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Nieuwsbrief Infokus verschijnt minimaal viermaal per jaar en wordt gestuurd naar 

alle cliënten van Fokus. Dit is nummer 7 (17 september 2021). Deze uitgave staat 

volledig in het teken van Fokus en corona. De tekst is ook als 'corona-update' op de 

website geplaatst.  

  

  
  

      
 

 Stap voor stap terug naar normaal, maar 

voorzichtigheid blijft belangrijk  
 

     
 

 

  

  

  

In de persconferentie van 14 september kondigde het kabinet nieuwe versoepelingen per 25 
september aan. Dat is goed nieuws, want het lijkt erop dat we in de samenleving stap voor 
stap terug gaan naar normaal. Toch blijft voorzichtigheid belangrijk. Als Fokus zijnde hebben 

we een extra grote verantwoordelijkheid voor zowel cliënten als medewerkers. Daarom 
blijven de meeste maatregelen zoals eerder afgekondigd ook na 25 september voorlopig nog 
kracht. Uiteraard bekijken we continue of en zo ja wanneer er afscheid van bepaalde 
maatregelen genomen kan worden. Alle maatregelen kun je vinden op de speciale 
coronapagina’s op onze website en het medewerkersportaal, in de corona-stappenplannen en 

hygiënerichtlijnen. In onderstaande update gaan we nader op de maatregelen in. 
  

Mondkapjes blijven verplicht bij dienstverlening binnen de 1,5 meter 
Voor alle dienstverlening binnen de 1,5 meter blijft voorlopig gelden dat de ADL-assistent 
een (medisch) mondkapje draagt! Dit is ook in lijn met de richtlijnen van RIVM en GGD. Het 
advies is om persoons beschermende middelen (zoals mondkapje) te blijven gebruiken 
omdat het bijdraagt aan het verminderen van het risico op (ongemerkte) verspreiding, zeker 
gelet op de mogelijk kwetsbare gezondheid van cliënten.  

  
Daarnaast geldt voor ADL-assistentie op 1,5 meter afstand of meer nog steeds dat indien een 
cliënt daarom verzoekt, de ADL-assistent een mondkapje draagt. Overigens kan de ADL-
assistent in dergelijke situaties er ook zelf voor kiezen wel een mondkapje te dragen. 
Respecteer daarin elkaars keuze! 
  
Geef elkaar de ruimte  

Vanaf 25 september wordt formeel afscheid genomen van de 1,5 meter-regel. We roepen 
iedereen op om elkaar wel de ruimte te geven en waar mogelijk afstand van elkaar te 

houden, in bijvoorbeeld de ADL-eenheid en op de kantoren. Als het niet nodig is, ga dan niet 
pal naast elkaar zitten of staan, maar houdt iets meer afstand. Geef elkaar dus de ruimte! 
  
Inzet FFP2-mondkapjes mogelijk aangepast 
De richtlijnen voor het gebruik van FFP2-mondkapjes zijn recent aangepast. We zoeken nu 

uit wat dit betekent voor de bestaande werkwijze binnen Fokus. Tot nader orde blijven onze 
richtlijnen daarom ongewijzigd en gelden de bestaande stappenplannen. 
  
Meer ruimte voor live bijeenkomsten en scholing 
De versoepelingen per 25 september geven meer ruimte om bijeenkomsten weer live/fysiek 
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te laten plaatsvinden. Dat geldt zowel voor bijeenkomsten op de kantoren én 
teamoverleggen, als voor scholingsactiviteiten. Uiteraard blijft het ook mogelijk om 

overleggen digitaal te houden. We zullen komende periode nader kijken hoe we de digitale 
mogelijkheden en live bijeenkomsten meer kunnen integreren. Indien de activiteiten weer 
live plaatsen, is het wel belangrijk alle basisregels goed na te leven en te zorgen voor 
voldoende ventilatie. Blijf daarnaast waar mogelijk elkaar de ruimte geven. 
  
Overige maatregelen ongewijzigd 

De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven voorlopig ongewijzigd. Dat betekent 
concreet: 

• Kantoormedewerkers zijn in elk geval een deel van de week fysiek op kantoor 
aanwezig. De aanwezigheid op kantoor en thuiswerken wordt met collega’s en 
leidinggevende afgestemd. 

• Persoons beschermende middelen worden centraal ingekocht en via de regionale 
depots verder over de Fokusprojecten verspreid. 

• De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht. 

• Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, 
voldoende ventileren. 

Vragen naar vaccinatiestatus?  
Tijdens de persconferentie ging het kabinet ook in op het al dan niet mogen vragen naar de 
vaccinatiestatus van medewerkers in de zorg. Wij beseffen ons dat dit een onderwerp is dat 
tot veel discussie kan leiden. Het kabinet komt op dit punt nog met aanvullende informatie. 
Dat wachten wij in elk geval af. Wij zullen in elk geval altijd de persoonlijke keuzevrijheid en 

privacy van medewerkers en cliënten blijven respecteren. Tegelijk kan het voor een veilige 
dienstverlening en een voldoende bezetting van belang zijn om met elkaar over dit 
onderwerp in gesprek te gaan. In de praktijk gebeurt dit binnen veel teams al op prima 
wijze. Daarbij is het belangrijk elkaar te blijven respecteren. 
  
Zorgbonus aangevraagd  

Zoals al eerder gecommuniceerd heeft Fokus de zorgbonus aangevraagd. Pas tegen het 
einde van het jaar is hierover meer informatie te verwachten. Uitbetaling van de bonus wordt 
in het laatste kwartaal van 2021 verwacht. Dan ook wordt de precieze hoogte van de bonus 

bekend. De bonus is aangevraagd voor dezelfde groepen medewerkers als voorgaande keer. 
Het betreft de medewerkers in het primair proces (de dagelijkse dienstverlening en de direct 
ondersteunende collega's). Het gaat dan zowel om medewerkers met een 
arbeidsovereenkomst voor (on-) bepaalde tijd, uitzendkrachten, gedetacheerden als ZZP-ers 

werkzaam bij Fokus in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021. Ook ADL-assistenten 
waarvan de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd komen in aanmerking. Bij 
uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers geldt wel dat zij in de periode van 1 oktober 
2020 tot 1 juni 2021 minimaal 50% van die periode voor Fokus werkzaam moeten zijn 
geweest. Zodra we meer weten melden we dat. 
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