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In 2018 is door velen hard gewerkt om de dienstverlening van  
Fokus (verder) te verbeteren. Dat is aan de ene kant een vanzelf-
sprekendheid, maar aan de andere kant werd Fokus – net als de 
hele gezondheidszorg in Nederland – geconfronteerd met een 
overspannen arbeidsmarkt. En dat raakt ook ons, want ADL-
assistentie is mensenwerk. Er waren meer vacatures, ADL’ers 
verlieten sneller onze organisatie, omdat ze nu eenmaal meer 
opties voor andere banen hebben. Voor cliënten betekent dit 
nieuwe gezichten, wennen en weer moeten uitleggen hoe je 
de assistentie het liefst wilt hebben. En dat is ronduit vervelend. 
Ik schat in dat dit onderwerp in vele jaarverslagen prominent 
aanwezig zal zijn. Het vraagt een actiegerichte houding en aan- 
pak. Wij hebben een prachtig verhaal te vertellen! De betekenis 
van ADL-assistentie is groot en het vak van ADL-assistent daar-
mee mooi. Echt een vak om trots op te zijn! Fokus heeft daarom 
sinds 2018 meer de publiciteit gezocht. Via social media, met 
billboards in verschillende steden, op allerlei kleine en grote 
bijeenkomsten, met commercials op regionale radio en televisie 
et cetera. Ook zijn we zichtbaar in de landelijke campagne ‘Ik  
Zorg’. Onze manier van omgaan met geïnteresseerden en 
sollicitanten is aangepast. Dit alles met als doel om onze dienst-
verlening, de ADL-assistentie, op peil te kunnen houden en waar 
mogelijk verder te kunnen verbeteren. 

Verbeteren ontstaat ook door ‘anders werken’. Begin 2018 heeft 
er een groot onderzoek plaatsgevonden onder alle cliënten 
naar de behoefte aan dienstverlening van Fokus. Daarbij is een 
schat aan informatie naar boven gekomen, die vertaald wordt 
in nieuwe en andere dienstverlening. Concrete voorbeelden 
daarvan zijn samenwerking met bijvoorbeeld thuiszorg en huis- 

arts. De meeste Fokuscliënten leven zelfstandig met ADL-
assistentie op afroep, maar een groeiende groep heeft meer 
nodig. Omdat ook Fokuscliënten ouder worden en langer thuis /
zelfstandig wonen. ADL-assistentie in samenwerking met andere 
zorgprofessionals is dan soms nodig. En in dat alles moet de 
eigen regie geborgd blijven. Soms geen eenvoudige klus, maar 
we pakken het op. 

In 2018 is zowel een nieuwe cliëntenraad als een nieuwe onder-
nemingsraad aangetreden. Beide raden zijn met frisse energie 
van start gegaan. Er is veelvuldig overleg met de bestuurder en 
het is merkbaar dat het cliëntenbelang en medewerkersbelang 
stevig wordt behartigd door hen. De medezeggenschap heeft  
inbreng gehad in onder andere het nieuwe beleid ademhalings-
ondersteuning, sleutelbeleid en een nieuwe gedragscode. Lees 
ook elders in dit jaarverslag.  

In 2018 is door de Fokusmedewerkers op de kantoren hard 
gewerkt aan het voorbereiden van ICT-innovaties. Soms gaat 
het om het vervangen van een bestaand pakket, soms om het 
vervangen van papier door een digitale werkwijze. Dit vindt 
vaak plaats buiten het zicht van cliënten en ADL’ers, maar is 
essentieel om de organisatie draaiende te houden en om de 
ADL-assistenten zo optimaal mogelijk te ondersteunen. 

Fokus heeft in 2018 veel aandacht besteed aan kwaliteit. Begin 
2018 is het Kwaliteitskader ADL- assistentie ondertekend door 
alle aanbieders en 2018 heeft ook in het teken gestaan van het 
implementeren hiervan. Met als doel iedereen te laten kennis- 
maken met het kwaliteitskader, de scholing erop te laten 
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aansluiten, audits erop te doen et cetera. Er zijn verschillende 
acties ingezet. Zo werd er een heuse kwaliteitskwis georgani-
seerd, waaraan iedereen digitaal kon meedoen. De beste deel-
nemers streden op een ludieke manier om de hoofdprijs tijdens 
het symposium ‘ADL-assistent, een vak om trots op te zijn!’, in 
november in Amersfoort. 400 ADL’ers van Fokus waren daarop 
afgekomen en het podium stond vol met twintig ADL’ers die 
zich verdiept hadden in het kwaliteitskader. Waarom? Omdat 
ze het belangrijk vinden goede assistentie te verlenen. Omdat 
ze het belangrijk vinden zich daarin te verdiepen en zich in hun 
vak te bekwamen. De acht workshops werden tijdens het zeer 
geslaagde symposium dan ook druk bezocht. 

Kwaliteit is ook een gevolg van hoe de organisatie is ingericht. 
Eind 2018 zijn de eerste stappen gezet in de evaluatie van het 
herontwerp van 2016, om te zien of en welke aanpassingen 
nodig zijn om de organisatie toekomstbestendig te maken. In 
de eerste helft van 2019 worden daartoe de eerste besluiten 
genomen. 

Gewoon wonen doe je in een huis. Dat huis hoort op orde te 
zijn. Vanuit dat perspectief is er intensief contact geweest met 
de woningbouwcorporaties, zowel op bestuurlijk niveau als op  
terrein van relatiebeheer en technisch beheer. Er is geen 
subsidieregeling meer voor het bouwen van Fokuswoningen. 
Die regeling is in 2009 gestaakt en vervangen door wet- en 
regelgeving die woningbouwcorporaties verplicht te investeren 
en dus ook te bouwen voor ‘bijzondere doelgroepen’, waar-toe 
ook de Fokuswoningen behoren. Iedere corporatie is hiervoor  
zelf verantwoordelijk. Op diverse plekken in Nederland, bijvoor-

beeld in de regio Arnhem en in Zwolle, nemen corporaties hun  
verantwoordelijkheid en wordt er aan ontwikkeling van Fokus-
woningen gewerkt. Wel ben ik van mening dat het te weinig is 
en te langzaam gaat. Er horen meer aangepaste woningen in 
Nederland te zijn, voor Fokuscliënten en voor niet-Fokuscliënten. 

Er is dus op vele fronten hard gewerkt in 2018. Met trots kijk ik 
terug op de betrokken en harde arbeid van velen. Dat blijven we 
doen. Omdat we ons prachtige verhaal willen blijven vertellen! 

Jeroen Lambriks,
voorzitter raad van bestuur  
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In één zin samengevat kun je zo onze ambitie om allerlei 
initiatieven en verbeteringen aan te zetten en in te voeren in 
2018 wel noemen. Fokus is sterk in beweging om steeds beter, 
nadrukkelijker en eenvoudiger in te spelen op het behouden van 
de eigen levensregie van onze cliënten, maar ook van die van 
onze medewerkers en hun plezier in het werk.

