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INTERVIEW
In een gesprek over 2021 met bestuurder Marco van
Es, voorzitter Alyda Griffioen van de Cliëntenraad Fokus (CRF) en vice-voorzitter/secretaris Jolanda Wieringa van de Ondernemingsraad Fokus (OR) gaat het
natuurlijk al snel over corona en over de krapte op de
arbeidsmarkt. ‘We zijn het jaar als het gaat om corona
volgens mij goed doorgekomen, maar het werd door
de combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt wel
steeds moeilijk vol te houden,’ zo stelt Alyda. Jolanda
spreekt van een pittig jaar. Marco herkent dat: ‘Er is op
momenten veel gevraagd van de flexibiliteit van cliënten en medewerkers en ik ben onder de indruk dat ondanks de situatie alles volbracht is’. Een gesprek over
Fokus en 2021 met drie bevlogen mensen.
Voor bestuurder Marco van Es was 2021 hoe dan ook een
bijzonder Fokusjaar, aangezien hij in mei van het jaar als
nieuwe bestuurder aantrad. Marco: ‘Ondanks corona heb
ik gelukkig in mijn kennismaking de nodige locaties kunnen
bezoeken en heb ik veel cliënten en medewerkers mogen
spreken. En dan kan ik niet anders dan zeggen dat ik trots
ben dat ik hier mag werken. En ondanks alle uitdagingen
op gebied van corona en arbeidsmarkt hebben we als
organisatie op verschillende vlakken best mooie stappen
kunnen zetten. Maar natuurlijk domineerden die twee
thema’s wel 2021. En dat heeft mij doen beseffen dat je als
organisatie altijd moet zorgen dat de basis op orde is, zodat
je onverwachte situaties zoals door corona ontstonden beter
aan kunt. Natuurlijk is dat een complex proces. Het begint
altijd bij het in je achterhoofd houden waarom we hier als

Fokus zijn, waarom het zo fijn is om met zorg van Fokus te
wonen en te leven, of om bij Fokus te werken. Dat moet bij
alles het uitgangspunt zijn!’
Dat is een vraag die Alyda en Jolanda wellicht als geen
ander kunnen beantwoorden. Waarom Fokus, Alyda? ‘Fokus
is wat mij betreft de ultieme vorm van zelfstandigheid en
eigen regie als het gaat om wonen en leven en dat tref je
in deze vorm nergens anders aan,’ zo reageert ze. ‘Je kunt
je eigen leven leiden, met je eigen verantwoordelijkheden,
met ondersteuning op die momenten dat je dat nodig hebt,’
vervolgt ze. Jolanda geeft vervolgens aan waarom zij actief is
als ADL-assistent: ‘Als ik Alyda hoor is dat precies waarom ik
mijn werk doe. Ik vind het prettig dat te kunnen betekenen
voor een medemens wat ze nodig hebben. Ik noem het ook
liever geen cliënten. Het zijn mensen, die bij sommige zaken
wat hulp nodig hebben’.
Toch stond juist dat wat Fokus zo bijzonder maakt door
corona en de krapte op de arbeidsmarkt in 2021 behoorlijk
onder druk, zo erkennen Marco, Jolanda en Alyda. Door
een combinatie van de krapte op de arbeidsmarkt en
uitvallende medewerkers door corona was het soms lastig
de roosters rond te krijgen en werd er een beroep gedaan
op de flexibiliteit van cliënten en medewerkers. ‘Als CRF
hebben we veel signalen van cliënten gekregen die het
zwaar hebben gehad. Cliënten vonden het vooral lastig en
zwaar dat er niet altijd of pas laat overleg plaatsvond met
hen, zeker als het nodig was om flexibel te zijn,’ zo vertelt
Alyda. Jolanda geeft aan dat sommige medewerkers zichzelf
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INTERVIEW

soms wat voorbij liepen: ‘Het was een pittig jaar’. Signalen
die Marco onderkent. En die hem extra dankbaar maken
‘dat we de boel draaiende hebben weten te houden’. Marco
vervolgt: ‘Het belangrijkste zijn onze mensen: onze cliënten
én onze medewerkers. De communicatie en wederzijdse
verwachtingen moeten voor iedereen helder zijn, dat leer ik
ook uit de woorden van Alyda en Jolanda. Hoe kom je nader
tot elkaar, hoe kun je samen zorgen dat iedereen tevreden is,
dat is en blijft onze uitdaging’.
Corona had ook positieve kanten, zo stelt Jolanda: ‘We
hebben enorme stappen gezet in online werken, ook op
de werkvloer. Dat moeten we behouden. De keren dat we
elkaar weer even live konden treffen voelden nu extra fijn.
Bovendien ontstond vaak het gevoel van even samen de
schouders eronder zetten en dat voelde ook fijn’. Alyda vult
aan: We hebben het, ook als cliënten, volgehouden, met
alle haken en ogen daarbij. Dat vraagt wel om evaluatie
uiteraard, om te kijken wat er goed ging en wat er beter

