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KAR HALF WOORD SFEER OLIFANT GEHEUGEN LO
BBYWERK VISIE JURIST VERBINDING OKKO VOOR



Bijzonder gewoon… Okko!
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Okko en cliënten in 2011 tijdens het 

aanbieden van ruim 33.000 steunbetuigingen 

voor het behoud van het Fokuswonen, aan 

de vaste Kamercommissie voor VWS van de 

Tweede Kamer.
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Woord vooraf

Na 24 jaar neemt Okko Jongsma afscheid als voorzitter van de raad van bestuur 

van Fokus. In al die jaren heeft hij onvermoeibaar gestreden voor de vrijheid voor 

mensen met een fysieke beperking om gewoon te wonen en te leven zoals een 

ieder ander. Het belang van de cliënt stond bij hem altijd voorop. Onder zijn leiding 

groeide Fokus tot nu 98 Fokusprojecten verspreid over Nederland, met zo’n 1400 

cliënten en 2600 medewerkers. 

Onverstoorbaar gaf Okko leiding aan de organisatie. Het waren niet altijd rustige 

jaren. Denk maar aan de groei van het Fokuswonen, de jarenlange strijd om de  

financiering, de discussies met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 

invoering van het herontwerp in 2016. Maar ook de vieringen van het 35-jarig en 

40-jarig jubileum met congressen over eigen regie in de zorg. 

Okko gaf leiding. Vaak op de achtergrond. Alleen als het nodig was in de spot-

lights. Nu bij zijn afscheid is het nodig hem voor even in die schijnwerpers te 

plaatsen. In dit boekje laten we mensen aan het woord over Okko. Medewerkers 

van Fokus, oud-collega’s, andere betrokkenen en natuurlijk cliënten. 

Okko, bijzonder gewoon. Maar ook gewoon bijzonder.

Dank je wel voor alles! 
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Met dit artikel in het personeelsblad 

Journaal werd Okko in juni 1993 bij Fokus 

geïntroduceerd.
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Okko overhandigt Annemarie van 
der Pol een cadeautje bij haar afscheid 

van Fokus. In de jaren zeventig was zij ooit 

de allereerste cliënt van Fokus, in het eerste 

project in Almere Haven.
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Interview

Hans Bal
Voorzitter raad van toezicht

‘Als ik aan Okko denk, dan denk ik aan een enigs-

zins stijve, wat ouderwetse meneer. Hij is eigenlijk 

alleen modern in de zin dat hij geen jasje en een 

das draagt. Ik heb het nu over mijn eerste indruk 

van hem, want de tweede is vooral die van een 

zeer veelzijdig bestuurder. En ik denk trouwens dat 

dat ambtelijke van hem Fokus ook heeft geholpen, 

want in politiek Den Haag, waar hij vaak Fokus 

moest verdedigen, viel dat goed.’

‘Toen ik bijna acht jaar geleden begon als toezicht-

houder merkte ik dat hij enigszins wantrouwend 

tegenover mij stond. Maar na één à anderhalf jaar 

verdween dat toen hij zag dat een toezichthouder 

geen vijand hoeft te zijn, maar juist een partner 

waar je veel aan kunt hebben. Ieder jaar schreef 

hij met Sinterklaas voor alle vijf toezichthouders 

een prachtig gedicht, waarin hij terugkeek op 

het voorbije jaar. En dat met zijn kenmerkende 

humor. Ik denk dat dat veel zegt over hoe de 

verhoudingen uiteindelijk waren.’
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Okko in 2013 tijdens een werkbezoek van 

staatssecretaris Van Rijn aan Fokus.
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Den Haag, 8 september 2017

Beste Okko,

Ik heb me altijd zeer betrokken gevoeld bij Fokus. Jullie hebben laten zien dat 

zeer intensieve zorg ook heel persoonlijk en op maat kan zijn. Zodat mensen 

die veel zorg nodig hebben zoveel mogelijk kunnen leven op hun eigen manier.

Daarmee zijn jullie een voorbeeld voor de hele langdurige zorg in Nederland.

Als boegbeeld van Fokus heb jij daaraan een hele belangrijke bijdrage geleverd. 

Na 24 jaar volop aan de bak voor Fokus zal het wel even wennen zijn om met 

pensioen te zijn. Ik wens je een hele goede tijd toe. Je kunt in ieder geval met 

een goed gevoel terugkijken op alles wat je hebt bereikt.

Dank! Tot ziens!

Martin van Rijn

Brief
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Interview

Yvonne Hendriks
Voormalig MT-lid Fokus

‘Wat mij als eerste te binnen schiet als ik de naam 

Okko Jongsma hoor, is zijn bevlogenheid, zijn 

enorme betrokkenheid bij de “zaak” Fokus.’

‘Dat hij weet hoe de hazen lopen in het politieke 

veld heeft Fokus heel veel opgeleverd. Netwerken, 

weten wie je waarvoor moet hebben, die echte 

lobbyvaardigheden, die zijn vaak goud waard 

gebleken.’

‘Het vertrouwen dat er over en weer was tussen 

Okko en mij is volgens mij de sleutel geweest 

voor onze fijne samenwerking. Fijn, maar vooral 

vruchtbaar. Want we zitten hier niet voor de 

gezelligheid, we werken aan iets heel belangrijks.’  



Okko te midden van enkele mede-
werkers en cliënten, tijdens een thema-

dag op 27 november 2006.
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18 ‘Eigen regie is alles. Dat geldt voor ons 
als cliënten, maar het gold net zo voor 
Okko. We hebben best heftige discussies 

gehad, maar wat overblijft is dat ik hem 
dankbaar ben voor zijn inzet voor het 

behoud van het Fokusconcept’

Interview

Marieke van Gastel
Fokuscliënt en lid cliëntenraad Fokus 



‘Wat ik bij Okko merkte
is dat hij altijd zowel de relatie
als de doelen in het oog hield en

dat is niet vanzelfsprekend.
Knap.’
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Interview

Herman van Kesteren
Lid raad van toezicht Fokus

‘Okko was niet de directeur van Fokus. Hij wás 

Fokus. Praatte je met hem, dan praatte je met 

Fokus. Neem je een bloedmonster van hem en je 

analyseert het, dan vind je Fokus in zijn dna. Ik heb 

groot ontzag voor de manier waarop hij altijd de 

missie van de organisatie heeft uitgedragen, het 

leek soms bijna een levensopdracht.’