In de vergaderingen van de raad van toezicht (4*), de audit-
commissie Kwaliteit en Veiligheid (4*) en de Auditcommissie (4*)  
bespraken we een groot aantal onderwerpen. Zo maar wat 
hoofzaken om een indruk te geven: de aanpassingen in en van  
de organisatie, het verzuim, de vacatures, beroepstrots, 
behoeftenonderzoek onder cliënten en medewerkers, veiligheid 
en privacy, problematische projecten en waar-nemingen n.a.v.  
projectbezoeken. Maar ook de noodzakelijke ICT-aanpassingen 
en de financiële ontwikkelingen in relatie tot productie en  
exploitatie. En tot slot onze ontmoetingen met de 
ondernemingsraad en cliëntenraad, onze eigen evaluatie als 
raad van toezicht en het jaargesprek met de bestuurder. De rode 
draad in al die gesprekken: ‘Doen we de goede dingen en doen 
we die dingen dan goed’.
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Met een groot aantal projecten die tegelijk in uitvoering zijn, 
de grote werkdruk door het hoge ziekteverzuim en de moeite 
die het kost om vacatures in te vullen, is het de kunst in balans 
te blijven en toch meters te maken met de noodzakelijke en 
gewenste aanpassingen. Je wilt natuurlijk niet de organisatie 
over de kop jagen. Duidelijke en begrijpelijke informatie, soms 
even een pas op de plaats, extra aandacht aan elkaar geven en 
vooral ook letten op de randsignalen zijn dan onlosmakelijk aan 
die beweging naar beter en doordachter gekoppeld.
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‘Wij helpen u om regie te houden’. Dát is de doelstelling en 
insteek van onze organisatie, door ADL’ers die elke dag in team- 
verband de cliënten terzijde staan. Dat kan alleen als je zelf als  
ADL’er ook regie kunt houden. Zonder gedoe en strakke kaders.  
De insteek van al die aanpassingen en initiatieven is erop gericht 
de ADL’er zoveel mogelijk ‘eigen baas’ te laten zijn waar het  
haar/zijn werk betreft. Natuurlijk met ondersteuning van 
collega’s en begrijpelijke, goed werkende systemen zonder 
bureaucratie. Dat vergt een behoorlijke omslag in denken en 
doen en vraagt om noodzakelijke aanpassingen in de organisatie 
en ondersteuning.

Langzaam maar zeker komt alles op de rit, maar soms gaat het 
niet goed. Dan wordt er alles uit de kast gehaald om er samen 
uit te komen. En er vooral ook van te leren. Want het blijft 
mensenwerk toch? Gelukkig maar!

In 2018 hebben we afscheid genomen van collega’s Herman van 
Kesteren en Henk van der Stelt, die beiden na 2*4 jaar als lid van 
de raad van toezicht niet meer konden worden herbenoemd. 
Zij hebben in die acht jaar naast de organisatorische, financiële 
en kwaliteitskwesties, vooral ook de enerverende en spannende 
discussies over het bestaansrecht van én de (te strakke) 
bezuinigingen op het Fokusconcept meegemaakt. Herman en  
Henk, dank voor jullie geweldige inzet!

Gelukkig staat Fokus als een huis en is ook de continuïteit door 
het ministerie van VWS onderstreept en veiliggesteld. Inmiddels 
heeft Hennie Brons zijn stokje als lid van de raad van toezicht 
overgenomen. 

Als raad van toezicht kijken we terug op een enerverend 2018, 
waarbij onze bestuurder Jeroen Lambriks met zijn team en alle 
ADL’ers prachtig werk hebben verzet. Veel dank daarvoor.

De winkel wordt verbouwd, maar blijft ondertussen gewoon 
open. Soms gaat dat wat ongemakkelijk, maar met een glimlach 
en aandacht voor elkaar komen we er wel. En dat alles voor 
onze cliënten die op de eerste, tweede én derde plaats komen, 
zoals onze bestuurder dat terecht benadrukt. 

Mike Leers,
voorzitter raad van toezicht
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Inleiding: wat doet Fokus?
Fokus maakt gewoon wonen en leven 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 zijn verspreid over een 
gewone woonwijk gebouwd, binnen een beperkte straal tot de 
ADL-eenheid. 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.

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. Het concept heeft zich bewezen 
als gewaardeerd model voor cliëntgestuurde dienstverlening 
met gescheiden financiering van wonen en zorg. De toenmalige 
staatssecretaris kenschetste in 2009 de ontwikkeling van het 
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Fokuswonen als: ‘van experiment naar norm’. De vraag van de 
cliënt en zijn eigen regie zijn uitgangspunt, meetbaar in cliënt-
tevredenheid. 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.

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 verslag is opgesteld overeenkomstig het document Jaar-
verantwoording Zorginstellingen en beslaat de periode 1 januari 
tot en met 31 december 2018.
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Algemene gegevens

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 exploi- 
teren van de Fokusprojecten door het leveren van ADL- 
assistentie. Daartoe zijn langdurige samenwerkingsovereen-
komsten gesloten met woningcorporaties, de eigenaren van 
de met rijkssubsidie gebouwde Fokuswoningen. Fokus is door 
de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).
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Profiel van de organisatie

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Fokus Exploitatie

Adres hoofdkantoor Van Iddekingeweg 33, 9721 CB Groningen

Adres regiokantoor Drieharingstraat 28, 3511 BJ Utrecht

Postbus Postbus 6124, 9702 HC Groningen

Telefoonnummer (050) 521 72 00

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41009300

E-mailadres info@fokuswonen.nl

Internetpagina www.fokuswonen.nl

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

Zie ook hoofdstuk 1 voor een korte uitleg van het concept.
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Bestuur en toezicht
De stichting wordt bestuurd door een éénhoofdige raad van  
bestuur die alle bestuursbevoegdheden uitoefent. Voor een  
aantal bestuursbesluiten is op basis van de statuten de goed-
keuring 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. 

Organisatie
In ieder Fokusproject wordt de ADL-assistentie uitgevoerd door 
een zelforganiserend team van gemiddeld twintig tot dertig 
ADL-assistenten. Het team is samen met het management en 
in goede afstemming met cliënten verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van dienstverlening aan de cliënten en van het werk 
van ADL-assistenten, waaronder de kwaliteit en veiligheid voor 
cliënten en de beschikbaarheid van voldoende en voldoende 
bekwaam personeel.

De zelforganiserende ADL-teams hebben een leidinggevende, 
de manager ADL-assistentie. Deze manager geeft leiding aan 

gemiddeld 4-6 Fokusprojecten en legt verantwoording af aan de 
directeur ADL-assistentie. In juli 2018 zijn de werkzaamheden 
van de directeur ADL-assistentie verdeeld over drie (deels ad 
interim aangestelde) directeuren. Dit vooruitlopend op een 
evaluatie van het herontwerp van de organisatie in 2016. Die 
evaluatie krijgt in 2019 zijn beslag. 

Fokus heeft een hoofdkantoor in Groningen en een regiokantoor 
in Utrecht. Vanuit de kantoren wordt de assistentieverlening 
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beleidsmatig, administratief, facilitair, secretarieel en met ICT 
ondersteund en de bemiddeling van nieuwe cliënten naar Fokus-
woningen uitgevoerd. Binnen de afdeling Vakontwikkeling is de  
interne opleiding en scholing ondergebracht en het expertise-
team 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, directie 
ADL-assistentie 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 zorg-
instellingen (Wmcz) kent Fokus de Cliëntenraad Fokus (CRF). De 
ondernemingsraad (OR) is verantwoordelijk voor de mede- 
zeggenschap 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 het 
organogram op pagina 11.
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|  Organogram 2018 Fokus

April 2018

Voorzitter
raad van bestuurraad van toezicht

Ondernemingsraad

Cliëntenraad
Directeur

ADL-assistentie
Manager

ADL-assistentie 98 Fokusprojecten

ADL-assistent

Hoofd Bedrijfsbureau

Concerncontroller

Hoofd P&O

Hoofd Vakontwikkeling

Afdeling Bedrijfsbureau

Adeling Control

Afdeling P&O

Afdeling Vakontwikkeling

Cliënt
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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 Fokus- 
woning. 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.

