
Aan de woordvoerders Vaste Kamercommissie Volksgezondheid  
 

ADL-clusterwonen/Fokuswonen in de AWBZ, AO van 28 september a.s. 
 
 
Fokus heeft na het AO van 14 september gesproken met het ministerie van VWS over invullings- en 
implementatievragen naar aanleiding van de brief van 9 september 2011 van de staatssecretaris aan de 
Tweede Kamer en over de wijzigingen uit die brief op de voorhang zoals opgenomen in de brief van 22 
juni. 
Op de belangrijke punten bestaat tussen VWS (ambtelijk) en Fokus overeenstemming over de inhoud 
van te treffen regelingen en maatregelen. 
Daaruit heeft Fokus het vertrouwen gekregen dat de overgang van het Fokuswonen van subsidieregeling 
naar AWBZ per januari 2012 goed en toekomstbestendig kan plaatsvinden, met voldoende waarborgen 
voor de continuïteit van het ADL-dienstenpakket zoals dat nu voor cliënten beschikbaar is. Ook is zicht op 
een goede definitieve regeling na de overgangsperiode 2012-2013. 
 
Het ministerie heeft gezegd dat het ADL-dienstenpakket zoals dat thans is, zal worden opgenomen in 
de nieuwe AWBZ-aanspraak, dus inclusief de afroepbaarheid van hulp gedurende 24 uur per etmaal 
en alarmopvolging binnen enkele minuten.  
Nieuwe cliënten kunnen vanaf 2012, gelijk aan de huidige cliënten, gebruik maken van de nieuwe 
aanspraak.  
Voor cliënten in nog op te leveren projecten zal financiering van de ADL-assistentie/nieuwe aanspraak 
beschikbaar zijn. Deze projecten worden gebouwd met eerder toegezegde bouwsubsidies op grond van 
de reeds beëindigde subsidieregeling voor de bouw van ADL-clusters. 
De financiering voor 2012 en 2013 lijkt voldoende gewaarborgd. 
 
De aanspraak zal per 2014 inhoudelijk niet wijzigen, het dienstenpakket zal worden gehandhaafd.  
Fokus heeft er voldoende vertrouwen in te worden betrokken bij de nadere bepaling van de doelgroep 
voor deze aanspraak en bij de vaststelling van het maximumtarief vanaf 2014. 
 
Fokus heeft naar aanleiding van het voorgaande geen behoefte aan uitstel van de overgang per 2012 en 
werkt positief mee aan de realisatie van het in de brief van 9 september geschetste kader. 
 
Onze suggestie is in het VAO de staatssecretaris te vragen de vragen die nog bij meerdere 
woordvoerders in het AO van 14 september leefden in een brief te beantwoorden. Fokus gaat er vanuit 
dat die antwoorden aansluiten op dat wat er nu met VWS is afgesproken. In dat geval zijn er geen 
belemmeringen meer voor de overgang naar de AWBZ. 
 
Het is een vreugdevolle ontwikkeling dat de inzet van zo velen, waaronder alle woordvoerders in de 
Kamercommissie volksgezondheid, tot dit mooie resultaat voor cliënten van het Fokuswonen heeft geleid. 
 
26 september 2011 
Fokus 
 