kan en moet. Maar samen hebben we het toch gered’. Dat
gevoel van saamhorigheid en de betrokkenheid is ook wat
Marco benoemt als positief aan corona.
Maar 2021 was meer dan alleen arbeidsmarktproblemen en
corona. Marco: ‘We hebben in 2021 een mooie start gemaakt
met het traject om te komen tot een herijking van onze missie
en visie. En dat in co-creatie met medewerkers en cliënten.
Samen dus! Verder hebben we als managementteam een
jaarplan uitgewerkt met vijf speerpunten, zodat we onze
inspanningen meer gericht in kunnen zetten. Daarover in het
jaarverslag over 2022 meer. Verder hebben we op gebied van
het werven van nieuwe medewerkers stappen gezet.’ Ook
de cliëntenraad en ondernemingsraad hielden zich met verschillende onderwerpen bezig. Alyda: ‘Er zijn verkiezingen
geweest en de nieuwe raad, met vijf nieuwe leden, is in
december 2021 van start gegaan. We zijn verder gestart
met cliëntenpanels en polls. We werken er aan om nog
laagdrempeliger voor cliënten te worden, willen ook meer
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INTERVIEW
verbinden. We zijn op de goede weg denk ik,’ zo stelt Alyda.
Ook de OR hield verkiezingen in 2021. Jolanda: ‘Er zijn acht
nieuwe OR-leden begonnen, we hebben op verschillende
vlakken onze stem laten horen. We hebben denk ik als OR
grote stappen gemaakt als volwaardige gesprekspartner
van de bestuurder, een contact dat ook in alle vertrouwen
wederzijds groeit’.
Een gesprek over 2021 gaat al snel ook over de verdere
toekomst. Jolanda: ‘Als werkgever moet je werken aan het
binden en boeien, om medewerkers langer te behouden.
Dan kun je beter een storm aan.’ Alyda heeft op dat vlak een
droom: ‘Het lijkt me mooi als ADL-assistent een te benijden
beroep wordt. Het werk heeft zoveel impact op het leven
van een cliënt, daar mag een ADL’er trots op zijn. De trots op
het beroep kan het onderscheid maken op de arbeidsmarkt.
Dat gun ik Fokus, cliënten én ADL-assistenten’. Het sluit aan
bij de visie van Marco: ‘Ook tijdens de werkconferentie over
werven van medewerkers die we in 2021 hebben gehouden
kwam naar voren dat we meer vanuit het waarom, vanuit
het verhaal van Fokus moeten werven. Het onderscheidende
willen we meer centraal stellen’.
Het laatste woord is aan de bestuurder die in 2021 begon.
Marco: ‘Ik merk bij iedereen, medewerkers en cliënten, een
enorme drive om voor het goede te willen gaan. Ik ben dan
ook blij dat ik voor zo’n unieke organisatie mag werken. Ik
hoop dat we later 2021 zien als een wake-up-call om de
basis op een aantal punten verder te versterken. Er blijft
voldoende werk aan de winkel, maar tegelijkertijd is het
Fokusconcept al bijna vijftig jaar ijzersterk’.
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INTERVIEW
Voorzitter Mike Leers van
de raad van toezicht:

’Ik wil beginnen met een compliment, want
er is met z’n allen een topprestatie geleverd’

Als voorzitter van de raad van toezicht volgt Mike Leers
het reilen en zeilen binnen Fokus natuurlijk op de voet.
Toch was dat in 2021 soms wat lastiger, omdat corona
de gebruikelijke werkbezoeken aan Fokusprojecten in
het land onmogelijk maakten en er noodgedwongen
onderling vooral online contact was. ‘Tijdens projectbezoeken komt normaal gesproken echt van alles aan
bod en dat persoonlijke contact moesten we nu missen helaas. Maar natuurlijk kregen we de belangrijkste
ontwikkelingen wel mee. En dan wil ik graag beginnen
met een compliment, want er is met z’n allen echt een
topprestatie geleverd. Ondanks alle uitdagingen in de
bezetting van de teams kregen we het redelijk goed
voor elkaar, met creatieve oplossingen, door een aantal
stappen harder te lopen, door diensten over te nemen.
En dat alles om de cliënt te kunnen blijven dienen. Tegelijk droegen ook cliënten hun steentje bij, door mee
te denken over oplossingen en door zich flexibel op te
stellen. Mooi om te zien,’ zo blikt Mike terug op 2021.