‘In de laatste jaren hebben we ingrijpende zaken  

meegemaakt: het dreigende wegvallen van de  

subsidies, de strijd met de inspectie die ons zag  

als zorgorganisatie terwijl we dat niet waren en  

natuurlijk uiteindelijk de ingrijpende kosten-

reductie. Volgens mij is bij dat laatste traject het  

wederzijdse vertrouwen tussen zowel de RvT, CRF  

en OR enerzijds en Okko anderzijds doorslag-

gevend geweest voor de afhandeling.’
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In 2009 viert Fokus het 35-jarig 
bestaan onder andere met een symposium 

over het Fokuswonen in Madurodam. Tijdens dat 

symposium stelt staatssecretaris Bussemaker dat 

‘Fokus niet langer een experiment, maar de norm 

geworden is’.
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Okko feliciteert de medewerkers van het 

regiokantoor in Utrecht met de verhuizing naar 

de Drieharingstraat.
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Interview

Peter-Paul Arts
Voormalig MT-lid Fokus

‘Okko heeft een bewonderenswaardige 

gemoedsrust, hij kan een volstrekt onverstoorbare 

indruk maken. Dat lijkt me voor hem zelf prettig, 

maar het dwingt ook automatisch respect af, net 

als bij de grote reorganisatie in 2015. In dat soort 

situaties is het heel belangrijk dat je niet alleen 

weet waar je heen wilt, maar dat je ook uitstraalt 

dat je dat weet. Dan ben je een soort baken voor 

de mensen om je heen.’

‘Er is een moment dat me erg is bijgebleven. 

Wekenlang was hij met die reorganisatie aan het 

worstelen, vooral omdat de ingrijpendheid hem 

aan het hart ging. Je merkte aan hem dat hij zijn 

oordeel aan het uitstellen was omdat hij eerst 

zeker wilde weten dat hij het goede zou doen. 

Maar toen, in een weekend tijd, was hij er uit 

en ging hij volle kracht vooruit in de richting die 

volgens hem de beste was.’

‘Okko stond nou niet direct bekend om zijn snelle 

beslissingen. We hebben het eens maandenlang 

gehad over een programma van kernwaarden 

en uiteindelijk was Okko’s conclusie dat we bij 

Fokus fatsoenlijk met elkaar moesten omgaan en 

de cliënt centraal moesten blijven stellen. Toen 

ik zei dat we geen weken nodig hadden gehad 

om tot die conclusie te komen, glimlachte hij 

veelbetekenend. Okko kent zichzelf beter dan 

sommigen denken.’



‘Okko was geen directeur
die regelmatig langs kwam op de 

afdelingen maar dat hoefde van mij
ook helemaal niet. Had je hem nodig, 

dan was hij er.’

Interview

Marjolijn de Rooij
Boekhouder bij Fokus
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‘Vooral Okko’s humor zal ik me blijven 
herinneren. Hij heeft een droog soort humor 

en daarmee creëert hij heel gemakkelijk 
een informele sfeer. 

Dat doet hij volgens mij niet bewust, 
hij is gewoon een heel grappige man.’ 

Interview

Alma Akker
Financieel medewerker



Okko in karakteristieke, bedacht-
zame houding tijdens de forumdiscussie 

op het congres ‘De regie in eigen hand’, op 

24 november 2014 in de Fokker terminal in 

Den Haag.
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Interview

Nicole Vierhoven
Lid OR Fokus

‘Als ik aan Okko denk, dan denk ik aan rijden van Enschede naar 

Amsterdam, maar een omweg nemen via Rome. Okko kan erg breedsprakig 

zijn. Maar hij kan zijn jargon ook goed aanpassen aan de doelgroep. Een 

grote kwaliteit van hem is sowieso dat hij zich aanpast aan degene met wie 

hij praat. Tegen ADL’ers bijvoorbeeld was hij veel meer to the point.’

‘Komt Okko ergens binnen,
dan komt er echt iemand binnen.
Hij heeft een natuurlijke charme
en ik weet zeker dat Fokus daar

in de loop der jaren heel veel voordeel 
van heeft gehad.’
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Hans Gallas
Voormalig regiomanager en MT-lid bij 
Fokus

‘Ik ben Okko dankbaar voor de 

kansen die hij me heeft gegeven 

om me ontplooien. Ik begon bij  

Fokus als locatiemanager, later  

mocht ik het proberen als regio-

manager. Okko gaf me daarbij de 

ruimte om fouten te maken. Mits 

ik duidelijk communiceerde, want 

hij houdt niet van verrassingen. 

Van het zelfvertrouwen dat hij 

me gaf, heb ik mijn hele carrière 

plezier gehad, nu nog.’

Interview



Interview

Johan Knollema
Adviseur verzekeringsuitvoering van 
het CVZ

‘Okko dat ís Fokus, daar zit geen licht tussen lijkt me. Van zijn lobbywerk 

ben ik nooit direct getuige geweest, maar ik heb er wel veel van 

gemerkt. Heel treffend vond ik het als er iets speelde dat van belang was 

voor de zaak van Fokus, en er in dezelfde week ‘toevallig’ Kamervragen 

over hetzelfde onderwerp werden gesteld. Dan wist je: daar zit Okko 

achter, die heeft zijn netwerk weer aangesproken.’
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Okko tijdens een schorsing 

van een Algemeen Overleg van de vaste 

Kamercommissie van VWS op 14 september 

2011 in gesprek met Kamerleden. Boven met 

Sabine Uitslag van het CDA en onder met Pia 

Dijkstra van D66.
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Interview

Willard van Vugt
Adviseur Collectieve Voorzieningen
bij Fokus

‘Ik zal het nooit vergeten, mijn kennismakings-

gesprek bij Fokus met Okko. Hij was net een jaar 

in dienst en ik zou beginnen aan mijn loopbaan bij 

Fokus. Fokus zat in een voormalig gebouw van de 

Rabobank in Ten Boer, gekocht voor één gulden. 

