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Voorwoord
Met minder, meer en beter organiseren en presteren!
Voor cliënten van het Fokuswonen is continuïteit belangrijk: kunnen rekenen op de op afroep beschikbare ADL-assistentie,
24 uur per etmaal. Uit de aard van de beperkingen van de cliënten en uit de aard van het Fokusarrangement van wonen met
dienstverlening vloeit voort, dat de cliënt over het algemeen jarenlang in zijn Fokuswoning woont, veelal zijn leven lang. Voor
het verzekeren van die continuïteit is een goede en bestendige financieringsregeling nodig. Op 1 januari 2015 werd de nieuwe
Wlz-subsidieregeling ADL-assistentie van kracht, waarmee de staatssecretaris van VWS voorzag in een permanente opvolging
van de voorgaande regelingen. Daarmee werd voor cliënten een jarenlange onzekerheid over de toekomstige financiering van
het Fokuswonen weggenomen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat het zogenoemde subsidieplafond in die nieuwe subsidieregeling
de groei van het aantal aan cliënten verleende uren ADL-assistentie en de daaraan verbonden kosten onvoldoende volgde. In
2014 werd om die reden het jaar met een negatief exploitatiesaldo afgesloten, wat in de volgende jaren, zonder ingrijpen,
snel zou oplopen. In de zomer van 2015 kon aan de medewerkers, de ondernemingsraad en de cliëntenraad een ‘herontwerp
van de Fokusorganisatie’ worden gepresenteerd, waarmee een aanzienlijke reductie kan worden bereikt van de kosten van
de Fokusorganisatie. Voor dat herontwerp is als uitgangspunt genomen dat de ADL-assistentie naar inhoud, vorm en omvang
niet zal wijzigen. Dat betekent dat de voorgenomen kostenreductie van € 6,5 miljoen moet worden gerealiseerd in de kosten
van management en staf. Eind 2015 adviseerden de ondernemingsraad en de cliëntenraad, met de nodige bedenkingen en
voorwaarden, positief op het plan dat voorziet in een reorganisatie per 1 maart 2016. Tegelijkertijd kon met het ministerie van
VWS overeenstemming worden bereikt over een ophoging van het budget in de komende jaren. Het eindresultaat is dat met
minder kosten meer assistentie van toenemende kwaliteit kan worden geboden, in een goede verhouding tussen inkomsten
en kosten. Na een intensieve interne discussie, waarin ook een grote groep cliënten zich actief opstelde, is daarmee opnieuw
een pijler gezet onder de continuïteit van het Fokusconcept voor cliënten: een uitvoeringsorganisatie die organisatorisch
toekomstbestendig en financieel duurzaam is.
De reorganisatie is enerzijds een pijnlijke ingreep met aanzienlijke personele gevolgen, anderzijds vormt het een uitdaging om
op een geheel nieuwe wijze vorm te geven aan de organisatie van de ADL-assistentie en de aansturing daarvan. Die mengeling
van gevoelens over de toekomst beheerste de organisatie in de jaarovergang naar 2016.
Continuïteit, veiligheid en kwaliteit van dienstverlening, goede arbeidsomstandigheden en een financieel gezonde organisatie
zijn al meer dan veertig jaar dé aandachtspunten van Fokus. De organisatie bleek in 2015 de pijnlijke en intensieve discussie
over een onontkoombare reorganisatie goed aan te kunnen. Door realiteitszin, door het openstaan voor de uitdagingen van een
nieuwe organisatie en door met durf en moed een nieuwe toekomst in te gaan en afscheid te nemen van ‘oude vormen’.
Het jaar 2015 sloot met een negatief resultaat, dat voornamelijk werd veroorzaakt door de kosten van de voorgenomen
reorganisatie, waarvoor een voorziening werd gevormd. Het reorganisatieplan voorziet in een positief exploitatiesaldo vanaf
2016.
Okko Jongsma
Voorzitter raad van bestuur
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Stond in 2014 vooral het kwaliteitsbeleid centraal, in 2015 was dat het financieel beleid. De komst van de nieuwe
subsidieregeling ADL-assistentie maakte een eind aan de onzekerheid over de financiering van Fokus. Dat is goed, maar de
consequentie was wel de noodzaak van een ingrijpende kostenreductie om de financiële houdbaarheid van Fokus veilig te
stellen. Al snel was duidelijk dat dat alleen maar mogelijk was met een herontwerp van de Fokus-organisatie. Op advies van
bureau DamhuisElshoutVerschure is besloten tot een transformatie richting zelforganiserende teams, waardoor het aantal
middlemanagers sterk kan worden gereduceerd. Dat is een enorme cultuurverandering voor een organisatie die gewend is aan
een top-down aansturing.
De raad van toezicht heeft nauwgezet alle processen van inspraak en medezeggenschap gevolgd en geconstateerd dat die goed
zijn verlopen, onder meer door de grote inzet van de bestuurder.
Overigens kon ondanks het transformatieplan en met perspectief op een positief resultaat 2016 e.v. niet worden voorkomen dat
ook 2015 eindigde met een negatief exploitatiesaldo, met name als gevolg van een voorziening voor de reorganisatiekosten.
De raad van toezicht vergaderde in 2015 zesmaal. Vergaderingen van de OR en CRF werden door een delegatie van
de raad bijgewoond. De commissies van de raad functioneerden goed. De auditcommissie kwam vier keer bijeen, de
kwaliteitscommissie eveneens. De remuneratiecommissie voerde het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder.
In 2015 bezochten leden van de raad van toezicht een aantal Fokusprojecten. Deze bezoeken ‘aan de praktijk’ worden over en
weer zeer gewaardeerd en vormen een goede informatiebron voor de raad.
De voor 2015 geplande evaluatie van de raad met externe ondersteuning vond – als gevolg van ziekte – begin 2016 plaats.
Hans Bal
Voorzitter raad van toezicht
Groningen, mei 2016
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Hoofdstuk 1
Inleiding en uitgangspunten
Inleiding

In een Fokusproject wonen cliënten in een aangepaste

Het Fokusconcept was bij de start een grote vernieuwing,

huurwoning die eigendom is van een woningcorporatie.

die nog altijd veel betekent voor de emancipatie van

Fokus biedt de cliënten 24 uur per etmaal assistentie

mensen met een zware fysieke beperking. Ook in 2015 is

bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dat

het Fokusconcept nog steeds uniek. Het draagt – net als

gebeurt op afroep en aanwijzing van de cliënt. Een

bij de start – bij aan de emancipatie van mensen met een

project bestaat uit twaalf tot twintig Fokuswoningen.

zware fysieke beperking. Het concept heeft zich bewezen

Die woningen zijn verspreid over een gewone woonwijk

als gewaardeerd model voor cliëntgestuurde dienst-

gebouwd, binnen een beperkte straal tot de ADL-

verlening met gescheiden financiering van wonen en

eenheid. Dat is de hulppost van waaruit ADL-assistenten

zorg. De toenmalige staatssecretaris kenschetste in 2009

hun diensten verlenen. Woningen en hulppost vormen

de ontwikkeling van het Fokuswonen als: ‘van

samen het ‘ADL-cluster’, de officiële benaming van een

experiment naar norm’. De vraag van de cliënt en zijn

Fokusproject.

eigen regie zijn uitgangspunt, meetbaar in cliënttevredenheid. Het concept past bij overheidsbeleid

Het Fokusconcept is in Nederland vanaf de jaren zeventig

waarin uitgangspunten zijn: eigen verantwoordelijkheid,

van de vorige eeuw ontwikkeld en uitgebouwd naar

eigen regie, maatschappelijke participatie, zorg alleen

Zweeds voorbeeld. Mensen met een zware fysieke

indien strikt nodig, dicht bij huis en tegen aanvaardbare

beperking bedachten het zelf. Als antwoord op hun vraag

en beheersbare kosten.

naar ‘gewoon wonen’ in een gewone woonwijk en als
basis voor een eigen vrij en onafhankelijk leven, midden

Eind 2015 zijn er 98 Fokusprojecten, verspreid over heel

in de maatschappij, zonder betutteling in een instelling.

Nederland. In Amsterdam biedt Nieuw Amstelrade /

De maatschappij is in de loop der tijd sterk veranderd.

Amstelring het concept aan in twee ADL-clusters. In

De wens om een eigen leven te kunnen leiden in eigen

Wassenaar is één cluster, aangeboden door de Stichting

regie, midden in die maatschappij, bleef in de kern

Wassenaarse Zorgverlening.

onveranderd, net als de vraag naar het Fokuswonen.

De vraag van de cliënt naar ADL-assistentie op afroep en

•

Een op het concept passende financiering, die de

aanwijzing, als wezenlijk onderdeel van zijn eigen regie

bekostiging van het arrangement van wonen en 24-uurs

op leven, wonen en zorg, vraagt logischerwijs om een

oproepbare assistentie mogelijk maakt.

betrouwbaar, duurzaam en toekomstbestendig antwoord,

•

Voldoende budget binnen die financieringsregeling.

waarvan de continuïteit én de kwaliteit en veiligheid is

•

Een organisatie die effectief en efficiënt kwaliteit en

gegarandeerd. Het Fokusconcept met aangepaste huur-

veiligheid voor de cliënt kan realiseren, waarbij de

woning en voldoende direct beschikbaar ADL-personeel is in

kwaliteit en de veiligheid positief wordt beoordeeld

de afgelopen ruim veertig jaar een door cliënten en Tweede

door cliënten en de toets van de inspectie kan

Kamer zeer gewaardeerd arrangement gebleken, waarvan

doorstaan, terwijl de kosten van de dienstverlening

de continuïteit moet worden geborgd. Die borging kent een

verantwoord passen binnen een beperkt budget.

aantal pijlers:
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Eind 2014 publiceerde de staatssecretaris van VWS de

Genoemde reorganisatie is gebaseerd op een herontwerp

op artikel 10.1.4. van de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

van de totale Fokusorganisatie, waardoor met minder

gebaseerde Subsidieregeling ADL-assistentie, welke van

management en staf kwaliteit en veiligheid van ADL-

kracht werd op 1 januari 2015 en uitgevoerd wordt door

assistentie voor de cliënten blijvend kan worden

het Zorginstituut Nederland. Daarmee werd op aandrang

gerealiseerd. In het herontwerp was uitgangspunt dat

van de Tweede Kamer een einde gemaakt aan jarenlange

de ADL-assistentie naar inhoud en omvang (en groei)

onzekerheid over de financiering van het Fokusconcept.

ongeschonden moest blijven. De vermindering van

De staatssecretaris benoemde de nieuwe regeling als

management en staf is mogelijk door de ADL-teams van

‘permanente opvolger van voorgaande regelingen’.

Fokus te laten functioneren als zelforganiserende teams
en de ondersteuning van die teams drastisch te herzien.

De vraag van de gezamenlijke cliënten stijgt van jaar tot

Als uitkomst van de reorganisatie loopt het (structurele)

jaar in omvang als gevolg van toenemende fysieke

aandeel van de indirecte personeelsformatie in de totale

beperkingen bij het ouder worden. Cliënten stromen over

personeelsformatie terug van 11% naar 4,7% en wordt

het algemeen relatief jong in en blijven vaak levenslang

vanaf 2016 gerekend op een positief exploitatieresultaat.

in de Fokuswoning wonen. De stijgende vraag wordt

Kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening blijft

noodzakelijkerwijs gevolgd door een groeiende personele

gegarandeerd. In dit verslag wordt het herontwerp en het

inzet met een toename van de personele lasten als gevolg.

reorganisatieproces nader toegelicht.

Het beschikbare budget in de toenmalige financieringsregelingen was vastgezet op het niveau van 2011, waarin

Kwaliteit en veiligheid in de ADL-assistentie zijn in 2015

nog enige groeiruimte beschikbaar was, maar onvoldoende

verder verbeterd door de realisatie van het verbeterplan dat

om de productie in 2013 en volgende jaren te dekken.

was opgesteld naar aanleiding van de ‘kwaliteitstoetsen

Voor 2013 kon de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met

Fokus’ 2012 en 2013 van de IGZ, dat werd uitgevoerd op

toestemming van VWS in de herschikkingsronde uit de

verzoek van de staatssecretaris, op aandringen van de

contracteerruimte AWBZ een extra budget toekennen.