Mike Leers
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INTERVIEW
Naast de gebruikelijke taken die de raad van toezicht in een
jaar uitvoert, was de start van 2021 extra intensief. Bestuurder Jeroen Lambriks had eind 2020 zijn afscheid per 1 februari 2021 aangekondigd en dus moest er een opvolger
worden aangesteld. Mike: ‘We hebben in goed overleg met
de ondernemingsraad en cliëntenraad en in goede gesprekken met het managementteam een gemeenschappelijke sollicitatiecommissie samengesteld. Daar hecht ik veel waarde
aan. Een goed verlopen traject, waarbij ik heel content kon
vaststellen dat we het unaniem eens waren over de meest
geschikte kandidaat. Dat heeft dan ook geleid tot de benoeming van Marco van Es als nieuwe bestuurder per 1 mei
2021’. In de periode van 1 februari tot 1 mei fungeerde Astrid Boere als interim bestuurder. ‘Ze heeft het, in moeilijke
omstandigheden, geweldig goed gedaan,’ zo concludeert
Mike tevreden.
Maar naast de benoeming van de nieuwe bestuurder ziet
ook de raad van toezicht 2021 vooral als het jaar van corona
en de krapte op de arbeidsmarkt. Mike: ‘We dachten van
corona af te zijn, maar het kwam terug en hoe. Er zitten letterlijk allerlei stekels aan dat virus. Veel medewerkers die tijdelijk niet inzetbaar waren, de zorgen van cliënten over hun
gezondheid en ga zo maar door. We zagen het verzuim stijgen en in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt ging
het piepen en kraken, zeker in de vakantieperiode. En dan is
het dus zoals ik al zei een topprestatie van een ieder dat het
gelukt is om de dienstverlening door te laten gaan en daarbij
onveilige situaties te voorkomen. De coronamaatregelen bleken goed te werken, met ook continue actuele en goede
communicatie daarover’.

Wat de krapte op de arbeidsmarkt betreft heeft Mike een
grote wens. ‘Het belangrijkste is om de achterdeur dicht te
houden, want een te groot deel van de instroom gaat te snel
weer weg. Dat roept de vraag op of de sollicitant voldoende
weet wat Fokus is. Het vraagt verder om een goede opvang
en begeleiding van nieuwe medewerkers in het team.’
Ander belangrijk thema in 2021 was de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening. ‘Ook daarover waren we in gesprek met zowel medewerkers als cliënten. Zeer waardevolle contacten,’ zo schetst Mike. ‘Het gaat bij dit thema ook
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INTERVIEW
om een goede balans tussen de autonomie van cliënten en
hun eigen regie aan de ene kant, en de professionaliteit van
de medewerker aan de andere kant. Dat laatste wordt ook
steeds belangrijker. De relatie tussen cliënt en medewerker
is echter het allerbelangrijkste. Zeker als je ziet dat mensen
veranderen. En de zorgvraag van cliënten zich dus ook ontwikkelt. Een deel wordt ouder en vraagt wellicht meer en andere soorten zorg. Jongere cliënten komen juist met andere
verwachtingen binnen. Dat vraagt om professionaliteit van
de medewerker. Die veranderde wensen en vragen zijn ook
onderdeel van het traject dat moet leiden tot een herijking
van de missie van visie van Fokus’.
Corona zorgde ervoor dat binnen Fokus sinds 2020 veel
meer online gewerkt wordt, voor zover dat gaat om zaken
die niet meteen de dagelijkse dienstverlening betreffen. ‘Uit
chaos ontstaat soms iets fraais,’ zo stelt Mike. Hij vervolgt:
‘De enorme versnelling van de digitalisering is goed. Het levert veel gemak op. De verdere ontwikkeling van de ICT binnen Fokus in het kader van de IV-roadmap is belangrijk. ICT
moet het dagelijkse werk makkelijker maken voor de mensen en daarbij moeten de mensen meegenomen worden’.
Zo besluit de toezichthouder zijn terugblik op een enerverend jaar. ‘We kunnen ondanks alle ellende met dankbaarheid en trots terugkijken. We blijken met elkaar heel flexibel te kunnen zijn. En we zijn niet alleen maar gaan rennen,
maar gingen soms ook in alle rust de opties afwegen, om
daarna de juiste keuzes te maken én het vervolgens samen
te gaan doen. Daarbij hielden we elkaar figuurlijk vast. Laten
we dat koesteren.’
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12x Fokus
in 2021
In de 12 maanden van 2021 werden
naast de dagelijkse dienstverlening
door de ADL’ers aan onze cliënten
tal van projecten opgepakt. De
belangrijkste ervan komen in dit
jaarverslag aan bod. We beginnen
graag met 12x Fokus in 2021:
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3

Helaas was ook in 2021 corona
een belangrijke factor. Maatregelen
moesten soms worden opgeschaald
en dan weer afgeschaald. Via Fokus
konden de ADL’ers met voorrang
worden gevaccineerd (maar wel alleen
als ze dat zelf wilden). Bovendien
kregen ook de zorgmedewerkers van
Fokus de zorgbonus uitgekeerd. Door
de enorme inzet van medewerkers
én dankzij de flexibiliteit van cliënten
konden we samen deze moeilijke
periode goed doorkomen!

Zowel de Ondernemingsraad (OR)
als de Cliëntenraad Fokus (CRF)
hielden verkiezingen en begonnen
in 2021 met een vernieuwde raad.

