in het jaarplan 2011.  
Periodiek wordt door de interne controleafdeling op basis van de Regeling administratieve 
organisatie en interne controle AWBZ-zorgaanbieders een operationele risicoanalyse uit-
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gevoerd. Op basis van de onderkende risico’s zijn interne audits uitgevoerd. Deze audits 
worden door de accountant gereviewed. Diens bevindingen worden ondermeer vastgelegd in 
de managementletter. De bevindingen uit deze audits worden gerapporteerd aan de raad van 
toezicht en raad van bestuur.  
 
De auditcommissie van de raad van toezicht beoordeelt samen met de raad van bestuur de 
bevindingen uit de interne en externe audits, de geformuleerde verbetervoorstellen en de 
voortgang ervan. 
 
 
3.5 Cliëntenraad 
 
De Cliëntenraad Fokus bestaat uit twaalf leden, bij voorkeur twee uit iedere regio, gekozen door 
en uit alle cliënten van Fokus. De raad vergadert beurtelings zonder en met de bestuurder en 
bestuurssecretaris over door de raad van bestuur of cliëntenraad ingebrachte agendapunten. 
Opmerkingen en adviezen van de raad worden over het algemeen door de bestuurder verwerkt 
in de te nemen besluiten. 
 
De raad functioneert op basis van een eigen reglement. De raad communiceert met zijn achter-
ban via het cliëntenblad Infokus, via een eigen website met een forum en met een Club van 60, 
een contactgroep van cliënten die om reacties en meningen wordt gevraagd over aangelegen 
onderwerpen. De raad dient jaarlijks een begroting in voor de eigen kosten en werkzaamheden, 
welke over het algemeen ongewijzigd wordt overgenomen in de begroting van de organisatie. 
In 2010 is besloten is tot aanstelling van een ambtelijk secretaris voor de raad. 
 
Voor het geval raad en bestuur niet tot overeenstemming mochten komen, beschikt Fokus over 
een onafhankelijke vertrouwenscommissie, zoals voorgeschreven in de wet. De commissie is in 
2010 niet actief geweest. 
 
Uit de evaluatie blijkt dat raad en bestuur goed en in een hoge mate van onderling vertrouwen 
samenwerken. 
 
 
3.6 Ondernemingsraad  
 
De ondernemingsraad van Fokus wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
Met de raad bestond in 2010 een vruchtbare samenwerkingsrelatie. 
 

 
4 Beleid, inspanningen en prestaties 
 
 
4.1 Meerjarenbeleid  
 
Fokus beschikt over een meerjarenbeleidsplan 2009-2013 met de titel: Versterk het Fokus-
merk!.In dat beleidsplan is de missie van Fokus geformuleerd: 
Fokus wil bijdragen aan de praktische realisatie van woonconcepten voor mensen met een 
zware lichamelijke handicap, waardoor zij vrij, onafhankelijk en zelfstandig kunnen wonen en 
leven, als voorwaarde tot een volwaardige en ongehinderde maatschappelijke participatie, zo-
als ieder zónder functiebeperking. 
 
De kernwaarden van Fokus zijn: 
- eigen regie van de cliënt en diens eigen verantwoordelijkheid; 
- dienstverlening, geen ‘zorg’; 
- cliënt/vraagsturing naar tijdstip, inhoud en werkwijze; 
- klanttevredenheid is meetpunt voor kwaliteit en succes van Fokus; 
- beroepshouding ADL-assistent is gericht op regie bij de klant en kwaliteit; 
- scheiden ‘wonen en zorg’; kleinschaligheid, woning is het eigen domein van de klant. 
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4.2 Algemeen beleid verslagjaar 
 
In het jaarplan 2010 zijn ter uitvoering van het meerjarenbeleidsplan de volgende punten 
geformuleerd. 
 
