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2019 is een jaar geweest van ‘behouden wat goed is en 
veranderen wat veranderd moet worden’. We hebben in 2019 
hard gewerkt aan het verder verbeteren van onze dienst-
verlening aan cliënten, mensen met een ernstige lichamelijke 
beperking die een gewoon en zelfstandig leven willen leiden. Ik 
wil graag enkele onderwerpen die in 2019 speelden hier kort 
benoemen. 

Diversiteit aan behoeften 
Een belangrijke conclusie uit ‘het behoeftenonderzoek’ dat we  
in 2018 onder cliënten hebben gehouden, is dat we zien dat  
niet iedere cliënt hetzelfde nodig heeft. Dat lijkt een voor de  
hand liggende conclusie, maar de echte uitdaging zit erin de  
diversiteit aan behoeften echt waar te maken. Er zijn genoeg  
cliënten die zeggen ‘ik meld me als ik assistentie nodig heb en  
het is prima zo’, maar het beleid van langer thuis wonen maakt  
dat bij cliënten met een progressieve ziekte de zorgafhankelijk-
heid toeneemt. Binnen Fokus zijn we daarom gestart met het  
opleiden van helpenden en verzorgenden, in 2019 zo’n kleine  
200 medewerkers. Ook is gestart met een bijscholings-
programma voor medewerkers op ‘ademhalingsondersteuning’, 
wat relatief veel voorkomt bij Fokus. Daar waar de zorg- 
intensiteit te groot wordt, werken we samen met wijk-
verpleging, huisarts, naasten van de cliënt en anderen. Verder 
organiseren we de zorg indien nodig in een kleine cirkel om 
een zorg-intensieve cliënt heen. Dit alles maakt dat cliënten met 
bijvoorbeeld een progressieve ziekte langer dan voorheen veilig 
thuis kunnen wonen bij Fokus. 

Differentiatie aan dienstverlening betekent ook aansluiten bij de  
Wmo, die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld huishoudelijke 
hulp en begeleiding. Fokus is actief in en om de woning en met  
het wijzigingen van het zogenoemde hand-en-spandiensten-
beleid proberen we nadrukkelijk maatwerk te leveren en aan 
te sluiten bij wat lokaal door de Wmo wordt geleverd. Als de 
huishoudelijke hulp op maandag en donderdag komt, zijn we 
echt niet te beroerd om waar nodig op woensdag een cliënt uit 
de brand te helpen als die niet verder kan. 

Regionale aansturing
ADL-assistentie en zorg is, naast persoonlijke verzorging, 
(eenvoudige) verpleegkundige handelingen en warme 
betrokkenheid, óók een logistieke uitdaging. De bezetting op 
alle locaties moet op orde zijn en op orde betekent aansluiten 
bij de behoefte, aansluiten bij het oproepgedrag van cliënten 
én ook zorgen dat er voldoende bevoegde en bekwame 
medewerkers aanwezig zijn op de momenten dat dit nodig is.  
Met de personeelstekorten was dit een hele opgave in 2019. 
Fokus moet daarin meebewegen en de ADL-teams daarin 
optimaal ondersteunen. Eén van de maatregelen die daarom in 
2019 is genomen, is het invoeren van een regionale aansturing 
van ons primair proces, de zorg en ADL-assistentie. Het 
management en de ondersteunende medewerkers, zoals de 
(transfer) coaches, zijn dichterbij de cliënten georganiseerd. 
Onder aansturing van een directeur ADL-assistentie in de regio 
is Fokus meer lokaal georganiseerd. De projecten zijn verdeeld 
over drie regio’s, met elk een eigen directeur. Dit heeft geleid tot 
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veel meer maatwerk en de mogelijkheid sneller ‘in te stappen’ 
indien nodig. Dit alles is opgenomen in het bestuursbesluit 
‘evaluatie herontwerp’, dat per 31 maart 2019 is doorgevoerd. 

Andere manier van roosteren
De inzet en planning van ADL-assistenten gebeurt lokaal. Dat is 
aan de ene kant goed, maar je kunt lokaal niet alles oplossen. 
Het hebben van overzicht en een uitruil tussen verschillende 
locaties is vaak erg helpend. Daarom is gestart met enkele pilots  
met een andere manier van roosteren. Deze roosterpilots 
moeten in 2020 leiden tot een betere manier van roosteren. 

Digitaliseringsslag
Om dit alles te begeleiden en om oude softwareproblemen op 
te lossen, zijn we begonnen met een forse digitaliseringsslag. 
Nagenoeg alle bedrijfsprocessen worden hierdoor geraakt. In 
2019 is het gehele plan gemaakt en zijn de benodigde middelen 
vrijgemaakt. De zogenoemde ICT-roadmap wordt uitgevoerd 
in de jaren 2019, 2020 en 2021. De eerste onderdelen zijn de 
ingebruikname van een elektronisch cliëntendossier (ECD) en het 
digitaliseren van de personeelssystemen. Beide worden in 2020 
in gebruik genomen. 

Fors ingezet op werving en selectie
Al deze veranderingen en verbeteringen zijn in 2019 vooral 
overschaduwd door de alom aanwezige personeelstekorten. 
We kunnen wel beter plannen, maar daar lossen we niet alle 
vacatures mee op. We kunnen wel zorgen voor extra personeel 
door de inzet van uitzendkrachten, maar daar heb je niet je 
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Coronavirus

Voor wat betreft de wereldwijde uitbraak van het 
coronavirus begin 2020 volstaan we met de opmerking 
dat dit geen gevolgen heeft voor dit jaarverslag en de 
jaarrekening van Fokus over 2019. 
Lees ook een korte toelichting in hoofdstuk 5.
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bekende hulpverlener mee terug waar je je goed bij voelt. We 
hebben in 2019 daarom fors ingezet op de werving en selectie 
van nieuw personeel en proberen mensen ook te behouden 
door een goede werkgever te zijn. Het concept is prachtig en 
bindt mensen, de arbeidsvoorwaarden zijn verder verbeterd en 
de opleidingsmogelijkheden zijn vergroot, zoals bovenstaand 
al geschetst. Het is ook een nadrukkelijke keuze geweest de 
zelforganisatie van de ADL-teams in stand te houden, omdat het 
voor ons betekent dat we ruimte geven aan onze professionals, 
dat we hen zelf invloed geven op de lokale kwaliteit van 
assistentie en zorg. Wel hebben we ingezet op meer en nabije 
ondersteunende functies en collega’s. We zijn ervan overtuigd 
dat al deze maatregelen hebben geholpen, maar het is in 2019 
niet gelukt alle vacatures weg te werken. Dit onderwerp krijgt 
daarom terecht veel aandacht, ook in 2020. 