Tweede Kamer. Eind 2015 kon door de inspectie worden

Op een zelfde handelwijze werd door Fokus – naar later

geconstateerd dat de bijzondere aandacht van IGZ

bleek: ten onrechte – gerekend voor de ‘overproductie

voor Fokus kon worden terug geschaald naar ‘regulier

2014’, waardoor voor 2014 een negatief exploitatiesaldo

toezicht’ op basis van de rapportages van Fokus en de

ontstond dat voorzienbaar tot een onaanvaardbaar niveau

inspectiebezoeken aan Fokusprojecten. De staatssecretaris

zou oplopen in de komende jaren, waardoor de continuïteit

rapporteerde daarover aan de Kamer. De ontwikkeling van

ernstig werd bedreigd. In dit jaarverslag is te lezen dat door

kwaliteit en veiligheid in het verslagjaar is in dit jaarverslag

een zeer ingrijpende reorganisatie vanaf 2016 structureel

beschreven.

€ 6,5 miljoen zal worden bespaard en dat VWS bereid bleek
het voor de subsidieregeling ADL-assistentie beschikbare

Al met al staan, met de in 2015 ingezette ontwikkelingen,

budget voor de jaren 2016 tot 2020 op te hogen. Daarmee

alle seinen op groen voor de continuïteit van het Fokus-

werd eind 2015 een situatie bereikt dat ook op dit vlak de

wonen voor de cliënt. Resteren omvangrijke inspanningen

continuïteit kan worden gewaarborgd.

voor de interne organisatie om de reorganisatie adequaat
uit te voeren, de kwaliteit en veiligheid verder te borgen,
het arbeidsverzuim te doen dalen en de productiviteit in het
primair proces te optimaliseren.

6

Jaarverslag 2015 | Stichting Fokus Exploitatie

Uitgangspunten

Gegeven de beschreven ontwikkelingen is de exploitatie
over 2015 in een stevig negatief resultaat geëindigd, vooral
veroorzaakt door het treffen van een voorziening voor de

Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten en ontwikkeling

reorganisatiekosten.

van de Stichting Fokus Exploitatie (verder ingekort tot:

De jaarrekening 2015 is in een afzonderlijk document

Fokus). Naast de Stichting Fokus Exploitatie bestaat de

opgenomen en openbaar gemaakt.

Stichting Fokus. Die oorspronkelijke moederstichting, die

In dit verslag wordt de financieel economische

het van oorsprong Zweedse Fokusconcept in het Nederland

ontwikkeling van Fokus over 2015 nader toegelicht.

van de jaren zeventig introduceerde en verder ontwikkelde,
fungeert als steunstichting voor de activiteiten van Fokus
Exploitatie. De activiteiten van de Stichting Fokus maken
geen onderdeel uit van dit verslag. Het verslag is opgesteld
overeenkomstig het document Jaarverantwoording
Zorginstellingen en beslaat de periode 1 januari tot en met
31 december 2015.
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Hoofdstuk 2
Profiel van de organisatie
Algemene gegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres hoofdkantoor

Van Iddekingeweg 33

Postcode en plaats

9721 CB Groningen

Adres regiokantoor

Drieharingstraat 28

Postcode en plaats

3511 BJ Utrecht

Postbus

Postbus 6124, 9702 HC Groningen

Telefoonnummer

(050) 521 72 00

Identificatienummer Kamer van Koophandel

41009300

E-mailadres

info@fokuswonen.nl

Internetpagina

www.fokuswonen.nl

Sociale media

@Fokuswonen

Rechtsvorm en organisatiestructuur

/ Fokuswonen

toezicht bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het
bestuur en op het strategisch beleid en geeft raad en advies.

Stichting

De raad van toezicht heeft een aantal eigen bevoegdheden,

Fokus heeft de rechtsvorm van een stichting. Het doel van

waaronder het aanstellen, honoreren en ontslaan van het

de stichting is het ontwikkelen van vormen van zelf-

bestuur en het benoemen van de controlerend accountant.

standig wonen voor mensen met een zware fysieke

Daarnaast behoeven vaststellingsbesluiten van het bestuur

beperking en het exploiteren van de Fokusprojecten

over de begroting, de financiële jaarstukken en de meer-

door het leveren van ADL-assistentie. Daartoe zijn lang-

jarenstrategie de goedkeuring van de raad van toezicht. De

durige samenwerkingsovereenkomsten gesloten met

verdeling van de bevoegdheden en de toedeling van rollen

woningcorporaties, de eigenaren van de met rijkssubsidie

volgen volledig de Zorgbrede Governancecode.

gebouwde Fokuswoningen. Fokus is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Organisatie
In ieder Fokusproject wordt de ADL-assistentie uitgevoerd

Bestuur en toezicht

door een team van twintig tot dertig ADL-assistenten onder

De stichting wordt bestuurd door een éénhoofdige raad

leiding van een locatiemanager die verantwoordelijk is

van bestuur die alle bestuursbevoegdheden uitoefent. Om

voor de dagelijkse leiding, de kwaliteit van dienstverlening

de continuïteit van het bestuur te kunnen waarborgen is

aan de cliënten en van het werk van ADL-assistenten,

voorzien in een plaatsvervangend bestuurder. Voor een

waaronder de kwaliteit en veiligheid voor cliënten en de

aantal bestuursbesluiten is op basis van de statuten de

beschikbaarheid van voldoende en voldoende bekwaam

goedkeuring nodig van de raad van toezicht. De raad van

personeel. De locatiemanager is tevens verantwoordelijk

8
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voor de economische resultaten van het project, waaronder

voorzieningen en Bedrijfseconomisch adviseur.

de doelmatige inzet van personeel bij een steeds wisselende

Regiomanagers en stafmanagers vormen samen met de

en veranderende vraag van cliënten en voor de beheersing

raad van bestuur en de programmadirecteur Kwaliteit

van arbeidsverzuim en arbeidsomstandigheden.

het managementteam dat het beleid en de organisatie
ontwikkelt en de aansturing van de organisatie coördineert.

De 98 Fokusprojecten zijn ingedeeld in zes regio’s, elk
met een eigen regiomanager, direct onder de raad van

Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten

bestuur. Fokus heeft een hoofdkantoor in Groningen en

zorginstellingen (Wmcz) kent Fokus de Cliëntenraad

een regiokantoor in Utrecht. Vanuit de kantoren wordt

Fokus. De ondernemingsraad (OR) is verantwoordelijk

de assistentieverlening beleidsmatig, administratief,

voor de medezeggenschap van medewerkers. Beide

facilitair, secretarieel en met ICT ondersteund en de

organen hebben een eigen reglement, waarin de wettelijke

bemiddeling van nieuwe cliënten naar Fokuswoningen

bevoegdheden, faciliteiten en werkwijzen zijn verankerd. De

uitgevoerd. Per regio zijn stafmedewerkers beschikbaar in

raden overleggen regelmatig met de raad van bestuur en

de functies van Kwaliteitscoach, Adviseur ADL-assistentie,

tenminste eens per jaar met de raad van toezicht.

Adviseur Personeel en Organisatie, Adviseur Collectieve

De organisatiestructuur is weergegeven in onderstaand
organogram.

Raad van toezicht
Cliëntenraad Fokus

Regio I

Raad van bestuur

Ondernemingsraad

(Directie)secretariaat

Programmadirecteur Kwaliteit

FEAZ/Controlling

Communicatie

Personeel en Organisatie

Fokuswonen, Kwaliteit en Onderzoek

Regio II

Regio III

Regio IV

Regio V

Regio VI

Project I.1

Project II.1

Project III.1

Project IV.1

Project V.1

Project VI.1

Project I.2

Project II.2

Project III.2

Project IV.2

Project V.2

Project VI.2

Project I.3

Project II.3

Project III.3

Project IV.3

Project V.3

Project VI.3

Project I.4

Project II.4

Project III.4

Project IV.4

Project V.4

Project VI.4

Project I.5

Project II.5

Project III.5

Project IV.5

Project V.5

Project VI.5

9

Jaarverslag 2015 | Stichting Fokus Exploitatie

In 2015 is besloten de organisatie te wijzigen door te

voor ADL-assistentie buiten de woning, bijvoorbeeld op het

kiezen voor de besturingsfilosofie van zelforganiserende

werk, op school of tijdens vakantie. Die pgb-mogelijk-heden

ADL-teams. Als gevolg van die reorganisatie wijzigen per

zijn voor cliënten naast de assistentie van Fokus belangrijk

1 maart 2016 de functies en formaties van management

om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen leven.

en staf ingrijpend (zie ook elders dit jaarverslag). In het
jaarverslag 2016 zal een sterk gewijzigd organogram

Alle ADL-assistentie wordt verleend op afroep en aanwijzing

worden opgenomen.

van de cliënt. Op verzoek van een cliënt worden ook wel
tijdsafspraken gemaakt. Het gaat er steeds om dat de cliënt

Toelatingen

zelf het tijdstip en de inhoud van de assistentie kan bepalen.

Fokus is bij VWS-uitvoeringsorganisatie CIBG bekend als

De ADL-assistentie is 24 uur per etmaal oproepbaar. Fokus

organisatie met toelatingen voor ADL-assistentie, persoon-

heeft de inspanningsverplichting om bij negen van de tien

lijke verzorging, verpleging en begeleiding in het kader van

oproepen de assistentie binnen vijftien minuten na de

de WTZi. Met ingang van 1 januari 2015 vallen alle Fokus-

oproep daadwerkelijk te verlenen; bij alarmoproepen

projecten/woningen onder het bereik van de nieuwe

binnen drie tot vijf minuten. Zo heeft de cliënt de maximale

subsidieregeling ADL-assistentie (ex artikel 10.1.4 Wlz),

vrijheid om zijn dagritme en dagindeling zelf te bepalen

uitgevoerd door Zorginstituut Nederland. Een klein aantal

en te leven zoals hij dat wil in een passende en veilige

cliënten koopt uit eigen (pgb)middelen assistentie in bij

woonomgeving. Fokus is daarmee specialist in kleinschalige

Fokus. Het gaat daarbij om aanvullende zorg aan Fokus-

projecten van zelfstandig wonen, geïntegreerd in een

cliënten, veelal buiten de woning, én om assistentie aan

gewone woonwijk: gewoon wonen en leven voor mensen

cliënten die niet in een Fokuswoning wonen.

met een zware fysieke beperking. Daarbij zijn wonen en
assistentie financieel en organisatorisch gescheiden en voert
de cliënt de eigen regie. Die ‘eigen regie’ is allesbepalend

Kerngegevens

voor het Fokusconcept in werkwijze/beleid, werkhouding en
gedrag van Fokusmedewerkers.

Kernactiviteiten
Fokus verleent ADL-assistentie aan cliënten in en om hun

De assistentieverlening door Fokus is voor de cliënt

Fokuswoning. ADL-assistentie is cliëntgestuurde persoonlijke

contractueel verbonden met het huren van de

assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen die

Fokuswoning. Dat verband is vastgelegd in een

de cliënt als gevolg van een zware fysieke functiebeperking

samenwerkingsovereenkomst tussen woningcorporatie en

niet zelf kan doen. Dat kunnen verschillende vormen van

Fokus, in een aanhangsel bij de huurovereenkomst tussen

assistentie zijn bij lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden,

woningcorporatie en cliënt en in de subsidieregeling ADL-

verplaatsingen in en om het huis, toiletbezoek of bij eten

assistentie (bij wijze van subsidievoorwaarde). Daarmee

en drinken. Het kan ook gaan om verpleegtechnische

is de doelbestemming van de met subsidie gebouwde

handelingen, waaronder ademhalingsondersteuning of om

woningen en de exploitatie van oproepbare assistentie in

hand-en-spandiensten.

relatief kleine woonprojecten blijvend gewaarborgd in het
belang van de continuïteit van het concept voor cliënten.

Overige benodigde zorg (zoals hulp in de huishouding en

Fokus bemiddelt de kandidaat cliënt/huurder naar de

bepaalde verpleging) regelt de cliënt zelf, via andere

desbetreffende woningcorporatie, als hij naar verwachting

aanbieders of met behulp van een persoonsgebonden

aan de indicatiecriteria van de subsidieregeling voldoet

budget (pgb) ten laste van Wmo, Zvw of Wlz. Dat geldt ook

en de benodigde positieve indicatie van het Centrum
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Werkgebied
Fokus werkt in heel Nederland; er zijn 98 Fokusprojecten in
alle provincies. De vestigingsplaatsen staan op
www.fokuswonen.nl.

indicatiestelling zorg (CIZ) zal kunnen verkrijgen. Die

onder het bereik van de nieuwe subsidieregeling kwam te

indicatie is het ‘toegangsbewijs’ voor het verkrijgen en

vallen. De cliënten in de eerdergenoemde projecten Capelle

declareren van de ADL-assistentie.

aan den IJssel en Maastricht werden alle door CIZ positief
geïndiceerd.