Het thema van 2021 is de krapte op
de arbeidsmarkt. Er werd volop
ingezet op online activiteiten om
nieuwe medewerkers te werven.
Zo deden we mee aan de online
Ontdek-de-zorg-week, realiseerden
we een grote online campagne
en organiseerden we regelmatig
online bijeenkomsten. Om elkaar te
inspireren en te kijken wat we nog
meer en wat we anders kunnen
doen werd er bovendien een
werkconferentie georganiseerd, met
deelname van zowel medewerkers als
cliënten.

In mei begon Marco van Es als
nieuwe bestuurder van Fokus.
Hij begon enthousiast en maakte
meteen kennis met veel cliënten en
medewerkers. Marco volgde de naar
Amstelring vertrokken Jeroen Lambriks
op. Tussendoor nam Astrid Boere de
rol van bestuurder op interim-basis
over tussen 25 januari en 1 mei.

5
Nr. 8 – Medewerkers kregen op de dag
van de zorg een fruitige verrassing.

10

4

In Emmeloord wordt door woningcorporatie Mercatus nieuwbouw
gerealiseerd en verhuist het bestaande
Fokusproject in de nabije toekomst.
In 2021 werd hiertoe het definitieve
besluit genomen.
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6

9

Volop werk aan de winkel op
gebied van ICT. In het kader van de
IV-roadmap werd onder andere
Fokus-HRM in gebruik genomen,
waardoor de loonstrook in vervolg
digitaal beschikbaar is. Ook de BI-tool
voor managementinformatie werd
vernieuwd en er werd gewerkt aan
de veiligheid van onze systemen. Zo
stelden de medewerkers MFA in.

In juni gebruikten we op social media
een speciaal regenboog-logo, om
te onderstrepen dat wij vinden dat
iedereen mag zijn wie die wil zijn!

7
Er werd een tevredenheidsonderzoek onder cliënten
uitgevoerd.

8
In het voorjaar brachten we onze
cliënten een vrolijke lentegroet,
waarbij elk ADL-team dat zelf vol
enthousiasme invulde. Medewerkers
kregen op de dag van de zorg een
fruitige verrassing.

Nr. 10 – FysiekFabriek tijdens
de Dutch Design Week

10
De FysiekFabriek presenteerde zich
op de Dutch Design Week. Bovendien
werden lokaal weer enkele mooie
producten bedacht en ontworpen.
Fokus en FysiekFabriek gingen in 2021
in gesprek over de toekomst ervan.
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Deze opsomming is niet volledig, maar
het geeft een goed beeld van 2021. En
het vertelt dat er op tal van manieren
hard wordt gewerkt om de missie en
visie van Fokus waar te maken.
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Nr. 11 – Online praten over
missie en visie van Fokus

11
Het traject om tot een herijking van
de missie en visie van Fokus te komen
werd in 2021 gestart met een reeks
inspirerende online bijeenkomsten,
waarin medewerkers en cliënten met
elkaar in gesprek gingen over de
toekomst van Fokus.

12
Hard gewerkt werd er tot slot ook aan
het vernieuwen van de interne ADLopleiding. Er werd een vooropleiding
ontwikkeld, die nieuwe ADL’ers dus
volgen voordat ze in de praktijk aan de
slag gaan. In 2022 volgt een pilot.
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INTERVIEW
Margriet van Slochteren (cliënt):

‘Fokus zorgt dat ik vrij ben
hoe ik mijn dag ga indelen’
Wie?

Wat waren het hoogte- en dieptepunt van 2021?

Margriet van Slochteren (60 jaar) uit Groningen

Ik heb niet echt hoogte- of dieptepunten. Wel zat de
privacywet mij een beetje in de weg. De keren dat er
binnen het project sprake was van corona gaf dat soms
onzekerheid, bijvoorbeeld of je in de buurt was geweest
van degene met corona. Dat leverde stress en ongemakkelijke situaties op. Corona is iets waar we allemaal mee
te maken hadden en hebben, waarom er dan niet gewoon
over spreken, als het kan en op prijs wordt gesteld door
cliënt of ADL’er?

Hoe lang ben je al cliënt van Fokus?
Interviews
• Marco van Es, Alyda Griffioen
en Jolanda Wieringa
• Mike Leers
• Margriet van Slochteren
• Rita Hulsebosch
• Manon van den Heuvel
• Astrid Boere, Rianne Cuppen
en Berti Beukema
• Tieno van der Velde
• Angela Maas
• Martijn Ubbink
• Susan Berben - Wijers
• Viola Baas
• Melanie van Harselaar
• Marleen van Gerven
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Op mijn 20e ben ik in een Fokuswoning gaan wonen. Dat
was een hele bewuste keuze. Ruim veertig jaar dus al, en
ik moet er niet aan denken ooit afhankelijk te worden van
een andere manier van hulp.