Verbondenheid
Het jaarverslag over 2020 kan ik vermoedelijk weer beginnen 
met de zin ‘behouden wat goed is en veranderen wat veranderd 
moet worden’, want we zijn nog niet klaar. Maar wat we 
inmiddels al wel bereikt hebben, met de enorme inzet en 
verbondenheid van alle medewerkers en cliënten, dat verdient 
grote dank!

Jeroen Lambriks,
voorzitter raad van bestuur  
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Op onze ’toezichttafel’ komt jaarlijks enorm veel informatie over  
het reilen en zeilen van Fokus. Die informatie vormt de basis  
voor onze gesprekken met de bestuurder, het management-
team, de OR en cliëntenraad over het functioneren van de 
organisatie, de knelpunten, ontwikkelingen en bijzondere voor- 
vallen. In die gesprekken met elkaar luisteren we als raad van 
toezicht vooral naar de argumenten en de voorstellen, om zo  
met onze vragen en opmerkingen de bestuurder zo goed 
mogelijk te ondersteunen bij het nemen van besluiten. Dat 
vanuit het perspectief van de financiën, de kwaliteit en onze 
medewerkers. Met steeds als centrale vraag: wat betekent dat 
nou voor onze cliënten? Worden ze daar gelukkiger van? 

Laat ik er eens een onderwerp uitlichten. Wat zijn de effecten 
van de krappe arbeidsmarkt? Dan gaat het in die besprekingen 
natuurlijk ook om de extra euro’s die de exploitatie van Fokus 
fors raakt, maar het gaat er vooral om wat die effecten 
betekenen voor onze organisatie en wat de gevolgen zijn voor 
onze cliënten. Het gaat dan over de grote werkdruk door het 
moeizaam kunnen invullen van vacatures, in combinatie met het 
toch al forse ziekteverzuim, maar meer nog over de gevolgen en 
de grote last ervan voor cliënten die letterlijk dat komen en gaan 
van medewerkers in hun leven, aan hun lijf ervaren. Dat zijn de 
thema’s die ons raken en die we proberen te tackelen. 

Het is een illusie dat probleem snel opgelost te krijgen, zeker 
met de immense knelpunten op de (zorg)arbeidsmarkt. Immers, 
ook Fokus vist in diezelfde hele krappe vijver. Naast goeie en 
concurrerende arbeidsvoorwaarden is het vooral bij interesse in 
de vacature de persoonlijke klik weten te krijgen en te houden 
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Focussen op Fokus 

tussen jou als werkzoekende, het team en de cliënten. Als je 
ergens nieuw start is dat in het begin altijd spannend en even 
wennen. Hoe doe je dat nou precies, bij wie moet ik zijn voor…? 
Wat zijn de rituelen, hoe liggen de verhoudingen, wat doe je 
wel of juist niet? Elke cliënt heeft zijn of haar eigen ding. Wie 
leert je dat en hoe ga je daarmee om? En bij wie kan ik terecht 
als ik het even niet meer trek? 
Maar ook hoe krijgen we binnen Fokus dat ziekteverzuim 
omlaag? Want minder verzuim is gewoonweg direct meer 
handjes beschikbaar met bovendien grote positieve gevolgen 
voor het team, de exploitatie enzovoorts.

Juist in onze werkbezoeken die we vanuit de raad van toezicht 
een paar keer per jaar door het hele land afleggen, is dat thema 
arbeidsmarkt, verzuim, werksfeer en -druk een hele forse rode 
draad. Hoe krijgen we de vacatures ingevuld en vooral hoe 
houden we de medewerkers in de organisatie? Wat kun jij doen 
om een nieuwe collega vertrouwd te maken? Om de sfeer in het 
team goed te houden?

Bij die werkbezoeken willen we dat ‘Fokus gevoel’ ervaren, de 
sfeer proeven, luisteren en een ‘buikgevoel’ krijgen bij wat de 
medewerkers en cliënten opmerken, wat hun bezighoudt, waar 
ze blij van worden of juist verdrietig. Voor mij persoonlijk zijn die 
werkbezoeken een prachtige kans om de papieren werkelijkheid 
te kunnen tackelen en naar waarde te kunnen inschatten. Niet 
dat ik oplossingen kom brengen, maar ik luister, ik vraag en met 
verkregen info kan ik scherper die info op z’n waarde schatten 
en zo een betere toezichthouder zijn. 
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Dat gevoel van trots dat het Fokusconcept zoveel mensen 
elke dag inspireert, hun hulp biedt in het leven zoals ze dat 
willen leven, dat mag en moet zelfs van de daken worden 
geschreeuwd. Onbekend maakt onbemind en dat is toch wel 
een dingetje wanneer het aankomt op concurreren in die krapte, 
in die uitdagingen van elke dag. Hoe veel meer te focussen op 
Fokus? Dat is zeker iets waar Fokus als organisatie nog iets mee 
moet en dat zal ook de komende jaren onze agenda domineren. 

Waar de focus in 2019 op lag, lees je in dit jaarverslag. 
Daarin zijn woorden gegeven aan de aanpassingen die Fokus 
heeft gedaan en nog doet om toekomstbestendig te blijven. 
Ondertussen zeg ik met mijn collega’s uit de raad van toezicht 
tegen alle medewerkers van Fokus nadrukkelijk: ‘Dank je wel 
voor je inzet, je professionaliteit en je medemenselijkheid in de 
ondersteuning van onze cliënten. En ik hoop van harte dat jij 
je nieuwe collega met open armen blijft ontvangen, vertrouwd 
maakt en met je gewone dagelijkse werk ons als raad van 
toezicht blijft inspireren’. 

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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Inleiding en uitgangspunten

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.

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 
Jaarverantwoording Zorginstellingen en beslaat de periode  
1 januari tot en met 31 december 2019.
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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  
exploiteren 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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Hoofdstuk 2 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 
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.

