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Voorwoord

Met vertrouwen en energie de blik op de toekomst

Inhoud

2017 was een bewogen jaar voor Fokus, dat in het teken stond
van ‘veranderingen’. De effecten van de reorganisatie naar zelforganiserende teams die in 2016 is ingezet heeft veel tijd en
aandacht gevraagd. Fokus heeft hiermee haar zienswijze op
haar rol ten opzichte van haar cliënten, namelijk het door
assistentie op afroep en aanwijzing mogelijk maken dat mensen
met een ernstige fysieke beperking op basis van eigen regie een
zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, doorgetrokken naar
de ADL-teams. Immers, door middel van zelforganisatie krijgen
de ADL-teams binnen een aantal kaders zo maximaal mogelijke
regelruimte om lokaal de beste ADL-assistentie te verlenen.

Voorwoord Jeroen Lambriks
Voorwoord Henk van der Stelt
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Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3

We hebben gemerkt dat de verandering groot is en dat er veel
voor nodig is om deze visie echt waar te maken. Daar is in 2017
hard aan gewerkt. Zo zijn alle teams verder getraind in de
basisvaardigheden van zelforganisatie. Ook zijn ondersteunende
functies als teamcoach en expertiseteam verder geprofessionaliseerd en uitgebreid. Het is belangrijk dat zij daadwerkelijk klaar
staan als een ADL-team hen nodig heeft.
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Colofon
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Ook de follow-up van het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO),
dat in 2017 is uitgevoerd, is volgens de principes van zelforganisatie opgepakt. De resultaten zijn met cliënten en ADL’ers
besproken en omgezet in lokale plannen van aanpak. De eerste
reacties zijn heel bevredigend.

voor de toekomst. Een toekomst die we samen met cliënten aan
het inrichten zijn, en waarvoor we in 2017 de eerste stappen
hebben gezet. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op alle inzet
door en betrokkenheid van cliënten en medewerkers in 2017.
Met veel vertrouwen en energie kijk ik dan ook naar de
toekomst!

2017 was ook het jaar waarin het gelukt is samen met cliëntenorganisaties en de andere aanbieders van wonen met ADLassistentie te omschrijven ‘wat goede ADL assistentie is en hoe
je dat moet onderhouden en bevorderen’. Een en ander is
uitgewerkt in een eigen Kwaliteitskader, dat inmiddels begin
2018 is ondertekend en vanaf dit jaar ook verder wordt
geïmplementeerd. Een belangrijke volgende stap in goed doen
en beter worden.

Hoofdstuk 5
Bijlagen
Colofon

Voor het eerst in jaren heeft Fokus moeten kiezen voor de
inzet van uitzendkrachten. Voorheen was dit niet nodig, maar
het aantal vacatures en de doorstroom van medewerkers is
toegenomen. De arbeidsmarktproblematiek in de zorg is ook
voor Fokus voelbaar. In 2017 is het onvoldoende gelukt deze
te keren. Het vraagt om een andere manier van aanpakken en
oplossen. In 2018 zullen we hard werken aan het aantrekken en
behouden van medewerkers. Het Fokusconcept is mooi genoeg,
het verhaal actiever uitdragen en een aantrekkelijke werkgever
zijn is daarom onze ambitie.
De in 2016 ingezette reorganisatie had ook een financiële doelstelling, met als gewenst resultaat lagere kosten en een gezonde
bedrijfsvoering. Dit is in 2017 gelukt. Fokus is uit de gevarenzone en heeft nu een gezonde financiële basis om in het
komende jaar de nodige investeringen te doen om klaar te zijn
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Jeroen Lambriks,
voorzitter raad van bestuur
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Voorwoord

Blijven werken aan de toekomst

Inhoud

Terugkijken naar 2017… Dat is bijna tegennatuurlijk, aangezien
we allemaal ons hoofd al weer helemaal in 2018 hebben met al
zijn uitdagingen. Sterker nog, we proberen als Fokus zelfs verder
vooruit te kijken met de nu lopende initiatieven met betrekking
tot het formuleren van onze strategie, de planvorming voor
informatie en automatisering en ook met de veelheid van
relevante plannen uit het lopende jaarplan. Er is heel veel werk
aan de winkel om Fokus ‘toekomst-proof’ te maken in onze
missie om de cliënten vrijheid en eigen regie te blijven bieden.
Toch is het goed om in dit verslag even stil te staan bij vorig jaar.
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Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen
Colofon

Fokus is een organisatie die volop in beweging is en je realiseert
je vaak pas na afloop van een jaar weer hoeveel er gebeurd is
en ook hoeveel werk er is verzet. Verderop kunt u daarover ook
meer in detail lezen. Medewerkers en management die zich met
hart en ziel volledig hebben ingezet voor het realiseren van waar
we als Fokus voor staan. Dat was niet altijd even gemakkelijk
gezien de vele veranderingen, het relatief hoge ziekteverzuim en
de problemen op de arbeidsmarkt om goede en leuke collega’s
aan te trekken en vooral ook in huis te houden. Binnen enkele
projecten zag je dan ook de druk op de medewerkers oplopen.
Een thema dat we ook uitgebreid hebben besproken met de
ondernemingsraad. Voor die enorme inzet en betrokkenheid is
op voorhand welgemeende dank vanuit de raad van toezicht op
zijn plaats.
In 2017 hebben we na heel veel jaren afscheid genomen van
bestuurder Okko Jongsma, die zich altijd met zijn hele ziel en
zaligheid heeft ingezet voor onze cliënten. Daarbij sprong hij
voor onze cliënten op de barricade en heeft hij leiding gegeven
aan ingrijpende verandertrajecten gericht op zelforganiserende
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Inhoud

De ontmoetingen met de cliëntenraad waren ook in 2017
weer inspirerend en goed. In combinatie met onze jaarlijkse
projectbezoeken helpt het ons om ook de aandacht daar
gefocust te houden waar die primair ligt. Namelijk dat
doen waar we als Fokus voor bestaan: het onze cliënten
mogelijk maken met ADL-assistentie hun leven in zelfregie
invulling te geven. Vrijheid en gewoon wonen met een
fysieke beperking. We zijn blij met de goede scores van het
cliënttevredenheidsonderzoek en tegelijk leggen we de lat weer
hoger voor onszelf in de komende jaren.

Voorwoord Jeroen Lambriks
Voorwoord Henk van der Stelt
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En daarmee zijn we weer waar we moeten zijn: werken aan de
toekomst van Fokus.

Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen
Colofon
teams in de projecten. Zijn afscheid hebben wij als organisatie
met een mooi symposium over zelfregie gemarkeerd in de
tijd. Gelukkig zijn we er als raad van toezicht in geslaagd een
nieuwe, ervaren bestuurder in de persoon van Jeroen Lambriks
aan te trekken. We hebben al kunnen zien dat dit een nieuw
elan in de organisatie heeft gebracht, waarbij voortvarend een
aantal strategische projecten in de steigers is gezet. We hebben
er veel vertrouwen in dat hij met zijn team weer een nieuw
fundament gaat leggen onder het concept van het Fokuswonen.

6/41

Henk van der Stelt,
vicevoorzitter raad van toezicht
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Hoofdstuk 1

Inleiding en uitgangspunten

Inhoud

Inleiding: wat doet Fokus?
Fokus maakt gewoon wonen mogelijk voor mensen met een
fysieke beperking. Fokus biedt de cliënten 24 uur per dag
assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
Dat gebeurt op afroep en aanwijzing van de cliënt. De cliënt
woont in een aangepaste huurwoning die eigendom is van een
woningcorporatie. De woningen liggen verspreid over een
gewone woonwijk, binnen een beperkte straal tot de ADLeenheid. Dat is de hulppost van waaruit ADL-assistenten hun
diensten verlenen. Woningen en hulppost vormen samen
het ‘ADL-cluster’, de officiële benaming van een zogenoemd
Fokusproject.

Voorwoord Jeroen Lambriks
Voorwoord Henk van der Stelt
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Het Fokusconcept is in Nederland vanaf de jaren zeventig van de
vorige eeuw ontwikkeld en uitgebouwd naar Zweeds voorbeeld.
Mensen met een zware fysieke beperking bedachten het zelf. Als
antwoord op hun vraag naar ‘gewoon wonen’ in een gewone
woonwijk en als basis voor een eigen vrij en onafhankelijk leven,
midden in de maatschappij, zonder betutteling in een instelling.
De maatschappij is in de loop der tijd sterk veranderd. De wens
om een eigen leven te kunnen leiden in eigen regie, midden in
die maatschappij, bleef in de kern onveranderd, net als de vraag
naar het Fokuswonen.
Het Fokusconcept was bij de start een grote vernieuwing, die
nog altijd veel betekent voor de emancipatie van mensen met
een zware fysieke beperking. Ook in 2017 is het Fokusconcept
nog steeds uniek. Het draagt – net als bij de start – bij aan de
emancipatie van mensen met een zware fysieke beperking.
Het concept heeft zich bewezen als gewaardeerd model voor
cliëntgestuurde dienstverlening
Lees verder
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met gescheiden financiering van wonen en zorg. De toenmalige
staatssecretaris kenschetste in 2009 de ontwikkeling van het
Fokuswonen als: ‘van experiment naar norm’. De vraag van
de cliënt en zijn eigen regie zijn uitgangspunt, meetbaar in
cliënttevredenheid. Het concept past bij overheidsbeleid
waarin uitgangspunten zijn: eigen verantwoordelijkheid, eigen
regie, maatschappelijke participatie, zorg alleen indien strikt
nodig, dicht bij huis en tegen aanvaardbare en beheersbare
kosten.
Eind 2017 zijn er 98 Fokusprojecten, verspreid over heel
Nederland. In Amsterdam biedt Nieuw Amstelrade/Amstelring
het concept aan in twee ADL-clusters. In Wassenaar is
één cluster, aangeboden door de Stichting Wassenaarse
Zorgverlening.