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 tijds-
afspraken gemaakt. Het gaat er steeds om dat de cliënt zelf 
het tijdstip en de inhoud van de assistentie kan bepalen. De 
ADL-assistentie 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 vijf minuten. Zo heeft 
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de cliënt de maximale vrijheid om 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 klein-
schalige projecten van zelfstandig wonen, geïntegreerd in een 
gewone woonwijk: gewoon wonen en leven voor mensen met 
een zware fysieke beperking. De wachttijden worden veelal 
goed gehaald maar op sommige plekken, vooral daar waar 
personeelstekorten zijn door de krappe arbeidsmarkt kan de 
wachttijd soms te lang zijn. Fokus werkt met man en macht 
ook hier tijdig klaar te staan. Daarbij zijn wonen en assistentie 
financieel en organisatorisch gescheiden en voert de cliënt de 
eigen regie. Die ‘eigen regie’ is allesbepalend voor het Fokus-
concept in werkwijze/beleid, werkhouding en gedrag van Fokus-
medewerkers.
De assistentieverlening door Fokus is voor de cliënt contractueel 

verbonden met het huren van de Fokuswoning. Dat verband is  
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen woning-
corporatie en Fokus, in een aanhangsel bij de huurovereenkomst 
tussen woningcorporatie en cliënt, in de subsidieregeling ADL-
assistentie (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 ADL-
assistentie. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door het 
Zorginstituut Nederland. In de regeling zijn de toelatingscriteria 
tot ADL-assistentie vastgelegd, die bij indicatie worden getoetst  
door het CIZ. Met VWS zijn afspraken gemaakt over de ontwik-
keling 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 subsidie-
regeling kent kwaliteitseisen met betrekking tot een cliëntdossier 
en jaarlijkse evaluatie daarvan mét de cliënt. Het ZiNI stelde een 
controleprotocol voor de accountantscontrole vast.
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2018 in cijfers: cliënten, productie, personeel en 
opbrengsten
• Eind 2018 zijn er 98 Fokusprojecten.
• Die Fokusprojecten samen bevatten 1.402 woningen.
• Eind 2018 heeft Fokus 1.312 cliënten.
• In 2018 zijn in totaal 1.457.376 uren ADL-assistentie 
 geleverd (2017: 1.484.942). Dit is exclusief 2.273 uren 
 assistentie die verleend werden aan pgb-houders 
 (2017: 3.144).
• Eind 2018 werkten er 2.490 mensen bij Fokus 
 (2017: 2.536). Uitgedrukt in fte’s is dit 1.579 
 (2017: 1.559).
• De som van de bedrijfsopbrengsten bedroeg in 2018 
 € 92.654.862 (2017: € 88.661.365).

Samenwerkingsrelaties
Fokus werkte in 2018 met een groot aantal organisaties samen, 
waarvan de belangrijkste:
• 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 woning- 
corporatie 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-
corporaties. Bovendien bekostigt Fokus onderhoud, reparatie en 
vervanging van collectieve voorzieningen in de Fokusprojecten. 
Die voorzieningen zijn eigendom van de woningcorporatie.
• Fokus heeft structurele samenwerking met alle vier Centra voor 
thuisbeademing (CTB’s) in Nederland.
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• Met de firma Terberg is een contract gesloten over onder-
houd en reparatie van de alarm-intercomsystemen in de Fokus-
projecten, het cruciale communicatiesysteem tussen cliënt en 
ADL-assistent(en).
• BlijWerkt (voorheen Tredin) fungeerde in 2018 als contract-
partner 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 onder- 
steuning van het cao-proces, de uitvoering van de functie-
waardering en overige werkgeversaspecten.
• Met Quasir is een overeenkomst gesloten over de levering van 
een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.
• Met het Zorginstituut Nederland onderhoudt Fokus haar  
belangrijkste financiële relatie. Het instituut voert de subsidie-
regeling uit door te beschikken over subsidieverlening en -vast-
stelling 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 ADL-
assistentie in 2018. 
• Fokus rapporteerde over een aantal eigen meldingen van  
incidenten of calamiteiten of over bij de inspectie binnen-
gekomen meldingen, aan de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd. 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.
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Normen voor goed bestuur
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. 

Raad van bestuur
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 samen-
gewerkt met het managementteam. De bestuursbesluiten 
worden in een register vastgelegd. 
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De functie van voorzitter raad van bestuur wordt sinds  
1 oktober 2017 uitgeoefend door de heer Jeroen Lambriks 
MBA. De heer Lambriks vervult twee nevenfuncties, namelijk 
die van toezichthouder van Zorggroep Amsterdam Oost en 
toezichthouder van Stichting Wilgaerden. 

In de statuten zijn bepalingen opgenomen die belangen-
verstrengeling voorkomen. Op de website is de regeling 
declaraties bestuur gepubliceerd. 
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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 samen-
gesteld 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 voor-
dracht 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 2018 als volgt samengesteld:
De heer M. Leers (voorzitter)
De heer H.W.H.M. van Kesteren (tot 1 maart 2018)
De heer drs. C.C. Blomberg RC 
Mevrouw C.H. Postma MBA
De heer drs. H. van der Stelt, vice-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.

In 2018 hebben twee leden van de raad van toezicht afscheid 
genomen. Het betreft Herman van Kesteren, die in maart 2018 
na acht jaar aftrad. Daarnaast nam Henk van der Stelt begin 
2019 afscheid, omdat na acht jaar zijn zittingsperiode per 
1 januari 2019 is geëindigd. Beide heren hebben zich al deze  
jaren met passie als toezichthouder voor Fokus ingezet. 
Fokus is hen daarvoor zeer erkentelijk! Beide vervangingen 
zijn voorbereid op basis van een door de raad van toezicht 
vastgestelde profiel-schets, waarna met een selectiecommissie 
en met behulp van een extern bureau het wervingstraject is 
ingezet. 
Met betrokkenheid van de bestuurder en de ondernemingsraad 
heeft dit geleid tot de benoeming van de heer Kees Blomberg, 
die per 1 januari 2018 ter vervanging van de heer Van Kesteren 
is toegetreden en tot de benoeming van de heer Hennie Brons 
per 1 januari 2019, ter vervanging van de heer Van der Stelt.
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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 kwaliteitscommissie van de raad van toezicht 
volgt en adviseert het bestuur op de ontwikkeling en uitvoering 
van kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Tenslotte kent de raad een 
remuneratiecommissie. Deze commissie ziet toe op de beloning 
van de bestuurder en verzorgt ook zijn jaarlijkse beoordeling. 
Tevens adviseert zij over de beloning van de RvT en bereidt de 
jaarlijkse evaluatie van de RvT voor. De remuneratie-commissie 
bestaat, net als de auditcommissie en de kwaliteitscommissie, 
uit twee leden. De commissies brengen advies en verslag uit aan 
de raad van toezicht. 

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 management-indicatoren, 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 controller 
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. 