Wat betekent Fokus voor jou in het dagelijks
leven?
Dat ik vrij ben in hoe ik mijn dag ga indelen, wanneer ik
opsta, douche, mijn jas aan wil om naar buiten te gaan
et cetera. Dat ik elke dag opnieuw mag kiezen, op het
moment zelf, zonder het maken van een afspraak. Dat ik
de regie heb over hoe ik graag geholpen wil worden. En
zeker net zo belangrijk, dat ik zelf verantwoordelijk ben.

Hoe kijk je terug op 2021, en hoe heb je de
dienstverlening van Fokus ervaren?
Prima. Je kon makkelijk informatie vinden over alle coronamaatregelen en mijn leven kon gewoon doorgaan.

Wat kan Fokus leren van 2021?
Dat we het samen moeten doen. Dat we ons niet moeten
verschuilen achter regelgeving en protocollen. En dat we
altijd als eerste moeten kiezen voor open communicatie.

Hoe gaan we ons 2021 later herinneren?
Dat bij Fokus alles dankzij goede maatregelen al snel
gewoon doorging en tot het normale ging behoren.
En voor mezelf, dat ik veel heb georganiseerd wat niet
door kon gaan of aangepast moest worden.
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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 cliënt-gestuurde dienstverlening
met gescheiden financiering van wonen en zorg. De toenmalige
staatssecretaris Bussemaker kenschetste in 2009 de ontwikkeling
van het 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 Stichting
Fokus Exploitatie (verder ingekort tot: Fokus). Naast Stichting
Fokus Exploitatie bestaat Stichting Fokus. Deze oorspronkelijke
moederstichting, die het van oorsprong Zweedse Fokusconcept
in het Nederland vanaf de jaren zeventig introduceerde en verder
ontwikkelde, fungeert als steunstichting voor de activiteiten van
Fokus Exploitatie. De activiteiten van 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 2021.
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INTERVIEW
Rita Hulsebosch (ondersteuner/ADL’er):

‘Trots dat we alles toch weer
voor elkaar kregen’
Wie?
Rita Hulsebosch

Hoe lang werk je al voor Fokus en wat doe je?
Interviews
• Marco van Es, Alyda Griffioen
en Jolanda Wieringa
• Mike Leers
• Margriet van Slochteren
• Rita Hulsebosch
• Manon van den Heuvel
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Ik werk sinds oktober 2019 voor Fokus en werk momenteel
als ondersteuner op de projecten in Leiden, Purmerend en
Zoetermeer Rokkeveen.

Wat betekent Fokus voor jou?
Ik ben blij met Fokus als mijn werkgever en sta volledig
achter de missie en visie.

Wat denk jij dat Fokus in het algemeen en jij in
het bijzonder voor de cliënt betekent?
Als ik vanuit mijn werk als ADL’er beredeneer, dan geeft
Fokus hen de mogelijkheid om zelfstandig te wonen en te
leven, en dat is een groot goed.

Hoe kijk je terug op 2021, wat voor jaar was het
voor Fokus en voor jouw project (-en)?
Voor mij persoonlijk was het een bewogen jaar doordat ik
om fysieke redenen afscheid moest nemen van het ADLwerk en daarmee deels ook van cliënten en medewerkers

van Leiden. Op de projecten zelf was het gewoon zwaar
door corona, alle extra regels, de uitval van collega’s, werken
in beschermende kleding et cetera. Maar ook discussies
onderling, bijvoorbeeld over wie zich wel of niet liet
vaccineren, maakten het soms lastig en riepen vragen op.

Wat waren het hoogte- en dieptepunt van 2021?
Hoogtepunt voor mij persoonlijk is de mogelijkheid die ik
heb gekregen om als (teamtaak) ondersteuner aan de slag te
gaan. Elke dag was het in de ADL-eenheid een hoogtepunt
als er toch weer een collega extra wilde werken, en we alles
toch weer voor elkaar kregen. Dieptepunt was het hoge
ziekteverzuim, ook door de toegenomen werkdruk.

Wat kan Fokus leren van 2021?
Blijf in contact met de werkvloer! Communiceer transparant.
Er wordt veel gevraagd van de teams in het algemeen en in
zo’n crisis komt dat duidelijk naar voren.

Hoe gaan we ons 2021 later herinneren?
Als een zwaar jaar dat we door onze enorme inzet overleefd
hebben.

Jaarverslag 2021 | Stichting Fokus Exploitatie

12x Fokus in 2021
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2
Profiel van de organisatie

Algemene gegevens
Missie
Rechtsvorm en organisatiestructuur

Algemene gegevens

Kerngegevens

Naam verslag leggende 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

2020 in cijfers
Samenwerkingsrelaties

Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen
Colofon
Interviews
• Marco van Es, Alyda Griffioen
en Jolanda Wieringa
• Mike Leers
• Margriet van Slochteren
• Rita Hulsebosch
• Manon van den Heuvel
• Astrid Boere, Rianne Cuppen
en Berti Beukema
• Tieno van der Velde
• Angela Maas
• Martijn Ubbink
• Susan Berben - Wijers
• Viola Baas
• Melanie van Harselaar
• Marleen van Gerven