Er stonden containers in de tuin met werkplekken.’ 

‘Okko’s kantoor was een soort zolderkamertje. 

Fokus begon aan zijn groeispurt en een paar jaar 

later vertrokken we naar de Van Iddekingeweg in 

Groningen. Het 25-projectenplan om als Fokus nog 

meer body te krijgen kwam uit zijn koker. Want 

ook de projecten moesten groeien om als Fokus 

maar slagkracht te krijgen. Ik mocht daar aan 

meewerken.’

‘Wat ik treffend vind als het over Okko gaat, is 

zijn betrokkenheid op micro- én op macroniveau. 

Ik heb samen met hem bij een cliënt zitten 

discussiëren over de precieze invulling van de 

dienstverlening, maar ik zag hem ook op politiek 

niveau druk bezig met puur strategische zaken. Hij 

schakelt moeiteloos van klein naar groot en weer 

terug.’

‘We hebben heel mooie en heel zware dingen 

gedeeld. Bij twee reorganisaties was Okko voor 

mij de boodschapper van slecht nieuws. Bij het 

overlijden van Niek Kanis en Nicole van den 

Besselaar rouwden we beiden om het verlies van 

twee geweldige collega’s. Er waren de keren dat 

Fokus werd bedreigd in zijn voortbestaan, maar 

iedere keer kwamen we er weer bovenop onder 

leiding van Okko.’
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Interview

Monique Wijnen
Fokuscliënt 

‘Okko’s betrokkenheid bij de cliënten ging heel 

ver, in mijn ogen soms zelfs wel eens te ver. Jaren 

geleden, in een discussie over levensloopbestendig 

bouwen en dus ook wonen heb ik hem eens 

gezegd: ‘Als jij de regie verliest en met je 

onderbroek op je hoofd over straat gaat rennen, 

word je toch ook uit je huis gezet?’ Ik hoor nog die 

donkere, zware lach van hem.’

 

‘Okko vormde in mijn beleving met de helaas 

overleden Niek Kanis en Nicole van den Besselaar 

een soort driemanschap dat de basis van Fokus 

bewaakte. Dat hij nu met pensioen gaat, vind ik 

best spannend. Natuurlijk, een frisse wind kan veel 

goeds brengen, maar zoals Okko vocht voor het 

concept, dat was echt uniek.’



Monique Wijnen
Fokuscliënt 
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Interview

Marjolijn Gernaert
Fokuscliënt 

‘Tot de storm rondom Fokus in 2011 was het feit 

dat Okko directeur was van Fokus ook het enige 

wat ik van hem wist. In die zomer ging hij langs 

bij Fokuslocaties in heel het land om cliënten in te 

lichten en ze te mobiliseren. Zo kwam hij ook hier.’

‘Als een echte leider trok hij de kar, maar hij 

vertelde ons ook hoe we zelf konden bijdragen 

aan de actie. Bijzonder om zo zij aan zij met de 

directeur te strijden voor onze subsidieregeling. 

En het belangrijkste:
het werkte.’
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Interview

Frenk van Hooydonk
Fokuscliënt en oud-voorzitter 
Cliëntenraad Fokus

‘Dat het basisconcept van Fokus meer dan veertig jaar na dato nog steeds 

overeind staat, is grotendeels Okko’s verdienste. Wat hij aan lobbywerk 

heeft verzet, daar hebben veel mensen geen idee van, maar hij kende zo 

langzamerhand iedereen die iets kon betekenen voor Fokus.’

‘Okko’s eigenwijsheid, eigenlijk noem ik het liever ‘eigen wijsheid’, is zowel 

zijn slechtste eigenschap als zijn sterkste wapen. Het is moeilijk tegen hem in 

te gaan maar ik denk dat hij juist daardoor altijd standvastig kon blijven als 

voorvechter van eigen regie voor Fokuscliënten.’
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Safaa Ayadi
Fokuscliënt en lid cliëntenraad Fokus

‘Richting externe partijen was Okko 
altijd heel standvastig. De maatschappelijke 

context mocht dan veranderen, 
voor hem hoefde dat nog niet 

te betekenen dat het concept van Fokus 
dan ook moest veranderen. 

Over details kon gesproken worden, niet over 
de inperking van eigen regie van de cliënt.’ 

Interview
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‘Kenmerkend voor Okko vind ik
dat hij zo bedachtzaam is.

Als ik ergens mee kwam, een vraag of 
een verzoek, dan deed hij nooit direct 

een uitspraak of toezegging.
Hij liet het even bezinken, besprak het 
misschien met iemand, en later kwam 

hij er op terug. En wel zo
dat je merkte dat hij ook echt

geluisterd had.’

Stefan Mentink
ADL-assistent en voormalig lid OR

Interview
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Managementteam 2017
Van links naar rechts: Berti Beukema, Nita 

Scheepers, Astrid Boere, Marcel Ruwiel en Marja 

Voerman.
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Marcel Ruwiel
Hoofd Bedrijfsbureau bij Fokus en lid MT

Astrid Boere
Directeur ADL-assistentie bij Fokus en lid MT

Marja Voerman
Concerncontroller bij Fokus en lid MT

Groeps-
interview

Kan iemand van jullie een voor Okko tekenend voorval noemen, 
iets wat hem typeert?