Financiering ADL-assistentie
De ADL-assistentie van Fokus in en om de woning was tot

De subsidieregeling, die qua inhoud en inrichting nauw

2012 geregeld in een specifieke regeling die onderdeel

aansluit op de specificaties van het Fokuswonen en

uitmaakte van de Subsidieregeling (Ziekenfondswet en)

bovendien administratief eenvoudig lijkt opgezet, wordt

AWBZ. Van januari 2012 tot eind 2014 kwam daarvoor

uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland. In de regeling

de specifieke tijdelijke aanspraak ADL-assistentie uit het

zijn de toelatingscriteria tot ADL-assistentie vastgelegd, die

Besluit Zorgaanspraken AWBZ (artikel 34) in de plaats. Om

bij indicatie worden getoetst door het CIZ. Die indicatie

uiteenlopende redenen kon een tweetal projecten (Capelle

bevat geen bepaling van de (verwachte) omvang van de

aan den IJssel De Hoven en Maastricht Centrum 2) niet op

assistentie. In de regeling is vastgelegd dat de aanbieder

basis van dat artikel worden bekostigd en vond financiering

declareert op basis van daadwerkelijk geleverde uren ADL-

plaats uit respectievelijk de reguliere extramurale AWBZ-

assistentie tot het (verleende) maximumbudget dat door

aanspraken en door onderaanneming.

ZiNL is bepaald aan de hand van het door VWS vastgestelde

Bij de vorming van de Wet Langdurige Zorg maakten

subsidieplafond voor enig jaar. Ook het uurtarief is door

Tweede Kamer en staatssecretaris een einde aan een jaren-

VWS in de regeling bepaald. Op basis van de verleende

lang durende discussie over de meest adequate

subsidie ontvangt Fokus maandelijkse voorschotten. De

financieringswijze van ADL-assistentie door in de Wlz een

subsidieregeling kent een beperkt aantal kwaliteitseisen met

artikel op te nemen dat strekt tot een specifieke subsidie-

betrekking tot cliëntdossier en jaarlijkse evaluatie daarvan

regeling; de Subsidieregeling ADL-assistentie. Die regeling

mét de cliënt. Die eisen komen overeen met de invulling van

was nodig omdat het Fokuswonen niet past in de reguliere

het wettelijk voorgeschreven zogenoemde ‘zorgplan’ zoals

bekostigingsregels van de Wlz of Zvw. Tegelijkertijd besloot

Fokus dat met de inspectie ontwikkelde. Het ZiNL stelde een

VWS de genoemde projecten in Maastricht en Capelle

controleprotocol voor de accountantscontrole vast.

onder die nieuwe regeling te brengen, waardoor sinds
januari 2015 de volledige capaciteit aan Fokuswoningen
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Kwaliteitskeurmerk

ANBI-status

Eind 2015 besloot de raad van bestuur de activiteiten rond

Fokus heeft sinds 1 januari 2012 de status van Algemeen

het kwaliteitskeurmerk HKZ te staken op basis van de

nut beogende instelling (ANBI).

overweging dat de daarvoor te verrichten inspanningen
zich onvoldoende vertalen naar en bijdragen aan de daadwerkelijke en ervaren kwaliteit van dienstverlening en
organisatie. In november werd dan ook het certificaat bij
Lloyd’s Register ingeleverd. Zie pagina 22.

Cliënten, productie, personeel en opbrengsten
•

Eind 2015 zijn er 98 Fokusprojecten.

•

Die Fokusprojecten samen bevatten 1.405 woningen.

(2014: 2.706). Uitgedrukt in fte’s is dit 1.653

•

Eind 2015 heeft Fokus 1.357 cliënten.

(2014: 1.698).

•

In 2015 zijn in totaal 1.512.819 uren ADL-assistentie

•

•

geleverd (2014: 1.471.437). Dit is exclusief de 2.459

Eind 2015 werkten er 2.671 mensen bij Fokus

De som van de bedrijfsopbrengsten bedroeg in 2015
€ 83.740.833 (2014: € 81.399.318).

uren assistentie die verleend werden aan pgb-houders
(2014: 2.719).

Samenwerkingsrelaties

dienstverlening zorgt. Fokus levert nieuwe huurders aan
bij de woningcorporaties. Bovendien bekostigt Fokus

Fokus werkte in 2015 met een groot aantal organisaties

onderhoud, reparatie en vervanging van collectieve

samen, waarvan de belangrijkste:

voorzieningen in de Fokusprojecten. Die voorzieningen zijn

• Met het zorgkantoor Groningen (Menzis) werd als gevolg

eigendom van de woningcorporatie.

van de komst van de nieuwe subsidieregeling de samen-

• Fokus rapporteerde over een aantal eigen meldingen van

werkingsrelatie afgebouwd, terwijl om dezelfde reden met

incidenten of calamiteiten en over bij de inspectie binnen-

het Zorginstituut Nederland de samenwerkingsrelatie werd

gekomen meldingen, aan de Inspectie voor de Gezond-

uitgebouwd.

heidszorg (IGZ). Die procedures werden in alle gevallen

• Met het ministerie van VWS (directie Langdurige zorg)

positief afgerond. In het kader van het inspectieonderzoek

werd regelmatig overlegd over de uitvoering van de nieuwe

naar de kwaliteit van het Fokuswonen was begin 2014 de

financiering per 2015.

‘Kwaliteitstoets Fokus follow-up 2013’ gepubliceerd. Met

• Woningcorporaties zijn de eigenaars en verhuurders van

de inspectie was over uitvoering en uitkomsten van het

de woningen in ADL-clusters. Fokus werkt nauw met hen

onderzoek en over het verbeterplan ‘Fokus, garantie op

samen. In een samenwerkingsovereenkomst is geregeld dat

kwaliteit’ regelmatig contact en werden afspraken gemaakt

de woningcorporatie de woningen bouwt en voor de

over de vormgeving van het toekomstig toezicht.

doelgroep gereserveerd houdt en dat Fokus voor de ADL-

• Fokus heeft structurele samenwerking met alle vier Centra
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voor thuisbeademing (CTB’s) in Nederland.
• Met de firma Terberg is een contract gesloten over
onderhoud en reparatie van de alarm-intercomsystemen
in de Fokusprojecten, het cruciale communicatiesysteem
tussen cliënt en ADL-assistent(en).
• Perspectief was in 2015 de contractpartner voor de
uitvoering van de taken van een arbodienst.
• Jaarlijks wordt met de vakorganisaties AbvaKabo en CNV
Publieke Zaak onderhandeld over een nieuwe Fokuscao.
• Fokus is lid van de werkgeversvereniging AWVN, ter
ondersteuning van het cao-proces (waaronder in 2015
het sociaal plan Herontwerp Fokus), de uitvoering van de
functiewaardering en overige werkgeversaspecten.
• met Quasir is een overeenkomst gesloten over de levering
van een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon.
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Hoofdstuk 3
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
Normen voor goed bestuur

hand van de ministeriële sectorregeling zorg in klasse G van
die regeling.

Fokus volgt de Zorgbrede Governancecode. Dat is geborgd

De functie van voorzitter raad van bestuur wordt

in de statuten en de bijbehorende reglementen. Daarin zijn

uitgeoefend door de heer mr. O. Jongsma. In 2015 vervulde

rollen, taken en bevoegdheden vastgelegd. De raad van

hij geen nevenfuncties.

toezicht beschikt over een kwaliteitscommissie, naast de

In de statuten zijn bepalingen opgenomen die belangen-

auditcommissie en de remuneratiecommissie. Er wordt nog

verstrengeling voorkomen.

gewerkt aan het opstellen van een klokkenluidersregeling.

Op de website van Fokus is de regeling declaraties bestuur
gepubliceerd.
In 2015 is een informatieplan vastgesteld, waarin inhoud en

Raad van bestuur

frequentie van de door de raad van bestuur aan de raad van
toezicht te verstrekken informatie is geregeld (zie hiervoor

Fokus wordt geleid door een éénhoofdige raad van bestuur.

bijlage 3 van dit jaarverslag).

De bestuurder/voorzitter raad van bestuur functioneert op
basis van de statutaire bevoegdheden, waarbij nauw wordt

Raad van toezicht

samengewerkt met het managementteam. Dat bestaat uit
de zes regiomanagers, de drie managers van stafafdelingen
en de programmadirecteur Kwaliteit. De bestuursbesluiten

De raad van toezicht is de interne toezichthouder en

worden in een register vastgelegd.

fungeert als werkgever van de bestuurder. Op basis van

Bij de vaststelling van de bezoldiging hanteerde de raad

de Governancecode zijn de rollen en bevoegdheden van

van toezicht de Beloningscode voor bestuurders in de zorg

toezicht en bestuur geregeld in de statuten. De statuten

(BBZ), zoals deze is overeengekomen tussen de Nederlandse

en het reglement raad van toezicht bevatten regels

vereniging van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de

die waarborgen dat de leden van de raad hun functie

Nederlandse vereniging van zorgdirecteuren (NVZD). De

onafhankelijk kunnen uitoefenen. De raad is samengesteld

bezoldiging blijft binnen de grenzen van de Wet normering

op basis van een profiel van de raad en zijn leden. Nieuwe

topinkomens (Wnt-1) en de door de minister vastgestelde

leden worden via een advertentie geworven, op basis

sectorregeling 2014, die ook in 2015 van kracht was. De

van een specifiek profiel. In de profielen is gewaarborgd

raad van toezicht bepaalde de indeling van Fokus aan de

dat steeds voldoende en gedifferentieerde deskundigheid

Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht was per eind december 2015 als volgt samengesteld:
• De heer mr J.M. Bal (voorzitter)
• De heer H.W.H.M. van Kesteren
• Mevrouw C.H. Postma
• De heer drs. H. van der Stelt, secretaris en plaatsvervangend voorzitter
• Mevrouw drs. G. Veltkamp
In bijlage 1 zijn per lid van de raad van toezicht de hoofd- en nevenfuncties,
datum eerste benoeming en benoemingstermijn opgenomen.
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in de raad van toezicht aanwezig is, gericht op taak en

bijzondere aandacht aan de financiële impact en risico’s van

rol van deze raad. Meerdere leden beschikken over voor

de voorgenomen reorganisatie en sociaal plan, gerelateerd

Fokus relevante kennis en ervaring in de zorg. De raad

aan de vooruitzichten voor de langere termijn.

van toezicht benoemt nieuwe leden op voordracht van
een selectiecommissie uit de raad en het bestuur. Dit

De kwaliteitscommissie van de raad van toezicht volgt en

gebeurt nadat de kandidaten kennis hebben gemaakt met

adviseert het bestuur op de ontwikkeling en uitvoering van

de ondernemingsraad en met de cliëntenraad en deze

kwaliteit- en veiligheidsbeleid. De commissie kwam in

raden hun gevoelens over de te benoemen kandidaat

2015 in totaal vier keer met de bestuurder en Programma-

kenbaar hebben gemaakt. Eén van de leden is benoemd op

directeur Kwaliteit bijeen. In 2015 richtte de commissie zich

voordracht van de Cliëntenraad Fokus. De leden van de raad

vooral op het volgen van de realisatie van de voorgenomen

zijn allen aangemeld als lid van de NVTZ. Voor de beloning

kwaliteitsonderwerpen. Dat gebeurde mede aan de hand

van toezichthouders hanteert de raad van toezicht de

van ontwikkelde beleidsnotities en -producten en de

richtlijnen van de NVTZ. Deze beloning blijft binnen de

kwartaalrapportages aan de inspectie. In de vergaderingen

grenzen en het overgangsrecht van de Wet normering top-

van de kwaliteitscommissie werd aandacht besteed aan

inkomens (Wnt-1 en -2).

de informatievoorziening aan de raad van toezicht. Ook
werd aandacht besteed aan de kritische succesfactoren

Commissies

en de daarbij horende prestatie-indicatoren van Fokus. De

De raad beschikt over drie commissies. De auditcommissie

commissie volgde het herontwerp-traject met aandacht

adviseert het bestuur over financiële strategie en financieel

voor de risico’s voor kwaliteit en veiligheid, voor de

beleid, onderhoudt contact met de accountant en houdt

ontwikkeling van de organisatie en de randvoorwaarden

zich bezig met voorbereiding en verdieping van financieel

voor de reorganisatie.

toezicht op de bestuurder. De commissie kwam in 2015 vier
keer met de bestuurder en de controller bijeen. Eén keer om

Tenslotte kent de raad een remuneratiecommissie.

