Bericht 13 mei:
Routekaart Fokus: op weg naar het ‘nieuwe normaal’
Op 6 mei heeft de overheid versoepelingen in de maatregelen rondom COVID-19 aangekondigd en een
zogenoemde routekaart voor de komende maanden gepresenteerd. Duidelijk is dat we stap voor stap
een versoepeling van wat er weer kan zien, maar ook dat we voor langere tijd te maken hebben met
maatregelen die de verspreiding van het virus moeten voorkomen. Hierbij geldt altijd het voorbehoud dat
de ontwikkeling van het virus tot bijstelling van de maatregelen kunnen leiden.

Op basis van de routekaart van de overheid is ook voor Fokus gekeken naar hoe we de komende periode
om moeten gaan met de eerder ingestelde maatregelen. Hoe kunnen we het beste de stap naar het
‘nieuwe normaal’ laten verlopen? Hiervoor is onderstaande ‘Routekaart Fokus’ uitgewerkt, met daarbij de
volgende belangrijke opmerkingen:
-

Alle hygiënerichtlijnen en corona-stappenplannen blijven van kracht en is het van groot belang
die goed te kennen en na te leven.

-

We zullen voorlopig te maken hebben met de anderhalve-meter-samenleving.

-

Voordat de volgende stap (versoepeling) in de Fokus-routekaart daadwerkelijk gezet kan worden,
wordt de afweging gemaakt of dat gezien de actuele stand van zaken mogelijk en wenselijk is.

-

We blijven laagdrempelig gebruik maken van digitale mogelijkheden voor bijvoorbeeld
werkoverleggen, onderling contact, werkgroepen en ook scholing. Er is in de loop van de
routekaart geen verbod meer op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om zoveel als
mogelijk digitaal te werken.

De routekaart van Fokus
We geven onderstaand aan de hand van de routekaart van de overheid aan wat dit concreet voor de
maatregelen van Fokus betekent.

Dit betekent voor Fokus dat externe partijen, mits gepland en aangekondigd én met inachtneming van de
hygiënerichtlijnen, weer welkom zijn. Concreet:

1. Het onderhoud aan ARA en alarm-intercomsystemen in de woningen en projecten wordt weer
opgestart. Uiteraard ontvangen ADL-teams en cliënten van de projecten die dit betreft daarover
nadere informatie, via de gebruikelijke weg. Langer uitstellen van het onderhoud is ook
onwenselijk, vanuit oogpunt van veiligheid en functioneren van de systemen.
2. Externe audits starten weer.
Verder blijven alle eerder genomen maatregelen van kracht.

Per 1 juni voorziet de overheid onder andere in het hervatten van de dienstregeling van het openbaar
vervoer en het toestaan van bijeenkomsten tot dertig personen. Concreet betekent dit voor Fokus:
3. Bijeenkomsten van minder dan 30 personen (en mits 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden
gehouden) kunnen weer worden georganiseerd. Het betreft dan bijvoorbeeld
introductiebijeenkomsten, scholing, bijeenkomsten medezeggenschap, afspraken management
en werkgroepen. Let wel: Het verbod op deze bijeenkomsten is per 1 juni niet langer van kracht,
wel is er sprake van een gebod om waar mogelijk digitaal te blijven overleggen/werken. Deze
versoepeling zal naar verwachting druk leggen op de grotere zalen op beide kantoorlocaties. We
vragen iedereen waar nodig in te schikken in het gebruik van grote kantoorzalen. Aanvragen
worden op de reguliere wijze gedaan, en bij conflicterende aanvragen beslist de bestuurder.
4. Ook scholings- en instructiebijeenkomsten op de projecten zijn vanaf deze datum toegestaan. Dit
is ook noodzakelijk voor het bekwaam en bevoegd houden van de medewerkers. Tegelijk
realiseren we ons dat het gezien de omstandigheden soms lastig is om bij het verlopen van
bekwaamheidsverklaringen de gestelde datum te halen. Eerder is besloten hier tot 1 juli coulant
mee om te gaan. Deze datum is verlengd tot 1 september. Zorg er wel voor dat de toetsing op
orde is voor die handelingen die voor de continuïteit van de dienstverlening noodzakelijk zijn.