AB: ‘Okko is niet iemand van de grote woorden. Zelfs als iemand hem beledigt, 

blijft hij netjes en reageert hij in correctie bewoordingen. Ik herinner me een 

geval waarbij iemand hem beledigde door te suggereren dat hij niet klantgericht 

was. Dan raak je hem, want als hij iets is, dan is het wel klantgericht. Hij 

reageerde heel rustig en inhoudelijk door te stellen dat Fokus nota bene is 

opgericht door cliënten en gaf voorbeelden die illustreerden dat bij Fokus alles 

in dienst staat van het welbevinden van de cliënt. IJzersterk vond ik dat.’

MV: ‘Ja, daar is hij goed in. Okko is sowieso erg ‘talig’, goed met woorden, kan 

heel goed verwoorden waar het volgens hem om gaat. Ik denk ook dat dat 

essentieel is als je iedere keer maar weer moet uitleggen hoe belangrijk het werk 

wat Fokus doet, eigenlijk is.

MR:‘En hij legt sowieso graag uit, je kunt ieder moment bij hem binnenlopen en 

hem iets vragen. Zo lang het over Fokus en de cliënten gaat neemt hij altijd de 

tijd voor je.’

Okko lijkt iemand te zijn die graag controle houdt. Hebben jullie 
dat ook zo ervaren?

MV: ‘Ik denk wel dat hij graag controle houdt maar als hij het gevoel heeft dat 

je hem goed geïnformeerd houdt en dat hij op je kan bouwen, dan krijg je alle 

ruimte.’

AB: ‘Hij is gewoon heel erg betrokken. Hij gaat van heel strategisch naar heel  

operationeel. Kort geleden vroeg ik hem of hij even wilde meelezen met een 

brief die richting een cliënt ging. Dan heb je het dus ook over punten en 
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komma’s, maar dat doet hij met net zo veel overgave als onderhandelen met 

VWS.’

MR: ‘Die drive is heel bijzonder. Wat ik erg bewonder is de manier waarop  

Okko zich staande wist te houden in voor de organisatie heel erg turbulente  

tijden, waarin ook nog eens twee van zijn meest naaste collega’s kort na  

elkaar overleden. Dat kan alleen maar als je een enorme verantwoordelijkheid 

voelt en daar ook naar handelt. Ik heb er sowieso veel respect voor dat hij de 

organisatie, op relatief late leeftijd, nog door zo’n ingrijpende verandering als 

het herontwerp succesvol heeft weten te leiden. ’

AB: ‘Dat zal niet altijd makkelijk geweest zijn. Ik weet zeker dat hij er buikpijn 

van heeft gehad, maar hij deed het toch maar. Op zijn kenmerkende manier: 

kaders scheppen, die heel consequent handhaven, maar tegelijkertijd binnen 

die kaders ook heel menselijk en empatisch handelen. Ik heb daar heel veel van 

geleerd.’

In welke zin is Okko volgens jullie doorslaggevend geweest bij 
het feit dat het concept van Fokus tot op de dag van vandaag 
overeind staat?

MV: ‘Okko is heel erg stabiel. Mede daardoor wist hij de organisatie door al 

die stormen te leiden. En hij maakt zijn werk af. Hij had ook afscheid kunnen 

nemen toen het herontwerp moest worden doorgevoerd, maar hij koos 

ervoor pas te vertrekken op het moment dat hij vond dat de organisatie weer 

toekomstbestendig was.’

AB: ‘Ik denk niet zozeer aan een eigenschap, maar meer aan een rol. Die als 

hoeder van Fokus, bewaker van het gedachtegoed. En ik weet zeker dat ik voor 

ons alle drie spreek als ik zeg dat Okko een leidinggevende is voor wie je het 

persoonlijk goed wilt doen, voor hem als mens. Wij zouden het vreselijk vinden 

hem teleur te stellen.’

MV: ‘Ik denk aan zijn toegankelijkheid en rust én de manier waarop hij het 

verhaal van Fokus als geen ander kon doen. Ik herinner me een gesprek met 

verzekeraars waarbij we een hoop scepsis moesten overwinnen. Als Okko dan 

aan het woord komt en begint te praten over wat Fokus voor mensen betekent, 

dan raakt hij direct de kern en wel zo, dat eigenlijk niemand er meer omheen 

kan.’



‘Trapte je op Fokus, dan trapte je op Okko. Als de visie van Fokus in het gedrang 

kwam, dan zag je emotie opkomen en dan was hij op zijn best. Om zijn 

overredingskracht kon je dan niet heen. Bij hem stond de cliënt op de eerste, 

tweede en de derde plaats.’

‘Ik vond het opvallend te zien dat hij in andere situaties ook heel formeel kon 

zijn. Dan zag je de jurist Okko, enigszins afstandelijk en redenerend. Zoals bij 

de besprekingen met VWS. Okko bleef bij de logica en feiten, Nicole van den 

Besselaar zocht de verbinding en de mogelijkheden. En ook dat was met maar 

één doel: het welzijn van de cliënt.’

Nita Scheepers
Hoofd Vakontwikkeling bij Fokus en lid MT
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‘Ik heb Okko in de korte tijd 
dat ik met hem heb samengewerkt 

leren kennen als een slimme, innemende 
persoon met een prachtig gevoel voor 
humor. Zoals hij Fokus en ons nu 

achterlaat na een roerige tijd 
verdient veel respect.’

Bertie Beukema
Hoofd Personeel en Organisatie bij Fokus en lid MT
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In mei 2016 komt Nicole van den 
Besselaar te overlijden. In verschillende 

functies is zij 25 jaar actief voor Fokus en vormt 

zij samen met Okko en de in 2014 eveneens 

overleden Niek Kanis het gezicht van Fokus. Kort 

voor haar overlijden huldigt Okko haar voor haar 

25-jarig dienstverband.
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Okko spreekt Niek Kanis toe tijdens 

diens afscheid als bestuurssecretaris van Fokus. 