Een delegatie uit de raad van toezicht woont een overleg-
vergadering van de bestuurder met de ondernemingsraad bij en 
een andere delegatie uit de raad woont de jaarlijkse bijeenkomst 
met de cliëntenraad bij. 
 
Belangrijke onderwerpen in 2018
De raad van toezicht keurde de volgende besluiten van de raad  
van bestuur goed na advisering daarover door de audit-
commissie:
• Vaststellingsbesluiten jaarverslag en jaarrekening 2017. 
Daarmee werd décharge aan de raad van bestuur verleend voor 
het gevoerde financiële en overige beleid; 
• Vaststelling van de begroting van stichting Fokus Exploitatie 
voor 2019;
• Het informatieplan raad van toezicht;
• De notitie strategisch vastgoedbeleid.

De raad van toezicht heeft in 2018 kwartaalgewijs gesproken 
over samenvatting (financiële en kwalitatieve) resultaten, 
management dashboard, financieel overzicht, overzicht ken-
getallen meerjarenbeleid en de controllersnotitie (waaronder 
risicomanagement). De audit- en kwaliteitscommissie bereidden 
de bespreking van deze onderwerpen voor, waarna de 
opbrengst werd gedeeld met en besproken in de opvolgende 
vergadering van de raad van toezicht.
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Verder heeft de raad van toezicht in 2018:
• de bespreking van het jaarverslag, de jaarrekening en de 
managementletter in aanwezigheid van de accountant van BDO 
gevoerd. 
• kennis genomen van het onder cliënten van Fokus gehouden 
behoeftenonderzoek en de opvolging daarvan.
• de opmaat naar de ontwikkeling van een plan voor de 
modernisering van het applicatielandschap van Fokus intensief 
gevolgd, resulterend in een ICT-roadmap 2019 -2021.
• met behulp van externe begeleiding een zelfevaluatie 
uitgevoerd.
• in alle bijeenkomsten aandacht besteed aan de stand van
zaken van enkele problematische projecten, waarbij de achter-
gronden en mogelijke oplossingsrichtingen door de raad van 
bestuur zijn toegelicht.
• in duo’s projectbezoeken afgelegd en daarvan verslag gedaan 
in de vergaderingen.
• een opleidingsplan verder vorm gegeven.
• het jaarlijkse gesprek met ondernemingsraad en cliëntenraad 
gevoerd.
 

De raad van toezicht heeft als klankbord voor de raad van 
bestuur gefungeerd over onder andere:
• de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor ADL-assistentie.
• politieke ontwikkelingen op gebied van de ADL-clusterregeling.
• problematiek op de arbeidsmarkt voor zorgorganisaties.
• de modernisering van het applicatielandschap.
• het aanstellen van een interim directeur ADL-assistentie en een 
programmadirecteur innovatie.
• de evaluatie van het herontwerp 2016 en het daaruit volgende 
voorgenomen besluit tot aanpassing van de organisatiestructuur.
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Medezeggenschap

Cliëntenraad Fokus
De cliëntenraad Fokus (CRF) bestaat uit twaalf leden, gekozen 
uit en door de cliënten van Fokus. Op grond van de Wet mede- 
zeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft de cliënten- 
raad (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-nieuws- 
brief, de CRF-website, het forum, facebook en twitter. De 
cliëntenraad is lid van LSR (landelijk steunpunt medezeggen-
schap).

In november 2018 zijn er verkiezingen gehouden voor de 
cliëntenraad. Voor het eerst werden deze verkiezingen volledig 
digitaal georganiseerd. In de vergadering van 6 december 2018 
werd de nieuwe raad geïnstalleerd.

In 2018 vonden zes overlegvergaderingen met de bestuurder 
plaats en een jaarlijks gesprek met leden van de raad van toe- 
zicht van Fokus. Mevrouw Cliteur was in 2018 op voordracht 
van de cliëntenraad lid van de raad van toezicht van Fokus. 
Tijdens het jaarlijks gesprek tussen cliëntenraad en raad van  
toezicht is op 19 december 2018 onder andere gesproken 
over het voorgenomen besluit tot aanpassing van de 
organisatiestructuur.

Overige bijeenkomsten
• De cliëntenraad volgt ieder jaar training op het gebied van 
medezeggenschap.
• De cliëntenraad was zoals altijd vertegenwoordigd op de 
Supportbeurs.
• De cliëntenraad heeft de invulling van de functie manager ADL-
assistentie (MAA) met de managers ADL-assistentie geëvalueerd, 
door diverse gesprekken te voeren.
• De cliëntenraad was aanwezig bij twee presentaties van de  
bestuurder aan MT, CRF en OR over de evaluatie van het her-
ontwerp.
• De cliëntenraad organiseerde samen met de ondernemingsraad 
een bijeenkomst om met de raad van toezicht en de voorzitter 
van de raad van bestuur over de evaluatie van het herontwerp te 
spreken.

Vaste onderwerpen die in de besprekingen met de raad van  
bestuur aan bod komen zijn de ontwikkelingen in overheids-
beleid die Fokus direct aangaan en de contacten met de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De cliëntenraad volgt 
deze ontwikkelingen op de voet en heeft zelf ook regelmatig 
gesprekken met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) gevoerd.
Verder onderhoudt de cliëntenraad contact met diverse politieke 
partijen.
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In 2018 zijn de volgende onderwerpen in de vergadering met de 
raad van bestuur besproken:
• Kwaliteitskader ADL-assistentie in ADL-clusters
• Het meerjaren strategisch beleid 2018-2022 en het jaarplan 
 Fokus 2018
• Het aangepaste beleid uitvoering EVA-handelingen
• Het gewijzigde hygiënebeleid
• De algemene voorwaarden van Fokus
• Het behoeftenonderzoek door BeBright
• Jaarverslag 2017 klachtenbemiddeling bij Fokus
• Invoer kaart noodsituaties bij ademhalingsondersteuning
• De procedure bij benoeming manager ADL-assistentie (MAA)
• Tijdelijk besluit van de raad van bestuur over de aansturing van 
 het primair proces
• Het vernieuwde sleutelbeleid en veiligheidsafspraken
• Beleid privécontacten tussen cliënt en ADL-assistent
• Beoordeling- en ontwikkelgesprekscyclus ADL-assistenten 
• Informatie ICT samenhang en voortgang 
• De Kaderbrief 2019, het Jaarverslag 2017 en de Jaarrekening 
 2017
• De evaluatie van het herontwerp
• Beleidsrichting hand-en-spandiensten
• Signalen van cliënten rondom klachtenafhandeling, hand-en-
spandienstenbeleid en expertiseteam
• De uitvoering van het beleid ademhalingsondersteuning en de 
 scholing hierin van ADL-assistenten
• Het instellingsbesluit van de cliëntenraad
• Het voorgenomen besluit tot aanpassing van de organisatie-
 structuur.

De cliëntenraad heeft in 2018 adviezen gegeven over:
• Wijziging hygiënebeleid
• Uitvoering beleid ademhalingsondersteuning
• Wijzigingen beleid EVA-handelingen
• Herziening algemene voorwaarden
• Moedersleutelbeleid en veiligheidsafspraken
• Instellingsbesluit van de cliëntenraad.