16

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.
Eind 2020 is een traject gestart om de missie en visie te
actualiseren. Dit traject wordt naar verwachting in de loop
van 2022 afgerond.
Zie ook hoofdstuk 1 voor een korte uitleg van het concept.
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Rechtsvorm en organisatiestructuur
Stichting
De rechtsvorm van Fokus is die 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 samenwerkingsovereenkomsten gesloten
met woningcorporaties, de eigenaren van de met rijkssubsidie
gebouwde Fokuswoningen. Fokus is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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 goedkeuring nodig
van de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden
en houdt toezicht op het bestuur, 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 ADLassistenten. Het team is, samen met het management en de
coaches, verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening
aan de cliënten en 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 van de desbetreffende regio. De projecten
zijn verdeeld in twee regio’s, te weten Noord, oost en zuid
Nederland en Midden/west Nederland, elk met een eigen directeur
ADL-assistentie. Het organogram ziet er als volgt uit.
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Salarisadministratie

Adviseur HR
Directeur HR
Medewerker HR

Receptie

Fokusacademie
Opleidingsfunctionaris
Assistent opleidingen
Directeur I&A
Januari 2022

ICT

met managementassistent (-en)

Een evaluatie van een beknopte structuurwijziging uit 2019 heeft
eind 2021 voor enkele aanpassingen in het organogram gezorgd.
De formatie van de directie ADL-assistentie werd teruggebracht
van 3 naar 2 fte, de functie van manager I&A werd gewijzigd
in directeur I&A, het consultatieteam werd opgeheven en de
managementassistenten vallen in het vervolg rechtstreeks onder
het MT-lid waarvoor ze werken.

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.
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Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz 2018) kent Fokus de Cliëntenraad Fokus (CRF).
De ondernemingsraad (OR) is verantwoordelijk voor de
medezeggenschap 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-uitvoeringsorganisatie
CIBG bekend als organisatie met toelatingen voor ADL-assistentie,
persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. 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
Fokuswoning. 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 ademhalings-

ondersteuning 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 tijdsafspraken 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 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
kleinschalige 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 Fokusconcept in werkwijze/
beleid, werkhouding en gedrag van Fokusmedewerkers.
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De assistentieverlening door Fokus is voor de cliënt contractueel
verbonden met het huren van de Fokuswoning. Dat verband is
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen woningcorporatie en Fokus, in een aanhangsel bij de huurovereenkomst
tussen woningcorporatie en cliënt, in de subsidieregeling ADLassistentie (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 de
cliënt voor het verkrijgen en voor Fokus van het declareren van de
ADL-assistentie.
Financiering ADL-assistentie
De financiering loopt via een in de Wlz verankerde subsidieregeling;
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de Subsidieregeling ADL-assistentie. Deze subsidieregeling, 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 (ZIN). 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 ZiN is bepaald aan de hand van het
door VWS vastgestelde subsidieplafond voor enig jaar. Met VWS
zijn meerjarenafspraken gemaakt over de ontwikkeling van het
subsidieplafond. Ook het uurtarief is door VWS in de regeling bepaald.
Op basis van de verleende subsidie ontvangt Fokus maandelijkse
voorschotten. 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. ZiN stelt een controleprotocol voor
de accountantscontrole vast.
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Eind 2021 zijn er 99 Fokusprojecten.
Die Fokusprojecten samen bevatten 1.402 woningen.
Eind 2021 heeft Fokus 1.331 cliënten.
In 2021 zijn in totaal 1.447.614 uren ADL-assistentie
geleverd (2020: 1.473.471). Dit is exclusief 3.157 uren
assistentie die verleend werden aan pgb-houders
(2020: 3.936).
• Eind 2021 werkten er 2.418 mensen bij Fokus (2020:
2.505). Uitgedrukt in fte’s is dit 1.526 (2020: 1.566).
• De som van de bedrijfsopbrengsten bedroeg in 2021
€ 102.926.837 (2020: € 107.201.733). Dit bedrag is
inclusief de uitbetaalde zorgbonus.

•
•
•

•
•

Samenwerkingsrelaties
Fokus werkte in 2021 met een groot aantal organisaties samen,
waarvan de belangrijkste:
• Woningcorporaties zijn de eigenaren 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 voor-