Niek zou een maand later overlijden aan de 

gevolgen van ALS.
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Interview

Marcel Bellinga
Communicatieadviseur bij Fokus

‘Okko is een heel intelligente man. Hij krijgt veel 

meer mee dan je in eerste instantie denkt. Hij 

observeert, overweegt het een en ander in alle rust  

en later komt hij er dan op terug. Dat kan ook 

maanden later zijn, hij vergeet dingen niet snel.’ 

‘Toen ik tien jaar geleden bij Fokus begon, zag hij 

de meerwaarde van een communicatieadviseur 

volgens mij nog niet zo. Hij deed dat soort dingen 

graag zelf. Met de jaren is dat wel veranderd en 

hebben we veel mogen samenwerken. Als Okko 

eenmaal vertrouwen in je heeft, geeft hij je veel 

vrijheid. Zeer prettig. Voor mij was het ook handig 

dat hij een vlotte pen heeft. Ik hoefde nauwelijks 

iets aan zijn teksten te redigeren.’

‘Voor veel mensen leek Okko wat onbenaderbaar, 

maar ik denk dat dat meer een vorm van sociale 

onhandigheid was. Ik heb juist altijd de vrijheid 

gevoeld bij hem binnen te lopen als dat nodig was. 

Het gevoel bij andere collega’s zat hem volgens 

mij ook niet zozeer in wat hij deed, maar meer 

in wat hij níet deed. Kantoormedewerkers zagen 

hem soms niet veel; Okko is niet iemand die voor 

een praatje bij mensen langsgaat. Hij is vooral heel 

taakgericht en zijn primaire doel was het mogelijk 

maken van het gewoon wonen voor mensen met 

een fysieke beperking. Okko heeft Fokus altijd als 

instrument gezien om de cliënt te dienen.’

‘Typerend voor Okko vind ik dat hij niet houdt van 

de schijnwerpers, maar dat hij op momenten dat 

het voor de zaak nodig was, ze toch zocht. Als 

Fokus in het nauw zat, was hij op zijn best. Ik ben 

vanuit mijn rol als communicatieadviseur betrokken 

geweest bij de discussies en lobby rondom de 

financiering en heb met bewondering gekeken 

naar de ongecompliceerde manier waarop hij dat  

deed. Zijn verhaal was direct en oprecht. Dat 

Kamerleden dat ook voelden bleek later wel.’



‘Bij de uitvaart van Niek Kanis
hield Okko een verhaal dat zo mooi

en zo menselijk was,
dat is me heel erg bijgebleven.

Dat menselijke zag je terug in het 
contact met hem. Ik zat voorheen in 

de cliëntenraad en hoe verschillend de 
meningen soms ook waren,

voor ieder standpunt had hij begrip
en hij luisterde altijd oprecht
naar wat je te zeggen had.’ 

Interview

Viola Baas
Fokuscliënt en voormalig lid 
van cliëntenraad Fokus
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Erica Terpstra
Voormalig Tweede Kamerlid en 
staatssecretaris voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

‘Ik mag in alle onbescheidenheid zeggen

dat ik een van de initiators ben geweest van het naar Nederland 

halen van het concept van Fokus. Maar het is Okko

die ervoor verantwoordelijk is dat het er vandaag de dag

nog steeds is. De passie waarmee hij dat gedaan heeft, doet me 

denken aan wat ik bij topsporters zie. Met volledige toewijding 

werken aan iets waarin je gelooft.

Okko, ís Fokus.

Wat een inzet en betrokkenheid, GEWELDIG!’

Interview
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Pensioen Okko Jongsma; verlies van banen bij VWS? 

 
September 2017, van onze Haagsche redactie 
 
In Den Haag hebben ze een bijzondere verhouding met het Fokus-concept en het boegbeeld van het 
Fokus-concept de heer Okko Jongsma.  
 
De principes van het Fokus-concept worden natuurlijk breed omarmd: de cliënt voert de regie, de 
ADL-assistentie wordt verleend op afroep en op aanwijzing van de cliënt. In meerdere wetten zijn 
uitzonderingen gemaakt voor het “Fokus-concept”. Okko Jongsma had daarbij een zeer sterke lobby in 
de politiek. Deze heeft er samen met de lobby van de cliëntenraad bij de hervorming van de langdurige 
zorg voor gezorgd dat voor het Fokus-concept een aparte subsidieregeling is getroffen. 
 
Het Fokus-concept zorgt daarmee in verhouding tot andere zorgaanbieders voor veel werk bij het 
ministerie van VWS. Over geen enkele zorgorganisatie zijn zoveel debatten in de Tweede Kamer 
gevoerd en vragen door de Tweede Kamer gesteld als over Fokus. Okko Jongsma ontving 
Kamervragen vaak al eerder dan de betrokken beleidsmedewerkers. Door al deze aandacht van de 
Kamer waren er intensieve contacten met VWS. Okko heeft VWS hierdoor erg goed leren kennen, zo 
goed dat hij er wel zou kunnen werken. Van een functie bij VWS is het echter nooit gekomen en een 
mogelijk glansrijke carrière van Okko Jongsma als beleidsambtenaar is daarmee in de knop gestorven. 
Hoe moet dat nu verder als Okko Jongsma Fokus verlaat?	

Beste Okko,

Namens die Haagsche redactie veel dank voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Je 

kan met trots terugkijken op een periode van 24 jaar waarin je de organisatie van Fokus 

hebt geleid en uitgebouwd tot de organisatie die ze nu is en zorg verleent aan ongeveer 

1.400 mensen met een lichamelijke beperking. Aandacht voor het Fokus-concept vanuit 

de Tweede Kamer zal er altijd blijven. Dat is ook goed, want de bewoners van Fokus 

verdienen goede zorg! En met banenverlies bij VWS zal het wel meevallen :-). 

Geniet van je Pensioen! 