de managementletter van de accountant te bespreken (in

Deze commissie ziet toe op de beloning van de

aanwezigheid van de accountant), de tweede keer om de

bestuurder en verzorgt ook zijn jaarlijkse beoordeling. De

jaarrekening 2014 te bespreken, de derde keer ter

remuneratiecommissie bestaat, net als de auditcommissie

bespreking van de tussentijdse resultaatontwikkeling en

en de kwaliteitscommissie, uit twee leden. De commissies

de vierde keer ter bespreking van de begroting voor 2016.

brengen advies en verslag uit aan de raad van toezicht. Op

Bij het opstellen van de begroting 2016 en de kwartaal-

grond van het advies van deze commissie besloot de raad

rapportages bracht de controller de (financiële) risico’s in

van toezicht, gelet op het herontwerptraject, de honorering

beeld.

van de raad van toezicht, ondanks de beschikbare ruimte in
indeling en regelingen, niet te verhogen ten opzichte van

De commissie adviseerde ook over de bijdragen 2015

2014. Op zijn voorstel werd de beloning van de bestuurder

van de steunstichting aan Stichting Fokus Exploitatie. In

evenmin verhoogd.

de vergaderingen van de auditcommissie werd bovendien aandacht besteed aan de structurele periodieke

Bijeenkomsten

informatievoorziening aan de raad van toezicht, de voort-

De leden Van der Stelt en Veltkamp werden voor een

gang van de bedrijfsvoering aan de hand van drie-

tweede periode herbenoemd. De raad stelde het profiel van

maandelijkse rapportages en aan de risico’s voortvloeiend

de raad van toezicht opnieuw vast evenals de indeling van

uit toekomstige onzekerheden. De commissie besteedde

Fokus volgens de puntentelling in de ministeriële regeling
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voor de bezoldiging van zorgbestuurders op basis van de

Aan de hand van (kwartaal)rapportages, toelichtingen en

Wet Normering Topinkomens (klasse G). De toekomstige

controllersnotities zag de raad toe op de financiële

gevolgen van de tweede wet Normering Topinkomens

resultaten, waaronder de teleurstellende uitkomst van de

werden besproken. De raad besprak het verslag van het

herschikkingsronde AWBZ 2014 en van het daarop volgend

beoordelingsgesprek dat de renumeratiecommissie met de

bezwaartraject bij de NZa, waardoor de noodzaak tot

bestuurder voerde.

herontwerp en reorganisatie werd versterkt. In de meivergadering werd met de accountant gesproken over zijn

In de vergaderingen werden de verslagen van de audit-

bevindingen bij gelegenheid van de jaarcontrole, over

commissie en de kwaliteitscommissie besproken.

de opgestelde jaarrekening en over het financieel toekomst-

De raad stelde het informatieplan vast, waarin aard, inhoud

beeld. De raad keurde de vaststellingsbesluiten van de raad

en frequentie van de door de raad van bestuur en de

van bestuur over het jaarverslag en de jaarrekening 2014

controller te verstrekken informatie is geregeld (zie hiervoor

goed en verleende daarmee décharge voor het gevoerde

bijlage 3 van dit jaarverslag). Daarin is ook de van de

financiële en overige beleid. In het najaar kwamen de

externe accountant te verwachten informatie opgenomen.

interimrapportage (november 2015) van de accountant aan
de orde en de Rapportage ZorgControlScan 2015, eveneens
afkomstig van de accountant.

Met een extern adviseur werd de ‘eigen evaluatie’ van de
raad en de samenwerking met het bestuur voorbereid. De
extern adviseur zette eind 2015 een enquête uit, waarvan

Ter voorbereiding op het te ontwikkelen herontwerp voor

de resultaten in 2016 besproken zullen worden.

de Fokusorganisatie besprak één van de onderzoekers van
DamhuisElshoutVerschure een aantal vragen met de

In een Benen-op-tafel-gesprek sprak de RvT met de RvB

raad. In de juli-vergadering lichtte zij het rapport ‘Fokus

over de ervaringen van de RvT-leden in de afgelegde

toekomstbestendig’ toe en besprak de raad inhoud en

projectbezoeken en de algemene gang van zaken van

complicaties ervan, mede aan de hand van de advies-

de organisatie en haar omgeving. In het gesprek werd

aanvraag over het herontwerp/de reorganisatie van het

verkend welke externe ontwikkelingen de in 2015 te

bestuur aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad. In

nemen beslissingen, met name over de herinrichting van

de daarop volgende maanden volgde de raad nauwgezet

de organisatie, beïnvloeden. Daarbij werden de bereikte

de besprekingen en ontwikkelingen over dit onderwerp.

resultaten rond de nieuwe subsidieregeling betrokken

Met zowel de OR als de CRF nam de raad deel aan enkele

en door het ministerie genomen besluiten over de

overleggen tussen bestuurder en medezeggenschap. De

zogenoemde ‘aanvullende zorg’ voor ADL-cliënten. De

auditcommissie besprak de financiële en organisatorische

manager P&O lichtte de ontwikkeling en de aanpak van het

uitkomsten, waaronder de reorganisatiekosten en het lange

arbeidsverzuim toe.

termijn toekomstbeeld. De kwaliteitscommissie richtte
haar aandacht op de gekozen besturingsfilosofie waarin

De raad besprak met regelmaat de ontwikkeling in de

‘zelforganiserende en zelf-probleemoplossende ADL-

relatie met de inspectie IGZ, naar aanleiding van de eerdere

teams’ de basis vormen. Voor beide commissies werd een

Kwaliteitstoetsen, het Verbeterplan en de IGZ-rapportages

risico-inventarisatie gemaakt. De raad werd over het met

over vier IGZ-projectbezoeken. In dat kader lichtte de raad

de vakbonden gesloten sociaal plan geïnformeerd. In de

van bestuur toe hoe risicovolle Fokusprojecten (tijdig) in

novembervergadering keurde de raad het door de

beeld komen en blijven.

bestuurder genomen definitief besluit goed over de
voorgenomen reorganisatie en het herontwerp, waarin de
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adviezen van OR en CRF waren verwerkt.

raad van toezicht met de cliëntenraad. Bij gelegenheid

De uitvoering van het herontwerp zal leiden tot een

van de advisering van beide raden over de voorgenomen

financieel en kwalitatief toekomstbestendig Fokus, ter

reorganisatie/het herontwerp woonde de raad van toezicht

uitvoering van het Fokusconcept voor cliënten. Als

enige malen een overleg met deze raden bij.

uitvloeisel daarvan kon de raad van toezicht in november
2015 de door de raad van bestuur vastgestelde begroting

Evaluatie

2016 met een voorzien positief exploitatieresultaat

De raad evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en

goedkeuren.

de samenwerking met de raad van bestuur. Eind 2015
inventariseerde een partner van het organisatieadviesbureau

Werkwijze

Twijnstra en Gudde door middel van een enquête onder

De informatievoorziening aan raad en commissies is in

de leden het materiaal voor een evaluatie-sessie die begin

een document (zie hiervoor bijlage 3 van dit jaarverslag)

2016 onder diens leiding zal plaatsvinden.

vastgelegd en naar inhoud en periodiciteit verwerkt in
de planning- en controlcyclus. Om inzicht te krijgen in

Bedrijfsvoering

de prestaties van de organisatie, ontvangt de raad van
toezicht driemaandelijks een financiële rapportage en een
rapportage over uiteenlopende managementindicatoren,

Fokus werkt met een planning- en controlcyclus, die jaarlijks

waaronder indicatoren gericht op de kwaliteit van

wordt vastgesteld, rekening houdend met interne en

dienstverlening. In de rapportages wordt steeds verband

externe ontwikkelingen in eisen en procedures. Het accent

gelegd met de voorgenomen doelen en de prognose

ligt op het centrale jaarplan Fokus; de projectjaarplannen

voor de ontwikkeling in het lopende jaar. Op prestaties

zijn daarvan afgeleid. Aan de basis van deze plannen ligt de

en vooruitzichten levert de controller commentaar op

jaarlijks in mei verschijnende Kaderbrief waarin de kaders

deze stukken met een controllersnotitie. De raad van

voor het volgende kalenderjaar worden vertaald in doelen

bestuur informeert de raad schriftelijk over de belangrijkste

en in richtinggevende teksten. De (project) jaarplannen

ontwikkelingen en gebeurtenissen en stelt op hoofdlijnen

bevatten meetbare doelstellingen voor de prestaties op het

de gevoerde of te voeren strategie ter discussie. De raad

gebied van kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening

ontvangt daarnaast periodiek rapportages over treasury.

aan cliënten, interne bedrijfsprocessen en financiën.

Per vergadering ontvangt de raad van toezicht bovendien

Periodiek (per kwartaal) vindt verantwoording plaats op

de schriftelijke ‘informatieve punten’ van de raad van

alle niveaus binnen de organisatie om de resultaten van

bestuur, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in en rond

de activiteiten met betrekking tot kwaliteitsverbetering te

de organisatie nader worden toegelicht, met name gericht

volgen en de interne bedrijfsvoering te kunnen beheersen.

op risicodetectie in de dagelijkse gang van zaken en in de

Periodiek worden interne audits uitgevoerd waarover

uitvoering van beleids- en jaarplannen en de betekenis voor

wordt gerapporteerd aan de voorzitter raad van bestuur.

Fokus van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en

De externe accountant reviewt die audits en legt zijn

over betekenisvolle incidenten.

bevindingen vast in een managementletter en in een
accountantsverslag. De auditcommissie van de raad van

Een delegatie uit de raad van toezicht werd gevormd voor

toezicht bespreekt deze stukken met de raad van bestuur en

het bijwonen van een overlegvergadering van de bestuurder

de controller en ziet toe op opvolging van de geformuleerde

met de ondernemingsraad. Een andere delegatie uit de

verbetervoorstellen.

raad werd gevormd voor de jaarlijkse bijeenkomst van
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Medezeggenschap

De vanaf 1-1-2015 ingevoerde Subsidieregeling ADLassistentie (onder de Wlz) wordt uitgevoerd door het
Zorginstituut. Deze subsidieregeling is begrensd voor wat

Cliëntenraad Fokus

betreft de maximaal te declareren productieomvang. Het

De twaalf leden van de Cliëntenraad Fokus (CRF) worden

aantal geleverde uren boven dat maximum (overproductie)

gekozen door en uit alle cliënten van Fokus. Bij voorkeur

wordt niet vergoed. Dit is voor Fokus een groot risico,

komen er – volgens het reglement – twee leden uit iedere

omdat het Fokus-concept de eigen regie van de cliënt als

regio. De raad vergadert om en om zonder en met de

uitgangspunt heeft en Fokus slechts in zeer beperkte mate

bestuurder en de programmadirecteur Kwaliteit. Raad van

sturing kan geven aan de productie. Omdat bij de invoering

bestuur en cliëntenraad brengen agendapunten in voor de

van de nieuwe regeling duidelijk werd dat als gevolg van de

vergadering. In 2015 vonden zes reguliere overleg-

groei van de vraag, in de toekomst bij ongewijzigd beleid,

vergaderingen plaats. Daarnaast waren er enkele bijzondere

de continuïteit van Fokus in gevaar zou komen, heeft in

bijeenkomsten, waaronder enkele bijeenkomsten over het

2015 een herontwerp van de organisatie plaatsgevonden

voorgenomen besluit Herontwerp/reorganisatie en een

welke leidt tot een reorganisatie in 2016. De reorganisatie

benen-op-tafelgesprek met CRF, OR, managers en bestuur

brengt met zich mee dat in de (financiële) sturing de

over het beleid.

verantwoording niet meer vanuit regio’s zal plaatsvinden,
maar vanuit de afzonderlijke projecten op basis van vooraf

De bestuurder neemt opmerkingen en adviezen van de

gedefinieerde KPI’s.

raad mee in zijn besluitvorming en volgt deze adviezen

De risico’s van de reorganisatie zijn uitputtend in beeld

over het algemeen op, al dan niet in nader overleg over de

gebracht en voor zover nodig en mogelijk van maatregelen

precieze uitwerking. De raad heeft een eigen reglement,

voorzien.

dat is aangevuld met een samenwerkingsovereenkomst

18

Jaarverslag 2015 | Stichting Fokus Exploitatie

met het bestuur. Jaarlijks wordt de samenwerking tussen

Uiteindelijk adviseerde de raad positief, waarna het

cliëntenraad en bestuur geëvalueerd.

implementatieplan werd besproken. In dit kader kwamen
naast de gevolgen van de gewijzigde organisatieopbouw

Communicatie met de achterban geschiedt onder andere via

voor cliënten ook het sociaal plan, het nieuwe functieboek

een digitale cliëntenraadnieuwsbrief, een discussieplatform

en de begroting 2016 aan de orde. Met de raad werd een

op www.cliëntenraadfokus.nl en via Twitter en Facebook.