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, de 
coaches 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. Na een evaluatie van het herontwerp 
dat in 2016 is doorgevoerd, heeft per 31 maart 2019 een 
structuurwijziging plaatsgevonden. Onderdeel daarvan is de 
aanstelling van drie directeuren ADL-assistentie, die elk leiding 
geven aan een eigen regio. De Fokusacademie is ondergebracht 
bij de directeur HR, terwijl ondersteunende coaches dichter bij  
het primair proces in de drie regio’s zijn geplaatst. Het bedrijfs- 
bureau is verkleind, door een aantal functies elders in de 
organisatie te beleggen. Na deze reorganisatie ziet het  
organogram er als volgt uit.
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Bestuurssecretaris

Communicatie

Directiesecretaresse

Secretarissen
medezeggenschap

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Cliëntenraad

Directie
ADL-assistentie

Manager
ADL-assistentie 99 Fokusprojecten

ADL-assistent

Hoofd
Bedrijfsbureau

Manager Informatie-
management en 

Automatisering a.i.

Directeur Finance

Business controller

Bedrijfseconomisch adviseur

Financiële administratie

Adviseur HR

Adviseur kwaliteit

Medewerker HR

Fokusacademie

Opleidingsfunctionaris

Assistent opleidingen

Er zijn drie regio’s met elk 
een eigen directeur ADL-
assistentie, te weten de 
regio’s Noord/Oost, West/
Midden en Zuid. 
De 99 Fokusprojecten zijn 
over deze regio verdeeld. 

Collectieve voorzieningen

Cliëntenadministratie

Servicepunt nieuwe cliënten

Managementassistent

Personeelsadministratie

Salarisadministratie

Receptie

Consultatieteam

Coach

Coach TWG

Directeur HR

ICT

Voorzitter
Raad van Bestuur
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Fokus heeft een hoofdkantoor in Groningen en een kantoor 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. 

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. 

Toelatingen
Fokus heeft een WTZi-erkenning en is bij VWS-uitvoerings-
organisatie CIBG bekend als organisatie met toelatingen voor  
ADL-assistentie, persoonlijke verzorging, verpleging en bege-
leiding. Sinds 1 januari 2015 vallen alle Fokusprojecten/
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 adem-
halingsondersteuning 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. 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 
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 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 via een op de Wlz gebaseerde subsidie- 
regeling; de Subsidieregeling ADL-assistentie. Deze subsidie-
regeling, 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 en met 2020.  
Ook het uurtarief is door VWS in de regeling bepaald. Op basis  
van de verleende subsidie ontvangt Fokus maandelijkse voor-
schotten. De subsidieregeling kent een 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 stelt een 
controleprotocol voor de accountantscontrole vast. 
Voor de periode vanaf 2021 worden in de loop van 2020 
afspraken gemaakt.
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2019 in cijfers: cliënten, productie, personeel en 
opbrengsten
• Eind 2019 zijn er 99 Fokusprojecten.
• Die Fokusprojecten samen bevatten 1.402 woningen.
• Eind 2019 heeft Fokus 1.342 cliënten.
• In 2019 zijn in totaal 1.463.126 uren ADL-assistentie 
 geleverd (2018: 1.457.376). Dit is exclusief 3.988 uren 
 assistentie die verleend werden aan pgb-houders 
 (2018: 2.273).
• Eind 2019 werkten er 2.442 mensen bij Fokus 
 (2018: 2.490). Uitgedrukt in fte’s is dit 1.581 
 (2018: 1.579).
• De som van de bedrijfsopbrengsten bedroeg in 2019 
 € 96.549.070 (2018: € 92.654.862).

Samenwerkingsrelaties
Fokus werkte in 2019 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 
woningcorporatie de woningen bouwt, onderhoudt, en (ver)
nieuwbouwd, en voor de doelgroep gereserveerd houdt én 
dat Fokus voor de ADL-dienstverlening zorgt. Fokus levert 
nieuwe huurders aan bij de woningcorporaties. 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 
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 voor thuisbeademing (CTB’s) in Nederland.
• Met de firma Terberg is een contract gesloten over onderhoud  
 en reparatie van de alarm-intercomsystemen in de Fokus-
 projecten, het cruciale communicatiesysteem tussen cliënt en 
 ADL-assistent(en).
• BlijWerkt fungeerde in 2019 als contractpartner voor de 
 uitvoering van de taken van een arbodienst. 
• Jaarlijks wordt met de vakorganisaties FNV en CNV onder-
 handeld 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 2019. 
• 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. In 2019 hebben de raad 
van toezicht en raad van bestuur de governance geactualiseerd 
en de bijbehorende documenten en reglementen opnieuw 
vastgesteld.  

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. 

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 bij stichting WilgaerdenLeeksterweideGroep. 

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

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 
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Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap

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 benoeming gebeurt nadat de kandidaten kennis  
hebben gemaakt met de ondernemingsraad en met de cliënten-
raad 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 2019 als volgt samengesteld:
De heer M. Leers (voorzitter)
De heer C.C. Blomberg RC (vicevoorzitter)
Mevrouw C.H. Postma MBA
Mevrouw drs. H.M.E. Cliteur 
De heer H.A.W.M. Brons.

In bijlage 1 zijn per lid van de raad van toezicht de hoofd- en 
nevenfuncties, datum eerste benoeming en benoemingstermijn 
opgenomen.
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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 raad 
van toezicht en bereidt de jaarlijkse evaluatie van de raad voor. 
De remuneratiecommissie bestaat, net als de auditcommissie en 
de kwaliteitscommissie, uit twee leden. De commissies brengen 
advies en verslag uit aan de raad van toezicht. De reglementen 
van voornoemde commissies zijn in 2019 geactualiseerd. 

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 directeur Finance 
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 bestuurder met de ondernemingsraad bij en 
een andere delegatie uit de raad woont de jaarlijkse bijeenkomst 
met de cliëntenraad bij. 
 
Belangrijke onderwerpen in 2019
De raad van toezicht keurde de volgende besluiten van de raad 
van bestuur goed:
• Vaststellingsbesluiten jaarverslag en jaarrekening 2018. 
 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 2020;
• Het informatieplan raad van toezicht;
• Besluit herinrichting organisatie (regionalisering);
• Tweejarenplan Fokus 2019 - 2020;
• Honorarium raad van toezicht 2019;
• Statutenwijziging;
• Leverancier ECD.
De raad van toezicht heeft in 2019 kwartaalgewijs gesproken 
over de samenvatting van (financiële en kwalitatieve) resultaten, 
het management dashboard, financieel overzicht, overzicht 
kengetallen meerjarenbeleid en de controllersnotitie (waaronder 
risicomanagement). De audit- en kwaliteitscommissie 
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bereidden de bespreking van deze onderwerpen voor, waarna 
de opbrengst werd gedeeld met en besproken in de opvolgende 
vergadering van de raad van toezicht.