Met vriendelijke groet van Annemarieke en Roland,

Ministerie van VWS

Brief
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Interview

Otwin van Dijk
Burgemeester Oude IJsselstreek en 
voormalig lid Tweede Kamer

‘Als voormalig Tweede Kamerlid heb ik Okko leren kennen als een 

gedreven en deskundig voorvechter van Fokuswonen. Hij gelooft sterk in 

het mogelijk maken van het zo zelfstandig mogelijk wonen van mensen 

met een ernstige lichamelijke beperking. Eigen regie, een ‘gewoon leven 

leiden’ en waardigheid staan daarbij voor hem centraal. Hij heeft het 

Fokuswonen-concept daarop ingericht.’

‘Omdat het Fokuswonen niet altijd in de bestaande ‘wetten-hokjes’ 

paste, stond de positie van het Fokuswonen nogal eens ter discussie. 

Okko heeft zich altijd zeer sterk gemaakt voor de toekomst van 

Fokuswonen. Hij heeft ervoor gezorgd dat Fokuswonen nu een duidelijke 

wettelijke positie heeft gekregen en een passende financiering. Dat was 

niet gelukt als Okko daar niet zo hard voor gelobbyd had. De cliënten 

van Fokus mogen hem daar dankbaar voor zijn.’

‘Naast zijn tomeloze inzet voor het Fokuswonen en de maatschappelijke 

positie van mensen met een lichamelijke beperking, is Okko gewoon ook 

een prettige en rustige man met het hart op de goede plek.’



‘Vasthoudendheid,
dat is waar ik aan denk bij Okko.
In moeilijke tijden een koers kiezen, 

die aanhouden en net zo lang doorgaan 
tot het doel is bereikt. 

Zo heeft hij ervoor gezorgd dat het 
Fokusconcept nog steeds 

overeind staat.’

Interview

Eje Arkema
Salarisadministrateur
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Interview

Tygo de Bruin
Receptionist bij Fokus

‘Okko doet mij denken aan mijn vader; rustig en 

bedachtzaam, slim en bescheiden. Het contact dat 

ik met hem had, was vluchtig, maar ik kreeg wel 

veel mee, omdat zijn kantoor vlakbij de receptie 

was. Ik hoorde regelmatig zijn lach, samen met de 

meer uitbundige van zijn secretaresse Anne-Marie.’

‘Okko is vooral een heel harde werker, eentje die 

een innige band onderhoudt met zijn laptop. Wat 

heb ik hem vaak zo zien zitten, met om hem heen 

stapels papier, altijd bezig voor Fokus. Ik denk dat 

zijn toewijding ook de reden is dat Okko het soort 

directeur was waarvoor je graag een stap extra 

zette.’

‘Okko was het soort
directeur waarvoor je 

graag een stap
extra zette.’



51

‘Okko is een behoedzaam man.
Hij is diplomatiek; het is bij hem zelden 
zwart of wit. Dat zorgde ervoor dat het 

soms wel erg lang duurde
voor er knopen werden doorgehakt. 
Anderzijds hebben die diplomatieke 

kwaliteiten ook veel opgeleverd, want het 
feit dat Fokus er vandaag de dag nog 
steeds is, gefinancierd en al, is vooral 

aan Okko te danken.’

Interview

Jan de Groot
Voormalig Manager Personeel en 
Organisatie en lid MT
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Okko tijdens een werkbezoek van 

SP-partijleider Emile Roemer aan een Fokusproject 

in Nijmegen.
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‘Als ik namens FNV spreek, dan  
kan ik zeggen dat de onder-
handelingen met Okko over de 
CAO voor Fokus-medewerkers 
altijd constructief en zakelijk 
waren.
We kwamen er altijd uit aan tafel,
we hebben nooit hoog spel hoeven 
spelen. Wat me is bijgebleven is 
dat Okko altijd een idealist is 
gebleven als het om Fokus ging.’

Interview

Riek van Kampen
Voormalig bestuurder FNV Zorg 
en Welzijn
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Ina Vijzelman
Beleidsmedewerker bij Ieder(in)

‘Bij Okko denk ik aan 

ingewikkeld. Niet omdat hij  

dat is, maar omdat de  

problematiek die we samen  

met VWS bespraken ingewikkeld 

was. Okko bleef altijd rustig en  

dat was in die situatie heel 

welkom. Zo was er altijd voor-

uitgang, zelfs bij complexe 

onderwerpen als het uitvoeren 

van herindicatietrajecten door 

het CIZ.’

Interview



‘Toen ik vanuit het toenmalige College voor
Zorgverzekeringen betrokken was

bij de ADL-subsidieregelingen, had ik regelmatig 
met Okko te maken. Het contact was prettig,

Okko is een heel rustige man.
Toen de overheid wilde proberen Fokus

in de reguliere zorg in te passen, was hij het
die de belangen van de cliënten van Fokus

altijd vooropstelde. En met succes.’ 
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Interview

Anneke Duine
Adviseur bij Zorginstituut Nederland



‘Okko is kundig en sympathiek.
En hij stelde de cliënt centraal.

Ik hoorde een keer een medewerker aan 
hem vragen: “En wij dan?” Dan zei Okko 

dat medewerkers belangrijk zijn, maar 
dat het gaat om de cliënt; de ADL’er is er 

voor de cliënt en niet andersom.’

‘Natuurlijk knelde het hier en daar wel 
eens, maar ik kan alleen maar zeggen
dat ik vind dat Okko het als directeur 

heel goed heeft gedaan.’

Albert Hommes
Fokuscliënt en lid cliëntenraad Fokus
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Interview
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Op 24 november 2011 is Okko één 

van de sprekers tijdens het congres ‘De regie 

in eigen hand!’ in de Fokker terminal in Den 

Haag. Het congres wordt georganiseerd ter 

gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 

Fokus.



59



‘Okko kon ik altijd bellen, zelfs buiten 
werktijden. Ik herinner me dat ik eens, 

toen ik bij een concert zat, 
werd gebeld door een ADL-assistent 

die ziek was geworden. Ze kon geen vervanger 
regelen met de bevoegdheid 

om beademingsapparatuur te bedienen. 
Of ik zelf niet assistentie kon regelen voor de vol-

gende ochtend. Dat leek me niet bepaald 
de bedoeling. 