procedure voorbereid waarin de raad overeenkomstig de

Daarnaast is er de Club van 60: een contactgroep van

bepalingen van de WMCZ advies zal uitbrengen over de

cliënten die om reacties en meningen wordt gevraagd over

in de nieuwe organisatiestructuur te benoemen managers

allerlei onderwerpen. De CRF heeft een ambtelijk secretaris,

ADL-assistentie en directeur ADL-assistentie.

in dienst van Fokus. De raad dient jaarlijks een begroting in

•

voor de eigen kosten en werkzaamheden. Doorgaans wordt

financieringsregeling voor ADL-assistentie en van de

die ongewijzigd overgenomen in de begroting van de

besluiten van de staatssecretaris met betrekking tot de

organisatie. Voor het geval dat raad en bestuur niet tot

financiering van de op ADL-assistentie aanvullende zorg via

overeenstemming kunnen komen, is er bij Fokus een

Wlz, Zvw en Wmo. Een vertegenwoordiging van de raad

onafhankelijke vertrouwenscommissie, zoals voor-

nam deel aan een gesprek met VWS.

geschreven in de wet. De commissie is in 2015 niet actief

•

geweest. Halverwege 2015 is afgesproken in voorkomend

voor assistentie op afspraak, hand-en-spandiensten en de

geval gebruik te gaan maken van de Landelijke Commissie

hernieuwde vaststelling van het Medicatiebeleid, mede naar

Vertrouwenslieden.

aanleiding van IGZ-rapporten.
•

Gesproken werd over de implicaties van de nieuwe

De raad adviseerde over de herziene beleidskaders

De raad adviseerde positief over het aanbieden van een

Uit de evaluaties blijkt dat raad en bestuur goed en met

nieuwe dienstverleningsovereenkomst in geval de cliënt

veel wederzijds vertrouwen samenwerken. De raad is

naar een ander Fokusproject verhuist.

aangesloten bij de LSR, het landelijk steunpunt mede-

•

zeggenschap. De cliëntenraad liet zich op basis van een

nieuw landelijk inwerkprogramma voor ADL-assistenten.

programma extern scholen. Bij de voorbereiding van het

•

advies over het voorgenomen herontwerp maakte de

de Cliëntvertrouwenspersoon werden besproken, waarbij

cliëntenraad gebruik van een juridisch adviseur.

aandacht is gegeven aan de te verwachten wijzigingen als

De raad adviseerde positief over de invoering van een
De jaarverslagen van de Klachtencommissie cliënten en

gevolg van de nieuwe klachtwet.
In de overlegvergaderingen tussen cliëntenraad en raad van

•

bestuur passeerden onder meer de volgende onderwerpen

relatie tussen ADL-assistenten en cliënten waar het gaat om

de revue, veelal in de vorm van een adviesaanvraag over

privécontacten (in relatie tot de ‘Uitgangspunten van het

nieuw of gewijzigd beleid of in de vorm van een advies op

beroep van ADL-assistent’).

eigen initiatief van de raad:

•

•

cliëntevaluatiegesprek werd aan de hand van de opgedane

Het onderwerp herontwerp/reorganisatie kreeg veel

Besproken werden vragen rond de invulling van de

De cyclus rond de cliëntgegevensmap en het jaarlijkse

aandacht. Over de aan een extern bureau te verstrekken

ervaringen aangepast, waarmee de cliëntenraad kon

opdracht tot het maken van een herontwerp voor

instemmen.

de Fokusorganisatie adviseerde de raad positief. Het

•

adviesrapport en de daarop gebaseerde adviesaanvraag

2014 en het jaarverslag 2014 van de cliëntenraad werden

waren onderwerp van gesprek. De raad van bestuur

besproken.

beantwoordde de vragen van de cliëntenraad daarover.

•
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CRF in verband met te houden verkiezingen besloten.

adviesaanvraag waren herhaaldelijk en uitvoerig onderwerp

•

De raad besprak de nieuwe vormgeving van het

van gesprek. De raad van bestuur beantwoordde de vele

Vobo-beleid (Vobo = voorkomen ongelukken en bijna-

en uitgebreide reeksen vragen van de ondernemingsraad

ongelukken).

daarover. De raad werd in de voorbereiding van zijn advies

•

ondersteund door een extern adviseur. Uiteindelijk

De raad liet zich zorgvuldig informeren over de

voortgang van gesprekken met het ministerie over

adviseerde de raad positief, waarna het implementatieplan

uiteenlopende onderwerpen, waaronder de benodigde

werd besproken. In dit kader kwamen ook het sociaal

ophoging van het budget en over de gesprekken met de

plan, het nieuwe functieboek en de begroting 2016 aan de

IGZ. De raad volgde de acties van Fokus naar aanleiding van

orde. Door een goede afstemming van de processtappen

door IGZ uitgebrachte bezoekrapporten nauwgezet.

in het adviestraject in relatie tot de wensen van de
ondernemingsraad, kon zorgvuldig en vruchtbaar worden
gewerkt aan de voorbereiding van een goed definitief

Ondernemingsraad

besluit over een voor de ondernemingsraad en zijn
achterban zeer ingrijpend reorganisatievoorstel.

Ondernemingsraad

•

De ondernemingsraad (OR) van Fokus bestaat uit elf leden

aanstellingsbeleid, de met de arbodienst af te sluiten

en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Naast

samenwerkingsovereenkomst, het arbo-jaarplan,

de reguliere zes overlegvergaderingen waren er speciale

medicatiebeleid, transferbeleid, het Vobo-beleid en het

formele en informele overlegmomenten over herontwerp/

veiligheidsmanagementsysteem.

reorganisatie en de algemene gang van zaken binnen

•

Fokus, gericht op de toekomst.

van zaken in de organisatie, het jaarverslag en de jaar-

Diverse adviesaanvragen passeerden de revue over

Besproken werden onder meer de algemene gang

rekening 2014 en de begroting 2016, de jaarverslagen
Met de ondernemingsraad werd gesproken over:

van de Klachtencommissie cliënten, van de cliënt-

•

vertrouwenspersoon, van de commissie ongewenst gedrag

Het onderwerp herontwerp/reorganisatie kreeg ook

in het overleg met de OR veel aandacht. Over de aan een

en van de externe vertrouwenspersoon, het verslag over

extern bureau te verstrekken opdracht tot het maken van

interne audits en de opvolging daarvan, de ontwikkeling

een herontwerp voor de Fokusorganisatie adviseerde de

van het arbeidsverzuim en het klachtenbeleid voor

raad positief. Het adviesrapport en de daarop gebaseerde

personeel.
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Hoofdstuk 4
Beleid, kwaliteit, inspanningen en prestaties
Meerjarenbeleid

bedrijfsvoering en het verkrijgen en borgen van een
toekomstbestendige financiering. Hoewel zich sinds 2009

Het meerjarenbeleidsplan ‘Versterk het Fokusmerk’

een groot aantal ingrijpende ontwikkelingen voordeed,

(2009) bevat strategische doelstellingen op het vlak

bleven de strategische doelstellingen tot in 2015

van de kwaliteit van assistentie, de verbetering van de

ongewijzigd.

Missie
Fokus wil bijdragen aan de praktische realisatie van woonconcepten voor mensen met een zware fysieke beperking, waardoor zij vrij, onafhankelijk en zelfstandig kunnen wonen en leven, als voorwaarde tot een volwaardige en ongehinderde
maatschappelijke participatie, zoals ieder zónder functiebeperking.

Kwaliteit en veiligheid in de ADL-assistentie

Daarnaast wordt jaarlijks met de cliënt individueel aandacht
besteed aan de ervaringen, verwachtingen en tevredenheid

Kwaliteit

van cliënten in de cliëntevaluatiegesprekken en gebeurt

In het elders in dit jaarverslag beschreven herontwerp van

hetzelfde voor medewerkers in de individuele beoordelings-

de Fokusorganisatie was behoud van het Fokusconcept voor

en ontwikkelgesprekken.

de cliënten, het bereikte niveau van kwaliteit en veiligheid
en de verdere ontwikkeling daarvan, uitgangspunt.

Gedurende een roerig jaar waarin de organisatie zich voor-

Missie en visie van Fokus zijn leidend in de herontworpen

bereidde op het loslaten van oude structuren en het in

organisatie.

gang zetten van nieuwe werkwijzen, bleef er onverminderd

De Fokusvisie op dienstverlening is uniek. Deze visie gaat

aandacht voor kwaliteit. In dit overgangsjaar ging het

uit van eigen regie van de cliënt op het leiden van een

daarbij vooral om het bestendigen van de ingezette koers

eigen leven. De cliënt neemt daarvoor zelf de verant-

naar aanleiding van het programma ‘Fokus, een garantie

woordelijkheid, inclusief voor zijn keuzen bij assistentie

op kwaliteit’ (2013) en het ontwikkelen van nieuwe

en zorg. Dit uitgangspunt moet in alle opzichten optimaal

instrumenten voor de nieuwe organisatie.

tot zijn recht komen en gewaarborgd zijn. Dat motiveert
de medewerkers van Fokus om excellente cliëntgedreven

Veranderende kijk op kwaliteit: van HKZ naar een eigen

assistentie te verlenen en de kwaliteit van de assistentie, de

normenkader

woningen en de woonomgeving continu te verbeteren.

Sinds 2009 was Fokus de trotse eigenaar van het HKZ-

Het doel van het kwaliteitsbeleid is dat zowel de mede-

certificaat: het heeft de organisatie gestimuleerd om de

werkers- als de cliënttevredenheid meetbaar zullen stijgen.

kwaliteitscirkel rond te maken en continu te verbeteren.

Uit de resultaten van de driejaarlijkse medewerkers- en

De jas van HKZ werd minder passend in de zoektocht van

cliënttevredenheidsonderzoeken komen verbeteracties

systeem- naar mensdenken: het centraal stellen van de

voort die in de jaarplannen verwerkt worden. Ook in

relatie tussen cliënt en medewerker.

2015 bevatten de jaarplannen opvolgingsacties uit deze

Zo investeert Fokus in een verdere verbetering van de

onderzoeken.

dialoog tussen cliënt en medewerker door medewerkers
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te scholen, processen te verbeteren en duidelijker te

assistentie) onder de loep genomen. De belangrijkste

communiceren met cliënten over verwachtingen. Ook is

verbeteracties zijn doorgevoerd in de scholingen voor ADL-

de organisatie in 2014 van procesgerichte interne audits

assistenten en specifiek voor EVA-handelingen.

overgegaan op themagerichte interne audits en sinds 2015

•

gebeurt dat op een waarderende wijze. Een verandering

certificaat, zullen externe audits niet meer worden

van constateringen van bevindingen/afwijkingen naar

uitgevoerd. Fokus hecht wel veel belang aan een externe

overzichten van goede voorbeelden en verbeterideeën.

spiegeling. Dat wil de organisatie vormgeven in nieuw op

In de zomer van 2015 zijn zorgorganisaties bezocht die hun

te zetten projectaudits. In de tweede helft van 2015 zijn

kwaliteitscyclus ingevuld hebben zonder welke normering

voorbereidingen getroffen om in 2016 van start te kunnen

dan ook. Fokus heeft een vergelijking gemaakt tussen

gaan met deze nieuwe invulling van ‘het derde oog’.

verschillende normen (HKZ, ISO-9001 2015 en NEN EN

•

15224) en is tot de conclusie gekomen dat deze normen

genomen een nieuw meetinstrument voor de ADL-teams te

geen stimulerende meerwaarde meer hebben voor de

ontwikkelen, passend bij de transitie naar zelforganiserende

wijze waarop de organisatie invulling geeft aan haar

teams per maart 2016. De zelfevaluatie is een instrument

verbetercyclus. Dit is de reden waarom de raad van bestuur

dat de teams ondersteunt in het continu verbeteren van

ervoor gekozen heeft in januari 2016 geen hercertificering

de kwaliteit van de assistentieverlening aan cliënten en de

voor HKZ aan te vragen, maar een eigen normenkader

organisatie van het werk.

te ontwikkelen dat beter aansluit bij het specifieke van

•

het ADL-clusterwonen, te toetsen door het uitvoeren van

de klachtencommissie en de cliëntvertrouwenspersoon

interne en externe audits.

beschikbaar.