Uitgangspunten jaarverslag
Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten en ontwikkeling van
de Stichting Fokus Exploitatie (verder ingekort tot: Fokus).
Naast de Stichting Fokus Exploitatie bestaat de Stichting Fokus.
Deze oorspronkelijke moederstichting, die het van oorsprong
Zweedse Fokusconcept in het Nederland 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
jaarverslag beslaat de periode 1 januari tot en met 31 december
2017.
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Adres hoofdkantoor
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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.

Bijlagen
Zie ook hoofdstuk 1 voor een korte uitleg van het concept.

Colofon
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Rechtsvorm en organisatiestructuur
Stichting
Fokus heeft de rechtsvorm van een stichting. Het doel van de
stichting is het ontwikkelen van vormen van zelfstandig wonen
voor mensen met een zware fysieke beperking en het
exploiteren van de Fokusprojecten door het leveren van ADLassistentie. Daartoe zijn langdurige samenwerkingsovereenkomsten gesloten met woningcorporaties, de eigenaren
van de met rijkssubsidie gebouwde Fokuswoningen. Fokus
is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Lees verder
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Bestuur en toezicht
De stichting wordt bestuurd door een éénhoofdige raad van
bestuur die alle bestuursbevoegdheden uitoefent. Om de
continuïteit van het bestuur te kunnen waarborgen is voorzien in
een vervanger voor de bestuurder (de directeur ADL-assistentie).
Voor een aantal bestuursbesluiten is op basis van de statuten
de goedkeuring nodig van de raad van toezicht. De raad van
toezicht bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het bestuur
en op het strategisch beleid en geeft raad en advies. De raad
van toezicht heeft een aantal eigen bevoegdheden, waaronder

het aanstellen, honoreren en ontslaan van het bestuur en het
benoemen van de controlerend accountant. Daarnaast
behoeven vaststellingsbesluiten van het bestuur over de
begroting, de financiële jaarstukken en de meerjarenstrategie de
goedkeuring van de raad van toezicht. De verdeling van de
bevoegdheden en de toedeling van rollen volgen volledig de
Zorgbrede Governancecode. Over meer informatie met
betrekking tot raad van bestuur en raad van toezicht verwijzen
we verder naar hoofdstuk 3 van dit verslag.
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Organisatie
In ieder Fokusproject wordt de ADL-assistentie uitgevoerd door
een zelforganiserend team van gemiddeld twintig tot dertig
ADL-assistenten. Het team is verantwoordelijk voor de kwaliteit
van dienstverlening aan de cliënten en van het werk van ADLassistenten, waaronder de kwaliteit en veiligheid voor cliënten
en de beschikbaarheid van voldoende en voldoende bekwaam
personeel. Het team is tevens verantwoordelijk voor de
economische resultaten van het project, waaronder de doelmatige inzet van personeel bij een steeds wisselende en
veranderende vraag van cliënten en voor de arbeidsomstandigheden.

Rechtsvorm en org. structuur
Kerngegevens
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De 98 Fokusprojecten zijn ingedeeld in negentien werkgebieden,
elk met een eigen manager ADL-assistentie, onder leiding van
de directeur ADL-assistentie. Fokus heeft een hoofdkantoor in
Groningen en een regiokantoor in Utrecht. Vanuit de kantoren
wordt de assistentieverlening beleidsmatig, administratief,
facilitair, secretarieel en met ICT ondersteund en de bemiddeling
van nieuwe cliënten naar Fokuswoningen uitgevoerd. Binnen
de afdeling Vakontwikkeling is de interne opleiding en scholing
ondergebracht en het expertiseteam voor ondersteuning
bij complexe cliëntsituaties. Het bedrijfsbureau omvat
alle administratieve en facilitaire functies. De stafhoofden
Vakontwikkeling, Personeel en Organisatie en Bedrijfsbureau
vormen samen met de concerncontroller, directeur ADLassistentie en de bestuurder het managementteam, dat het
beleid en de organisatie ontwikkelt en de aansturing van de
organisatie coördineert.

Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) kent Fokus de Cliëntenraad Fokus (CRF). De
ondernemingsraad (OR) is verantwoordelijk voor de medezeggenschap van medewerkers. Beide organen hebben een
eigen reglement, waarin de wettelijke bevoegdheden,
faciliteiten en werkwijzen zijn verankerd. De raden overleggen
regelmatig met de raad van bestuur en tenminste eens per jaar
met de raad van toezicht. Lees voor meer informatie over OR en
CRF ook hoofdstuk 3. De organisatiestructuur is weergegeven in
onderstaand organogram.
Lees verder
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Toelatingen
Fokus is bij VWS-uitvoeringsorganisatie CIBG bekend als
organisatie met toelatingen voor ADL-assistentie, persoonlijke
verzorging, verpleging en begeleiding in het kader van de WTZi.
Sinds 1 januari 2015 vallen alle Fokus-projecten/woningen onder
het bereik van de subsidieregeling ADL-assistentie (ex artikel
10.1.4 Wlz), uitgevoerd door Zorginstituut Nederland. Een klein
aantal cliënten koopt uit eigen (pgb) middelen assistentie in bij
Fokus. Het gaat daarbij om aanvullende zorg aan Fokuscliënten,
veelal buiten de woning, én om assistentie aan cliënten die niet
in een Fokuswoning wonen.

Kerngegevens
Kernactiviteiten
Fokus verleent ADL-assistentie aan cliënten in en om hun Fokuswoning. ADL-assistentie is cliëntgestuurde persoonlijke
assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen die de
cliënt als gevolg van een zware fysieke functiebeperking niet
zelf kan doen. Dat kunnen verschillende vormen van assistentie
zijn bij lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden, verplaatsingen
in en om het huis, toiletbezoek of bij eten en drinken. Het kan
ook gaan om verpleegtechnische handelingen, waaronder
ademhalingsondersteuning of om hand-en-spandiensten.

Rechtsvorm en org. structuur
Kerngegevens
2017 in cijfers
Samenwerkingsrelaties
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen
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Overige benodigde zorg (zoals hulp in de huishouding en
bepaalde verpleging) regelt de cliënt zelf, via andere aanbieders
of met behulp van een persoonsgebonden budget (pgb) ten
laste van Wmo, Zvw of Wlz. Dat geldt ook voor ADL-assistentie
buiten de woning, bijvoorbeeld op het werk, op school of
tijdens vakantie. Die pgb-mogelijkheden zijn voor cliënten naast
de assistentie van Fokus belangrijk om zo onafhankelijk mogelijk
te kunnen leven.
Alle ADL-assistentie wordt verleend op afroep en aanwijzing
van de cliënt. Op verzoek van een cliënt worden ook wel tijdsafspraken gemaakt. Het gaat er steeds om dat de cliënt zelf het
tijdstip en de inhoud van de assistentie kan bepalen. De ADLassistentie is 24 uur per etmaal oproepbaar. Fokus heeft de
inspanningsverplichting om bij negen van de tien oproepen de
assistentie binnen vijftien minuten na de oproep daadwerkelijk
te verlenen; bij alarmoproepen binnen drie tot vijf minuten. Zo
heeft de cliënt de maximale vrijheid om
Lees verder
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zijn dagritme en dagindeling zelf te bepalen en te leven zoals
hij dat wil in een passende en veilige woonomgeving. Fokus
is daarmee specialist in kleinschalige projecten van zelfstandig
wonen, geïntegreerd in een gewone woonwijk: gewoon
wonen en leven voor mensen 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 voor het Fokusconcept in werkwijze/beleid,
werkhouding en gedrag van Fokusmedewerkers.
De assistentieverlening door Fokus is voor de cliënt contractueel
verbonden met het huren van de Fokuswoning. Dat verband is
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen woningcorporatie en Fokus, in een aanhangsel bij de huurovereenkomst
tussen woningcorporatie en cliënt, in de subsidieregeling ADLassistentie (bij wijze van subsidievoorwaarde) en tenslotte in de
Algemene Voorwaarden Fokus. Daarmee is de doelbestemming
van de met subsidie gebouwde woningen en de exploitatie van
oproepbare assistentie in relatief kleine woonprojecten blijvend
gewaarborgd in het belang van de continuïteit van het concept
voor cliënten. Fokus bemiddelt de kandidaat cliënt/huurder
naar de desbetreffende woningcorporatie, als hij naar
verwachting aan de indicatiecriteria van de subsidieregeling
voldoet en de benodigde positieve indicatie van het Centrum
indicatiestelling zorg (CIZ) zal kunnen verkrijgen. Die indicatie is
het ‘toegangsbewijs’ voor het verkrijgen en declareren van de
ADL-assistentie.

Financiering ADL-assistentie
De financiering loopt sinds 1 januari 2015 via een op de Wlz
gebaseerde subsidieregeling; de Subsidieregeling ADLassistentie. Deze subsidieregeling, die qua inhoud en inrichting
nauw aansluit op de specificaties van het Fokuswonen en
bovendien administratief eenvoudig is opgezet, wordt
uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland. In de regeling
zijn de toelatingscriteria tot ADL-assistentie vastgelegd, die bij
indicatie worden getoetst door het CIZ. Die indicatie bevat geen
bepaling van de (verwachte) omvang van de assistentie. In de
regeling is vastgelegd dat de aanbieder declareert op basis van
daadwerkelijk geleverde uren ADL-assistentie tot het (verleende)
maximumbudget dat door ZiNI is bepaald aan de hand van het
door VWS vastgestelde subsidieplafond voor enig jaar. Met VWS
zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het subsidieplafond tot 2020. Ook het uurtarief is door VWS in de regeling
bepaald. Op basis van de verleende subsidie ontvangt Fokus
maandelijkse voorschotten. De subsidieregeling kent een
beperkt aantal kwaliteitseisen met betrekking tot cliëntdossier
en jaarlijkse evaluatie daarvan mét de cliënt. Die eisen komen
overeen met de invulling van het wettelijk voorgeschreven
zogenoemde ‘zorgplan’ zoals Fokus dat met de inspectie
ontwikkelde. Het ZiNI stelde een controleprotocol voor de
accountantscontrole vast.