De kaderbrief 2010 geeft de centraal te behalen specifieke doelen aan, terwijl in jaarplannen 
voor elke organisatorische eenheid de daaruit afgeleide acties zijn opgenomen.  
 
In 2010 stonden kwaliteit van de dienstverlening, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, groei 
en een toekomstbestendige financiering van het dienstverleningconcept centraal.  
 
In 2010 is de groei van het aantal Fokuswoningen, met uitzondering van de reeds goed-
gekeurde nieuwbouwprojecten, beperkt tot de voorbereiding van de bouw van één nieuw 
cluster. Dit is het gevolg van het stopzetten van de bouwsubsidies voor ADL-clusters door de 
overheid per 1 januari 2009. In 2010 werd duidelijk dat de bouw van nieuwe Fokusprojecten 
afhankelijk wordt van de financiële middelen van woningcorporaties en gemeenten. Het is de 
vraag of corporaties en gemeenten hiervoor voldoende geld willen vrijmaken. Voor mensen met 
een lichamelijk beperking betekent dit dat er langere wachttijden kunnen gaan ontstaan voor 
het Fokuswonen. 
 
In 2010 is gestart met een project Verbetering kwaliteit dienstverlening waarbij de nadruk is 
komen te liggen op het uitwisselen van goede praktijkervaringen binnen de eigen organisatie. 
Dit project heeft geresulteerd in het besluit om op middenkaderniveau praktijkervaringen te 
delen, zowel door fysieke als digitale uitwisseling. 
 
In 2010 zijn de Algemene voorwaarden vastgesteld en gecommuniceerd met de zittende 
cliënten. Sinds augustus 2010 gelden de algemene voorwaarden voor alle cliënten.  
 
Fokus werkt vanuit haar reguliere kwaliteitscyclus met een set van interne kritische prestatie-
indicatoren. Voor elke indicator zijn in de kaderbrief 2010 normen geformuleerd die richting 
geven aan de inspanningen en de prestaties. De managementinformatie laat maandelijks zien 
hoe de prestaties zich verhouden tot de plannen.  
Fokus heeft normen vastgesteld voor de volgende indicatoren: 
- arbeidsverzuim 
- cliëntevaluatiegesprekken 
- economische en juridische leegstand 
- gecertificeerde ADL-assistenten 
- indirecte kosten ten opzichte van directe kosten 
- uitzenduren 
- productiviteit 
- rapportcijfer cliënttevredenheid 
- verloop medewerkers 
- wachttijden 
- administratie conform EVA-beleid op orde 
- harde kandidaten op wachtlijst 
- gemiddelde duur door indicatietraject 
- aantal nieuwe projecten 
- productie 
- zorgzwaartestijging 
- indirecte uren 
- locatiemanagement per project 
- kostprijs per verleend uur 
- restant verlofuren 
- verlofstuwmeer 
- geregistreerde afspraken stuwmeer 
- beoordeling- en ontwikkelingsgesprekken. 
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4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid  
 
Fokus heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat is opgebouwd vanuit HKZ van de Stichting 
Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling zorg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Fokus is 
beoordeeld door Lloyds Register. Fokus is HKZ-gecertificeerd (Gehandicaptenzorg).  
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Fokus gaat uit van de verbetercyclus (plan – do – check 
– act).  
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt ondersteund door een applicatie waarmee ook de 
verbeteracties worden ondersteund. Deze applicatie wordt gebruikt voor alle proces-
beschrijvingen in de organisatie en voor het documentbeheersysteem. Het betreft de processen 
voor de administratieve organisatie en alle procesbeschrijvingen voor het primaire proces en de 
ondersteunende processen. De applicatie is toegankelijk vanuit de beide Fokuskantoren, alle 
Fokusprojecten en voor ambulant werkende functionarissen vanuit huis en onderweg. In de 
applicatie staan ook de checks en de verbeterplannen.  
 
