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Samenleving steeds verder open, alertheid binnen 

Fokus extra belangrijk  
 

     
 

 

  

  

  

In de persconferentie van 15 februari kondigde het kabinet verdere versoepelingen aan. Fijn 
dat er steeds weer meer mogelijk is. En tegelijkertijd zien we binnen Fokus dat het nog 
steeds lastig blijft de roosters rond te krijgen. Dat betekent dat juist nu de samenleving 
steeds verder open gaat, we extra alert moeten zijn. Blijf daarom de richtlijnen zoals die 
binnen Fokus gelden goed naleven. In deze update gaan we kort in op wat de versoepelingen 

voor Fokus betekenen. 
  
Voortzetten dienstverlening ondanks onderbezetting groot compliment 
Het hoge aantal besmettingen zorgt nog steeds voor veel tijdelijke uitval van medewerkers. 

Desondanks lukt het meestal om de dienstverlening te kunnen blijven bieden, al dan niet 
dankzij de flexibiliteit van cliënten. En dat is een groot compliment waard voor iedereen! 

  
Zoals we al eerder schreven, is het soms nodig om medewerkers die eigenlijk in quarantaine 
zouden moeten (maar zelf niet positief getest zijn en/of geen klachten hebben), toch in te 
zetten. In die gevallen worden er extra voorzorgsmaatregelen genomen, zoals afstand 
houden in de ADL-eenheid en werken met een FFP2-mondneusmasker. Die maatregelen 
blijken goed te werken, want we zien in die gevallen dat er geen kruisbesmettingen hebben 
plaatsgevonden. Voor de continuïteit van de zorg aan alle cliënten verwachten we dat het 

ook de komende periode soms nodig zal zijn deze ADL’ers toch in te zetten. Dit gebeurt dan 
met de juiste beschermende middelen (FFP2-mondneusmasker). Of en zo ja welke 
medewerkers er in een dergelijke situatie worden ingezet, is uitsluitend ter beoordeling van 
de manager ADL-assistentie. 
  
Bijeenkomsten  
Het kabinet versoepelt onder andere het aantal mensen dat samen mag komen. Ondanks die 

versoepeling blijft binnen Fokus tot nader orde gelden dat bijeenkomsten waar mogelijk 

digitaal worden gehouden. Dat geldt voor bijvoorbeeld teamoverleggen en vergaderingen op 
de kantoren. Scholingsbijeenkomsten mogen waar nodig wel fysiek worden gehouden, met 
inachtneming van alle maatregelen (ventileren, de gehele tijd een chirurgisch mondkapje). 
  
Iedereen weer minimaal deel van de week fysiek op kantoor 

Het advies van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken is aangepast. In lijn daarmee 
geldt voor de medewerkers van beide Fokus-kantoren vanaf nu weer net als eerder de 
richtlijn dat iedereen minimaal een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig is. Je 
aanwezigheid op kantoor en thuiswerken wordt afgestemd tussen collega’s en 
leidinggevende. Op beide kantoren blijft gelden dat er onderling voldoende afstand gehouden 
moet worden en dat er voldoende moet worden geventileerd. Een mondkapje is in lijn met de 
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richtlijnen van de overheid op kantoor niet meer nodig, maar geef elkaar de ruimte. 
Uiteraard blijf je bij klachten thuis. Voor scholingsbijeenkomsten die op de kantoren (of 

elders) plaats vinden blijft het mondkapje wel verplicht, omdat er dan meestal onvoldoende 
afstand gehouden kan worden én de desbetreffende ADL’ers op een ander moment direct 
contact met de cliënten hebben. 
  
Mondkapjes blijven ook nu in dienstverlening en ADL-eenheid belangrijk  
Voor alle richtlijnen die binnen Fokus gelden verwijzen we graag naar de corona-

stappenplannen op website en medewerkersportaal. Naast het goed ventileren, een goede 
handhygiëne en alle overige maatregelen blijft ook het dragen van een chirurgisch 
mondkapje in de woning van de cliënt én in de ADL-eenheid (ook als je zit) voorgeschreven. 
Juist nu is dat extra belangrijk, om zo onnodige besmettingen te voorkomen. De ervaring 
heeft ons geleerd dat veel kruisbesmettingen juist in de ADL-eenheid plaatsvinden. Dat willen 
we graag voorkomen, zeker in deze periode waarin het al lastig genoeg is om de roosters 
rond te krijgen. 

  
15 maart volgende ‘weegmoment’ 

Het kabinet heeft aangegeven dat er op 15 maart weer een ‘weegmoment’ zal plaatsvinden. 
Rond die datum zullen we dan ook kijken wat dit betekent voor Fokus. Tot die tijd blijven de 
richtlijnen - zoals in deze update en in de stappenplannen aangegeven - in elk geval van 
kracht. 
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