Colofon
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2017 in cijfers
• Eind 2017 zijn er 98 Fokusprojecten.
• Die Fokusprojecten samen bevatten 1.403 woningen.
• Eind 2017 heeft Fokus 1.342 cliënten.
• In 2017 zijn in totaal 1.484.942 uren ADL-assistentie
geleverd (2016: 1.480.716). Dit is exclusief 3.144 uren
assistentie die verleend werden aan pgb-houders
(2016: 2.361).
• Eind 2017 werkten er 2.491 mensen bij Fokus (2016:
2.546). Uitgedrukt in fte’s is dit 1.552 (2016: 1.574).
• De som van de bedrijfsopbrengsten bedroeg in 2017
€ 88.661.365 (2016: 86.075.231).

ADL-EENHEID

98 Fokusprojecten

1.403 woningen

1.342 cliënten

2.536 medewerkers

€ 88.661.365
Bedrijfsopbrengsten

1.484.942 uren
ADL-assistentie geleverd
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Samenwerkingsrelaties
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Fokus werkte in 2017 met een groot aantal organisaties samen,
waarvan de belangrijkste:
• Met het Zorginstituut Nederland onderhoudt Fokus haar
belangrijkste financiële relatie. Het instituut voert de subsidieregeling uit door te beschikken over subsidieverlening en vaststelling en ziet toe op de correcte uitvoering van de regeling.
• Met het ministerie van VWS (directie Langdurige zorg) werd
regelmatig overlegd over uitvoeringsaspecten van de ADLassistentie in 2017.
• Woningcorporaties zijn de eigenaars en verhuurders van de
woningen in ADL-clusters. Fokus werkt nauw met hen samen.
In een samenwerkingsovereenkomst is geregeld dat de woningcorporatie de woningen bouwt en voor de doelgroep
gereserveerd houdt en dat Fokus voor de ADL-dienstverlening
zorgt. Fokus levert nieuwe huurders aan bij de woning-

Lees verder

Jaarverslag 2017 | Stichting Fokus Exploitatie

Inhoud
Voorwoord Jeroen Lambriks
Voorwoord Henk van der Stelt
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Missie
Rechtsvorm en org. structuur
Kerngegevens
2017 in cijfers
Samenwerkingsrelaties
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen
Colofon

16/41

corporaties. Bovendien bekostigt Fokus onderhoud, reparatie en
vervanging van collectieve voorzieningen in de Fokusprojecten.
Die voorzieningen zijn eigendom van de woningcorporatie.
• Fokus rapporteerde over een aantal eigen meldingen van
incidenten of calamiteiten of over bij de inspectie binnengekomen meldingen, aan de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd in oprichting (voorheen IGZ). Die procedures werden in
alle gevallen positief afgerond. Met de inspectie is regelmatig
contact op bestuursniveau en werden afspraken gemaakt over
de vormgeving van het toekomstig toezicht.
• Fokus heeft structurele samenwerking met alle vier Centra voor
thuisbeademing (CTB’s) in Nederland.
• Met de firma Terberg is een contract gesloten over onderhoud
en reparatie van de alarm-intercomsystemen in de Fokus-

projecten, het cruciale communicatiesysteem tussen cliënt en
ADL-assistent(en).
• Tredin is in 2017 de contractpartner geworden voor de
uitvoering van de taken van een arbodienst.
• Jaarlijks wordt met de vakorganisaties AbvaKabo en CNV
Publieke Zaak onderhandeld over een nieuwe Fokus-cao.
• Fokus is lid van de werkgeversvereniging AWVN, ter ondersteuning van het cao-proces, de uitvoering van de functiewaardering en overige werkgeversaspecten.
• Met Quasir is een overeenkomst gesloten over de levering van
een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.
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Fokus volgt de zorgbrede Governancecode. Dat is geborgd
in de statuten en de bijbehorende reglementen. Daarin zijn
rollen, taken en bevoegdheden vastgelegd. De raad van
toezicht beschikt over een kwaliteitscommissie, naast een
auditcommissie en remuneratiecommissie.
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Fokus wordt geleid door een éénhoofdige raad van bestuur.
De bestuurder/voorzitter raad van bestuur functioneert op
basis van de statutaire bevoegdheden, waarbij nauw wordt
samengewerkt met het managementteam. De bestuursbesluiten
worden in een register vastgelegd.
De functie van voorzitter raad van bestuur is tot 1 oktober 2017
uitgeoefend door de heer mr. Okko Jongsma. Hij vervulde in
deze periode geen nevenfuncties. Per 1 oktober 2017 is hij
opgevolgd door de heer Jeroen Lambriks MBA, die per
1 september 2017 in dienst is gekomen van Fokus. De heer
Lambriks vervult één nevenfunctie, namelijk die van toezichthouder van Zorggroep Amsterdam Oost.

Okko Jongsma is op 29 september tijdens zijn afscheid als
bestuurder van Fokus Koninklijk onderscheiden.
Burgemeester Ellen van Selm (gemeente Opsterland) reikte
namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de
onderscheiding uit. Met deze onderscheiding werd
Jongsma benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. Van Selm: ‘Als directeur en voorzitter van de raad
van bestuur van Fokus heeft Okko Jongsma zich 24 jaar
lang ingezet voor het gedachtengoed en voor het behoud
van Fokus. Zo stelde hij de financiën voor de toekomst
zeker, begeleidde hij succesvol een noodzakelijke reorganisatie en bracht hij continu de noodzaak van zelfregie voor mensen met een fysieke beperking onder de
aandacht bij de politiek. Dat deed hij met heel veel
energie, warmte en betrokkenheid’. Het afscheid werd
aangegrepen om een intern minisymposium over klanttevredenheid te houden.

In de statuten zijn bepalingen opgenomen die belangenverstrengeling voorkomen. Op de website is de regeling
declaraties bestuur gepubliceerd.

Colofon
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Raad van toezicht
De raad van toezicht is de interne toezichthouder en fungeert als
werkgever van de bestuurder. Op basis van de Governancecode
zijn de rollen en bevoegdheden van toezicht en bestuur
geregeld in de statuten. De statuten en het reglement raad van
toezicht bevatten regels die waarborgen dat de leden van de
raad hun functie onafhankelijk kunnen uitoefenen. De raad is
samengesteld op basis van een profiel van de raad en zijn leden.
Nieuwe leden worden geworven op basis van een specifiek
profiel. In de profielen is gewaarborgd dat steeds voldoende
en gedifferentieerde deskundigheid in de raad van toezicht
aanwezig is, gericht op taak en rol van deze raad. Meerdere
leden beschikken over voor Fokus relevante kennis en ervaring
in de zorg. De raad van toezicht benoemt nieuwe leden op
voordracht van een selectiecommissie uit de raad en het bestuur.
Dit gebeurt nadat de kandidaten kennis hebben gemaakt met
de ondernemingsraad en met de cliëntenraad en deze raden
hun gevoelens over de te benoemen kandidaat kenbaar hebben
gemaakt. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de
Cliëntenraad Fokus. De leden van de raad zijn allen aangemeld
als lid van de NVTZ. Voor de beloning van toezichthouders
hanteert de raad van toezicht de richtlijnen van de minister.
Deze beloning blijft binnen de grenzen van de Wet Normering
Topinkomens (WNT-2).

Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht was in 2017 als volgt samengesteld:
De heer mr. J.M. Bal (voorzitter)
De heer H.W.H.M. van Kesteren
Mevrouw C.H. Postma MBA
De heer drs. H. van der Stelt, secretaris en plaatsvervangend
voorzitter
Mevrouw drs. H.M.E. Cliteur.
In bijlage 1 zijn per lid van de raad van toezicht de hoofd- en
nevenfuncties, datum eerste benoeming en benoemingstermijn
opgenomen.

Bijlagen
Colofon
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Commissies
De raad beschikt over drie commissies. De auditcommissie
adviseert het bestuur over financiële strategie en financieel
beleid, onderhoudt contact met de accountant en houdt zich
bezig met voorbereiding en verdieping van financieel toezicht
op de bestuurder. De commissie kwam in 2017 vier keer met
de bestuurder en de concerncontroller bijeen ter bespreking
van onder andere de tussentijdse resultaatontwikkeling,
de managementletter van de accountant (in aanwezigheid
van de accountant), de jaarrekening 2016 en de begroting
voor 2018. Bij het opstellen van de begroting 2018 en de
kwartaalrapportages bracht de concerncontroller de (financiële)
risico’s in beeld.
De kwaliteitscommissie van de raad van toezicht volgt en
adviseert het bestuur op de ontwikkeling en uitvoering van
kwaliteit- en veiligheidsbeleid. De commissie kwam in 2017 in
totaal twee keer met de bestuurder, de directeur ADL-assistentie
en adviseur kwaliteit bijeen. Belangrijkste onderwerpen waren
het kwaliteitsverslag, de participatie van cliënten op diverse
niveaus en de ontwikkeling van het Kwaliteitskader ADLassistentie.