Passend bij deze veranderende kijk op kwaliteit én de

Verder is in 2015 een aanzet gegeven om andere

bestendiging van een aparte financiering, is de ontwikkeling

instrumenten, waar onder de directiebeoordeling, tegen het

van een eigen Kwaliteitskader voor 24-uurs ADL-assistentie.

licht te houden om te kijken hoe deze effectiever ingezet

Dit wordt in samenspraak met de twee andere aanbieders

kunnen worden. Bij de inzet van kwaliteitsinstrumenten

van ADL-clusters (Stichting Wassenaarse Zorgcentra en

staat de vraag centraal welke meerwaarde de resultaten

Nieuw Amstelrade) ontwikkeld. 2015 is gebruikt voor

opleveren in relatie tot eventueel meer werk.

Omdat Fokus gestopt is met het voeren van een HKZ-

Ook is in de tweede helft van 2015 het initiatief

Tenslotte is de informatie uit de jaarverslagen van

externe consultatie, in 2016 zal het Kwaliteitskader worden
aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het

Kwaliteit en veiligheid

Register.

Fokus gebruikt verschillende instrumenten om te kunnen
sturen op risico’s.

Instrumenten waarmee de (tevredenheid over) de kwaliteit

Voor de Vobomeldingen is een apart jaarverslag over 2015

van de ADL-assistentie wordt gemeten

samengesteld. Het aantal vobomeldingen is in 2015 voor

•

het eerst gedaald ten opzichte van andere jaren. Het aantal

De interne audits zijn een instrument om te meten of

Fokus zegt wat het doet en doet wat het zegt, of beleid en

meldingen is gedaald van 566 in 2014 tot 448 in 2015. Dit

praktijk goed op elkaar afgestemd zijn. De interne audits

is een daling van 21%. Ook dit jaar blijkt dat bij 293 van de

worden ieder voor- en najaar door een enthousiast team

448 meldingen (70%) menselijk handelen voor de meeste

van acht auditoren uitgevoerd aan de hand van een vooraf

incidenten zorgt. De meldingen werden afgehandeld

bepaald thema. In 2015 zijn de thema’s bekwaam en

door de locatiemanagers, door het nemen van passende

bevoegd personeel en EVA (eenvoudige verpleegkundige

maatregelen.
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In de door Fokus zelf ontwikkelde applicatie ‘formulieren’

Kwaliteit en klachtenafhandeling

worden periodiek risico’s geïnventariseerd op cliënt- en

Fokus kent diverse mogelijkheden voor het melden van een

projectniveau. Thema’s daarbij zijn: de tilthermometer,

klacht of ongenoegen. Allereerst wordt gestimuleerd het

tilliften, EVA en beademing. In 2015 zijn deze risico-

ervaren knelpunt in dialoog met elkaar op te lossen. Als dat

inventarisaties op cliëntniveau geïntegreerd in de cliënt-

niet lukt kan een klacht gemeld worden bij de manager en

gegevensmap en zo onderdeel geworden van het cliënt-

bij blijvende ontevredenheid kan deze doorgezet worden

evaluatiegesprek. Hierin worden geconstateerde risico’s met

naar de klachtencommissie cliënten. De Klachtencommissie

de cliënt besproken en afspraken hierover in de cliënt-

is opgezet volgens de wettelijke regels en bestaat uit een

gegevensmap geborgd.

onafhankelijk voorzitter, een onafhankelijk lid en een lid

In 2015 heeft Fokus een aantal calamiteiten bij de inspectie

voorgedragen door de Cliëntenraad. Ook kan er gebruik

gemeld. Met de zogenoemde Prismamethode is onderzoek

gemaakt worden van een onafhankelijke vertrouwens-

gedaan naar de basisoorzaken. Verbeteracties hebben

persoon, die in de klachten bemiddelt. Hiervoor heeft

geleid tot enkele beleidsaanpassingen.

Fokus een overeenkomst met het bureau Quasir afgesloten.
De Klachtencommissie en de Cliëntvertrouwenspersoon

Ook in 2015 is, als uitvloeisel van het programma

hebben ieder in 2015 een eigen jaarverslag uitgebracht.

‘Fokus, een garantie op kwaliteit’, gestuurd op risicovolle

Bij de klachtencommissie zijn 10 klachten gemeld, bij de

projecten en complexe situaties door voor deze projecten

cliëntvertrouwenspersoon waren dat er 93. Het meest

verbeteracties op te stellen.

aantal klachten ligt in de relationele sfeer, de grootste
stijging betrof de inzet van voldoende personeel. Fokus

In 2015 zijn voorbereidingen getroffen om in de loop van

wil lering trekken uit de klachten en gebruikt deze om de

2016 het veiligheidsmanagementsysteem in één applicatie

kwaliteit van dienstverlening verder te verbeteren. Het

te borgen. In dit systeem gebeurt ook de monitoring

overgrote deel van de knelpunten is in gezamenlijkheid

van de afhandeling waardoor informatie over de inhoud

met betrokkenen opgelost. Er zijn geen maatregelen op

van de verbeteracties transparant wordt en er betere

geaggregeerd niveau getroffen.

mogelijkheden ontstaan om organisatiebreed te leren van

Het ligt in de bedoeling om vanaf 2016 de klachten-

vobomeldingen, klachten, signalen over ongewenst gedrag

afhandeling in de lijn in het digitale veiligheids-

en resultaten van de interne audits en zelfevaluaties van de

managementsysteem te borgen, om zo het cyclisch leren

teams.

transparant te maken en er beter van te kunnen leren.
In 2016 zal Fokus zich beraden hoe de klachtenafhandeling
te organiseren op basis van de nieuwe Wet Kwaliteit
Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).
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Thema’s van kwaliteitsverbetering in 2015 waren:

Kwaliteitsbewaking

-

cyclus van CGM en CEG: aanscherping van beleid

Fokus werkt met verantwoordingsformats over de realisatie

door structurele opname van de risico-inventarisaties

van de jaarplannen van projecten, regio’s en stafafdelingen.

op cliëntniveau en betere communicatie over

Periodiek wordt in de lijn verantwoording afgelegd vanuit

tussentijdse veranderingen in de assistentieverlening

de projecten door locatiemanager en regiomanager aan

bespreking van het beleid ten aanzien van hand-en-

de raad van bestuur. Via deze verbetercyclus worden

spandiensten

resultaten zichtbaar en geborgd en neemt de bestuurder

wachttijden: in 2013 en 2014 is een onderzoek

zijn verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid.

uitgevoerd naar de beleving van wachttijden door

In 2015 is Fokus opgenomen in het reguliere toezicht met

cliënten. Dit heeft geresulteerd in een wachttijdenspel

de IGZ: een halfjaarlijkse verantwoording op hoofdlijnen.

dat tijdens rondetafelgesprekken tussen cliënten

Fokus heeft de overleggen met de inspectie benut om te

en medewerkers inzicht kan geven in de beleving van

komen tot een instrument dat vooral gebruikt kan worden

wachttijden door cliënten.

voor interne sturing en tegelijkertijd dienst kan doen als

-

ademhalingsondersteuning

externe verantwoording. Het halfjaarlijkse kwaliteitsverslag

-

klachten en signalen over ongenoegens van cliënten

zal in 2016 inhoudelijk doorontwikkeld worden.

-

bekwame ADL-assistenten

-

bekwame locatiemanagers

-

zeggenschap cliënten.

-
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Herontwerp en reorganisatie: met minder,
meer en beter organiseren en presteren

bij NZa bracht daarin geen verandering. Daarmee kwam
een einde aan de jaarlijkse ophoging van het (uiteindelijk)
beschikbare budget waarmee steeds de toenemende vraag

Als gevolg van de jaarlijks in omvang toenemende vraag

werd gevolgd. In het overleg met VWS bleek ook voor de

van de cliënten naar ADL-assistentie stijgen de personele

toekomst weinig groeiruimte, mede gelet op de budgettaire

kosten van de 24 uur per etmaal oproepbare ADL-

ontwikkelingen in de langdurige zorg. Dit toekomstbeeld

assistentie. Voor een bescheiden deel kan die kostenstijging

leidde tot de opdracht en de verantwoordelijkheid ‘met

worden opgevangen door het intensiever gebruik van de

minder middelen, méér te doen’, waarbij uit de organisatie-

beschikbare formatie (stijging productiviteit). Uiteindelijk

strategie voortvloeit dat het primair proces (de ADL-

moet de formatie groeien om in de vraag te kunnen blijven

assistentie aan de cliënten overeenkomstig het Fokus-

voorzien en de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven

concept) daaronder niet mag leiden. De noodzakelijke

garanderen. In 2013 oversteeg het aantal verleende uren

kostendaling moest dus worden gevonden in de organisatie.

de productieafspraak. Het maximaal beschikbaar budget

De omvang van het om te buigen bedrag (op jaarbasis € 6,5

voor de specifieke AWBZ-aanspraak ADL-assistentie was

miljoen structureel) is zodanig dat niet kon worden volstaan

bepaald op het niveau van 2011 en sindsdien niet meer

met een bezuiniging hier en daar. Dat riep de vraag op:

verhoogd. Rekening houdend met de verwachting dat de

op welke wijze kan de Fokusorganisatie opnieuw worden

jaarlijkse groei van het aantal verleende uren zich in de

vormgegeven, berekend op zijn dienstverlenende taak voor

komende jaren zou voortzetten, tekende er zich voor de

de cliënten en met een aanmerkelijk lager budget voor

komende jaren een toenemende onbalans tussen inkomsten

organisatie, management en staf.

1

en uitgaven af, welke in snel tempo het eigen vermogen tot
negatief zou brengen en daarmee de continuïteit van de

Een drietal bureaus werd gevraagd een herontwerp te

organisatie en de dienstverlening bedreigde.

offreren op basis van een opdracht die was afgestemd
met de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de

Over het jaar 2013 werd het gat gedicht door een extra

cliëntenraad. De herontwerp-opdracht werd verstrekt

budgettoekenning door NZa in de AWBZ-herschikkings-

aan het bureau DamhuisElshoutVerschure. Het bureau

ronde, waarin een landelijk overschot in de AWBZ-

ontwikkelde na een diepgaande oriëntatie op de Fokus-

contracteerruimte gebruikt wordt om waar nodig de

praktijk een nieuw organisatiemodel dat voor de vorm-

overproductie van instellingen ten opzichte van de

geving van het primair proces en de besturing uit gaat

productieafspraken te dekken. Voor de overheveling van het

van zelforganiserende teams. Dat principe maakte een

reguliere AWBZ-budget naar het geoormerkte ADL-budget

ingrijpende herziening van de ondersteunende staf nodig

was de instemming van de staatssecretaris nodig en voor

en mogelijk bij een gelijktijdige reductie van de daarvoor

2013 verkregen. Voor 2014 werd door het zorgkantoor

beschikbare formatie. Ook voor de ondersteunende

Menzis en Fokus ingezet op dezelfde procedure, met een

diensten (de administraties, de ICT, e.d.) werden deze

negatief resultaat als gevolg van het uitblijven van de

principes gehanteerd. Door zelforganisatie is minder

instemming van de staatssecretaris. Een bezwaarprocedure

management nodig. De functie van (98) locatiemanagers

1
In 2013 heeft Fokus KPMG onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden de productiviteit verder te verhogen. Het rapport laat zien dat
teams en managers zich sterk en bewust inzetten de productiviteit te verhogen én dat er slechts minimaal ruimte moet worden verondersteld
voor een nog verdere verhoging van de productiviteit, gelet op het concept waarin de cliënt assistentie oproept op het door hem gewenste
tijdstip en niet de organisatie of medewerker de tijdstippen en duur van de te verlenen assistentie plant.
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en (6) regiomanagers kwam in de nieuwe organisatie te

plan bleef echter teveel en te lang hangen in de ‘oude

vervallen. Omdat een overstap naar volledig zelfsturende

organisatievorm’, waardoor deze ongetwijfeld zou gaan

teams als té vergaand en te risicovol werd gezien, is er een

disfunctioneren en leverde bovendien te weinig op om de

nieuwe managersfunctie ontwikkeld, die op grotere

toekomst financieel te klaren.

afstand van team op meer coachende wijze leiding geeft en
verantwoordelijk is voor de prestaties van de teams en voor

Het overleg met de medezeggenschapsraden leidde

werkgeversaangelegenheden. In de staf en administraties is

uiteindelijk tot positieve adviezen op het voorgenomen

eveneens een substantieel aantal formatieplaatsen komen

besluit, zodat het definitief besluit op 26 oktober 2015

te vervallen.

kon worden genomen en de uitvoering kon starten.
Daartoe werd een implementatieplan ontwikkeld door