Fokus heeft een intern auditteam als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het 
team werkt met een cyclisch programma voor drie jaar. Het team bezoekt zowel de kantoren 
als de Fokusprojecten en levert rapportages op van de bevindingen waarmee de 
verantwoordelijke managers verbeteracties uitzetten. Ook worden heraudits uitgevoerd om na 
te gaan of en hoe de verbeteracties zijn uitgevoerd en of die daadwerkelijk tot de beoogde 
verbeteringen hebben geleid. De rapportages van de interne audits zijn vindbaar in de eerder-
genoemde applicatie. 
 
Naast de interne audits wordt door Lloyds Register twee keer per jaar een surveillancebezoek 
uitgevoerd. Deze bezoeken vinden plaats bij steeds wisselende Fokusprojecten. Het 
surveillancerapport leidt tot afspraken over verbeteracties die worden uitgevoerd door de 
verantwoordelijke managers.  
Fokus voert jaarlijks een directiebeoordeling uit over het kwaliteitsmanagementsysteem.  
Elke drie jaar wordt door een onafhankelijke organisatie een tevredenheidmeting uitgevoerd 
onder alle cliënten en onder alle medewerkers.  
 
Fokusmedewerkers worden betrokken bij het kwaliteitsmanagementsysteem door bekend-
making van de resultaten van de audits en tevredenheidmetingen en door deelname aan zowel 
interne als externe audits. De resultaten van de tevredenheidmetingen onder cliënten en onder 
medewerkers worden gebruikt in de jaarplannen van elke organisatorische eenheid. Over de 
uitvoering van de plannen wordt gerapporteerd in de managementgesprekken.  
 
Het kwaliteitsbeleid van Fokus wordt kenbaar gemaakt en begrepen in de organisatie door de 
nadruk die Fokus legt op het willen leveren van kwalitatief goede assistentie waarbij de 
beoordeling van de prestaties nadrukkelijk ligt bij de individuele cliënt. Hiermee wordt duidelijk 
dat iedere medewerker die betrokken is bij het primaire proces en de ondersteunende 
processen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de prestaties. 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt continu onderhouden door een functioneel applicatie-
beheerder die als spin in het web met alle proceseigenaren, procesmanagers en auteurs 
contacten onderhoudt over de procesbeschrijvingen en de documenten voor actualisatie, 
verbetering en aanvulling en voor het verbeteren van de vindbaarheid en de toegankelijkheid 
van het systeem. Voor de procesbeschrijvingen is gekozen voor een aanpak waarin voor elke 
activiteit duidelijk is, wie verantwoordelijk is en wat de input en output is.  
 
In 2010 is een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Er zijn voorbereidingen 
getroffen voor de uitvoering van het cliënttevredenheidsonderzoek dat vanaf februari 2011 
wordt uitgevoerd.  
 
De interne audits zijn volgens planning uitgevoerd evenals de directiebeoordeling. Belangrijke 
verbeterpunten waren de implementatie van het beoordeling- en ontwikkelinstrument voor uit-
voerende medewerkers, de actualisatie en verbetering van het beleid met betrekking tot een-
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voudige verpleegtechnische assistentie en de totstandkoming van de dienstverlenings-
overeenkomst. 
 
Fokus heeft in 2010 een concept meerjaren informatiseringsplan opgesteld waarin aandacht is 
voor informatiebeveiliging. Beschikbaarheid van gegevens is in de architectuur van Fokus-
systemen afgedekt door redundantie en back-up. Fysieke back-ups worden buiten de muren 
van de organisatie bewaard. In 2010 is de beveiliging tegen virussen en spam (firewall, detectie 
van virussen) vernieuwd. Informatiebeveiliging heeft binnen Fokus steeds meer aandacht. Het 
is voor zowel 2010 als 2011 onderwerp in het jaarplan ICT.  
 