Daarnaast werden diverse adviezen gegeven met betrekking tot  
de benoeming van managers ADL-assistentie. Ook was de 
cliëntenraad betrokken bij de sollicitatieprocedures voor de 
functie van programmadirecteur en een nieuw lid van de raad 
van toezicht.
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Ondernemingsraad 
In 2018 is een nieuwe ondernemingsraad (OR) van 13 personen 
van start gegaan. Alle zetels zijn bezet. Wel hebben enkele 
wisselingen plaatsgevonden. 

De raad is in 2018 enthousiast en pro-actief aan de slag gegaan. 
Daarbij heeft de OR de volgende visie en missie geformuleerd: 
We staan voor inzicht en duidelijkheid, waardoor iedereen 
begrijpt waar wij mee bezig zijn. Door zorgvuldig te werken 
bouwen wij aan de veiligheid die nodig is om samen enthousiast 
het avontuur aan te gaan.

De OR heeft instemming verleend aan de volgende stukken:
• Arbobeleidsplan
• Gedragscode
• Gesprekscyclus 
• Benoeming managers ADL-assistentie
• Personeelsopleiding (kosten)
• Beleid privécontacten op het werk
• RI&E (op de pilot)
• Werk maken van duurzame inzetbaarheid
• Werkwijze werving en selectie.

Daarnaast heeft de OR advies gegeven over de tijdelijke 
aansturing van het primair proces door drie regiodirecteuren. 
De adviesvraag voor een aanpassing van de organisatiestructuur 
kwam aan het einde van het jaar en wordt in 2019 verder 
afgehandeld.
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Kwaliteit
Fokus heeft kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel 
staan. Daarom is in 2018 een kwaliteitskader voor ADL-
assistentie in ADL-clusters ondertekend. 

Kwaliteitskader: kwaliteit is iets van alle betrokkenen samen!
In 2018 presenteerden we het Kwaliteitskader ADL-assistentie in  
ADL-clusters in onze eigen organisatie. 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 ADL-
clusters 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.

Op verschillende manieren is aan de hand van het Kwaliteits-
kader gewerkt aan het thema kwaliteit. Zo konden medewerkers 
op een ‘vakantiekaart’ aangeven wat voor hen kwaliteit is. 
De reacties zijn gebundeld op een grote poster, die door de 
projecten gebruikt kan worden om onderling het gesprek over 
kwaliteit aan te gaan. Daarnaast is een heuse kwaliteitskwis 
gehouden, waaraan honderden medewerkers mee hebben 
gedaan. Daarmee werd een belangrijke bijdrage geleverd aan 

het doel om onze medewerkers nog bewuster te maken van het 
thema kwaliteit. De kwis werd online gehouden. Per werkgebied 
werd de winnaar uitgenodigd om deel te nemen aan de 
landelijke finale, tijdens het ADL-symposium in Amersfoort. Daar 
wist ADL-assistent Arjan de Rijder van Eindhoven Rochefort de 
hoofdprijs te winnen.

Ook op andere manieren is in 2018 gewerkt aan het thema 
kwaliteit:
• Een brede werkgroep van ADL’ers, managers, stafmedewerkers 
én cliënten heeft voorbereidend werk verricht voor een nieuw  
kwaliteitsmanagementsysteem, dat in 2019 wordt geïmplemen-
teerd.  
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• Door bureau LSR zijn op tien Fokusprojecten projectaudits 
gehouden. De rapportages zijn met cliënten en medewerkers 
besproken.
• Verder hebben er negen interne audits plaatsgevonden 
rondom het thema ‘Leren en ontwikkelen’. 
• Eind 2017 en in het eerste kwartaal van 2018 zijn er voor het 
eerst zogenoemde dialoogsessies met medewerkers en cliënten 
van Fokusprojecten gehouden. Deze sessies werden grotendeels 
begeleid door bureau Harthout. De resultaten zijn verwerkt in 
de teamplannen. Vanaf 2018 is het de bedoeling dit instrument 
jaarlijks te herhalen.
• In het kader van de implementatie van het Kwaliteitskader 
ADL-assistentie heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  
(IGJ) een projectbezoek gebracht aan Fokus Arnhem 
Rijkerswoerd. Dit is afgerond met een positief rapport. 

Klachten in 2018
In 2018 zijn er geen geschillen voorgelegd aan de Geschillen-
commissie. 

In het voorjaar van 2018 heeft de onafhankelijke cliënt-
vertrouwenspersoon (CVP) van Fokus (via het bureau Quasir)  
besloten de organisatie te verlaten. Zij is enige tijd waar-

genomen door een tijdelijke CVP en per december 2018 is de  
definitieve opvolging geregeld. Voor cliënten is de bereik-
baarheid van de CVP gedurende het gehele jaar onveranderd 
gebleven. Wel heeft deze dubbele overdracht enig gevolg gehad 
voor de verslaglegging en dientengevolge de rapportage. Fokus 
beschikt als gevolg hiervan op dit moment nog niet over het 
jaarverslag van de CVP.

De functie van Klachtenfunctionaris was in 2018 nog belegd bij 
de Directie ADL-assistentie. De directie handelt meer uitingen 
van onvrede af, die evenwel niet allemaal als formele klacht 
worden ingediend en dus als zodanig worden behandeld. In 
2019 wordt de gehele klachtenprocedure geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld.

Opvallend was de toename van het aantal klachten van poten-
tiële cliënten, die na intake niet aan de toelatingscriteria voor 
een ADL-indicatie bleken te voldoen. Fokus heeft hierop de 
procedures voor wachtlijstbeheer en intake aangescherpt, door 
invoering van een 4-ogen principe. Overige klachten betroffen 
in de meest gevallen bejegening en onderliggend het ervaren 
van onveiligheid. Opvallend was ook het aantal klachten naar 
aanleiding van betrokkenheid van het expertiseteam. Dat is 
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Regio Klachten Klagers Bejegening Inzet expertiseteam Situatie project Veiligheid
Potentiële cliënten 7 6    
Noord 4 4 2 2  
Midden//West 9 9 2 1 5 1
Zuid 3 3 2 1 
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deels verklaarbaar, omdat het team veelal wordt betrokken 
als er al geruime tijd sprake is van samenwerkingsproblemen. 
Tevens zijn diverse klachten ingediend uit onvrede met en zorg  
over de algehele situatie op een project in verband met onder-
bezetting en werkdruk. Dit was vooral in de regio Midden/West 
het geval.

In totaal heeft Fokus in 2018 drie rapportages aangeleverd op  
verzoek van de IGJ, naar aanleiding van meldingen bij de IGJ.  
Eén onderzoek/rapportage betrof een ketenonderzoek. 
Een tweede rapportage betrof een voortgangsrapportage 
aangaande een melding van 2017. En een derde onderzoek/
rapport betrof een veiligheidssituatie op basis waarvan Fokus 
een nieuw zorgaanbod heeft ontwikkeld, om ook in meer 
complexe situaties passende zorg te kunnen bieden met 
voldoende bekwame medewerkers.