Hoofdstuk 5
Bijlagen
Colofon

Tenslotte kent de raad een remuneratiecommissie. Deze
commissie ziet toe op de beloning van de bestuurder en verzorgt
ook zijn jaarlijkse beoordeling. De remuneratiecommissie
bestaat, net als de auditcommissie en de kwaliteitscommissie,
uit twee leden.

Werkwijze
De informatievoorziening aan raad en commissies is in een
document vastgelegd en naar inhoud en periodiciteit verwerkt
in de planning- en controlcyclus. Om inzicht te krijgen in de
prestaties van de organisatie, ontvangt de raad van toezicht
driemaandelijks een financiële rapportage en een rapportage
over uiteenlopende managementindicatoren, waaronder
indicatoren gericht op de kwaliteit van dienstverlening. In de
rapportages wordt steeds verband gelegd met de voorgenomen
doelen en de prognose voor de ontwikkeling in het lopende jaar.
Op de prestaties en vooruitzichten levert de concerncontroller
commentaar in een controllersnotitie. De raad van bestuur
informeert de raad over de belangrijkste ontwikkelingen en
gebeurtenissen en stelt op hoofdlijnen de gevoerde of te voeren
strategie ter discussie. De raad ontvangt daarnaast periodiek
rapportages over treasury.
Jaarlijks worden in een risicosessie samen met de stakeholders
de strategische risico’s benoemd en minimaal eenmaal per jaar
wordt de strategie van Fokus besproken. Dit is ook in 2017
gebeurd. Over de risico’s en de mogelijke gevolgen hiervan voor
de strategie wordt door de concerncontroller in de kwartaalrapportage gerapporteerd aan de raad van bestuur en de raad
van toezicht.
Een delegatie uit de raad van toezicht woont een overlegvergadering van de bestuurder met de ondernemingsraad bij en
een andere delegatie uit de raad woont de jaarlijkse bijeenkomst
met de cliëntenraad bij.

De commissies brengen advies en verslag uit aan de raad van
toezicht.
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Belangrijke onderwerpen in 2017
Belangrijke onderwerpen die in de vergaderingen van de raad in
2017 aan de orde zijn geweest:
• Wijzigingen in de samenstelling van de RvT, te weten de
benoeming van mevrouw Cliteur per 1 januari 2017 op voordracht van de cliëntenraad, het afscheid van mevrouw Veltkamp
in januari 2017 en de werving van een nieuwe voorzitter en
een lid van de raad van toezicht. Voor dit laatste is een bureau
ingeschakeld en vormden de leden Van der Stelt, Cliteur en
Postma de selectiecommissie. Het leidde in november tot de
benoeming per 1 januari 2018 van de heer Leers van voorzitter
van de RvT en de heer Blomberg als lid RvT.
• Het afscheid van Okko Jongsma als voorzitter raad van bestuur
per 1 oktober 2017.
• De werving van een nieuwe bestuurder, met behulp van een
bureau. En aansluitend de benoeming van Jeroen Lambriks per
1 september 2017 als voorzitter van de raad van bestuur.
• Het financieel gezond worden van Fokus. De begroting werd
behaald en hiermee is het fundament gelegd om in 2018 eenmalige investeringen te doen voor de doorontwikkeling, onder
andere op gebied van ICT.
• Risicomanagement: er is een werkwijze ontwikkeld en dit
onderwerp heeft structureel op de agenda gestaan.
• De raad keurde de vaststellingsbesluiten van de raad van
bestuur over het jaarverslag en de jaarrekening 2016 goed en
verleende daarmee décharge voor het gevoerde financiële en
overige beleid.
• Keuze voor een nieuwe accountant. In de septembervergadering werd BDO benoemd als controlerend accountant.
• Toezien op opvangen effecten reorganisatie, leden van de raad
hebben enkele Fokusprojecten bezocht.

• Presentaties van leden van het managementteam:
- directeur ADL-assistentie over stand van zaken Herontwerp
- hoofd Vakontwikkeling over Expertiseteam
- hoofd P&O over arbeidsmarktproblematiek en duurzame
		inzetbaarheid personeel
- hoofd Bedrijfsbureau over strategisch ICT-beleid
- presentatie bestuurder ‘Eerste 100 dagen bij Fokus’.

Lees verder
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Cliëntenraad Fokus
De cliëntenraad van Fokus bestaat uit twaalf leden, gekozen
uit en door de cliënten van Fokus. Op grond van de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) heeft
de cliëntenraad (verzwaard) adviesrecht, informatierecht en
recht van voordracht. Daarnaast wordt de cliëntenraad op
verschillende manieren betrokken bij beleidsontwikkelingen
binnen Fokus door participatie in commissies, stuur- of werkgroepen van Fokus. De cliëntenraad onderhoudt contact met
zijn achterban en maakt daarbij gebruik van de Club van 60,
de CRF-nieuwsbrief, de CRF-website, Facebook en Twitter.
De cliëntenraad is lid van LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap).
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In 2017 vonden zes overlegvergaderingen met de bestuurder
plaats en een jaarlijks gesprek met leden van de raad van
toezicht van Fokus. Mevrouw H. Cliteur was in 2017 op
voordracht van de cliëntenraad lid van de raad van toezicht
van Fokus. Afgelopen jaar heeft de cliëntenraad in zijn jaarlijks
gesprek (20 december 2017) met de raad van toezicht van
Fokus gesproken over het herontwerp, zelforganiserende teams,
de kwaliteitscommissie RvT (Q-cie) en de dienstverlening door
Fokus.
Overige bijeenkomsten
• De cliëntenraad volgt ieder jaar training op het gebied van
medezeggenschap.
• Bijeenkomst over meerjarenbeleidsplan Fokus met MT, RvT, OR
en CRF (1 februari).

Er is een risico-inventarisatie gemaakt voor het meerjarenbeleidsplan.
• Benen op tafelgesprek met managementteam (15 februari).
• Presentatie van de cliëntenraad aan de managers ADLassistentie over de effecten van zelforganisatie op ‘gewoon
wonen’ (26 juni).
- Mini-symposium over klanttevredenheid en afscheid van Okko
Jongsma (29 september).
Vaste onderwerpen die in de besprekingen met de raad van
bestuur aan bod komen zijn, de ontwikkelingen in overheidsbeleid die Fokus direct aangaan en de contacten met de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De cliëntenraad volgt
deze ontwikkelingen op de voet en heeft zelf ook regelmatig
gesprekken met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) gevoerd. Het rapport van het Zorginstituut ‘Overige
zorg voor cliënten met ADL-assistentie en een zeer zware zorgvraag’ was hierbij onder andere onderwerp van gesprek. Verder
onderhoudt de cliëntenraad contact met diverse politieke
partijen.
Lees verder
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In 2017 zijn de volgende onderwerpen in de vergadering met de
raad van bestuur besproken:
• Jaarplan Fokus 2017
• Jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon 2016
• Jaarverslag en jaarrekening Fokus Exploitatie 2016
• Kaderbrief 2018
• Evaluatie projectaudits 2016
• Evaluatie werkdocument hand-en-spandienstenbeleid
• Stand van zaken expertiseteam
• Vobojaarverslag 2016 en vobo en VMS (mogelijkheid voor
cliënten om vobomeldingen te doen via Smile)
• Inzet van uitzendkrachten en flexmedewerkers n.a.v.
personeelstekort
• KPMG-rapport ‘factoren van invloed op omvang dienstverlening Fokus’
• Kwaliteitsverslag Fokus 2016
• Fokus jaarplan en begroting 2018
• Probleemanalyse ICT Fokus
• Proces strategisch beleid Fokus 2018-2022.

In 2017 zijn de volgende adviesaanvragen gedaan en adviezen
gegeven:
• Adviesaanvraag benoeming kandidaat bestuurder Fokus
Positief advies m.b.t. de benoeming van Jeroen Lambriks in
2017 gegeven.
• Adviesaanvraag beoordeling en ontwikkeling ADL-assistenten
Na bespreking in de overlegvergadering is besloten om eerst
verder te brainstormen over dit onderwerp in een bredere
groep, met cliënten en CRF, om het onderwerp verder uit te
diepen.
• Adviesaanvraag klachtenbehandeling cliënten Fokus
(klachtenregeling en geschillencommissie klachten cliënten)
De CRF heeft geadviseerd over de klachtenregeling cliënten. De
tijdelijk aangestelde geschillencommissie van Quasir blijft aan.
In 2018 wordt de CRF betrokken bij de keuze voor een nieuwe
geschillencommissie klachten cliënten.
• Adviesaanvraag wijziging algemene voorwaarden Fokus
De CRF heeft een aantal vragen en opmerkingen die in diverse
vergaderingen besproken zijn. Advisering volgt in 2018.
• Adviesaanvraag teamtaak hygiëne
Positief advies in 2017 gegeven.
• Adviesaanvraag wijziging hygiënebeleid
Advies in 2018 gegeven.
• Adviesaanvraag uitvoering beleid ademhalingsondersteuning
Advies in 2018 gegeven.
• Adviesaanvraag draaiboek bij regieverlies client
Advies in 2018 gegeven.
• Adviesaanvraag wijzigingen beleid EVA-handelingen
Advies in 2018 gegeven.
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Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) van Fokus bestaat uit elf leden en
wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Naast de
reguliere overlegvergaderingen participeerde de OR in diverse
werkgroepen.
De ondernemingsraad heeft bij de bestuurder van Fokus
aandacht gevraagd voor zaken die spelen in het primaire proces.
Belangrijke punten die wat de OR betreft aandacht verdienden
waren:
• Uitstroom, hoge verloop en onderbezetting van de ADL-teams
• De werkdruk die als hoog wordt ervaren, met naast ADL’en
ook de teamtaken
• Het voorkeursbeleid
• Het toenemen van de zorgzwaarte
• Het te belangrijk maken van de productiviteit, dat ten koste
kan gaan van de kwaliteit
• De onderlinge communicatie in de ADL-teams.