De kantoren Groningen en Utrecht zijn voorzien van maatregelen ter brandbeveiliging (brand-
meldcentrale, ontruimingsplan en BHV) en voldoen volledig aan de wettelijke eisen. Het 
technisch onderhoud wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Voor de doormelding van 
brand is een overeenkomst afgesloten met een particuliere meldkamer. Voor het aanvalsplan 
zijn afspraken gemaakt met de plaatselijke brandweer en zijn technische maatregelen 
genomen. Voor de kantoren is een BHV-organisatie beschikbaar en worden regelmatig op-
leidingen gevolgd (allen zijn gecertificeerd). Er worden regelmatig oefeningen gehouden voor 
de gebruikers van de kantoren en de BHV-medewerkers. 
 
Voor de Fokusprojecten is beleid voorgesteld dat nog nader zal worden geïmplementeerd om 
te voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
 
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 
 
4.4.1 Kwaliteit van assistentie 
Fokus biedt assistentie aan mensen met een zware lichamelijke handicap die zelfstandig 
wonen in een woning die de cliënt zelf huurt van een woningcorporatie. 90% van de cliënten 
van Fokus heeft als primaire grondslag een lichamelijke beperking, 10% heeft een somatische 
aandoening. De cliënten zijn in de regel ouder dan 18 jaar vanwege het zelfstandig kunnen 
huren van een sociale huurwoning. Het Fokuswonen is geen vorm van verblijf als bedoeld in de 
AWBZ-regelgeving.  
Fokus heeft geen bemoeienis met de inrichting van het leven van een cliënt, evenmin met diens 
gezondheidssituatie. Fokus heeft dus ook geen bemoeienis met wat cliënten thuis of in het 
maatschappelijke leven doen. 
Fokus verleent ADL-assistentie in en om de woning op afroep en op aanwijzing van de cliënt. 
ADL-assistentie is een pakket dat overeenkomt met de AWBZ-functie persoonlijke verzorging, 
een deel van de functie verpleging en een deel van de functie begeleiding, enkele activiteiten 
uit de Wmo en uit de Zvw. 
 
Fokus verleent cliëntgestuurde assistentie aan mensen met een zware lichamelijke handicap 
die zelfstandig wonen en leven. De cliënt bepaalt wanneer de uitvoerende medewerker de 
assistentie komt geven, wat er dan moet gebeuren en hoe de medewerker de assistentie uit-
voert. Alle assistentie wordt op afroep en op aanwijzing van de cliënt geleverd.  
 
De door patiënten / cliënten, toezichthouders, zorgaanbieders, beroepsbeoefenaren, 
verzekeraars en VWS gezamenlijk ontwikkelde prestatie / kwaliteitsindicatoren sluiten on-
voldoende aan op het dienstverleningsconcept van het Fokuswonen. Fokus neemt geen zorg-
taken over van haar cliënten en kan dus ook geen verantwoording afleggen over verantwoorde 
zorg. Wel voor verantwoorde assistentieverlening. Het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg gaat 
uit van cliënten met een beperkte sociale zelfredzaamheid in een verblijfssetting. Het 
Kwaliteitskader verantwoorde zorg van de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) sluit niet 
aan op het dienstverleningsconcept van Fokus omdat het uitgaat van geplande dienstverlening 
en zorgtaken. Een en ander betekent dat zowel de zorginhoudelijke indicatoren als de meting 
van de klantervaringen geënt op de systematiek van de CQ-index onvoldoende aansluiten op 
de Fokuspraktijk, waardoor de meetmethode onbetrouwbare informatie zal opleveren. 
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Fokus wil wel graag transparant zijn en heeft voor de meting van de klantervaringen een zeer 
uitgebreide vragenlijst laten ontwikkelen waarin relevante onderwerpen en vragen vanuit de 
CQ-index van de VVT zijn meegenomen. De thema’s voor zorginhoudelijke indicatoren voor 
lichamelijk gehandicapten sluiten niet aan omdat deze betrekking hebben op verblijfszorg en 
dagbesteding, terwijl Fokus assistentie verleent in de thuissituatie van een cliënt die zelfstandig 
woont en geheel de eigen regie voert. Voor de zorginhoudelijke indicatoren lichamelijk 
gehandicapten die wel voor ambulante zorg van toepassing zijn, is een aantal indicatoren niet 
van toepassing omdat de regie over de assistentievraag volledig bij de cliënt ligt.  
 