Verder heeft de raad van toezicht in 2019:
• De bespreking gevoerd over het jaarverslag, de jaarrekening 
 en de managementletter, na aanwezigheid van de accountant 
 van BDO in de voorbereidende auditcommissievergadering;
• Goedkeuring gehecht aan het, na verkregen adviezen van de  
 medezeggenschap Fokus daartoe, besluit van de raad van  
 bestuur tot een beperkte wijzing in de structuur van de 
 organisatie, waarmee wordt beoogd een effectievere 
 inrichting van de lijn en van de ondersteunende diensten, om 
 de ontwikkeling van de ADL-assistenten te faciliteren;
• Het tweejarenplan 2019 - 2020 met daarin de activiteiten van 
 Fokus van goedkeuring voorzien;
• De opmaat gemaakt naar de ontwikkeling van een meerjaren 
 strategisch beleidsplan; 
• De samenwerking met woningcorporaties onder de loep 
 genomen;
• De ontwikkeling van het applicatielandschap van Fokus 
 intensief gevolgd, resulterend in een keuze voor een 
 leverancier van het ECD; 
• Een heidag gewijd aan de uitgangspunten voor de 
 actualisering van de governance binnen Fokus, resulterend in 
 diverse geactualiseerde reglementen;
• 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
• 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 van Fokus 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-nieuwsbrief, de CRF 
website, het forum, facebook en twitter. De cliëntenraad is lid 
van LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap). 
In 2019 vonden vijf overlegvergaderingen met de bestuurder 
plaats en een jaarlijks gesprek met leden van de raad van toe-
zicht van Fokus. Mevrouw H. Cliteur was in 2019 op voordracht 
van de cliëntenraad lid van de raad van toezicht van Fokus. 
Afgelopen jaar heeft de cliëntenraad in zijn jaarlijks gesprek  
(18 december 2019) met de raad van toezicht van Fokus 
gesproken over personele krapte, effecten en aanpak en het 
concept meerjaren strategisch beleidsplan van Fokus.

Overige bijeenkomsten in 2019:
• Extra overlegvergadering met de bestuurder over het concept 
 tweejarenplan 2019 - 2020. 
• Een afvaardiging van de CRF nam deel aan het symposium 
 NCZ over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten in de 
 zorg 2018 (Wmcz).
• Een afvaardiging van de cliëntenraad heeft twee keer in het 
 jaar een overleg met de ondernemingsraad van Fokus. 

• De cliëntenraad volgt ieder jaar training op het gebied van 
 medezeggenschap.

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 voor de Gezondheidszorg (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.

In 2019 zijn de volgende onderwerpen in de vergadering met de 
raad van bestuur besproken:
• Kaderbrief Fokus 2019
• Jaarplan Fokus 2019
• Signalen m.b.t. cliëntvertrouwenspersoon (CVP)
• Kwaliteitsjaarverslag 2017 en 2018
• Verwijdering EVA-handelingen uit EVA-handelingenoverzicht
• Statutenwijziging
• Concept tweejarenplan Fokus 2019 - 2020
• Personeelstekorten
• Werkwijze comprimeren
• Veiligheid bij inzet flexibel personeel
• Poster ongenoegens
• Voortgangsrapportage t/m Q2 van het Tweejarenplan Fokus
• Pilots roosteren
• Opleidingstraject manager ADL-assistentie ad interim in 
 opleiding
• Concept meerjaren strategisch beleidsplan 2019 - 2024.
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De cliëntenraad heeft in 2019 adviezen gegeven over:
• advies aanpassing organisatiestructuur
• advies inzake hand-en-spandienstenbeleid
• advies over aanstelling Directeur ADL-assistentie regio 
 Noord/Oost
• advies over aanstelling Directeur ADL-assistentie regio Zuid
• verzwaard advies betreffende inrichting kwaliteits-
 managementsysteem
• verzwaard advies betreffende klachtenafhandeling Fokus
• ongevraagd advies betreffende evaluatieformulier beoordeling- 
 en ontwikkelinstrument ADL-assistent
• ongevraagd advies over inzet van uitzendkrachten
• diverse adviezen met betrekking tot de aanstelling van 
 Managers ADL-assistentie. 

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad Fokus (OR) heeft in 2019 diverse  
scholingen en trainingen gevolgd, zodat er steeds meer 
verdieping komt op de onderwerpen die spelen. De OR is actief 
bezig met een vernieuwde manier van medezeggenschap; 
‘toekomst-bestendige medezeggenschap’. Onderwerpen die in  
2019 aan de orde zijn geweest, zijn onder andere arbo,  
veiligheid, welzijn, sociaal beleid, financiën en communicatie-
vormen. 
De OR heeft zich georiënteerd op de aanpassingen van de team-
taken, waarover begin 2020 een adviesaanvraag is ontvangen. 
Verder is de OR bezig met de onderwerpen duurzame inzet-
baarheid en regie op verzuim. 
De OR heeft enquêtes gehouden over het proces arbeids-
verzuim, de pilot roosteren en de aanpassingen van de team-
taken. De input is zeer waardevol en neemt de OR mee in haar 
adviezen naar de bestuurder.

Door nieuwsbrieven houdt de OR iedereen op de hoogte, ook 
op het medewerkersportaal wordt regelmatig een bericht 
geplaatst. 

De jaarvergadering met als thema ‘veiligheid’ en de contact-
bijeenkomsten met het thema ‘samenwerken’ heeft de OR veel 
input gegeven. Op het symposium ‘Op weg naar anders kijken’ 
had de OR een tafel ingericht met leuke hebbedingetjes en 
informatie over ‘De OR komt naar je toe’, bedoeld om projecten 
te bezoeken.

De OR heeft advies gegeven op de volgende zaken:
• Aanpassing organisatiestructuur  
• Hand-en-spandienstenbeleid
• Statutenwijziging
• Teamtaken
• ERP
• ECD.