Personeelsbeleid

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is een speerpunt binnen de organisatie. 
De ambitie van Fokus is dat medewerkers vitaal, competent, 
gemotiveerd en met plezier werken gedurende hun hele loop-
baan, zowel binnen als buiten Fokus. Duurzame inzetbaarheid 
is gericht op alle medewerkers c.q. leeftijdsgroepen binnen 
Fokus (preventief), en is dus niet alleen meer gericht op de 
ouder wordende medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is in 
2018 vastgelegd in de cao, zodat het wordt verankerd in de 
organisatie. Diverse initiatieven zijn in 2018 gestart en zullen de 
komende jaren worden doorontwikkeld: 

• Het aanbieden van een verzekeringsportaal ten behoeve van 
medewerkers. In dit portaal bieden vier verzekeraars (VGZ, 
Menzis, DSW en Zilveren Kruis) hun ziektekostenverzekering 
aan. Een medewerker kan ervoor kiezen om aan één van deze 
verzekeringen deel te nemen, passend bij hun situatie. De part-
ner kan tevens deelnemen. Als een medewerker deelneemt aan  
één van deze vier aanvullende verzekeringen draagt Fokus bij  
middels een maandelijkse bijdrage. Dit portaal is sinds januari 
2018 operationeel.
• Faciliteren bedrijfsfitness/sporten. Sinds juli 2018 operationeel. 
Ondanks herhaalde oproepen maakten hiervan in 2018 slechts 
zestig medewerkers gebruik. 
• Regeling duurzame inzetbaarheid: iedere medewerker krijgt 
DI-uren toegekend. Deze uren vervangen de leeftijdsuren die 
vanaf 50 jaar toegekend werden. DI-uren zijn bedoeld om de 
duurzame inzetbaarheid (vitaal, competent, gemotiveerd en met 
plezier werken) van de medewerker te ondersteunen. 
• Het ‘Arbobeleidsplan Fokus 2018-2022, veilig, gezond en vitaal 
werken’ is medio 2018 door het MT vastgesteld, de OR heeft in 
juli instemming verleend. Implementatie volgde hierna. 

Onderdeel van het arbobeleidsplan is de RI&E. Voor de 
uitvoering van de RI&E is door de werkgroep ‘Duurzame inzet-
baarheid’ een plan van aanpak ontwikkeld. Naast het voldoen 
aan wet- en regelgeving is het doel van deze aanpak dat teams 
zelf bewust worden van gezondheidsrisico’s in hun werk en daar  
zelf acties op ondernemen. Eind 2018 is deze aanpak in pilots  
op vier projecten uitgevoerd. Na evaluatie hiervan zal in 2019  
een plan van aanpak voor de overige projecten worden 
ontwikkeld.
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Arbeidsverzuim
Het terugdringen van arbeidsverzuim is eveneens onderdeel van 
duurzame inzetbaarheid. Het arbeidsverzuim van het primair 
proces bedroeg in 2018 9,5% (2017: 8,2%). Zorgpunt blijft het 
langdurig verzuim. Echter, ook de griepperiode had begin 2018 
een grote impact. Het kortdurend verzuim was hierdoor hoog, 
ook in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Ook het 
middellang verzuim is hoger dan vorig jaar. Overigens is er in de 
gehele branche gehandicaptenzorg sprake van een verhoging 
van het arbeidsverzuim. 

Er is anno 2018, net als in 2017, nauwelijks sprake van vermijd-
baar verzuim. Het betreft ziekte als gevolg van maligniteit, 
klachten aan houding & bewegingsapparaat, psyche persoon/
privé, zwangerschapsgerelateerde klachten en/of een 
combinatie hiervan. Het werkgerelateerde deel van de medische 
klachten is in de steekproef naar inschatting kleiner dan 50%. 
Een nadere analyse hiervan is ingezet.
 
Gesprekscyclus beoordelen en ontwikkelen
In 2018 is nieuw beleid t.a.v. de gesprekscyclus ontwikkeld. Naar 
verwachting zal dit nieuwe beleid begin  2019 geïmplementeerd 
worden.

Formatietekort
Het aantal openstaande vacatures in de zorg stijgt, zo ook 
binnen Fokus. Opvallend is de onregelmatige spreiding van 
de vacatures. In sommige regio’s zien we met name na de 
zomervakanties de respons op de vacatures toenemen en de 
vacatures worden dan ook weer redelijk ingevuld. Daarentegen 

is er in andere gebieden, met name de grootstedelijke gebieden, 
nauwelijks respons en invulling van de vacatures (onder andere 
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Groene Hart en 
Amersfoort).

In het kader van de formatieproblematiek zijn eind 2017, begin 
2018 twee onderzoeken ingezet:

1. Onderzoek naar in-, door- en uitstroom door Leeuwendaal. 
Aanbevelingen uit dit onderzoek zijn verwerkt in een 
‘uitvoeringsaanpak’. Speerpunten vanuit deze aanbevelingen zijn 
met name ‘het zorgen voor een zorgvuldige onboarding’, het 
verbeteren van de arbeidsmarktcommunicatie, het verhelderen 
van het roosterbeleid en het aanpassen van de werving- en 
selectieprocedure. Deze onderwerpen zijn in 2018 inmiddels 
opgepakt. 

2. Onderzoek naar de arbeidsmarktcommunicatiestrategie. 
Met een vernieuwde arbeidsmarktcommunicatie wil Fokus 
succesvoller zijn in de werving en de uitstroom terugdringen. 
Fokus wil de werving gericht gaan inzetten waarbij ADL-
assistenten worden binnengehaald die ‘blijven’. Om meer zicht 
te krijgen op de kenmerken van een blijvende ADL-assistent 
zijn er interviews gehouden onder ADL-assistenten die al jaren 
bij Fokus werken, met een groot dienstverband, die nagenoeg 
niet ziek zijn, met plezier en passie werken en goede prestaties 
neerzetten. In deze kwalitatieve interviews is ingezoomd op wat 
deze medewerkers zoeken in hun werk, hun collega’s en binnen 
Fokus. Wat zijn hun drijfveren, welke skills hebben ze, waar 
ligt hun affiniteit en interesse, en wat lezen ze qua kranten, 

25/36

Inhoud

Voorwoord Jeroen Lambriks

Voorwoord Mike Leers

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Kwaliteit

Personeelsbeleid

Hoofdstuk 5

Bijlagen

Colofon



Jaarverslag 2018 | Stichting Fokus Exploitatie

tijdschriften et cetera? Dit heeft geleid tot het samenstellen van  
vier persona’s. Met behulp van deze persona’s kan Fokus 
gerichter gaan werven. Per persona weten we welke boodschap 
hen aanspreekt, wat hen in een baan aanspreekt, maar ook via 
welk kanaal wij hen het beste kunnen benaderen. Bij de ene 
persona is dat een huis-aan-huisblad, bij de ander is facebook 
geschikter en bij weer een ander een combinatie van die twee. 
In 2018 is begonnen met het gerichter benaderen van potentiële 
medewerkers aan de hand van deze persona’s. 

Activiteiten die zijn ingezet om het formatietekort in de 
verschillende fasen aan te pakken:

Werving en selectie
• Er worden verschillende nieuwe kanalen uitgeprobeerd, zoals  
billboards, nieuwe flyers/freecards, betaalde promotie op face-
book, instagram, radio en televisie et cetera. De acties leiden tot 
een grotere zichtbaarheid. De eerste ervaringen zijn positief.
• Fokus profileert zich ook meer door vaker op banenbeurzen te 
staan.
• Er worden regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden,
veelal in de vorm van speeddaten. Zowel op projectniveau als op 
regionaal niveau. 
• Trainingen op het gebied van werving en selectie. Dit is 
maatwerk. Soms een algemene training, soms wat specifieker, 
zoals het oefenen van gesprekken.
• Aanbod van digitale informatie over de fasen in het wervings- 
proces, in de zogenoemde toolkit Werving en selectie.
• Opbouw portefeuillebestand van geschikte kandidaten.  
• In 2018 heeft Fokus deelgenomen aan een samenwerkings-
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verband met de gemeente Amsterdam en Nieuwzorg in het 
kader van een voorschakeltraject. Vijf kandidaten, ingeschreven 
bij het UWV, werden gedurende drie maanden door Nieuwzorg 
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. In dit voorschakeltraject 
bood Fokus een stageplaats. Indien ze het traject goed zouden 
doorlopen, konden ze door Fokus worden overgenomen en 
konden ze instromen in onze reguliere, interne ADL-opleiding. 
Eind 2018 is na evaluatie besloten dit voorschakeltraject niet te 
continueren.