Uit de meting van de cliënttevredenheid in 2008 zijn onderstaande verbeterpunten vastgesteld, 
die in de jaarplannen zijn opgenomen: 
-  inwerken van nieuwe ADL-assistenten; 
-  bejegening door ADL-assistenten; 
-  rol en functioneren van locatiemanagers; 
-  wachttijden en de inzet van personeel; 
-  eenvoudige verpleegtechnische assistentie; 
-  het functioneren van alarm-intercominstallaties; 
- verbetering van de badkamers in de woningen. 
 
In 2010 zijn op deze thema’s de volgende resultaten geboekt: 
- Er zijn nieuwe inwerkprogramma’s gemaakt. 
- Bejegening is een speerpunt in het project Verhogen kwaliteit dienstverlening. 
- Wachttijden worden gevolgd in de managementinformatie; en bij niet halen van de 

prestatie-indicator worden maatregelen getroffen om wachttijden terug te dringen. 
- Het beleid eenvoudige verpleegtechnische assistentie is geactualiseerd en de scholing 

voor nieuwe uitvoerende medewerkers is op dit onderwerp uitgebreid. 
- Er zijn ruim 30 intercominstallaties vernieuwd. 
- In enkele Fokusprojecten zijn de badkamers in de woningen gerenoveerd. 
 
Door de assistentieverlening op afroep is de tijdigheid ervan gewaarborgd. In noodsituaties is 
de Fokusmedewerker binnen drie tot vijf minuten bij de cliënt in huis. Dit is mogelijk vanwege 
de clustering van Fokuswoningen die op loopafstand van elkaar en van de ADL-eenheid zijn 
gesitueerd in een gewone woonwijk. 
 
De aspecten met betrekking tot veiligheid zijn onder andere geborgd in het transferbeleid, het 
beleid ten aanzien van eenvoudige verpleegtechnische assistentie en het vobobeleid. 
 
De kwaliteitsgegevens van Fokus worden nu nog niet op aangeleverd via www.zichtbarezorg.nl 
en kunnen om die reden niet worden doorgeleverd aan DigiMV. Fokus onderneemt initiatieven 
om voor de ADL-clusters een set zorginhoudelijke indicatoren te ontwikkelen en een passende 
CQ-index. 
 
4.4.2 Klachten  
Fokus biedt verschillende mogelijkheden van klachtenbehandeling. Naast behandeling van 
klachten ‘in de lijn’, is er een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) beschikbaar die 
de cliënt kan inroepen om hem te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van een klacht. De 
CVP kan ook een bemiddelende rol vervullen. 
 
Tenslotte is er de onafhankelijke Klachtencommissie cliënten van Fokus, die is vormgegeven 
op grond van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector. De klachtencommissie bestaat uit een 
voorzitter met juridische achtergrond en twee leden, en wordt ondersteund door een ambtelijk 
secretaris.  
 
Over de verschillende klachtmogelijkheden is een folder uitgebracht die aan nieuwe cliënten en 
bij vernieuwing van de folder ook aan de huidige cliënten wordt uitgereikt. Het reglement van de 
klachtencommissie wordt op eerste verzoek aan de cliënt toegestuurd. Het ligt ook ter inzage in 
de ADL-eenheid. 
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Zowel de Klachtencommissie cliënten als de CVP brengt een eigen jaarverslag uit. Het jaar-
verslag van de Klachtencommissie cliënten wordt onder andere toegezonden aan de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg.  
 