•

•

zieningen zijn naar hun aard eigendom van de woningcorporatie.
Fokus heeft structurele samenwerking met alle vier Centra voor
thuisbeademing (CTB’s) in Nederland.
Met de firma Terberg is een contract gesloten over onderhoud
en reparatie van de alarm-intercomsystemen in de Fokusprojecten, het cruciale communicatiesysteem tussen cliënt en
ADL-assistent(en).
De Arbodienst fungeerde in 2021 als contractpartner voor de
uitvoering van de taken van een arbodienst.
Jaarlijks wordt met de vakorganisaties FNV en CNV onderhandeld over een nieuwe Fokus-cao.
Fokus is lid van de werkgeversvereniging AWVN, ter ondersteuning van het cao-proces, de uitvoering van de functiewaardering 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 subsidieregeling uit door te beschikken over subsidieverlening en
-vaststelling 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 ADLassistentie in 2021.
Fokus rapporteerde over een aantal eigen meldingen van
incidenten of calamiteiten of over bij de inspectie binnengekomen meldingen, aan de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd. Die procedures werden in alle gevallen afgerond. Met
de inspectie is regelmatig contact op bestuursniveau en werden
afspraken gemaakt over de vormgeving van het toekomstig
toezicht.
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Wat betekent Fokus voor jou in het dagelijks
leven?
Fokus betekent voor mij vrijheid, omdat ik mijn leven kan
leiden op de manier zoals ik dat wil. En dat ik hierdoor
kan deelnemen aan de maatschappij. Sinds ik in een
Fokuswoning woon, heb ik mij persoonlijk enorm kunnen
ontwikkelen. Doordat Fokus mij ondersteunt bij mijn ADLactiviteiten, wat voor mij de basis is om goed te kunnen
functioneren, kan ik mijn leven inrichten zoals ik dat prettig
vind en kan ik de rest van mijn dag invullen zoals ik dat zelf
graag wil, met de dingen die ik belangrijk vind. Ook stelt
Fokus mij in staat om een goede relatie te hebben met mijn
vriend, omdat ik voor mijn ADL-activiteiten niet afhankelijk
van hem ben.

Hoe kijk je terug op 2021, en hoe heb je de
dienstverlening van Fokus ervaren?
Ondanks de enorme toewijding van de ADL-assistenten
hebben we veel last gehad van het personeelstekort.
ADL’ers probeerden de assistentie zo goed mogelijk te
continueren en bovenal de eigen regie van de cliënt in
stand te houden, maar helaas heb ik het in 2021 teveel
ervaren als stressvol, gehaast en basaal. Simpelweg omdat
er soms niet meer in zat. Ik heb daarom helaas vaak een
beroep moeten doen op mijn partner, familie en vrienden
en dat heeft ook druk op die relaties gelegd.

Wat waren het hoogte- en dieptepunt van 2021?
Dieptepunt was de zomer. Vanwege personeelstekort,
ziekte en vakanties waren er veel gaten in het rooster en
daardoor lange wachttijden voor ons als cliënten. Afspraken
konden ook niet altijd nagekomen worden. Hierdoor
was het iedere dag onzeker hoe die dag zou verlopen
en of ik de activiteiten kon doen die ik op de planning
had staan. Dit gaf me veel stress en ik heb ook veel
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INTERVIEW

afspraken moeten afzeggen. Hoogtepunt op Fokusgebied
was de kennismaking met de nieuwe bestuurder Marco
van Es. Dat liet me vooral zien dat Fokus bovenal een
‘platte organisatie’ is met korte lijnen, waarbij de cliënt
centraal staat. Dat geeft me een fijn gevoel. Ook het
enthousiasme en de toewijding van alle aanwezigen op de
werkconferentie die over werving van nieuwe medewerkers
werd georganiseerd vond ik een hoogtepunt. Mooi om te
zien hoe enthousiast iedereen is over het Fokusconcept
en hoe graag iedereen de dagelijkse gang van zaken wil
verbeteren.

Hoe gaan we ons 2021 later herinneren?
Ik hoop dat we ons 2021 zullen herinneren als het jaar
waarin we veel geleerd hebben en waarin we een start
hebben gemaakt met het inrichten van een toekomstbestendig Fokus, waardoor cliënten nog jarenlang
zelfstandig kunnen wonen en eigen regie kunnen voeren.

Wat kan Fokus leren van 2021?
Dat het belangrijk is om met de tijd mee te gaan en
bijvoorbeeld ontwikkelingen in de zorg en op gebied van
de arbeidsmarkt/recruitment op de voet te blijven volgen,
zodat je daar op tijd op in kunt spelen, en niet achteraf als
het vaak al te laat is.
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Hoofdstuk 3
Bestuur, toezicht en medezeggenschap
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.

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 samengewerkt
met het managementteam. De bestuursbesluiten worden in een
register vastgelegd. In de statuten en governancedocumenten zijn
bepalingen opgenomen die belangenverstrengeling voorkomen.
De functie van voorzitter raad van bestuur is in 2021 door meerdere
personen vervuld.
Tot 25 januari 2021 functioneerde Jeroen Lambriks als bestuurder.
Hij vertrok in verband het aanvaarden van de functie van lid raad
van bestuur van Amstelring.
Van 25 januari 2021 tot 1 mei 2021 heeft Astrid Boere de rol van
waarnemend bestuurder (inclusief de statutaire bevoegdheden die
bij de rol van bestuurder horen) vervuld, na een door de raad van
toezicht ingewonnen advies van de OR en gehoord hebbende de
opvattingen van CRF en MT daarover. De raad van toezicht is Astrid
Boere erkentelijk voor de wijze waarop zij invulling heeft gegeven
aan deze rol. Na deze periode heeft Astrid Boere haar functie van
directeur ADL-assistentie regio Midden/west binnen Fokus weer
opgepakt.