Kern in alle boodschappen in de werving is: ADL-assistent bij 
Fokus, een baan om trots op te zijn!
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Behoud ADL-assistenten
• Eind 2017 is Fokus gestart met het hernieuwd aanbieden van 
het BBL-opleidingstraject tot Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. 
Hiernaast is in het voorjaar van 2018 gestart met het aanbieden 
van het BBL-opleidingstraject tot VZ-IG niveau 3. In november 
2018 is de eerste groep HZW geslaagd. Van de overgebleven  
22 deelnemers hebben 21 hun diploma behaald. 15 Deelnemers 
hiervan zijn doorgestroomd naar de VZ-IG opleiding. Momenteel 
volgen nog 107 deelnemers een traject; 7 voor HZW, 100 VZ-IG.  
Fokus biedt deze opleidingstrajecten aan in het kader van de  
duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. De ontwikke-
ling en ontplooiing geeft een kwalitatieve impuls. Maar mocht 
het werken binnen Fokus niet meer mogelijk zijn, dan is 

men met deze diploma’s ook binnen andere zorginstellingen 
inzetbaar, omdat deze erkend zijn (in tegenstelling tot de eigen 
interne ADL-opleiding). Verder werkt de mogelijkheid om naast 
de eigen interne opleiding een BBL-traject te kunnen volgen 
positief door in de werving. Tot slot kunnen deze medewerkers 
in de toekomst mogelijk breder worden ingezet c.q. een 
voortrekkersrol spelen indien Fokus kiest voor een differentiatie 
in de dienstverlening.
• In het kader van horizontale ontplooiing/verdieping biedt 
Fokus de werkbegeleiders van de deelnemers aan de VZ-IG 
opleidingstrajecten een training werkbegeleiding aan. Dit in 
samenwerking met SBB. In het voorjaar en najaar van 2018 
zijn in totaal twee groepen gestart. Na de drie basisworkshops 
worden jaarlijks vier verdiepende workshops georganiseerd.  
• Verder wordt er gewerkt aan een onboardingsprogramma 
voor nieuwe medewerkers. Dit om medewerkers te boeien en te 
binden, en hun prestaties en zelfvertrouwen te bevorderen.

Uitstroom
• Qua uitstroom is in 2018 een lichte vorm van exitinterview 
geïntroduceerd. 
• Diverse uitgestroomde medewerkers komen naar verloop van 
tijd weer terug bij Fokus. Dit willen we gaan inzetten als ‘best 
practices’ zowel in- als extern. 

27/36

Inhoud

Voorwoord Jeroen Lambriks

Voorwoord Mike Leers

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Kwaliteit

Personeelsbeleid

Hoofdstuk 5

Bijlagen

Colofon



Jaarverslag 2018 | Stichting Fokus Exploitatie

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 (alarm-intercom- 
systemen, hoog/laagbaden met toebehoren en warmwater-
voorziening, tilliften, deurmotoren e.d.) de belangrijkste en  
meest omvangrijke zijn. Daarnaast is het streven een 
bestemmingsreserve te vormen tot een niveau dat overeen-
komstig de sectornormen de financiële risico’s afdoende dekt.  
Over 2018 is (weliswaar lager dan begroot) een positief resultaat 
behaald ter grootte van € 1,3 miljoen (ten opzichte van 5,1 mln.  
in 2017). Het resultaat is teruggelopen ten opzichte van 2017  
door de combinatie van de krapte op de arbeidsmarkt, hogere  
kosten bij werving en selectie, de inzet van duurdere uitzend-
krachten en lagere opbrengsten als  gevolg van productiedaling. 
Met het resultaat over 2018 kunnen we het Eigen Vermogen 
verder versterken, maar nog niet tot het noodzakelijke niveau. 

Liquiditeit
De current ratio (berekend als vlottende activa inclusief liquide 
middelen, gedeeld door de kortlopende schulden) is goed en 
bedraagt per ultimo 2018 1,80 (ultimo 2017 was dat: 1,89).

Vermogensniveau
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 
bedraagt eind 2018 39,5%. Ultimo 2017 was dit 40,5%. 
De vermogensratio (eigen vermogen gedeeld door totaal 
opbrengsten) bedraagt 12,6% tegen 11,7% eind 2017. 

Het positieve resultaat 2018 komt ten gunste van het eigen  

vermogen. De vermogenspositie blijft, ondanks het positieve  
resultaat, nog steeds achter bij de resultaten in de gehandicap-
tensector 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 noodzakelijk voor het op kunnen vangen 
van tegenslagen en voor verwachte (inhaal) investeringen in 
ICT en CV in 2019 en volgende 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. 

28/36

Hoofdstuk 5

Inhoud

Voorwoord Jeroen Lambriks

Voorwoord Mike Leers

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Liquiditeit en vermogensniveau

Productie en productiviteit 

Verwachtingen

Hoofdzaken in cijfers

Risico’s

Bijlagen

Colofon

Financieel beleid en risico’s



Jaarverslag 2018 | Stichting Fokus Exploitatie

Productie
Het aantal verleende uren ADL-assistentie is gedaald in 2018 
(met 27.566 uur) t.o.v. 2017, zijnde 1,85% (in 2017 was er 
een stijging van 0,33%). De verwachting was dat de vraag van 
de cliënten in 2018 verder zou stijgen, maar door meerdere 
oorzaken is dit niet het geval. Doordat de productie lager was 
dan de productie waarop de voorschotten gebaseerd zijn, moet 
er een bedrag worden terugbetaald over 2018 (€ 955.244,-).

Productiviteit
De productiviteit (het percentage van de op rooster ingezette 
personeelsuren dat daadwerkelijk bij de cliënt wordt gewerkt) is 
in 2018 licht gedaald naar 71,8% ten opzichte van het niveau  
over 2017 (73,2%). Ondanks dat in de ADL-teams zeer zorg-
vuldig met de in te zetten personeelsformatie is omgegaan, 
heeft de toenemende krapte in de formatie ons parten gespeeld 
(met onder andere als gevolg oplopende wachttijden).