 
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 
 
4.5.1 Personeelsbeleid 
In opdracht van het managementteam heeft een stormgroep ziekteverzuim advies uitgebracht 
over een nieuwe visie op arbeidsverzuim. Belangrijke elementen hierbij zijn de noodzakelijke 
gedragsverandering bij zowel medewerker als leidinggevende met als kernbegrippen 
demedicaliseren en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor het arbeidsverzuim 
dat inbreuk maakt op het nakomen van de arbeidsovereenkomst. Het arbeidsverzuim is niet 
slechts een probleem en verantwoordelijkheid van de leidinggevende en van de organisatie, 
maar vooral een gedragskeuze en daarmee eigendom van de medewerker. 
Gezien het blijvend hoge niveau van het ziekteverzuim binnen de organisatie is besloten om 
het onderwerp voor 2011 tot een van de drie topprioriteiten te benoemen. In het laatste deel 
van 2010 zijn voor een op actieve terugdringing van het verzuim gerichte projectmatige aanpak 
de voorbereidingen gestart.  
 
In het kader van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden is de fiscale uitruilregeling reis-
kosten geïntroduceerd en uitgevoerd. Uiteindelijk heeft circa een kwart van de medewerkers 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op deze wijze een individueel belastingvoordeel te 
realiseren. Voor 2010 kon met de vakbonden een nieuwe Fokus-cao worden afgesloten, die 
past in de trends van de overige sectoren in de gezondheidszorg. 
  
Gezien het aanzienlijke verloop onder ADL-assistenten in het eerste opleidings- en dienstjaar is 
de inhoud van de gehanteerde exit-vragenlijst herzien. Verzameling, bewerking en analyse van 
de gegevens vindt plaats door een gespecialiseerd extern bureau. Een tussentijdse rapportage 
is het najaar ontvangen en besproken binnen de afdeling Personeel en Organisatie. 
  
De herziening van de eigen, intern verzorgde, opleiding voor ADL-assistenten is in 2010 af-
gerond. De inhoud van het programma van de opleiding is aangepast aan de eisen van wet- en 
regelgeving en de wensen van het lijnmanagement. Tevens is een vrijstellingsregeling in-
gevoerd. Deze opleiding is in een reeks van jaren ook aangeboden aan reeds eerder in dienst 
getreden personeel. Doel is dat eind 2011 alle uitvoerende medewerkers over een certificaat 
beschikken waaruit blijkt dat zij de opleiding met goed gevolg hebben afgerond.  
De cursus voor nieuwe ADL-assistenten gaat uit van een viertal eindtermen. Deze eindtermen 
zijn essentieel voor de kwaliteit van de ADL-assistentie. Bij de uitvoering van de scholing wordt 
samengewerkt met Roc’s. Deelname leidt tot een certificaat dat tot vrijstelling leidt bij een 
eventuele beroepsopleiding op mbo-niveau.  
 
De vier eindtermen zijn: 
 
1 De ADL-assistent kan het Fokusbeleid en projectbeleid toepassen: 

- De ADL-assistent kan zich aan regels en procedures houden. 
 
2 De ADL-assistent kan omgaan met de doelgroep: 

- De ADL-assistent weet welke invloed een lichamelijke handicap op het leven 
van cliënten kan hebben en weet voor welke opgaven cliënten zich geplaatst 
kunnen zien. 

- De ADL-assistent kan laten zien dat zij vaardig is in de samenwerking met de 
cliënt, die de regie voert over de ADL-assistentie. 

 
3 De ADL-assistent kan ADL-handelingen uitvoeren op aanwijzing van de cliënt: 

- De ADL-assistent heeft voldoende kennis en vaardigheden om op vraag en 
aanwijzing van de cliënt ADL-assistentie te verlenen. Hierbij houdt de ADL-
assistent rekening met de arbeidsomstandigheden van zichzelf en collega’s, 
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neemt de wettelijke eisen en de Fokusrichtlijnen in acht rond fysieke, mentale 
belasting en hygiëne.  