De OR heeft instemming gegeven op de volgende zaken:
• Fraudeprotocol
• Gesprekcyclus
• MTO
• Pilots roosteren
• Vertrouwenspersonen.

De OR heeft een initiatiefvoorstel gedaan:
• Aanvullend voorstel aanpassing organisatiestructuur naar 
 aanleiding van de evaluatie van het herontwerp. 
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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 en geïmplementeerd. In 
2019 is vervolgens gewerkt aan manieren om het voor veel ADL-
assistenten enigszins abstracte kader meer levend en behulp- 
zaam in het dagelijks werk te maken. Daartoe is een stuurgroep 
kwaliteit ingesteld. De stuurgroep bestaat uit een brede afvaar-
diging vanuit de organisatie en staat onder leiding van de 
nieuwe adviseur kwaliteit.

Praktische tools
Vanuit de stuurgroep is onderzoek gedaan naar de beleving in 
de ADL-teams van het onderwerp kwaliteit in het algemeen en 
het kwaliteitskader in het bijzonder. Op grond daarvan is een 
eenvoudig toepasbare tool ontwikkeld voor de teams om de vier 
pijlers van het kwaliteitskader te kunnen bespreken en toe te 
passen in de dagelijkse praktijk. De tool is geïntroduceerd tijdens 
het symposium in november 2019 en zal worden uitgerold in 
2020. Tijdens het symposium zijn tevens twee andere tools 
geïntroduceerd die teams steunen in de herkenning van de 
grenzen van ADL-assistentie enerzijds en handreikingen hoe te 
handelen anderzijds, te weten de ADL-Helper app en de sociale 
kaart.

Audits
De interne en externe audits, beide bij tien teams uitgevoerd (in 
totaal dus twintig), stonden in het teken van het kwaliteitskader. 
De interne audits werden gehouden door een daartoe opgeleid 
team van ADL-assistenten en coaches, onder aansturing van de 

adviseur kwaliteit. De audits richtte zich op de beleving van de 
ADL-assistenten van het kader als ondersteunend. De externe 
projectaudits werden gehouden door LSI en gingen over de 
grenzen van ADL-assistentie.

Dilemma’s
In 2019 is een start gemaakt met het zichtbaar en bespreekbaar 
maken van dilemma’s rondom ADL-assistentie. Dit moet leiden  
tot beleidskaders die het dilemma voor cliënt en Fokus hanteer-
baar maken. In dat kader is in de zomer de werkconferentie 
‘Voorkeur versus afkeur’ gehouden. In de praktijk gaat dat vaak 
over het al dan niet afwijzen van assistentie door mannelijke 
ADL’ers. De conferentie heeft geleid tot nieuw beleid dat 
principieel discriminatie afwijst en tegelijk ruimte biedt om 
rekening te houden met persoonlijke omstandigheden, zij het 
niet als opeisbaar recht.

Meldingen bij onafhankelijke klachtenbemiddelaar
In 2018/2019 is de bestaande klachtenregeling van Fokus 
geëvalueerd. Conclusie was dat het beleid op zichzelf nog steeds  
passend is en conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
(Wkkgz), echter dat de uitvoering verbetering behoeft. Daartoe 
zijn afspraken gemaakt met de onafhankelijke klachten-
bemiddelaar van Quasir. Belangrijk uitgangspunt is dat 
ongenoegens worden opgelost op de plek waar ze ontstaan, 
tussen de personen die direct zijn betrokken. De onafhankelijke 
klachtenbemiddelaar wordt bij voorkeur in vroegtijdig stadium 
betrokken door cliënt of organisatie ter voorkoming van 
escalatie. Pas als bemiddeling niet slaagt is er sprake van een 
formele klacht. 
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In totaal werden in 2019 75 meldingen gedaan, door 62 klagers  
bij de onafhankelijke klachtenbemiddelaar. Eén klager kan 
meerdere klachten hebben. Twee meldingen hebben in 2019 
geleid tot een formele klacht conform de Wkkgz. Volgens de  
klachtenbemiddelaar willen de indieners met name de situatie  
voor zichzelf verbeteren, de werkdruk voor de ADL’er 
verminderen, een excuus krijgen en/of herhaling van het 
gebeurde voorkomen. Veruit de meeste klachten betroffen het 
tekort aan formatie en de daaruit voorvloeiende wachttijden en 
de inzet van flexibele medewerkers. Dit is helaas een herkenbaar 
probleem. Conform de aanbevelingen spant Fokus zich tot het  
uiterste in om het tekort aan medewerkers als gevolg van de  
krappe arbeidsmarkt en het hoge verzuim te beperken. Een 
andere grote categorie klachten betreft bejegening; Fokus kan  
niet altijd aan alle verwachtingen voldoen, maar communiceert 
daar onvoldoende en onvoldoende transparant over. 
Het managen van verwachtingen is hiervoor dan ook de 
belangrijkste aanbeveling. 

Vobomeldingen gedaald
Vobo staat voor voorkomen van ongelukken en bijna-
ongelukken. Het absolute aantal vobomeldingen is gedaald, van 
487 in 2018 naar 458 in 2019. Belangrijk daarbij is op te merken 
dat vooral het van oudsher altijd hoge percentage meldingen 
rondom transfers is gedaald van 37% naar 32%. Hoewel het 
causaal verband niet volledig aantoonbaar is, lijkt er een verband 
te bestaan tussen deze daling en de geïntensiveerde inzet van 
deskundigheid rondom transfers ter ondersteuning van de teams 
door de aanstelling van vijf extra transfercoaches in 2019.
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Nieuw kwaliteitsmanagement
Tot slot is in 2019 na een zorgvuldige voorbereiding, waarbij 
medewerkers, cliënten, inhoudsdeskundigen en management 
betrokken waren, het nieuwe kwaliteitsmanagement 
gerealiseerd. Volledige implementatie zal plaats vinden in 2020. 
Besloten is om over te gaan tot vereenvoudiging, rationalisatie 
en samenhang van de kwalitatieve parameters binnen de kaders 
van het Kwaliteitskader ADL-assistentie in ADL-clusters, door 
invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem dat wordt 
ondersteund vanuit ICT. Die ondersteuning wordt uitgevoerd 
op basis van een separaat project in 2020. Daarbij wordt een 
indeling gemaakt in vier niveaus (individueel, project, regionaal, 
landelijk). De parameters zijn op elk niveau te koppelen aan 
de vier inhoudelijke pijlers van het kwaliteitskader. Daarnaast 
wordt invulling gegeven hoe op verschillende niveaus binnen 
de organisatie welke informatie en in welke frequentie wordt 
ingebed en besproken. Voor het overgrote deel geldt dat de 
metingen en instrumenten al bestaan en binnen een PDCA-
cyclus worden opgenomen, waarbij niet alleen de meetbare 
resultaten, maar ook het gesprek daarover deel uitmaken van 
die cyclus. 