Verwachtingen
Voor 2019 is een begroting opgesteld met een positief resultaat, 
net zoals dat voor 2018 was voorzien en is gerealiseerd. De 
geplande herinrichting van ICT en uitbreiding van de formatie 
ter ondersteuning van het primaire proces in 2019, evenals de 
hoge kosten die gepaard gaan met de inzet van uitzendkrachten 
op grote schaal (als gevolg van personeelsschaarste) zorgen 
echter voor een behoorlijke neerwaartse druk op het (begrote) 
resultaat. In 2019 wordt, naast de versterking van het eigen 
vermogen, voornamelijk 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 2019 zal stijgen als gevolg van toename 
van de zorgvraag.
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Hoofdzaken in cijfers (bedragen in € 1.000) 

   2018 2017 Mutatie
Exploitatiegegevens
Totaal bedrijfsopbrengsten (a) 92.654 88.661 3.993
Bedrijfslasten
- personeelskosten 83.697 76.221 7.476
- afschrijvingen 990 734 257
- overige bedrijfskosten 6.658 6.634 23
Totaal bedrijfslasten (b) 91.345 83.589 7.756

Saldo Financiële baten en lasten (c) -5 1 -6
Resultaat voor kosten Herontwerp (a - b + c) 1.304 5.073    -3.769
Voorziening Herontwerp (reorganisatie) - - -
Netto resultaat 1.304 5.073 3.769

Balansgegevens
Balanstotaal 29.689 25.763 3.926
Eigen vermogen 11.713 10.410 1.304

Overige informatie     
Uren ADL-assistentie (inclusief pgb) 1.459.649 1.488.086 -28.437
Aantal cliënten 1.312 1.342 -30
 
         
De jaarrekening 2018 is gepubliceerd en in te zien via www.fokuswonen.nl en www.jaarverslagenzorg.nl
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Risico’s

Financiering ADL-assistentie
Per januari 2015 is de onder de Wlz vallende ADL-subsidie-
regeling ingevoerd. De subsidieregeling is voor 2018 aangepast 
en gepubliceerd op 1 december 2017 in de Staatscourant en 
wordt vanaf  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. 

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 ADL- 
assistentie, in het niveau van arbeidsverzuim, evenals 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 Fokus-
projecten, waarin zelforganiserende teams vanaf maart 2016 
zónder de directe aansturing van de locatiemanager hebben 
moeten presteren.

De vorig jaar al geconstateerde krapte op de arbeidsmarkt is  
verder toegenomen. In 2017 zijn hier al maatregelen op 
genomen, waaronder het inzetten van een flexibele schil. Het 
probleem is hiermee niet opgelost maar wel beter beheersbaar. 
De druk op de aanwezige medewerkers is echter wel 
toegenomen en ook het verzuim is gestegen. 

In 2018 hebben we de aanzet tot een meerjarenbeleidsplan 
gemaakt met het in kaart brengen van de strategische risico’s 
(als onderdeel van integraal risicomanagement) met de interne 
stakeholders. Medio 2018 zijn de uitkomsten bekend geworden 
van een brede strategische heroriëntatie waarbij ook externe 
stakeholders zijn betrokken. De uitkomsten hiervan zijn in 
uitwerking in diverse projectgroepen. Daarnaast is in 2018 
een traject gestart dat eind 2018 heeft geresulteerd in een 
Informatiestrategie voor de periode 2019-2021 en dat de aanzet 
heeft gegeven tot een vernieuwing van een groot deel van de 
bestaande ICT-applicaties.
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De heer M. Leers  Datum 1e benoeming 01-01-2018 - benoemingstermijn tot 01-01-2022

Voorzitter  Toetsingscommissie RVVZ Zeist  betaald
Lid raad van toezicht  Thebe Breda  betaald
Lid raad van toezicht  Vughterstede Vught  betaald
Lid EGIDE  (expert group for integrated care in diabetes Europe) Paris  onbetaald
Voorzitter raad van advies  Zorgbelang Brabant/Zeeland Tilburg  onbetaald
Lid werkgroep persoonsgerichte diabeteszorg  NDF Amersfoort  vacatievergoeding
Lid denktank  Fibula Palliatatieve Netwerkzorg Utrecht  vacatievergoeding
Lid  Dorpscollectief zorg en welzijn Riel  onbetaald

De heer H.W.H.M. van Kesteren  Datum 1e benoeming: 16-02-2010 - benoemingstermijn tot 01-03-2018

Toezichthouder Tactus verslavingszorg                          betaald
Adviseur           Romivo Accountancy B.V.                      betaald
Lid raad van commissarissen Woningcorporatie Lefier                         betaald
Toezichthouder Revalidatie Friesland           betaald

De heer drs. C.C. Blomberg RC  Datum 1e benoeming 01-01-2018 - benoemingstermijn tot 01-01-2022

Directeur Financiën, planning & control  Stichting Omring   betaald
Lid raad van toezicht  Nederlands Paramedisch Instituut  betaald
Bestuurslid/penningmeester  Tillstichting  onbetaald

Mevrouw C.H. Postma MBA  Datum 1e benoeming: 16-11-2011 - benoemingstermijn tot 01-01-2020

Regiodirecteur Rivierenland ’s Heeren Loo betaald
Lid raad van toezicht Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep (speciaal onderwijs) betaald
Lid raad van toezicht Humanitas Rotterdam betaald
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De heer drs. van der Stelt  Datum 1e benoeming: 21-02-2011 - benoemingstermijn tot 01-01-2019

Lid raad van commissarissen Result Laboratorium betaald
Lid raad van commissarissen LTO Bedrijven betaald
Lid raad van toezicht Reinaerde (tot mei 2018) betaald
Lid raad van toezicht CCE betaald
Lid raad van toezicht Ziekenhuis St Jansdal betaald 
Lid raad van toezicht Radiotherapiegroep betaald
Lid raad van toezicht Bevolkingsonderzoek Zuid betaald 
Lid raad van toezicht AxionContinu betaald
Lid raad van toezicht  Canisius Wilhelmina ziekenhuis (vanaf juli 2018)   betaald

Mevrouw drs. H.M.E. Cliteur  Datum 1e benoeming: 01-01-2017 - benoemingstermijn tot 01-01-2021

Adviseur Hadewych Cliteur Consultancy betaald
Voorzitter  Platform Stoma Hulpmiddelen   betaald
Lid raad van toezicht NPI (Kenniscentrum paramedische zorg) vacatievergoeding
Lid Programmacommissie ‘meer veerkracht, 
 langer thuis’ (Fonds Nuts Ohra) vacatievergoeding
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Bijlage 2 Lijst met gebruikte afkortingen

In het jaarverslag 2018 zijn de volgende afkortingen gebruikt:

ADL = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling
AWBZ = Algemene wet bijzondere ziektekosten
AWVN = Algemene Werkgeversvereniging Nederland
BBL = beroeps begeleidende leerweg
Cao = collectieve arbeidsovereenkomst
CIBG = Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg
CRF = Cliëntenraad Fokus
CTB = Centrum voor Thuis Beademing
CV = collectieve voorzieningen
CVP = cliënten vertrouwenspersoon
DI = duurzame inzetbaarheid
EVA = eenvoudige verpleegtechnische assistentie
Fte = fulltime-equivalent (rekeneenheid waarmee omvang 
  van een dienstverband wordt uitgedrukt)
HZW = Helpende zorg en welzijn
ICT = informatie- en communicatietechnologie
IGJ = Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
LSR = Landelijk steunpunt medezeggenschap
MAA = manager ADL-assistentie
MT = managementteam
NVTZ = Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg 
  en Welzijn
OR = ondernemingsraad
Pgb = persoonsgebonden budget
RI&E = risico-inventarisatie en evaluatie
RvB = raad van bestuur

RvT = raad van toezicht
UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VWS = Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZ-IG 
of VIG = Verzorgende individuele gezondheidszorg  
Wlz = Wet langdurige zorg
Wmcz = Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT = Wet normering topinkomens
WTZi = Wet toelating zorginstellingen
ZINl = Zorginstituut Nederland
Zvw = zorgverzekeringswet
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