 
4 De ADL-assistent kan een professionele samenwerkingsrelatie aangaan en onder-

houden: 
- De ADL-assistent heeft inzicht in de eigen manier van communiceren en zet dit 

doelgericht in. 
- De ADL-assistent heeft een goede beroepshouding, waarin de ADL-assistent 

een professionele samenwerkingsrelatie onderhoudt en grenzen kan hanteren. 
- De ADL-assistent kan nadenken over de eigen beroepshouding en is bereid 

deze verder te ontwikkelen. 
 
De sectie Scholing en Opleiding biedt naast de verplichte scholingsprogramma’s ook scholing 
op maat (vraaggestuurd). Fokus stimuleert deelname aan niet verplichte scholing en opleiding. 
Zowel binnen als buiten Fokus.  
 
Daarnaast is er ook een succesvolle pilot geweest met een verkorte opleiding Helpende 2 in 
samenwerking met een aantal Roc’s. In het kader van het bevorderen van doorgroei- en 
ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers is besloten dit initiatief in 2011 voort te zetten 
en in alle regio’s aan te bieden.  
 
Fokus richt zich op een continue versterking van het primaire proces. De werving en de selectie 
van competente medewerkers is hiervoor een belangrijk instrument. Om competente ADL-
assistenten en locatiemanagers te selecteren wordt gebruik gemaakt van het protocol werving 
en selectie, waarvan een beschrijving van benodigde competenties onderdeel uitmaakt.  
Voor nieuw aangestelde ADL-assistenten en locatiemanagers heeft Fokus een verplicht inwerk-
programma én een aantal verplichte interne scholingstrajecten. Er zijn ook facultatieve 
scholingen.  
 
In de Fokusprojecten zijn ADL-assistenten aangesteld als mentor om nieuw aangestelde ADL-
assistenten te ondersteunen en in te werken. Mentoren zijn ervaren en goed functionerende 
ADL-assistenten. Zij worden geselecteerd en krijgen een gerichte interne scholing. De kwaliteit 
van de mentor wordt beoordeeld door de locatiemanager.  
 
4.5.2 Kwaliteit van het werk  
In verband met de herziene visie op arbeidsverzuim is de inhoud en aard van de samenwerking 
met een aantal externe dienstverleners op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals de 
arbodienst en Step, tegen het licht gehouden. Besloten is onder meer om de collectieve training 
veilig lichaamsgebruik aan te passen. Voor 2011 is gekozen voor het centrale thema veilig 
gebruik tilliften.  
 
In het voorjaar van 2010 is binnen Fokus een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
door een gespecialiseerde externe organisatie. In het algemeen was de uitkomst positief tot 
goed met een aantal specifieke aandachtspunten. De algemene resultaten voor de hele 
organisatie zijn besproken binnen het managementteam en in het overleg met de onder-
nemingsraad. Daarnaast zijn de afzonderlijke rapportages per organisatieonderdeel in de 
verschillende werkoverleggen aan de orde geweest. Besloten is om een drietal onderwerpen 
voor de gehele organisatie op te nemen; te weten doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden, 
beloning en ongewenst gedrag. Op het niveau van de afzonderlijke projecten, regio’s of 
afdelingen zijn er werkplannen voor de opvolging van het onderwerp naar keuze van de 
betrokken medewerkers en leidinggevende.  
 
In het kader van de evaluatie van het instrument voor beoordeling en ontwikkeling van ADL-
assistenten is in 2010 een schriftelijke vragenlijst uitgedaan aan verschillende groepen 
betrokkenen (cliënten, medewerkers en leidinggevenden). Rapportage van bevindingen heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Bespreking van en besluitvorming over deze evaluatie is 
geagendeerd voor begin 2011.  
 