Het rapport en de daarop gebaseerde adviesaanvraag is

de programmadirecteur kwaliteit en onder haar leiding

na overleg met de raad van toezicht halverwege juli 2015

in uitvoering genomen, gericht op de kwalitatieve

gepresenteerd aan het managementteam, de onder-

voorbereiding van teams op de nieuwe rol en taken en op

nemingsraad en de cliëntenraad en vervolgens aan de

de personele reorganisatie, waarin ruim 140 medewerkers

locatiemanagers en kantoormedewerkers (staf). In de

hun positie verliezen en ruim 30 functies opnieuw moeten

maanden daarop is met de ondernemingsraad en cliënten-

worden bezet. In de jaarrekening 2015 is door een

raad intensief en uitvoerig overlegd over aard en achter-

voorziening ten laste van het eigen vermogen te treffen,

grond van het herontwerp en de daaruit voortvloeiende

ruimte gemaakt voor de uitvoering van de reorganisatie.

reorganisatie. Tegelijkertijd werd het overleg met de vakbonden over een passend sociaal plan gestart en hield het

Met de realisatie van de reorganisatie is Fokus financieel

bestuur een reeks informatiebijeenkomsten met ADL-

en organisatorisch toekomstbestendig, mede dankzij de

assistenten, verspreid over het land. De presentatie van de

broodnodige en verheugende afspraak met het ministerie

plannen was voor alle betrokkenen een schokkende

van VWS over een beperkte stijging van het subsidieplafond

ervaring. Weliswaar had nagenoeg iedereen een ingreep

in de subsidieregeling ADL tot aan 2020.

verwacht, maar niet van deze vérstrekkendheid en
omvang. Met name het wegvallen van de functie van de

Zelforganiserende ADL-teams krijgen in het herontwerpplan

locatiemanager en de vraag hoe een team zelforganiserend

taken, maar ook ruimte om het eigen werk te organiseren

zou kunnen werken, wat daarvoor nodig is en of dat

en de dienstverlening te verbeteren door maatwerk te

kansrijk is, bepaalden de discussie, naast het als nagenoeg

leveren aan cliënten. Zij worden daarbij ondersteund

onhaalbaar geziene tempo van de reorganisatie: realisatie

door managers ADL-assistentie, die ieder leiding geven

per 1 maart 2016.

aan vijf tot zes projecten en vooral de teams gaan
coachen in hun functioneren als zelforganiserende en zelf

Gaandeweg de discussie zagen steeds meer medewerkers

probleemoplossende eenheden. De organisatie voorziet

de voordelen en uitdagingen van het herontwerp en

in de ondersteuning door kwaliteitscoaches, scholing en

ontstond allengs de drang en behoefte concreet aan het

opleiding en met het nieuwe expertiseteam voor complexe

werk te gaan met de nieuwe organisatie.

cliëntsituaties waarin het ADL-team vastloopt of geen
oplossing kan bereiken. Het beleid- en regelcomplex van

Een groep cliënten en medewerkers werkte intussen aan

de organisatie wordt vereenvoudigd en verminderd om

een Plan-B waarin op een minder ingrijpende manier

de teams ruimte te bieden. Het beleid- en regelcomplex

werd geprobeerd de ombuiging te realiseren. Het

wordt daarbij afgestemd op wat in de ADL-dienstverlening
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Financieel beleid

als de normale gang van zaken mag worden geacht. Op
bijzondere en soms bizarre afwijkingen wordt geen nieuw
beleid meer ontwikkeld, waardoor deze afwijkingen

Het beleid is gericht op een financiële exploitatie waarin

vermeend worden ‘weggeregeld’, deze worden in het

ruimte is of resteert voor reservering voor toekomstige

vervolg als zodanig en dus via bijzondere routines

tegenvallers en kosten, waarvan de kosten van vervanging

behandeld. Belangrijk is en blijft dat de ADL-assistentie

van collectieve voorzieningen in Fokusprojecten (alarm-

zorgvuldig afgestemd wordt op de vraag van de cliënt.

intercomsystemen, hoog/laagbaden met toebehoren en

Door organisatorische randvoorwaarden (voldoende en

warmwatervoorziening, tilliften, deurmotoren e.d.) de

voldoende bekwaam personeel), maar ook door het waar

belangrijkste en meest omvangrijke zijn. Daarnaast is het

nodig bijstellen van afspraken met de cliënt daarover in

streven een reserve aanvaardbare kosten te vormen tot een

de cliëntgegevensmap (de Fokusvorm van het zorgplan)

niveau dat overeenkomstig de sectornormen de financiële

en het voeren van het jaarlijks cliëntevaluatiegesprek. De

risico’s afdoende dekt. Omdat eind 2014 duidelijk werd dat

contacten daarover met de cliënt worden niet meer door

Fokus bij het huidige budgetniveau en de stijgende kosten

een leidinggevende onderhouden, maar door een teamlid in

geen positieve resultaten meer kon behalen, zijn voor 2015

de rol van cliëntcontactpersoon, een nieuwe rol voor ADL-

een aantal uitgaven ‘on hold’ gezet en is de begroting

assistenten. Voor alle teamtaken, waarvan een deel al door

éénmalig tot een structureel niet realistisch niveau

ADL-assistenten werd uitgevoerd, zoals mentor, deelnemen

aangepast, waardoor ondanks gelijkblijvende inkomsten

in werkgroepen rond Eenvoudig verpleegtechnische

het operationeel resultaat uitkwam op 0,2 mln. Daarnaast

handelingen en Transfers, het maken van roosters, wordt

is besloten tot een herontwerp van de organisatie met als

scholing aangeboden.

gevolg een omvangrijke reorganisatie per 1 maart 2016.

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Dat

De afdeling FEAZ heeft een inhoudelijke bijdrage aan het

betekent dat onderwerpen als productiviteit, de besteding

herontwerp geleverd met het doorrekenen van de financiële

en het niveau van indirecte uren, arbeidsverzuim en andere

scenario’s en door advisering van het bestuur inzake de

elementen die het kostenniveau beïnvloeden scherp onder

adviesaanvraag. De voor de kosten van de reorganisatie

de aandacht moeten blijven.

getroffen voorziening (4,7 mln.) heeft voor 2015 een
grote impact op het resultaat. Het negatieve resultaat over

Eind 2015 waren de voorbereidingen van de reorganisatie in

2015 bedraagt daardoor – € 4,5 miljoen en is daarmee €

volle gang. Daarin vraagt het behoud van de gerealiseerde

3,2 miljoen lager dan het resultaat over 2014 van – € 1,3

kwaliteitsprestaties naar aanleiding van de IGZ-rapporten en

miljoen. In 2015 zijn met VWS afspraken gemaakt om het

het verbeterplan, zorgvuldige aandacht.

budget(plafond) in de komende jaren hoger vast te stellen
als gevolg van de toegenomen dienstverlening.
De steunstichting Fokus financierde enkele kostenposten
van het herontwerp ter ondersteuning van de continuïteit
van het Fokusconcept en de Fokusorganisatie: de kosten
van het onderzoek door DamhuisElshoutVerschure en de
kosten van de ondersteuning door AWVN bij het opstellen
van nieuwe functiebeschrijvingen en de waardering
daarvan.
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Liquiditeit

uit de jaarrekening. Er hebben zich na balansdatum geen

De current ratio (berekend als vlottende activa inclusief

belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die invloed hebben

liquide middelen, gedeeld door de kortlopende schulden)

op het beeld dat uit de gepresenteerde cijfers blijkt.

bedraagt per ultimo 2015 1,46 (Ultimo 2014: 1,48).
Productie
Vermogensniveau

Het aantal verleende uren ADL-assistentie steeg over 2015

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal

met 2,7% (in 2013: 3,6% en 2014 3,5%).

vermogen) bedraagt 16,6%. Ultimo 2014 was dit

Naar aanleiding van de stijging in 2014 is intern onderzoek

38,2%. De vermogensratio (eigen vermogen gedeeld

gedaan naar de achtergronden van de toenemende vraag.

door totaal opbrengsten) bedraagt 4,8% tegen 10,5%

Daaruit bleek, naast de instroom van enkele zeer zware

eind 2014. Het negatieve resultaat 2015 komt ten laste

cliënten de groei toewijsbaar aan veroudering van cliënten

van het eigen vermogen. De vermogenspositie blijft

en als gevolg daarvan toenemende beperkingen.

achter bij de resultaten in de gehandicaptensector en
het criterium voor een duurzaam gezonde organisatie.

Productiviteit

Dit wordt mede veroorzaakt door de tot 2012 in de

De productiviteit (het percentage van de op rooster

toenmalige subsidieregeling geldende vermogensrestrictie

ingezette personeelsuren dat daadwerkelijk bij de cliënt

van 10% van het jaarbudget. Verdere verbetering van

wordt gewerkt) steeg van 72,3% over 2014 naar 73,2%

het Eigen Vermogen is wenselijk voor het op kunnen

over 2015.

vangen van tegenslagen. Gegevens over liquiditeit,
gerealiseerde omzet, de opbouw van het resultaat,
kasstromen, financieringsbehoefte en dergelijke blijken
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Personeelsbeleid

Risico’s
Financiering ADL-assistentie per 2016
Per januari 2015 is de onder de Wlz vallende, ADL-subsidie-

Arbeidsverzuim

regeling ingevoerd. Ook de Fokusprojecten Capelle en

Het arbeidsverzuim steeg binnen Fokus in 2015 met 0,4%

Maastricht Centrum 2, die voorheen vanuit de ABWZ

naar 7,4 % cumulatief. De verschillen tussen afzonderlijke

werden gefinancierd, zijn ondergebracht in deze nieuwe

projecten zijn daarbij groot en het aandeel van het lang-

subsidieregeling. De subsidieregeling is, voor 2016

durig arbeidsverzuim is substantieel en het extra lang

aangepast, gepubliceerd op 1 december 2015 in de

verzuim nam toe.

Staatscourant en wordt net als in 2015 uitgevoerd door het

Samen met de nieuwe arbodienst Perspectief is in het eerste

Zorginstituut Nederland.

kwartaal van 2015 een onderzoek gedaan naar langdurige

Risico’s zijn gelegen in zowel onder- als overproductie

verzuimdossiers. Uitkomsten van dit onderzoek waren dat

ten opzichte van het geraamde niveau aan geleverde

de verzuimdossiers op orde waren, maar ook dat verkorting

ADL-assistentie, in het niveau van arbeidsverzuim,

van de verzuimduur maar beperkt mogelijk bleek. De

alsmede risico’s die voortvloeien uit de opdrachten die

verdere aanpak werd voorbereid.

in het implementatieplan Herontwerp zijn opgenomen,
waaronder de financieel-economische kaders voor de 98

Arbeidsvoorwaarden

Fokusprojecten, waarin zelforganiserende teams vanaf

Fokus heeft een eigen cao. De inhoud daarvan wordt

maart 2016 zónder de locatiemanager moeten presteren.

jaarlijks geactualiseerd in onderhandeling met de betrokken
vakbonden. Een eigen cao biedt de mogelijkheid om in

Verwachtingen

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden optimaal aan

Voor 2016 is een begroting opgesteld met een positief

te sluiten bij aard en eisen van de missie en visie van de

resultaat. Dit is vooral te danken aan de ingrijpende

organisatie.

reorganisatie welke heeft geleid tot een organisatie met

In verband met de plannen voor het herontwerp en de

een minimale staf en lagere kosten. Daarnaast is het door

onzekere financiële situatie van Fokus is voor de onder-

VWS in de subsidieregeling opgenomen bedrag voor ADL-

handelingen over de cao 2015 de nodige tijd genomen.

assistentie opgehoogd waardoor de continuïteit van Fokus

Uiteindelijk is in december 2015 overeenstemming bereikt

is gewaarborgd voor de komende jaren.

over een nieuwe cao voor de jaren 2015 en 2016.
Voor het jaar 2015 werd een eenmalige uitkering van
€ 250 netto per werknemer afgesproken, die uitbetaald is in
december 2015. Met ingang van 1 januari 2016 is een
structurele loonstijging doorgevoerd van 1,4 % en een
verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,3% tot 6,5%.
Tegen de achtergrond van het invoeren van zelforganiserende teams, waarin rollen en taken in het team
over alle teamleden worden verdeeld, is in de cao 2016 de
extra vergoeding voor het uitvoeren van extra taken komen
te vervallen, met een compensatie van een eenmalige
betaling in februari 2016.
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Sociaal plan en reorganisatie herontwerp Fokus

Scholing en ontwikkeling

2015-2016

Begin 2015 is het herziene projectscholingsplan

Met de vakbonden is in oktober 2015 een sociaal plan

geïntroduceerd. In dit instrument wordt de planning en

overeengekomen om de personele gevolgen op te vangen

resultaten geregistreerd van de scholingsactiviteiten voor

van de reorganisatie behorend bij het herontwerp van

een project.