Omdat ik geen andere oplossing wist, 
heb ik toen Okko gebeld. 
Hij regelde het direct.’
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Interview

Roelofje Mussche
Fokuscliënt en lid cliëntenraad Fokus



‘Ik denk, nee ik weet wel zeker 
dat Okko een heel snelle denker is. 

Als ik een paar uur samen met het hoofd 
P&O van Fokus de aankomende 

CAO-onderhandeling had voorbereid, 
en we schoven daarna bij Okko aan, 

dan wist hij in no time alles te 
plaatsen en daar direct slimme dingen 

over te zeggen. Ik zag het ook bij de 
onderhandelingen zelf; Okko kan een 

paar stappen vooruit denken.’

Interview

John Dollenkamp
Senior adviseur arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsverhoudingen bij AWVN
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Onder leiding van Okko groeit het 

aantal Fokusprojecten in Nederland fors. 

In 2014 wordt het laatste nieuwe project 

geopend, in Heerenveen.
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‘Okko is een strategische denker 
en een goed bestuurder. Een man die 

met hart en ziel vocht voor de cliënten 
van Fokus. Dat hij een gevoelsmens is, 
merkte ik soms als we het ergens over 

oneens waren. Hij vond het dan lastig 
om mijn kritiek niet persoonlijk op te 

vaten. Maar misschien geeft dat ook wel 
aan hoe erg hij en Fokus 

met elkaar vergroeid waren.’

Interview

Edwin Nagelsmith
Fokuscliënt en voorzitter cliëntenraad 
Fokus
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Initiatieven genoeg

Uit het boekje ‘Fokus, al 35 jaar onzichtbaar’, dat in het najaar van 2009 ter gelegenheid 

van het 35-jarig bestaan werd uitgebracht.

‘Zestien jaar nu ben ik directeur van Fokus. Ik kom uit de wereld van de thuiszorg en in  

de thuiszorg weet iedereen dat Fokus wel heel dicht bij het ideaalbeeld komt. Dat is 

precies de reden dat ik indertijd solliciteerde.’

‘Wij zitten in een roerige tijd. Er zijn vergevorderde plannen om Fokus onder te brengen 

in de AWBZ. Maar Fokusassistentie is gezien de aard, 24 uur per dag en op afroep, 

duurder dan andere vormen van hulpverlening. Ook het bouwen van een Fokuswoning 

is duurder dan een normale woning.

Tot 1 januari 2009 was er een subsidieregeling voor woningcorporaties waaruit per 

nieuw Fokusproject gemiddeld één miljoen euro beschikbaar was. Hierdoor konden 

Fokuscliënten een normale huurprijs betalen. Nu die regeling er niet meer is, zijn we 

afhankelijk van de verantwoordelijkheid die de corporaties nemen én hun bereidheid 

om één miljoen euro onrendabel te investeren.’

‘Het gevolg is dat we in een situatie zitten waarin stilstand dreigt. Voor nieuwe 

projecten is er te veel onzeker. Er is ons toegezegd dat er voor bestaande Fokuscliënten 

niets zal veranderen, maar dat is voor ons niet genoeg. Wij willen blijven uitbreiden. 

Niet omdat we als organisatie nou zo nodig willen groeien, maar omdat we zoveel 

mogelijk mensen de mogelijkheid willen bieden de regie over hun eigen leven te 

voeren. Er zijn concrete initiatieven genoeg.‘

‘Aangezien hulp op afroep duurder is dan ‘gewone’ hulp, maken wij al sinds onze 

oprichting gebruik van een regeling die speciaal voor Fokus in het leven is geroepen. 

De staatssecretaris, Jet Bussemaker, heeft gezegd dat deze regeling vervalt op 1 januari 

2012. Vanaf dat moment moet Fokushulp onder de AWBZ vallen. Wat er dan gebeurt 

is niet moeilijk te voorspellen. De AWBZ-jas is namelijk te krap voor Fokushulp, qua 

concept, maar ook in financieel opzicht. Onze vrees is daarom dat wij onze cliënten 

straks niet meer datgene kunnen bieden wat we steeds gedaan hebben: een gewoon 

leven in eigen regie.’
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‘In het meest nadelige geval zou Fokus als het ware opdrogen. De bestaande cliënten 

blijven we dan bedienen, maar er komen geen nieuwe bij. Ook vanuit economisch 

oogpunt is dat natuurlijk ongewenst, want iedereen weet: hoe meer mensen je als 

organisatie bedient, hoe goedkoper je je dienst kunt aanbieden. Daarom willen we ook 

bestaande projecten uitbreiden.’

‘Ondertussen werken wij er keihard aan om de beleidsbepalers te overtuigen van 

het belang van Fokus. Kamerbreed is er steun. Het hele politieke spectrum, van links 

tot rechts, is het erover eens dat Fokus moet blijven bestaan én moet kunnen blijven 

groeien. Het is onzeker of de staatssecretaris die steun ook zal omzetten in passende 

maatregelen bij de overgang naar de AWBZ. Die wet is namelijk niet bijzonder geschikt 

voor het bieden van bijzondere oplossingen. Uitzonderingen zijn ongewenst. Maar wij 

vinden dat Fokus de uitzonderingspositie die het al jaren heeft, verdient. Binnen óf 

buiten de AWBZ. En het parlement is het dus met ons eens.’

‘Weet u wanneer ik echt trots ben op wat wij doen? Als ik bij een werkbezoek van een 

parlementariër in een Fokuswoning ben. Ik kan dan gerust een stapje terug doen en de 

cliënt laten uitleggen wat het belang is van wonen in een Fokuswoning. Als ik het vertel 

is het een verhaaltje van een organisatie. De cliënt vertelt over zijn eigen ervaring. Een 

duidelijker en oprechter beeld van het belang van Fokus kan zo’n Tweede Kamerlid niet 

krijgen.’