Personeelsbeleid

Op het gebied van HR is in 2019 onder andere ingezet op duur- 
zame inzetbaarheid, de scholingsmogelijkheden en het terug-
brengen van het verzuim. In dit hoofdstuk een beknopte terug-
blik op 2019. 

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is een speerpunt binnen de organisatie.  
De ambitie van Fokus hierin is dat medewerkers vitaal, 
competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende hun  
hele loopbaan, zowel binnen als buiten Fokus. Duurzame inzet-
baarheid 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 op (meer) vrije tijd (‘curatief’). 

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn en worden 
structureel diverse initiatieven ontplooid:

• Project ‘Werk maken van duurzame inzetbaarheid’
Samen met een externe partij heeft de werkgroep Duurzame 
Inzetbaarheid een programma ontwikkeld waarin teams zelf aan 
de slag gaan met diverse risico’s in hun werk. Hiermee wordt 
uitvoering gegeven aan de risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E), met de insteek dat teams zelf actief betrokken worden. 
Naast de inventarisatie en evaluatie van de gezondheidsrisico’s 
en veiligheid op team- en organisatieniveau, is het doel om het 
bewustzijn en het eigenaarschap voor duurzame inzetbaarheid 
bij leidinggevenden, teams en medewerkers te vergroten en 
tegelijk voldoen aan wet- en regelgeving. De ervaringen zijn  
positief, zowel feitelijk (duidelijke acties) als qua beleving (teams  
zijn enthousiast). In 2019 werd bij twintig projecten het 
programma ‘werk maken van duurzame inzetbaarheid’ 
uitgevoerd. Evaluatie heeft plaatsgevonden in december en 
heeft tot een nieuw plan van aanpak voor 2020 geleid. 
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• Medewerkersonderzoek
Eind 2019 zijn de voorbereidingen voor een medewerkers-
onderzoek (MTO) in gang gezet. Afname zal in 2020 plaats-
vinden.

• Werving nieuwe medewerkers 
Fokus kampt net als andere zorginstellingen met openstaande 
vacatures. Er wordt een groot beroep op uitzendkrachten 
gedaan. Binnen de drie regio’s wordt op allerlei manieren 
geprobeerd nieuwe vaste medewerkers te werven. Zo wordt in 
regio Zuid geprobeerd om de drempel te verlagen door geen 
brief te laten schrijven, maar kandidaten op de koffie uit te 
nodigen en zo de motivatie en kunde te bespreken. Daarnaast 
worden contacten gelegd met kleine zorgbureaus. Binnen de 
regio’s worden best practices gedeeld op de regio-overleggen.  

Daarnaast is in het kader van werving en selectie ingezet op het  
verbeteren van de arbeidsmarktcommunicatie; waaronder 
diverse acties om de zichtbaarheid van Fokus onder werk-
zoekenden te verbeteren (zoals flyeren op evenementen als 
Lowlands met hierop afgestemde flyers, posters/ansichtkaarten/
flyers verspreiden waarbij de inhoud is gericht op de vier 
persona’s welke zijn gedefinieerd vanuit een onderzoek, 
targetten in advertenties op social media et cetera). Fokus is 
ook aangesloten bij activiteiten in het kader van de regionale 
actieplannen ‘aanpak tekorten zorg RAAT’. 

Het verloop van startende medewerkers is hoog. Redenen hier-
voor zijn divers. Om gerichte acties op de oorzaken van verloop 
te kunnen nemen is eind 2019 een exit enquête ontwikkeld. 

Verwachting is deze  begin 2020 operationeel te hebben.

• Generatiepact (onderdeel cao 2019)
Van juli 2019-juli 2020 loopt een pilot Generatiepact 
(80/90/100%). De animo bleek echter niet groot, slechts drie  
medewerkers nemen deel aan deze pilot: twee ADL-assistenten 
en één manager. In augustus 2019 is een onderzoek uitgezet 
om de behoefte te peilen onder medewerkers aan andere maat-
regelen gericht op de levensfase, met als doel de inzetbaarheid 
te verbeteren. In totaal zijn er 2129 enquetes uitgezet, waarvan 
er 214 retour zijn gekomen. Belangrijkste conclusie is dat mede- 
werkers die hier (bijna) voor in aanmerking komen, niet af 
willen van de mogelijkheid om meer uren te mogen werken. 
Die flexibiliteit willen ze niet kwijt, evenals de leeftijdsgebonden 
uren die ze, voordat ze gaan deelnemen, opgenomen moeten 
hebben. Ook vindt er geen nieuwe opbouw meer plaats. Op 
basis hiervan en het gegeven dat Fokus voor deze pilot veel geld 
aan advieskosten kwijt was zonder dat dit tot daadwerkelijke 
deelname heeft geleid, is besloten het generatiepact na de pilot 
niet door te zetten. De drie deelnemers kunnen uiteraard tot 
hun AOW-gerechtigde leeftijd deel blijven nemen.

• Introductieprogramma
In het tweede kwartaal van 2019 is een breed samengestelde 
werkgroep gestart met het ontwikkelen van een tweedaags 
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Doel hiervan 
is het creëren van verbondenheid en trots als medewerker 
Fokus. Dit door het delen van kennis over Fokus, waar Fokus 
voor staat en wat het werken bij Fokus inhoudt (historie, missie, 
visie, waarden, normen). Verder wordt er allerhande informatie 
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verstrekt. De eerste dag is voor alle nieuwe medewerkers, dag  
twee is gericht op ADL-assistenten. Deze dag staan twee work-
shops op het programma: persoonlijke verzorging en transfers. 
In november en december 2019 waren de twee pilots. Deze 
tweedaagse in Utrecht bleek een succes. Uit de evaluatie met 
de deelnemers blijkt dat de deelnemers de nodige informatie 
krijgen die ze nodig hebben in het dagelijkse werk. 