Voor Fokus betekenen de maatregelen per 1 juli het volgende:
5. Bijeenkomsten tot 100 personen mogen plaatsvinden, mits de 1,5 meter gewaarborgd is. In de
praktijk zal dit gezien de omvang van de vergaderruimtes waarschijnlijk niet leiden tot concrete
aanpassingen. We herhalen de oproep waar mogelijk digitaal te blijven werken. Er is geen verbod
op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om zoveel mogelijk digitaal te doen.
6. Vanaf 1 juli worden de normale dienstroosters weer gehanteerd, wat betreft de vorm en omvang
van voor de coronacrisis. Vanaf 1 juli willen we toewerken naar een meer ‘reguliere
dienstverlening’ voor onze cliënten, dat wil zeggen met zo min mogelijk beperkingen. Maar
uiteraard wel op een veilige en verantwoorde manier, dus met aanvullende maatregelen en
goede toepassing van de hygiënerichtlijnen.
7. We herhalen het hier nogmaals: alle hygiënerichtlijnen blijven tot nader orde van kracht. Ze
werken aantoonbaar goed, met relatief weinig besmettingen binnen Fokus.
8. Binnen de bestaande roosters worden overdag ( en bij 4 of meer avonddiensten ook in de avond)
cliënten door twee groepen ADL’ers bediend. Met deze maatregel beperken we de inloop bij
cliënten gedurende de dag aanzienlijk. Tegelijk hebben we dan genoeg omvang om weer terug te
gaan naar assistentie op afroep. Dit betekent ook dat het vooraf zoveel mogelijk inplannen van
assistentie en persoonlijke verzorging vanaf dat moment niet meer gevraagd wordt aan cliënten.
Het mag wel als een cliënt daarom verzoekt, maar wel binnen de bestaande roosters en
dienstenverdeling. Uiteraard werken we altijd en nadrukkelijk volgens de ARBO-richtlijnen, dus
ook met twee ADL’ers bij één cliënt als dat nodig is.

Per 1 september voorzien we dan in de volgende stappen:
9. Evenementen, zoals symposia en congressen, zijn weer toegestaan om aan deel te nemen en/of te
organiseren. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende richtlijnen van de overheid.
10. Het besluit om te werken met een A- en B-bezetting van de kantoren wordt met ingang van 1
september opgeheven. Vanaf die datum werkt iedereen dus weer op kantoor, uiteraard met
inachtneming van de anderhalve meter afstand tot elkaar. Er is voor gekozen om deze maatregel pas
per 1 september te versoepelen, omdat dat het beste aansluit bij de oproep van de overheid waar
mogelijk thuis te werken. Bovendien heeft het tot nu toe goed gefunctioneerd. We vragen de
kantoorafdelingen wel te zorgen voor een optimale onderlinge afstemming en
bezetting/bereikbaarheid.
11. Zoals onder punt 4 genoemd, dienen per 1 september alle bekwaamheidsverklaringen voor ADLassistenten weer op orde te zijn.
‘Het nieuwe normaal’
Deze routekaart voor Fokus is bedoeld om op een gecontroleerde en gefaseerde wijze de stap naar het
‘nieuwe normaal’ te kunnen zetten. Hoe dat ‘nieuwe normaal’ er verder precies uit ziet gaan we de
komende periode met elkaar verder uitwerken. Het betekent in elk geval het volgende:
-

Alle hygiënerichtlijnen blijven van kracht en zijn van groot belang om te kennen en na te leven.

-

We zullen voor langere tijd te maken hebben met een anderhalve-meter-samenleving.

-

Er is geen beperking van de dienstverlening, maar we organiseren die dienstverlening wel op een
iets andere manier, door op de projecten te werken in ‘2 ploegen’ in de dagdienst (en bij 4 of
meer ADL’ers in de avond ook), om zo de inloop van verschillende ADL’ers bij cliënten structureel
terug te brengen.

•

We maken laagdrempelig gebruik van digitaal werken (teams), voor bijvoorbeeld werkoverleggen,
contact met de manager ADL-assistentie of coach, overleg van werkgroepen én ook voor de
scholing. Dit zal enige tijd vragen om verder in te regelen en er aan te wennen. Nogmaals: er is

na 1 juni/1 juli ook geen verbod op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om zoveel als
mogelijk digitaal te werken.

Tot slot: elke stap onder voorbehoud
De ontwikkelingen van het virus, eventuele nieuwe maatregelen vanuit de overheid en veranderingen in
richtlijnen van het RIVM kunnen tot bijstelling van deze ‘Routekaart Fokus’ leiden. Check daarom
regelmatig de meest actuele informatie op de website en het medewerkersportaal van Fokus.

We hebben elkaar ook de komende periode en daarna nodig. Om samen deze periode door te komen én
om samen de stap naar ‘het nieuwe normaal’ te kunnen zetten.