Medezeggenschap
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

Zowel tijdens de jaarvergadering als tijdens contactbijeenkomsten is door de OR en de achterban gesproken over het
thema duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van vijf subthema’s is gebrainstormd over aandachtspunten op micromeso- en macroniveau. De subthema’s waren algemene visie,
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorzieningen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

Colofon
Het overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad verliep in
een open en positief-kritische sfeer.
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Fokus heeft kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het
vaandel staan. Daarom is in 2017 een kwaliteitskader voor
ADL-assistentie ontwikkeld. Verder is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle cliënten van Fokus en is de
klachtenregeling aangepast aan de nieuwe wetgeving.
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Kwaliteitskader: kwaliteit is iets van alle betrokkenen samen!
In 2017 is samen met andere aanbieders van ADL-assistentie
en met cliëntenorganisaties hard gewerkt aan het opstellen
van een eigen kwaliteitskader. Het kwaliteitskader is opgesteld
om inzicht te geven in wat de cliënt mag verwachten van de
assistentie en om te verhelderen wat goede ADL-assistentie
nou eigenlijk is. Ook geeft het houvast aan ADL-assistenten en
aanbieders om goede kwaliteit te kunnen leveren.
Uit het opgestelde Kwaliteitskader ADL-assistentie in ADLclusters wordt duidelijk dat kwaliteit iets is van alle betrokkenen
samen: cliënt, ADL-assistent en aanbieder hebben allemaal
hun eigen verantwoordelijkheid. Bij de totstandkoming zijn alle
partijen én een aantal externe partners daarom nadrukkelijk
betrokken. Het kader zet het beroep van ADL-assistent stevig
neer en geeft richting aan wat goed ADL-schap en goed
cliëntschap inhoudt, om zo samen met elkaar, in dialoog, tot
een goede kwaliteit van de ADL-assistentie te kunnen komen.
Het kwaliteitskader beschrijft hoe de aanbieders cyclisch
werken aan kwaliteit. Eerst geven zij hun visie op kwaliteit.
Daarna wordt uiteengezet hoe die kwaliteit invulling krijgt bij
de ontmoeting tussen cliënt en ADL-assistent, vervolgens wordt
onderzocht in hoeverre de assistentie van voldoende kwaliteit
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is. Uiteindelijk wordt gekeken wat er goed gaat, wat er beter
kan, hoe dat geborgd moet worden en hoe daarvan geleerd kan
worden. Het kwaliteitskader is eind 2017 vastgesteld en begin
2018 officieel ondertekend. Vanaf januari 2018 is een start
gemaakt met de implementatie.

Lees verder
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Cliënttevredenheidsonderzoek: 7,2 voor de ADL-assistentie
In april en mei van 2017 is door het onderzoeksbureau Van
Loveren & Partners het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO)
uitgezet onder alle cliënten van Fokus. De totale respons
bedroeg 59%, evenveel als in 2013. Landelijk geven respondenten een 7,2 voor de ADL-assistentie en een 7,1 voor
Fokus als organisatie. Fokus is blij met deze resultaten. Ze
laten zien dat Fokus, ondanks alle veranderingen, in staat is
gebleken kwaliteit van dienstverlening te blijven leveren en
borgen. Wel zijn er grote verschillen tussen projecten. In tien
van de 73 projecten waarderen de respondenten de ADLassistentie met een 6,5 of lager en de respondenten van 53
projecten waarderen hun ADL-assistentie tussen de 6,5 en 8.
De uitvoering en organisatie van de ademhalingsondersteuning
zijn in de afgelopen periode verbeterd. Ook de responstijd

na een alarmoproep is verbeterd. De uitvoering van hand-enspandiensten is een nieuw aandachtspunt, evenals het respect
voor privacy door de ADL-assistenten, de wachttijd voordat een
oproep wordt beantwoord en wachttijd voor toiletbezoek.

ADL-assistentie: 7,2

Fokus als organisatie: 7,1

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek zijn ADLteams en cliënten in gesprek gegaan over wat goed gaat en
welke uitdagingen er nog liggen. ADL-teams en cliënten bepalen
daarbij samen (in dialoog) welke verbeterkansen prioriteit
krijgen. Die krijgen een plek in het teamplan. De uitvoering van
dat plan worden gemonitord; door het team zelf, maar ook
door manager en directeur ADL-assistentie. Deze zogenoemde
dialoogsessie verlopen succesvol en zijn in najaar 2017 van start
gegaan en worden medio 2018 afgerond.
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Klachtenregeling aangepast
Naar aanleiding van gewijzigde wetgeving is de klachtenregeling
in 2017 aangepast. De nieuwe regeling is uitgelegd in nieuwsbrieven en na te lezen op onze website, extranet en in een
geactualiseerde folder, die in 2017 naar alle cliënten is gestuurd.
Kern van de regeling is dat Fokus graag in dialoog met elkaar
naar een oplossing zoekt als een cliënt ontevreden is. Als een
gesprek met degene over wie het gaat geen oplossing oplevert,
kan er een klacht bij de directeur ADL-assistentie worden
ingediend. Als ook dit geen bevredigend resultaat geeft, kan de
cliënt de klacht voorleggen aan een externe geschillencommissie, waarbij Fokus is aangesloten, en die door de minister
is erkend. De geschillen-commissie is bevoegd tot een bindende
uitspraak (en kan desgewenst een schadevergoeding
toekennen). In 2017 was Fokus hiervoor aangesloten bij Zorggeschil. Daarnaast is er een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar voor advies en onder-steuning. Voor Fokus
is dit Zoi Smits van Quasir. In bijlage 2 staat een overzicht van
het aantal klachten in 2017.
Klachten in 2017
In bijlage 2 is het aantal formele klachten schematisch weergegeven. Door de gewijzigde klachtenregeling is de Klachtencommissie Cliënten (KCC) begin 2017 nog maar éénmaal in
actie gekomen. In de nieuwe situatie neemt de directeur ADLassistentie in haar rol als klachtenfunctionaris de klachten in
behandeling. Daarnaast is er de mogelijkheid de klacht voor te
leggen aan een externe en onafhankelijke geschilleninstantie.
Dit is in 2017 eenmaal gebeurd, nadat de raad van bestuur een
beslissing had genomen die afweek van de bevindingen van
de Klachtencommissie Cliënten in 2016. Deze klacht is door