 20 

4.6 Samenleving en belanghebbenden 
 
Het Fokusconcept heeft zich ontwikkeld tot een erkende en belangrijke voorziening voor 
mensen met een zware lichamelijke handicap die in eigen regie, geheel zelfstandig, zonder 
bemoeienis en zorg van zorgverleners midden in de maatschappij een eigen, vrij en on-
afhankelijk leven willen leiden. Daarmee draagt Fokus bij aan een gewoon leven voor de 
betrokken cliënten door te voorzien in de noodzakelijke randvoorwaarden: een aangepaste 
woning en 24-uurs beschikbare en oproepbare ADL-assistentie. Fokus vermijdt daarbij het 
overnemen van verantwoordelijkheden van de cliënt. In deze zinnen is de meerwaarde van het 
Fokuswonen voor de samenleving geschetst, onbetaalbaar voor de cliënt, doeltreffend en 
doelmatig georganiseerd voor de betalende overheid (en premiebetalende burger). 
 
Door middel van de regelmatige open dagen op Fokusprojecten, deelname aan de Support-
beurs en de Week Chronisch zieken brengt Fokus zijn activiteiten onder de aandacht van 
belanghebbenden. 
 
 
4.7 Financieel beleid 
 
Voor het jaar 2010 werd na discussie met het CVZ (en een ingetrokken bezwaarprocedure) 
door dit college een subsidieverlening vastgesteld, waarmee naar verwachting de kosten van 
de dienstverlening in dat jaar kostendekkend zouden kunnen worden gefinancierd. 
Het financiële resultaat 2010 is uitgekomen op € 229.040. Dit resultaat is na correctie van de 
terugbetalingsverplichting aan het CVZ van € 1.606.609 conform de subsidievoorschriften. 
 
Per balansdatum is er een RAK opgebouwd van 10% van de verleende subsidie over 2010. 
Naar verwachting valt Fokus per 1 januari 2012 onder de AWBZ. Voor dat moment is een 
solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totale opbrengsten) van 15% tot 20% wenselijk. De 
vermogenspositie van Fokus is in 2010 in lijn gebleven met de voorgaande jaren. De 
solvabiliteitsratio ligt rond de 10% vanwege de gemaximeerde opbouw volgens de subsidie-
regeling. Dat maximum (10%) maakt het niet mogelijk om de solvabiliteitsratio te verhogen naar 
het gewenste niveau. 
 
De mogelijke toetreding tot de AWBZ leidt ertoe dat er onzekerheid ontstaat over de toe-
komstige omvang van de middelen voor de assistentieverlening. Tot nu toe heeft Fokus op 
basis van de huidige subsidieregeling voldoende middelen gekregen. Voor de omvang van de 
productie en tarieven werden jaarlijks afdoende afspraken met het CVZ gemaakt. De bevoor-
schotting was afgestemd op de financieringsbehoefte van de organisatie.  
 
Voor de jaren 2012 en volgende zijn de verwachtingen onzeker. Het ministerie heeft aan-
gekondigd te zullen zorgen voor tenminste een overgangsregeling, zodat naar verwachting de 
exploitatie niet in gevaar zal komen. Onduidelijk is welke maatregelen nodig zullen zijn. Gelet 
op de overige toezeggingen mag er van worden uitgegaan dat ook in het kader van de AWBZ-
financiering de kosten van de assistentieverlening in Fokusprojecten afdoende kunnen worden 
gedekt.  
 
Gegevens met betrekking tot liquiditeit, gerealiseerde omzet en de opbouw van het resultaat, 
kasstromen, financieringsbehoefte en dergelijke blijken uit de jaarrekening. 
 
Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die invloed 
hebben op het beeld dat uit de gepresenteerde cijfers blijkt. 
 
De accountant heeft bij opstelling van de jaarrekening het controleprotocol en de subsidieregels 
van het CVZ gehanteerd. 