Fokus. Uitgangspunt van dit sociaal plan is om de boven-

Op basis van de ervaringen uit het verbetertraject ‘Fokus,

tallige medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren om van

garantie op kwaliteit’ en in aansluiting op het herziene

werk naar werk te kunnen gaan. Hiertoe zijn afspraken

inwerkprogramma voor nieuwe ADL-assistenten is in 2015

gemaakt over het herplaatsingsproces voor nieuwe

gestart met de actualisatie van de eigen Fokusopleiding

functies die in het kader van het herontwerp binnen Fokus

voor nieuwe ADL-assistenten. De inmiddels ontwikkelde

zijn ontstaan. Het plan kent drie fasen, namelijk die van

en overgenomen e-learning modules zijn ingepast in deze

premobiliteit tot aan 1 maart 2016, die van verplichte

wijziging.

mobiliteit in combinatie met vrijstelling van werk en die van
nazorg nadat het dienstverband met Fokus is beëindigd.

Werkkostenregeling

Daarnaast zijn er voorzieningen opgenomen voor een

Na uitgebreid onderzoek kon worden vastgesteld dat de

individueel mobiliteitsbudget, een plaatsmakersregeling en

regelingen en voorzieningen van Fokus het door de fiscus in

dergelijke.

het kader van de zogenoemde Werkkostenregeling gestelde
maximum niet te boven gaan. De resterende fiscale ruimte

Op basis van het sociaal plan en het definitieve besluit

is betrokken bij de uitbetaling van de eenmalige uitkering

voor het herontwerp van Fokus per 1 maart 2016 zijn in

aan het personeel eind 2015.

november alle direct betrokkenen individueel geïnformeerd
en is het proces van herplaatsing (in andere/nieuwe functies

Kwaliteit van het werk

bij Fokus) bijna volledig afgerond. Over de uitleg en
toepassing van het sociaal plan is op verschillende wijzen
gecommuniceerd. Eind 2015 hebben ook de eerste boven-

Arbeidsomstandigheden

tallige medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid

In 2015 is vervolg gegeven aan de eisen die de Inspectie

om uit dienst te treden en aanspraak te maken op de

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van haar

vertrekpremie.

onderzoek naar Psychosociale Arbeidsbelasting aan Fokus
had opgelegd. Zo is door de organisatie XL 10 in 2015 aan

Landelijk inwerkprogramma voor ADL-assistenten

de helft van de projecten binnen Fokus de training omgaan

Op basis van de positieve resultaten uit de pilots in

met lastig en agressief gedrag gegeven. Het overleg over

2014 is in de loop van 2015 het nieuwe landelijke

het eigen werkdrukbeleid voor Fokus is voortgezet,

inwerkprogramma ingevoerd. Ter voorbereiding op de

evenals de evaluatie van het beleid Ongewenst Gedrag. De

invoering hiervan zijn mentoren en locatiemanagers

uitvoering van de RI&E’s (risico-inventarisatie en -evaluatie’s)

geschoold in de periode mei-juni.

is ingebracht in de Fokus-formulierenapplicatie, waardoor
het invullen is vergemakkelijkt en de resultaten kunnen
worden gerelateerd aan de overige risico-vragenlijsten zoals
die over de kwaliteit van de dienstverlening.
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Hoofdzaken in cijfers (bedragen in € 1.000)
2015

2014

Mutatie

83.741

81.399

2.342

76.970

76.288

682

Exploitatiegegevens
Totaal bedrijfsopbrengsten (a)
Bedrijfslasten
- personeelskosten
- afschrijvingen
- overige bedrijfskosten (excl. voorziening herontwerp)
Totaal bedrijfslasten (b)

695

638

57

6.024

5.895

129

83.689

82.821

868

Saldo Financiële baten en lasten (c)

106

151

-45

Resultaat uit reguliere bedrijfsactiviteiten (a - b + c)

158

- 1.270

1.429

Voorziening herontwerp (reorganisatie)
Netto resultaat

4.706

0

4.706

-4.548

-1.270

-3.278

23.999

22.392

1.607

4.001

8.549

-4.548

1.515.278

1.474.156

41.122

1.357

1.367

-10

Balansgegevens
Balanstotaal
Eigen vermogen
Overige informatie
Uren ADL-assistentie (inclusief pgb)
Aantal cliënten

De jaarrekening 2015 is in te zien via www.fokuswonen.nl en www.jaarverslagenzorg.nl.
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Bijlage 1
Overzicht nevenfuncties raad van toezicht Fokus
(in 2015)

De heer mr J.M. Bal

Datum 1e benoeming: 01-12-2009 - benoemingstermijn tot 01-12-2017

Functie

Organisatie / stichting / etc.

Betaald /
onbetaald

Voorzitter raad van toezicht

Bureau Jeugdzorg Overijssel

Betaald

Voorzitter raad van toezicht

RIBW Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden

Betaald

Lid raad van toezicht

Woningcorporatie Domesta

Betaald

Bestuursvoorzitter

Blije Gezichtjes Fonds

Onbetaald

De heer H.W.H.M. van Kesteren

Datum 1e benoeming: 16-02-2010 - benoemingstermijn tot 01-03-2018

Functie

Organisatie / stichting / etc.

Betaald /
onbetaald

Lid raad van toezicht

Stichting Het Groninger Landschap

Onbetaald

Lid raad van toezicht

Stichting Gildeborg tot 08-2015

Betaald

Toezichthouder (per 1 nov ’14)

Tactus verslavingszorg

Betaald

Bestuurslid (per 1 nov ’14)

Stichting IETA tot 11-2015

Onbetaald

Adviseur

Romivo Accountancy B.V.

Betaald

Lid raad van commissarissen

Woningcorporatie Lefier

Betaald

Lid raad van toezicht

Odyssee

Betaald

Mevrouw C.H. Postma

Datum 1e benoeming: 16-11-2011 - benoemingstermijn tot 01-01-2016

Functie

Organisatie / stichting / etc.

Betaald /
onbetaald

Regiodirecteur Rivierenland

‘s Heerenloo Zorggroep

Betaald

Lid raad van toezicht

Prof.Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep (speciaal onderwijs)

Betaald
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De heer drs. H. van der Stelt

Datum 1e benoeming: 01-01-2011 - benoemingstermijn tot 01-01-2019

Functie

Organisatie / stichting / etc.

Betaald /
onbetaald

Lid raad van commissarissen

Result Laboratorium (Vice-voorzitter)

Betaald

Lid raad van commissarissen

LTO Bedrijven

Betaald

Lid raad van toezicht

Stichting Centrum Consultatie en Expertise Nederland
(vice-voorzitter en lid remuneratiecommissie)

Betaald

Lid raad van toezicht

Reinaerde (vice-voorzitter en voorzitter financiële auditcommissie)

Betaald

Lid raad van toezicht

Carinova (voorzitter financiële auditcommissie)

Betaald

Lid raad van toezicht

St. Jansdal (lid financiële auditcommissie)

Onbetaald

Mevrouw drs. G. Veltkamp

Datum 1e benoeming: 21-02-2011 - benoemingstermijn tot 21-02-2019

Functie

Organisatie / stichting / etc.

Betaald /
onbetaald

Eigenaar

drs Gon Veltkamp, vertrouwenspersoon, conflictbemiddelaar, gespreksleider
en coach

Betaald

Lid raad van toezicht

LSR

Betaald

Lid raad van toezicht

Lister (vooheen SBWU)

Betaald

Voorzitter raad van toezicht

Ixta Noa

Betaald

Voorzitter raad van toezicht

Soteria Nederland

Onbetaald
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Bijlage 2
Landelijk overzicht klachtenregistratie 2015

Omschrijving per klachtcategorie

Aantal klachten
KCC 2014

Aantal klachten
KCC 2015

Aantal klachten
CVP) 2014

Aantal klachten
CVP 2015

29

29

Communicatie met, bejegening door en informatie van leidinggevende

2

0

35

29

6

6

Beleid (en de uitvoering van het beleid) van Fokus

1

0

5

6

25

25

Communicatie met, bejegening door en informatie van ADL-assistent,
kantoormedewerker

2

1

22

24

8

8

Ongewenst gedrag over medewerker of over cliënt

0

0

6

8

6

6

Nakomen van gemaakte afspraken

1

0

8

6

6

6

Deskundigheid medewerker (kwaliteit uitvoering van door de cliënt
gevraagde dienstverlening)

1

3

4

3

6

6

Wachttijden (assistentie op de door de cliënt gewenste tijdstippen)

1

1

6

5

2

2

Inwerken nieuwe (tijdelijke of vaste) medewerkers

0

0

1

2

1

1

Veiligheid waaronder het gebruik van hulpmiddelen, signalen van onveilige
situaties

1

1

0

0

10

10

Voldoende aanwezigheid personeel

0

0

0

10

0

0

Privacy en autonomie

0

0

2

0

0

0

Samenwerking en afstemming met derden waaronder andere aanbieders

0

0

0

0

1

1

Overige

0

4

4

0

100

100%

Totaal aantal klachten

9

10

93

93

Totaal aantal klagers

7

10

63

42

Totaal aantal
klachten

%

Dit schema bevat de registratie van de klachten die in 2015 en 2014 door de Klachtencommissie cliënten (KCC) en de cliëntvertrouwenspersoon/klachtenbemiddelaar (CVP)
behandeld zijn.
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Bijlage 3
Informatieplan raad van toezicht 2015
Informatieplan RvT 2015
1
2
3
4
5
6

Document
Jaarverslag
Jaarrekening

Kaderbrief
Jaarplan Fokus
Begroting Fokus

Controllersnotitie bij jaarplan en begroting

Audit-commissie

Raad van toezicht Inbreng vergadering

1
1

g
g

1
1
1

i
g
g

1

vw

13 mei 2015
13 mei 2015

Audit-commissie

9 juli 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015

i
b

Q-commissie

Inbreng vergadering
7 mei 2015
7 mei 2015

i

Inbreng vergadering
n.v.t.

i
b

24 juni 2015
18 november 2015

12 november 2015

b

18 november 2015
4 maart 2015
(concept)
24 juni 2015
26 augustus 2015
18 november 2015
4 maart 2015
24 juni 2015
26 augustus 2015
18 november 2015

b
b

12 november 2015
12 november 2015

b

Kwal.commissie

7

Notitie stand van zaken Jaarplan Fokus inclusief vobo,
prismaonderzoeken, meldingen inspecties etc.

4

vw

13 mei 2015
25 september 2015
24 november 2015

b

7 mei 2015
16 september 2015
12 november 2015

b

8

Samenvatting resultaten t/m kwartaal, inzake realisatie
begroting (kwantitatieve en kwalitatieve prestatieindicatoren)

4

vw

13 mei 2015
25 september 2015
24 november 2015

b

7 mei 2015
16 sept 2015
12 nov 2015

b

9

Controllersnotitie kwartaalrapportage

4

vw

13 mei 2015
25 september 2015
24 november 2015

b

7 mei 2015
16 september 2015
12 november 2015

b

24 juni 2015
26 augustus 2015
18 november 2015

10

OR jaarverslag

1

i

b

24 juni 2015

11

CRF jaarverslag

1

i

b

24 juni 2015

12

Meerjarenbeleidsplan

1x per 4 jaar

g

14

Managementletter externe accountant

1

vw

16

Directiebeoordeling KMS

19

Jaarverslag ongewenst gedrag en van de
vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.
Jaarverslag KCC

21

Wachtlijstinformatie

13

Meerjarenbegroting

15

Accountantsverslag externe accountant

17
18

MTO

20

Jaarverslag CVP

22
23

CTO

24

Risicovolle projecten

25

Langslepende cliëntsituaties

Verslag externe audits inclusief hercertificering (HKZ)

legenda
g = ter goedkeuring door RvT van besluit RvB
b = ter bespreking in Q-cie en/of auditcommissie

1x per 4 jaar
1
1

1x per 2 jaar
1

b

g

b

vw

13 mei 2015

vw

in 2016

b

b

b
15 januari 2015

7 mei 2015

b

24 juni 2015

b

24 juni 2015
24 juni 2015

b

1

i

b

1

i

i

1

i

1x per 2 jaar

vw

in 2016

b

24 juni 2015

b

18 november 2015

2 x per jaar

b

4 maart 2015
18 november 2015

1 x per jaar

b

18 november 2015

2

1 x pe

legenda
g = ter goedkeuring door RvT van besluit RvB
b = ter bespreking in Q-cie en/of auditcommissie
i = ter informatie
vw = ter verantwoording door RvB

RvT

Frequentie per
jaar

Langslepende cliëntsituaties
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b

24 juni 2015
18 november 2015
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