middel van een vaststellingsovereenkomst tussen cliënt en Fokus
geschikt. Drie klachten werden ingediend door cliënten die reeds
verwikkeld waren in een juridische procedure met Fokus (twee
maal rechtszaak, eenmaal vordering advocaat). Deze klachten
zijn niet als klacht afgehandeld, maar in deze situaties is
verwezen naar de lopende procedure.
Achter een opvallend groot aantal klachten die bij de klachtenfunctionaris van Fokus zijn ingediend, bleek langlopende samenwerkingsproblematiek tussen cliënten en teams ten grondslag
te liggen. Vaak was het expertiseteam reeds betrokken. Bij
dergelijke klachten is het vrijwel onmogelijk een bindende
beslissing te nemen binnen zes weken over de klacht als geheel.
In voorkomende gevallen heeft de klachtenfunctionaris getracht
een bemiddelende rol in te nemen door een bindend besluit
te nemen in de voortgang van de behandeling/interventie ten
aanzien van de situatie.
In bijlage 2 zijn uitsluitend de formeel ingediende klachten
meegenomen. In haar rol als klachtenfunctionaris bereiken de
directeur ADL-assistentie meer meldingen van onvrede. Er wordt
dan in overleg getoetst of cliënt de intentie heeft een formele
klacht in te dienen, of dat het in eerste instantie alleen een
signaal wordt afgegeven. Vaak zien cliënten van een formele
procedure af, maar wil men vooral gehoord worden en samen
zoeken naar een oplossing.
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Focus op duurzame inzetbaarheid
Fokus maakt werk van duurzame inzetbaarheid. Hiertoe is in
2017 een werkgroep geformeerd, die als opdracht heeft om te
komen tot concrete (verbeter)voorstellen ter vergroting van de
duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van Fokus in alle
leeftijdsfasen c.q. in alle fasen van hun loopbaan. De ambitie van
Fokus is dat medewerkers vitaal, competent, gemotiveerd en
met plezier werken gedurende hun hele loopbaan, zowel binnen
als buiten Fokus. Duurzame inzetbaarheid is gericht op alle
medewerkers c.q. leeftijdsgroepen binnen Fokus (preventief), en
reikt dus verder dan het huidige beleid dat alleen gericht is op
de ouder wordende medewerkers met een sterke nadruk (meer)
vrije tijd. Duurzame inzetbaarheid wordt in 2018 vastgelegd in
de cao.
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In 2017 zijn diverse initiatieven gestart die in 2018 en daarna
verder worden ontwikkeld:
• Het inrichten van een verzekeringsportaal ten behoeve van
medewerkers. In dit portaal bieden vier verzekeraars (VGZ,
Menzis, DSW en Zilveren Kruis) hun ziektekostenverzekering
aan.
• Het inrichten van een providerboog: Fokus kan voor de eerste
en tweede lijns ondersteuning gebruik maken van diverse
dienstverleners (providers). Providers leveren een dienst in het
kader van het voorkomen en/of beperken van inactiviteit van
medewerkers. Deze dienst is een interventie die zowel vanuit
curatief als preventief oogpunt ingezet kan worden.
• Het faciliteren van bedrijfsfitness/sporten.
• Het ontwikkelen van een interne ‘duurzame inzetbaarheid tool’
(medewerkersportaal) met allerhande informatie over duurzame
inzetbaarheid (of het nu om balans privé/werk gaat, stoppen
met roken, vitaliteit en dergelijke).
• Het ontwikkelen en implementeren van nieuw arbobeleid.
Lees verder
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Arbeidsverzuim
Het terugdringen van het arbeidsverzuim is eveneens onderdeel
van duurzame inzetbaarheid. Het arbeidsverzuim binnen Fokus
is hoog. Tot en met december 2017 bedroeg dit 8,2% (primair
proces en staf exclusief zwangerschappen). In december 2016
was dit nog 7,3%. Zorgpunt blijft het langdurig verzuim, het
kortdurend verzuim is afgenomen door gerichte interventies
van managers in samenwerking met de in maart 2017 gestarte
arbodienst Tredin en/of P&O. Uit een steekproef in lopende
verzuimdossiers medio 2017 kwam naar voren dat er nauwelijks
sprake is van vermijdbaar verzuim. Het betreft ziekte als gevolg
van maligniteit, klachten aan houding & bewegingsapparaat,
psyche persoon/privé, zwangerschap gerelateerde klachten
of een combinatie hiervan. Het werkgerelateerde deel van de
medische klachten is in de steekproef naar inschatting lager
dan 50%. Een nadere analyse hiervan heeft nog niet tot nieuwe
inzichten geleid.
Fokus heeft, indien er sprake is van medisch verzuim, geen of
nauwelijks vervangende werkzaamheden. Dit vanwege het grote
aandeel ADL-assistentie en het geringe aantal staffuncties. Dit
heeft tot gevolg dat zodra medewerkers vanwege lichamelijke
klachten uitvallen, maar wel zouden kunnen werken, er
nauwelijks werk voor ze is, met uitzondering van de teamtaken.
Deze worden dan doorgaans boven formatief uitgevoerd,
medewerkers blijven volledig ziekgemeld. Pas wanneer de
medewerker weer ADL-werkzaamheden kan uitvoeren volgt
(gedeeltelijke) hersteldmelding.
Om het verzuim te verlagen zijn in het tweede kwartaal van
2017 drie maandelijkse ‘werkhervattingsoverleggen’ met
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managers ADL-assistentie, een P&O-adviseur en een arbeidsdeskundige (Tredin) gestart. Doel hiervan is het bespreken van
casuïstiek en verzuimverloop (kwalitatief en percentage, duur,
frequentie). Om arbeidsverzuim te beperken treedt een
verschuiving op van reactief naar proactief handelen c.q.
preventie. Een belangrijke pijler hierin zijn activiteiten in het
kader van duurzame inzetbaarheid.
BBL-trajecten
Tot enkele jaren geleden bood Fokus, in samenwerking met het
mbo-college van SVOZ*, medewerkers de mogelijkheid om een
verkorte, erkende mbo-opleiding op niveau 2 (helpende zorg
en welzijn) te volgen middels een BBL-traject, het zogenaamde
praktijkleren. Doelstelling was om twee medewerkers per
project per jaar een BBL-traject te laten volgen. In de praktijk
bleek er na een aantal jaren verminderde belangstelling hiervoor
te zijn. In combinatie met de reorganisatie is besloten om te
stoppen met deze mogelijkheid tot praktijkleren. Wel wordt er
nog door enkele cursisten van verschillende (zorg)opleidingen
stage bij Fokus gelopen.
Voor wat betreft het praktijkleren/BBL-trajecten zijn er in 2017
weer contacten gelegd met SVOZ om de mogelijkheden te
verkennen voor zowel zittende medewerkers als nieuw aan te
stellen medewerkers op basis van een ‘leerwerkovereenkomst’.
Mogelijke BBL-trajecten zijn:
• Zittende medewerkers’ krijgen, net als voorheen, de
mogelijkheid een (versneld) traject op niveau 2 (helpende zorg
en welzijn) of 3 (verzorgende IG) te volgen, afhankelijk van hun
vooropleiding. Dit kan vermoedelijk met vrijstellingen, maar
Lees verder
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hiervoor moet het kwalificatiedossier van het BBL-traject naast
ons ADL-opleidingstraject worden gelegd.
• Naast ons huidige ADL-traject worden BBL-trajecten op niveau
2 en/of 3 aangeboden, afhankelijk van de behoefte binnen
projecten.
• ‘Zittende medewerkers’ krijgen de mogelijkheid een training/
opleiding ‘werkbegeleiding’ of ‘train de trainer’ te volgen
(instapniveau 2 en 3, respectievelijk 3 en 4).
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Op 9 november 2017 startte de eerste groep van 22 medewerkers aan het verkorte traject Helpende Zorg en Welzijn
niveau 2.
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Kwaliteit

*een particuliere instelling die opleidingen en trainingen
aanbiedt voor (jong)volwassenen die werken of gaan werken in
de zorg

Personeelsbeleid
Vakontwikkeling
Hoofdstuk 5
Bijlagen
Colofon

29/41

Formatie
De arbeidsmarkt is sterk aan verandering onderhevig. De sector
kampt met groeiende personeelstekorten: de vraag naar
personeel stijgt, het aanbod daalt en werkgevers ‘hengelen’
allemaal in dezelfde vijver. Ook binnen Fokus is in diverse teams
in 2017 een tekort aan ADL-assistenten ontstaan, waardoor de
kwaliteit van de ADL-assistentie onder druk komt te staan. Fokus
heeft in 2017 een aantal oplossingsrichtingen ingezet om het
formatietekort aan te pakken. Uitgangpunt hierin is dat het
primair proces de regie heeft en houdt en de ondersteuning
hen optimaal ‘op maat’ faciliteert. Hieraan zal in 2018 verder
worden gewerkt.
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Maatregelen die in 2017 zijn ingezet:
• Het (door)ontwikkelen van een ‘doe het zelf toolkit werving &
selectie’.
• (Informatie)bijeenkomsten voor potentiële ADL-assistenten in
het werkgebied.
• Het werken met een portefeuillebestand. Het in 2017
centraal opgezette portefeuillebestand brengt informatie over
sollicitanten bij elkaar, zodat mogelijk geschikte kandidaten die
voor project A niet worden benoemd, wel in beeld blijven voor
vacatures van andere projecten.
• Training c.q. ondersteuning leden werving & selectiecommissies.
• Realiseren van een structurele flexibele schil. Fokus heeft
afspraken gemaakt met een landelijk uitzendbureau dat met
studenten werkt. Zij hebben veel ervaring met het leveren van

studenten in de V&VT. Zij weten deze studenten gemiddeld twee
jaar aan zich te binden. Zij zijn sinds mei 2017 voor Fokus
aan het werven en hebben voor de zomer ongeveer 45 medewerkers kunnen leveren. Deze medewerkers, allemaal studenten
van de hogeschool of universiteit, worden geschoold door de
Fokusacademie, deels via e-learning en deels door middel van
klassikaal onderwijs op zaterdagen en in de avonden. In
2017/2018 wordt nog samenwerking gezocht met een mogelijk
tweede partij in dezen.
• Bevorderen/vergroten zij-instromers en tweede loopbaan via
BBL-trajecten.
• Daar waar zinvol aansluiten bij- en bijdrage leveren aan
initiatieven geïnitieerd door/vanuit de verschillende regionale
samenwerkingsverbanden.
• Het intensiveren van de contacten met het UWV, zowel
landelijk als regionaal, over openstaande vacatures.

Personeelsbeleid
Vakontwikkeling
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Qua werving en selectie zijn sinds eind 2017 adviseurs P&O
actief betrokken en aanwezig in projecten om hierin te ondersteunen. De opleidingsfunctionarissen organiseren op vraag
regelmatig trainingen op het gebied van gespreksvoering
(STARR) en ondersteunen teams daar waar een tekort aan
mentoren is (om stagnatie in het inwerken van nieuwe medewerkers te voorkomen).

Colofon
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Fokus wil de werving van nieuwe ADL-assistenten door
bestaande ADL’ers graag stimuleren. ADL’ers weten immers bij
uitstek vanuit de dagelijkse praktijk wat er verwacht wordt van
het werk in deze functie. Daarom kent Fokus een regeling om
het werven van nieuwe collega ADL-assistenten te stimuleren
middels een wervingspremie.
Lees verder
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Onderzoek in- door- en uitstroom
Onderzoeks- en adviesbureau Leeuwendaal heeft in 2017 in
opdracht van Fokus onderzoek verricht naar de in-, door- en
uitstroom van personeel bij Fokus. Fokus wordt zoals hierboven
benoemd al langere tijd geconfronteerd met een grote uitdaging
in het vinden van voldoende goed gekwalificeerd personeel
en kent daarnaast een zeer hoge uitstroom van medewerkers.
Dat roept de vraag op in hoeverre het proces van in-, door- en
uitstroom zo is ingericht, dat Fokus de juiste én voldoende
medewerkers kan vinden en behouden. Doel van het onderzoek
is dat Fokus het proces van in- en uitstroom zo kan optimaliseren
dat er een betere aansluiting op de (krappe) arbeidsmarkt
gerealiseerd kan worden. Verder wil Fokus een impuls geven
aan de duurzame inzetbaarheid bij Fokus (doorstroom) en wil
de organisatie ongewenste uitstroom beperken. Daarmee wil
Fokus de beoogde kwaliteit van de dienstverlening volgens het
Fokusconcept versterken. Begin 2018 worden de resultaten
van het onderzoek verwacht. In 2017 is daarnaast besloten
om ten behoeve van de arbeidsmarktcommunicatie interviews
te houden met ‘blijvers’ onder de ADL-assistenten, om zo te
achterhalen welke gemeenschappelijke kenmerken zij hebben
die gebruikt kunnen worden in de werving. Ook hiervoor
is bureau Leeuwendaal benaderd. Dit zal in 2018 worden
gerealiseerd.

en een ieders rol hierbij/hierin (ADL-assistent, manager ADLassistentie, staffunctionarissen). Begin 2018 staat een evaluatie
van de teamtaken gepland.