Opleidingstrajecten binnen Fokus 
Als werkgever wil Fokus investeren in een aantrekkelijke werk-
omgeving en werkklimaat. Fokus ziet daarom het bieden van  
opleidingsmogelijkheden als een belangrijk aspect. De belang-
rijkste redenen hiervoor zijn: 
• kwaliteit van zorg: om de kwaliteit van haar dienstverlening 
 te kunnen garanderen, dient Fokus over een juist 
 gekwalificeerd personeelsbestand te beschikken; 
• voorzien in personeelsbehoefte: het opleiden van mede-
 werkers en het bieden van leerplaatsen aan stagiaires is een 
 belangrijke bron bij het vervullen van de vacatures;
• bieden van loopbaanperspectief voor de medewerker, zowel 
 binnen als buiten Fokus;
• verhogen van de motivatie van de medewerker: over het 
 algemeen is het voor een medewerker aantrekkelijker en 
 uitdagender om goed opgeleid werk uit te voeren.

Fokus beschikt over haar eigen scholings- en trainingsfaciliteiten 
om de ADL-assistenten te scholen. Dit is een niet CREBO-
erkende opleiding, ontwikkeld om zelf zo goed mogelijk de 
aansluiting tussen scholing en de wensen van de cliënten vorm  
te geven. Hiernaast worden er diverse bijscholingen 
georganiseerd. 
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In samenwerking met een ROC zijn er sinds 2017 BBL-trajecten 
ontwikkeld waarbij medewerkers van Fokus de kans krijgen om 
een CREBO-erkende opleiding te volgen dat past bij hun niveau 
en ervaring. 
Het betreft de BBL-opleidingstrajecten tot:
• Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2
• Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (Verzorgende-IG), 
 niveau 3. 

Fokus biedt deze opleidingstrajecten structureel aan. Nadat in 
november 2018 de eerste groep ADL-assistenten het diploma 
Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) in ontvangst mochten 
nemen, volgde in november 2019 een tweede groep; 17 ADL-
assistenten kregen hun diploma verzorgende-IG. 
Het streven is jaarlijks twee BBL-trajecten te starten. In het kader  
van horizontale ontplooiing/verdieping biedt Fokus de beoor-
delaars van de deelnemers aan de VZ-IG opleidingstrajecten een 
training werkbegeleiding aan. Dit in samenwerking met SBB. 
Na de drie basisworkshops worden jaarlijks vier verdiepende 
workshops georganiseerd. 

Arbeidsverzuim: project ‘regie op verzuim’
Het terugdringen van het arbeidsverzuim is eveneens onderdeel 
van duurzame inzetbaarheid. Zorgpunt in het verzuim blijft het 
langdurig verzuim. 
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Medio 2019 is het project ‘regie op verzuim’ gestart, dat zich 
richt op het terugdringen van het verzuim binnen Fokus. Het 
project is opgedeeld in vier pijlers: 
• het verbeteren van het verzuimbegeleidingsproces;
• het opstellen van een providerboog met preventieve 
 verzuiminterventies; 
• het herijken van de verzuimvisie en het opstellen van een 
 implementatieplan verzuimvisie;
• de keuze van een arbodienstverleningsmodel en de arbo-
 dienstverleningspartner.

Voortgang project eind 2019:
• Interviews gehouden met diverse stakeholders. Hierdoor is  
 meer inzicht verkregen over de kijk op de verzuimvisie, de  
 implementatie hiervan in 2016, de invulling van het verzuim-
 beleid en de samenwerking met de arbodienstverlening.
• Het huidige verzuimbegeleidingsproces blijkt omslachtig 
 georganiseerd. Er wordt gewerkt aan het concreet maken van 
 verbeterideeën ten aanzien van het verzuimbegeleidings-
 proces.
• In december 2019 is een ‘mindset day’ georganiseerd.

Doel van deze dag was om tot één heldere werkwijze met 
betrekking tot de aanpak van verzuim te komen en die bij 
iedereen op het netvlies te krijgen. En om het urgentiebesef 
onder de aanwezigen te verhogen. Aanwezigen hierbij 
waren  alle belanghebbenden binnen Fokus, zoals managers 
en onder-steunende diensten. Het resultaat aan het eind van 
deze dag was een flink aantal verbeterideeën, die zowel op 
korte als lange termijn kunnen worden opgepakt. Begin 2020 
krijgen de managers een terugkoppeling van de resultaten en 
het vervolg hierop.

Het project wordt in 2020 verder doorgezet. 

HRM-applicaties
In 2019 is als onderdeel van de IV-strategie Fokus 2019 - 2021 
gestart met een project gericht op de vervanging van bestaande 
HRM-applicaties. Doelstelling van het project is te komen tot 
één ERP-pakket dat beschikt over de de volgende (hoofd)
functionaliteiten:
a. Personeelsadministratie
b. Salarisadministratie
c. Verzuimregistratie
d. Employee Self Service (ESS) & Manager Self Service (MSS)
e. Werving en Selectie
f. Medewerker ontwikkeling 
g. Learning Management System (LMS)
h. Digitaal Personeelsdossier
i. Medewerkersportaal.

In 2019 zijn hiervoor diverse activiteiten uitgevoerd, verwachting 
is begin 2020 tot een selectie te kunnen komen.  
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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.) en ICT de belangrijkste 
en meest omvangrijke zijn. Daarnaast is het streven een weer-
standsvermogen te vormen tot een niveau dat overeenkomstig 
de sectornormen de financiële risico’s afdoende dekt. Over 2019  
is (weliswaar lager dan begroot) een positief resultaat behaald 
ter grootte van € 1,5 miljoen (ten opzichte van 1,3 miljoen 
in 2018). Met het resultaat over 2019 kunnen we het Eigen 
Vermogen verder versterken, maar nog niet tot het gewenste 
niveau.

Liquiditeit
De current ratio (berekend als vlottende activa inclusief liquide 
middelen, gedeeld door de kortlopende schulden) is goed en 
bedraagt per ultimo 2019 1,65 (ultimo 2018 was dat: 1,8).

Vermogensniveau
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 
bedraagt eind 2019 40,7%. Ultimo 2018 was dit 39,5 %. 
De vermogensratio (eigen vermogen gedeeld door totaal 
opbrengsten) bedraagt 13,7 % tegen 12,6% eind 2018. 