‘Weet u wanneer ik écht trots ben op 
wat wij doen? Als ik bij een werkbezoek 
van een parlementariër in een Fokus-

woning ben. Ik kan dan gerust 
een stapje terug doen en de cliënt laten 

uitleggen wat het belang is 
van wonen in een Fokuswoning.’
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De werkplek
Het hoofdkantoor van Fokus aan de Van 

Iddekingeweg in Groningen én de werkkamer 

van Okko.
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Interview

Anne-Marie Glaudé
Directiesecretaresse

‘Zeventien jaar lang werkte ik samen met Okko. We kunnen het goed met 

elkaar vinden, meestal heb ik aan een half woord genoeg. Okko is een heel 

prettig iemand om voor te werken, hij bewaart graag de goede sfeer, houdt 

niet van conflicten. Wil je hem boos krijgen, dan moet je het wel heel bont 

maken.’

‘Okko heeft het geheugen van een olifant, hij kan zich dingen van tijden 

terug vaak nog tot in detail herinneren. Dat weet hij van zichzelf, stiekem 

gaat hij daar ook wel een beetje prat op, maar dat is helemaal terecht.’

‘Ja, ik durf te zeggen dat we een sterk team waren. We hadden, nee we 

hébben, een heel mooie band en ik ga hem missen. Wat ik nou zo ga missen 

kan ik nog niet eens echt benoemen. Misschien komt dat later en kan ik het 

bij zijn afscheid zelf tegen hem zeggen.’



Colofon

‘Gewoon bijzonder…Okko!’ is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van  

Okko Jongsma als voorzitter van de raad van bestuur van Fokus, in het najaar van 2017. 
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EIGEN REGIE CLIËNTEN OKKO RUIMTE SAMENWE
RKEN INNEMEND HUMOR DROOG PROBLEMATIE
K FOKUS INGEWIKKELD RUSTIG VOORUITGANG COMPLE
XE ONDERWERPEN BETROKKENHEID PRETTIG OK
KO IDEALIST CONSTRUCTIEF ZAKELIJK MEDEWER
KERS CLIËNT VISIE OVERREDINGSKRACHT LOGICA
FEITEN OKKO INITIATOR LOBBYWERK FOKUS NET
WERK VASTHOUDENDHEID KOERS FOKUSCONCE
PT PASSIE OKKO FORMEEL FEITEN DOEL ONZICHT
BAAR KERNPUNT HARD WERKEN OKKO GEWOON
BIJZONDER OKKO LUCHTIG BEVLOGEN LOBBYVA
ARDIG LEVENSOPDRACHT GEMOEDSRUST OKKO
BAKEN CENTRAAL BREEDSPRAKIG CHARME WER
KPLEK OKKO ZOLDERKAMERTJE VAN IDDEKINGE
WEG 33 BODY LOOPBAAN MICRONIVEAU DIENS
TVERLENING FOKUS FRISSE WIND LEIDER OKKO
KAR HALF WOORD SFEER OLIFANT GEHEUGEN LO
BBYWERK VISIE JURIST VERBINDING OKKO VOOREIGEN REGIE CLIËNTEN OKKO RUIMTE SAMENWE

RKEN INNEMEND HUMOR DROOG PROBLEMATIE
K FOKUS INGEWIKKELD RUSTIG VOORUITGANG COMPLE
XE ONDERWERPEN BETROKKENHEID PRETTIG OK
KO IDEALIST CONSTRUCTIEF ZAKELIJK MEDEWER
KERS CLIËNT VISIE OVERREDINGSKRACHT LOGICA
FEITEN OKKO INITIATOR LOBBYWERK FOKUS NET
WERK VASTHOUDENDHEID KOERS FOKUSCONCE
PT PASSIE OKKO FORMEEL FEITEN DOEL ONZICHT
BAAR KERNPUNT HARD WERKEN OKKO GEWOON
BIJZONDER OKKO LUCHTIG BEVLOGEN LOBBYVA
ARDIG LEVENSOPDRACHT GEMOEDSRUST OKKO
BAKEN CENTRAAL BREEDSPRAKIG CHARME WER
KPLEK OKKO ZOLDERKAMERTJE VAN IDDEKINGE
WEG 33 BODY LOOPBAAN MICRONIVEAU DIENS
TVERLENING FOKUS FRISSE WIND LEIDER OKKO
KAR HALF WOORD SFEER OLIFANT GEHEUGEN LO
BBYWERK VISIE JURIST VERBINDING OKKO VOOR



EIGEN REGIE CLIËNTEN OKKO RUIMTE SAMENWE
RKEN INNEMEND HUMOR DROOG PROBLEMATIE
K FOKUS INGEWIKKELD RUSTIG VOORUITGANG COMPLE
XE ONDERWERPEN BETROKKENHEID PRETTIG OK
KO IDEALIST CONSTRUCTIEF ZAKELIJK MEDEWER
KERS CLIËNT VISIE OVERREDINGSKRACHT LOGICA
FEITEN OKKO INITIATOR LOBBYWERK FOKUS NET
WERK VASTHOUDENDHEID KOERS FOKUSCONCE
PT PASSIE OKKO FORMEEL FEITEN DOEL ONZICHT
BAAR KERNPUNT HARD WERKEN OKKO GEWOON
BIJZONDER OKKO LUCHTIG BEVLOGEN LOBBYVA
ARDIG LEVENSOPDRACHT GEMOEDSRUST OKKO
BAKEN CENTRAAL BREEDSPRAKIG CHARME WER
KPLEK OKKO ZOLDERKAMERTJE VAN IDDEKINGE
WEG 33 BODY LOOPBAAN MICRONIVEAU DIENS
TVERLENING FOKUS FRISSE WIND LEIDER OKKO
KAR HALF WOORD SFEER OLIFANT GEHEUGEN LO
BBYWERK VISIE JURIST VERBINDING OKKO VOOR