Colofon
Teamtaken
Er is in 2017 een pas op de plaats gemaakt voor wat betreft de
verschillende teamtaken. Vanuit het werken volgens het principe
van zelforganisatie zijn teamtaken toegevoegd aan de functie
van ADL-assistent. Dit staat an sich niet ter discussie, maar er
wordt wel kritisch gekeken naar de inhoud van de teamtaken
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De Fokusacademie, de coaches en het expertiseteam vormen
samen de afdeling Vakontwikkeling.
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Fokusacademie
De Fokusacademie ondersteunt het primaire proces met scholing
en trainingen, uiteenlopend van een ADL-basisopleiding tot
specifiek team- of teamtaak gerichte activiteiten. Binnen de
academie zijn opleiders en trainers actief vanuit verschillende
deskundigheden.
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Alle medewerkers die nieuw in dienst komen volgen twee
scholingsdagen, waarin de basisvaardigheden met betrekking
tot persoonlijke verzorging en veilig en fysiek gezond werken
behandeld worden. De medewerkers die een vast contract
krijgen volgen nadien een verdiepingsopleiding van zes dagen
waarin ook getraind wordt op sociale vaardigheden, teamsamenwerking en omgaan met lastig gedrag.

Vakontwikkeling
Hoofdstuk 5
Bijlagen
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Ten behoeve van de uitvoering van de teamtaken worden
medewerkers getraind zodat zij de inhoud van de teamtaak
leren en de wijze hoe deze teamtaak uit te voeren binnen
de context van het team en samenwerking met andere
collega’s. ADL-assistenten kunnen zich inschrijven voor deze
trainingen. Het aanbod is op maat en er is veel ruimte voor
casuïstiek. ADL-teams kunnen zich ook als team inschrijven
voor trainingen om op deze manier te werken aan gezamenlijke
deskundigheidsbevordering.

In 2017 is er veel aandacht geweest voor de ondersteuning van
de teamtaak ‘werving en selectie’.
De training ‘omgaan met lastig gedrag’ is, na positieve geluiden
van ADL-assistenten, ingebed in de opleiding voor nieuwe ADLassistenten.
Coaches
De coaches ondersteunen de teams op de werkvloer in het
samenwerken en in de communicatie en organisatie van de
teamprocessen. Zij doen dit individueel en in groepsverband.
Het vertrekpunt voor de coaching is het optimaliseren van ieders
aandeel in het zelf organiserend werken. Daarnaast instrueren
en toetsen de coaches de ADL-assistenten op de uitvoering
van de eenvoudige verpleegtechnische handelingen (EVA),
en ondersteunen zij in het proces van up-to-date hebben en
houden van handelingsschema’s én het bevoegd en bekwaam
zijn van ADL-assistenten.
In 2017 bleek dat er meer behoefte was aan coaching dan waar
in kon worden voorzien. Het aantal coaches is uitgebreid naar
dertien. Iedere coach is nu betrokken bij zeven tot acht teams.
De coaches hebben in 2017 de dialoogsessies geleid rondom de
uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek. De coaches
en managers zijn getraind in zelforganisatie door IvS (Instituut
voor Samenwerkingsvraagstukken).

Lees verder
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Expertiseteam
Het expertiseteam neemt de behandeling van complexe cliëntzaken over van het ADL-team/de manager. Het expertiseteam
zorgt voor een traject dat tot een oplossing leidt waarmee team
en cliënt weer verder kunnen en indien dat niet mogelijk blijkt,
tot een alternatief. Het expertiseteam is ook beschikbaar voor
complexe zaken op het vlak van transfers, verpleegtechnische
handelingen, incidenten/calamiteiten in de dienstverlening
en voor samenwerkingsproblemen met cliënt in of rond de
dienstverlening.
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In 2017 is een aanzet gedaan tot nadere afstemming tussen
expertiseteam, manager en coach over het oplossen van
complexe cliëntsituaties door middel van het organiseren van
werkconferenties. Veel vragen die het expertiseteam krijgt
gingen in 2017 over problematiek op de werkvloer met
betrekking tot het veilig en fysiek gezond lichaamsgebruik.
Leden van de transferwerkgroepen zijn onvoldoende toegerust
om deze taak op te pakken. Daarom is besloten om landelijk vijf
coaches transferwerkgroepen in te zetten, voor de operationele
ondersteuning van de werkgroepleden.
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Hoofdstuk 5

Financieel beleid en risico’s

Inhoud

Liquiditeit en vermogensniveau

Het financieel beleid is gericht op een financiële exploitatie
waarin ruimte is of resteert voor reservering voor toekomstige
tegenvallers en kosten, waarvan de kosten van vervanging van
collectieve voorzieningen in Fokusprojecten (alarmintercomsystemen, hoog/laagbaden met toebehoren en warmwatervoorziening, tilliften, deurmotoren e.d.) de belangrijkste en
meest omvangrijke zijn. Daarnaast is het streven een reserve
aanvaardbare kosten te vormen tot een niveau dat overeenkomstig de sectornormen de financiële risico’s afdoende dekt.
Over 2017 is (zoals begroot) een positief resultaat behaald ter
grootte van € 5,1 miljoen (ten opzichte van 1,3 mln. in 2016).
Dit positieve resultaat was ook nodig omdat ons RAK op een
dusdanig laag niveau was gekomen als gevolg van de
reorganisatiekosten en nabetaling ORT over vakantiedagen in
2016 dat versterking noodzakelijk was. Met het resultaat over
2017 kunnen we het Eigen Vermogen versterken maar nog niet
tot het noodzakelijke niveau.

Productie en productiviteit

Liquiditeit

Verwachtingen

De current ratio (berekend als vlottende activa inclusief liquide
middelen, gedeeld door de kortlopende schulden) is goed en
bedraagt per ultimo 2017 1,89 (ultimo 2016 was dat: 1,36).

Voorwoord Jeroen Lambriks
Voorwoord Henk van der Stelt
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5

Hoofdzaken in cijfers
Vermogensniveau
Risico’s
Bijlagen

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen)
bedraagt eind 2017 40,4%. Ultimo 2016 was dit 20,6%.
De vermogensratio (eigen vermogen gedeeld door totaal
opbrengsten) bedraagt 11,7% tegen 6,2% eind 2016.

Het positieve resultaat 2017 komt ten gunste van het eigen
vermogen. De vermogenspositie blijft, ondanks het positieve
resultaat, nog steeds achter bij de resultaten in de
gehandicaptensector en bij het criterium voor een duurzaam
gezonde organisatie. Dit wordt mede veroorzaakt door de tot
2012 in de toenmalige subsidieregeling geldende vermogensrestrictie van 10% van het jaarbudget. Verdere verbetering van
het eigen vermogen is dan ook noodzakelijk voor het op kunnen
vangen van tegenslagen en voor verwachte investeringen in
ICT en CV in de komende jaren. Gegevens over liquiditeit,
gerealiseerde omzet, de opbouw van het resultaat, kasstromen,
financieringsbehoefte en dergelijke blijken uit de jaarrekening.
Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke ontwikkelingen
voorgedaan die invloed hebben op het beeld dat uit de
gepresenteerde cijfers blijkt.

Productie
Het aantal verleende uren ADL-assistentie steeg licht in 2017
(met 5.009 uur) zijnde 0,33% (in 2015 was de stijging 2,7%
en in 2016 was er een daling van 2,1%). Daarmee komt onze
verwachting uit dat de dienstverlening, na een hele kleine
dip in 2016, weer stijgende is (ondanks de hoge wachttijden
en formatietekort). De verwachting is dat de vraag van de
cliënten in 2018 verder zal stijgen. Ook in 2017 werden
meer uren geleverd (43.050 uur) dan het in het kader van de
subsidiebeschikking 2017 te declareren maximaal aantal uren
over dat jaar.

Colofon
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Inhoud
Voorwoord Jeroen Lambriks
Voorwoord Henk van der Stelt
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Hoofdstuk 2

Productiviteit

Verwachtingen

De productiviteit (het percentage van de op rooster ingezette
personeelsuren dat daadwerkelijk bij de cliënt wordt gewerkt)
bleef in 2017 met 73,2% nagenoeg gelijk ten opzichte van het
niveau over 2016 (73,1%). Dat betekent enerzijds dat in de ADLteams zeer zorgvuldig met de in te zetten personeelsformatie is
omgegaan maar anderzijds dat ook de toenemende krapte in
formatie ons parten heeft gespeeld (oplopende wachttijden en
stijgende productiviteit).

Voor 2018 is een begroting opgesteld met een positief resultaat,
net zoals dat voor 2017 was voorzien en is gerealiseerd. Dit is
vooral te danken aan de ingrijpende reorganisatie in 2016 welke
heeft geleid tot een organisatie met een minimale bezetting
van staf- en managementfuncties en daardoor: lagere kosten.
Daarnaast is het door VWS in de subsidieregeling beschikbaar
gestelde bedrag voor ADL-assistentie opgehoogd. Door deze
maatregelen is de continuïteit van Fokus gewaarborgd voor
de komende jaren (lees t/m 2019). In 2018 wordt, naast de
versterking van het eigen vermogen, met name geïnvesteerd in
de ontwikkeling en ondersteuning van de teams op de projecten
(de zelforganisatie) en de herinrichting van ons ICT-landschap
om de teams beter te ondersteunen en efficiënter te kunnen
werken.
De verwachting is dat de productie in 2018 verder zal stijgen als
gevolg van toename van de zorgvraag.

Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Liquiditeit en vermogensniveau
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Productie en productiviteit
Verwachtingen
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Inhoud

Hoofdzaken in cijfers (bedragen in € 1.000)

Voorwoord Jeroen Lambriks

			
Exploitatiegegevens
Totaal bedrijfsopbrengsten (a)
Bedrijfslasten
- personeelskosten
- afschrijvingen
- overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfslasten (b)

Voorwoord Henk van der Stelt
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2

2017

2016

Mutatie

88.661

86.075

2.586

76.221
734
6.634
83.589

76.615
729
6.015
83.359

-394
5
619
230

1
5.073
5.073

28
2.744
1.407
1.337

27
2.329
1.407
3.736

25.763
10.410

25.945
5.337

182
5.073

Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Liquiditeit en vermogensniveau
Productie en productiviteit
Verwachtingen
Hoofdzaken in cijfers
Risico’s

Saldo Financiële baten en lasten (c)
Resultaat voor kosten Herontwerp (a - b + c)
Voorziening Herontwerp (reorganisatie)
Netto resultaat
Balansgegevens
Balanstotaal
Eigen vermogen

Overige informatie 				
Uren ADL-assistentie (inclusief pgb)
1.488.086
1.483.077
+ 5.016
Aantal cliënten
1.342
1.349
7
					
De jaarrekening 2017 is gepubliceerd en in te zien via www.fokuswonen.nl en www.jaarverslagenzorg.nl

Bijlagen
Colofon
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Inhoud

Risico’s

Voorwoord Jeroen Lambriks

Financiering ADL-assistentie
Per januari 2015 is de onder de Wlz vallende ADL-subsidieregeling ingevoerd. De subsidieregeling is voor 2017 aangepast
en gepubliceerd op 1 december 2016 in de Staatscourant en
wordt vanaf 2015-2016 uitgevoerd door het Zorginstituut
Nederland. De subsidieregeling is door de staatssecretaris
gepresenteerd als ‘permanente oplossing’ voor een passende
financiering van het Fokusconcept bij de overgang van AWBZ
naar WlZ.

Voorwoord Henk van der Stelt
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Risico’s zijn gelegen in de ontwikkeling van het subsidieplafond
(waarover overigens tot 2020 afspraken zijn gemaakt met
het ministerie van VWS), in zowel onder- als overproductie
ten opzichte van het geraamde niveau aan geleverde ADLassistentie, in het niveau van arbeidsverzuim, alsmede risico’s
die voortvloeien uit het al dan niet realiseren van de opdrachten
die in het implementatieplan herontwerp zijn opgenomen,
waaronder de financieel-economische kaders voor de
Fokusprojecten, waarin zelforganiserende teams vanaf maart
2016 zónder de directe aansturing van de locatiemanager
hebben moeten presteren.
De vorig jaar al geconstateerde krapte op arbeidsmarkt is verder
toegenomen. In 2017 zijn hier maatregelen op genomen waaronder het inzetten van een flexibele schil. Het probleem is hiermee niet opgelost maar wel beter beheersbaar. De druk op de
aanwezig medewerkers is echter wel toegenomen en ook het
verzuim is gestegen.

In 2017 zijn we in voorbereiding op een meerjarenbeleidsplan
gestart met het in kaart brengen van de strategische risico’s
(als onderdeel van integraal risicomanagement) met de interne
stakeholders. Eind 2017 is de aanzet gegeven tot een brede
strategische heroriëntatie waarbij ook externe stakeholders
worden betrokken. De uitkomsten worden halverwege 2018
verwacht.
Wet- en regelgeving
In het kader van de milieuwetgeving (Europese richtlijn voor
energieverbruik van bedrijven) heeft Fokus in 2017 een
verplichte energie-audit uitgevoerd en afgerond. Op basis van
deze audit is een Plan van Aanpak opgesteld met milieumaatregelen. Deze maatregelen zullen, voor zover haalbaar, in de
komende jaren worden geëffectueerd. Deze audit zal eenmaal
per vier jaar moeten worden uitgevoerd.
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Bijlage 1
Inhoud
Voorwoord Jeroen Lambriks
Voorwoord Henk van der Stelt

Overzicht nevenfuncties raad van toezicht Fokus (in 2017)
De heer mr. J.M. Bal Datum 1e benoeming: 01-12-2009 - benoemingstermijn tot 01-12-2017
Voorzitter raad van toezicht
Voorzitter raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Bestuursvoorzitter

Bureau Jeugdzorg Overijssel
RIBW Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden
Woningcorporatie Domesta
Blije Gezichtjes Fonds

betaald
betaald
betaald
onbetaald

Hoofdstuk 1
De heer H.W.H.M. van Kesteren Datum 1e benoeming: 16-02-2010 - benoemingstermijn tot 01-03-2018
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen
Overzicht nevenfuncties rvt
Klachtenregistratie
Colofon
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Toezichthouder
Adviseur
Lid raad van commissarissen
Toezichthouder (per 1 september 2017)

Tactus verslavingszorg
Romivo Accountancy B.V.
Woningcorporatie Lefier
Revalidatie Friesland

betaald
betaald
betaald
betaald

Mevrouw C.H. Postma MBA Datum 1e benoeming: 16-11-2011 - benoemingstermijn tot 01-01-2020
Regiodirecteur Rivierenland
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht

’s Heeren Loo
betaald
Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep (speciaal onderwijs) betaald
Humanitas Rotterdam
betaald

De heer drs. van der Stelt Datum 1e benoeming: 21-02-2011 - benoemingstermijn tot 21-02-2019
Lid raad van commissarissen
Lid raad van commissarissen
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht

Result Laboratorium
LTO Bedrijven
Reinaerde
CCE
Carinova
Ziekenhuis St Jansdal
Radiotherapiegroep
Bevolkingsonderzoek Zuid
AxionContinu

betaald
betaald
betaald
betaald
betaald
betaald
betaald
betaald
betaald
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Vervolg
Mevrouw drs. H.M.E. Cliteur Datum 1e benoeming: 01-01-2017 - benoemingstermijn tot 01-01-2021
Adviseur
Voorzitter
Gastdocent
Lid raad van toezicht
Lid

Hadewych Cliteur Consultancy
Klachtencommissie Openbare Apotheken
SBO Studiecentrum
NPI (Kenniscentrum paramedische zorg)
Programmacommissie ‘meer veerkracht,
langer thuis’ (Fonds Nuts Ohra)

betaald
betaald
betaald
vacatievergoeding
vacatievergoeding
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Bijlage 2

Aantal klachten
CVP 2017

Aantal klachten
CVP 2016

Hoofdstuk 1

Aantal klachten
KCC 2016

Voorwoord Henk van der Stelt

Aantal klachten
KCC 2017

Voorwoord Jeroen Lambriks

47

13 Communicatie met, bejegening door en informatie van leidinggevende

0

1

47

15

63

15 Beleid (en de uitvoering van het beleid) van Fokus

6

1

47

22

64

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

4

1

60

33

Totaal aantal
klachten

Inhoud

Landelijk overzicht klachtenregistratie 2017
% Omschrijving per klachtcategorie

Hoofdstuk 2

23

6 Ongewenst gedrag over medewerker of over cliënt

2

2

21

12

Hoofdstuk 3

14

4 Nakomen van gemaakte afspraken

0

1

14

0

17

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

0

0

17

8

17

5 Wachttijden (assistentie op de door de cliënt gewenste tijdstippen)

0

0

17

7

12

3 Inwerken nieuwe (tijdelijke of vaste) medewerkers

0

0

12

2

2 Veiligheid waaronder het gebruik van hulpmiddelen, signalen van onveilige situaties

0

1

7

0

6 Onvoldoende aanwezigheid personeel

0

0

22

9

2 Privacy en autonomie

0

0

7

1

0

0

52

23

5 Expertiseteam

3

2

14

13

- Samenwerking en afstemming derden waaronder overige aanbieders

1

0

0

0

Totaal aantal klachten

23

9

337

145

Totaal aantal klagers

23

7

135

75

Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

7
22

Overzicht nevenfuncties rvt

7

Klachtenregistratie

59

Colofon

17
1
360

16 Samenwerking medewerkers/CCP en cliënten

100

Dit schema bevat de registratie van de klachten die in 2017 en 2016 door de Klachtencommissie cliënten (KCC) en de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) behandeld zijn. De KCC is in
de loop van 2017 door een wetswijziging vervangen door een interne klachtenfunctionaris (de directeur ADL-assistentie). De in 2017 bij de KCC en klachtenfunctionaris ingediende
klachten zijn in de tabel bij elkaar gevoegd. Daarnaast is er sinds de gewijzigde klachtenregeling (zie hoofdstuk 3 van het jaarverslag 2017) de mogelijkheid de klacht voor de te leggen
aan een externe en onafhankelijke geschilleninstantie. Dit is 2017 eenmaal gebeurd. Deze klacht is door middel van een vaststellingsovereenkomst tussen cliënt en Fokus geschikt.

40/41

Jaarverslag 2017 | Stichting Fokus Exploitatie

Colofon
Inhoud
Voorwoord Jeroen Lambriks
Voorwoord Henk van der Stelt
Hoofdstuk 1

Uitgave
Fokus
Tekst
Medewerkers Fokus
Grafisch ontwerp en illustraties
StudioTW

Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3

© 2018 Fokus

Hoofdstuk 4

Fokus
Van Iddekingeweg 33
Postbus 6124
9702 HC Groningen
T (050) 521 72 00

Hoofdstuk 5
Bijlagen
Colofon

41/41