Het positieve resultaat van 2019 komt ten gunste van het eigen 
vermogen. De vermogenspositie blijft, ondanks het positieve 
resultaat, 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 
noodzakelijk voor het op kunnen vangen van tegenslagen en  
voor verwachte (inhaal) investeringen in ICT en collectieve voor-
zieningen in 2020 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.

Productie
Het aantal verleende uren ADL-assistentie is licht gestegen in 
2019 t.o.v. 2018 (+ 5.750 uur, 0,4%). In 2018 was er sprake 
van een daling van 1,85% t.o.v. 2017. Hiermee is de eerdere 
verwachting uitgekomen dat de vraag van de cliënten in 2019  
zou stijgen, maar zijn er in 2019 nog steeds minder uren  
geleverd (36.510 uur) dan het in het kader van de subsidie-
beschikking 2019 te declareren maximaal aantal uren over dat 
jaar, waardoor een deel van het voorschot terugbetaald wordt in 
2020. 

Productiviteit
De productiviteit (het percentage van de op rooster ingezette 
personeelsuren dat daadwerkelijk bij de cliënt wordt gewerkt) is  
in 2019 licht gedaald naar 71,3% ten opzichte van het niveau 
over 2018 (71,8%). Net als in 2018 heeft de toenemende krapte 
in de formatie ons hierbij parten gespeeld (met onder andere als 
gevolg hogere wachttijden dan wenselijk).
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Verwachtingen
Voor 2020 is een begroting opgesteld met een positief resultaat, 
net zoals dat voor 2019 was voorzien en is gerealiseerd (als 
gevolg van vrijval voorzieningen). Het vervolg op de in 2019 
ingezette herinrichting van ICT en uitbreiding van de formatie 
ter ondersteuning van het primaire proces in 2019, alsmede de 
hoge kosten die gepaard gaan met de inzet van uitzendkrachten 
op grote schaal (als gevolg van personeelsschaarste) zorgen ook 
in 2020 voor een behoorlijke neerwaartse druk op het (begrote) 
resultaat. In 2020 wordt, in vervolg op 2019, verder ingezet op 
het realiseren van een nieuwe ICT-infrastructuur en applicaties 
om de teams beter te ondersteunen en efficiënter te kunnen 
werken.
De verwachting is dat de productie in 2020 zal stijgen als gevolg 
van toename van de zorgvraag en toename van het aantal 
cliënten in 2019.
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Hoofdzaken in cijfers (bedragen in € 1.000) 

   2019 2018 Mutatie
Exploitatiegegevens
Totaal bedrijfsopbrengsten (a) 96.549 92.654 3.895
Bedrijfslasten
- personeelskosten 88.523 83.697 4.826
- afschrijvingen 991 990 1
- overige bedrijfskosten 5.507 6.658 -1.150
Totaal bedrijfslasten (b) 95.021 91.345 3.676

Saldo Financiële baten en lasten (c) -27 -5 21
Netto resultaat 1.501 1.304 -197

Balansgegevens
Balanstotaal 32.432 29.689 2.743
Eigen vermogen 13.214 11.713 1.501

Overige informatie     
Uren ADL-assistentie (inclusief pgb) 1.467.114 1.459.649 +7.465
Aantal cliënten 1.342 1.312 +30
 
         
De jaarrekening 2019 is gepubliceerd en in te zien via www.fokuswonen.nl en www.jaarverslagenzorg.nl
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Risico’s

Financiering ADL-assistentie
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 subsidie-
regeling 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 tot en met 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.

De al enkele jaren bestaande krapte op arbeidsmarkt is ook 
in 2019 verder toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. 
Ondanks de door Fokus genomen maatregelen (sterke inzet 
op werving, goed werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden, 
opleidingsmogelijkheden vergroten) welke wel hebben geleid 
tot een betere beheersing van het probleem, kunnen we dit 
probleem niet oplossen. De druk op de aanwezige medewerkers 
is groot en dit heeft ook effect op het (gestegen) verzuim. 

In 2019 is het meerjaren strategisch beleidsplan opgesteld en 
tevens een ICT roadmap, welke op dit moment nog loopt.
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Coronavirus

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus begin 
2020 heeft geen gevolgen voor de jaarrekening van 
Fokus over 2019. Op de jaarrekening van 2020 is er 
een te verwachten effect als gevolg van een ‘tijdelijk’ 
verminderde dienstverlening aan cliënten vanaf medio  
maart 2020, hogere kosten van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en een verhoogd arbeidsverzuim. 
Door het ministerie van VWS is de toezegging gedaan die 
omzetdaling (gedeeltelijk) te compenseren. De liquiditeit 
van Fokus komt niet in gevaar als gevolg van een goede 
uitgangspositie voor wat betreft de  
liquiditeit en de maandelijkse 
bevoorschotting door VWS, 
die blijft gehandhaafd. 
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De heer M. Leers  Datum 1e benoeming 01-01-2018 - benoemingstermijn tot 01-01-2022

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
Lid  Dorpscollectief zorg en welzijn Riel  onbetaald
Voorzitter raad van toezicht 4kids2tell onbetaald
Voorzitter raad van toezicht SMC Tilburg onbetaald

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 (tot 01-08-2019)  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 (tot 01-05-2019) 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 1 Vervolg nevenfuncties raad van toezicht Fokus

De heer H.A.W.M. Brons  Datum 1e benoeming: 14-02-2019 - benoemingstermijn tot 14-02-2023

Eigenaar Hennie Brons Advies, Roosendaal  onbetaald
Lid raad van toezicht Stichting VRW betaald
Lid raad van toezicht Stichting Vitalis Woonzorggroep betaald
Vicevoorzitter raad van toezicht Stichting De Wever betaald
Vicevoorzitter raad van toezicht Stichting tot ondersteuning van De Wever onbetaald
Lid bestuur SWOOG onbetaald
Lid raad van advies TRANZO onbetaald

Inhoud

Voorwoord Jeroen Lambriks

Voorwoord Mike Leers

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Bijlagen

Overzicht nevenfuncties rvt

Lijst met gebruikte afkortingen

Colofon



Jaarverslag 2019 | Stichting Fokus Exploitatie

38/41

Bijlage 2 Lijst met gebruikte afkortingen

In het jaarverslag 2019 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
DAA = Directeur ADL-assistentie
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
HR = Human Resource management (voorheen Personeel 
  en Organisatie)
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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