Tegelijkertijd is in het eerste kwartaal van 2021 het traject voor de
werving van een nieuw bestuurder vorm gegeven. Samen met de
dagelijkse besturen van de cliëntenraad en ondernemingsraad en
een vertegenwoordiging van het managementteam is het profiel
van de nieuwe bestuurder onderwerp van gesprek geweest en
hebben deze vertegenwoordigers samen met een afvaardiging van
de raad van toezicht in de benoemingsadviescommissie de stappen
genomen die hebben geleid tot een unaniem advies om de heer
M. (Marco) van Es als enige benoembare kandidaat aan de raad
van toezicht voor te stellen. De remuneratiecommissie heeft het
gesprek over de arbeidsvoorwaarden binnen de Wet Normering
Topinkomens (WNT-2). succesvol afgerond.
Na het afronden van de procedure is de heer Marco van Es per
1 mei 2021 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van
Stichting Fokus Exploitatie. Hij vervulde in 2021 één nevenfunctie
als lid van de raad van toezicht van LOC Waardevolle Zorg.
De raad van toezicht is verheugd met de benoeming van Marco van
Es en ziet uit naar een prettige samenwerking. De raad van toezicht
zal daarin aandacht vragen voor de voorliggende uitdagingen van
Fokus die onderdeel vormen van en richting geven aan de opdracht
van de nieuwe bestuurder.

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
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functie onafhankelijk kunnen uitoefenen. De raad is samengesteld
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 voordracht van een selectiecommissie de
wordt gevormd door een afvaardiging uit de raad en de raad van
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 NVTZ. Deze beloning
blijft daarmee (ruimer) binnen de grenzen van de Wet Normering
Topinkomens (WNT-2).

In bijlage 1 zijn per lid van de raad van toezicht de hoofd- en
nevenfuncties, datum eerste benoeming en benoemingstermijn
opgenomen.

Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht was geheel 2021 als volgt samengesteld:
Mike Leers (voorzitter)
Cees Blomberg (plaatsvervangend voorzitter)
Hadewych Cliteur
Hennie Brons
Elly Dekker

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 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.

In de vergadering van 20 mei 2021 is met algemene instemming
Hadewych Cliteur herbenoemd als lid van de raad van toezicht van
Fokus voor een tweede termijn van vier jaar, tot 1 januari 2025.
Daarna is zij niet meer herkiesbaar.

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
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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 overlegvergadering
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 2021
De raad van toezicht keurde de volgende besluiten van de raad van
bestuur goed na advisering daarover door de diverse commissies
daar waar van toepassing:
• Vaststelling van WNT-indeling 2021 en de daarbij behorende
bedragen voor Fokus alsmede de vaststelling van de inschaling
van de nieuwe bestuurder.

• Kennisname van het Informatieplan 2021
• Kennisname van de bevindingen zoals deze zijn toegelicht
en verwoord door BDO in accountantsverslag 2020 Stichting
Fokus Exploitatie.
• Goedkeuren van besluit van waarnemend bestuurder tot vaststelling van jaarverslag en jaarrekening van stichting Fokus
Exploitatie over 2020. De waarnemend bestuurder werd
decharge verleend voor het gevoerde financiële en overige
beleid.
• Instemmen met besluit van waarnemend bestuurder geen
bestemmingsreserve aan de collectieve voorzieningen toe te
voegen.
• Instemmen met besluit van (waarnemend) bestuurder geen
reserve aanvaardbare kosten toe te voegen.
• Kennisname van de toelichting op de conceptbegroting 2022
en goedkeuring van besluit van raad van bestuur tot vaststelling
van de begroting 2022.
De raad van toezicht heeft in 2021 kwartaalgewijs gesproken
over samenvatting (financiële en kwalitatieve) resultaten, management dashboard, financieel overzicht, overzicht kengetallen,
meerjarenbeleid en de controllersnotitie (waaronder risicomanagement).
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Verder heeft de raad van toezicht in 2021:
• conform de daarvoor geldende governance een nieuwe
bestuurder geworven en benoemd.
• met een afvaarding van de raad van toezicht het functioneren
van de waarnemend bestuurder met de OR geëvalueerd.
• de (financiële) gevolgen van de pandemie voor cliënten en
medewerkers van Fokus gevolgd.
• de bespreking gevoerd van het jaarverslag, de jaarrekening
en de managementletter middels participatie via Teams door
de accountant van BDO in de voorbereidende audit commissie
en RvT-vergadering.
• zich frequent laten informeren over de voortgang van de
activiteiten uit het tweejarenplan 2021 – 2022.
• kennis genomen van besluiten van de raad van bestuur
over onder andere de visie op leren, contractvormen flexibele
inzet, proces melding IGJ en prisma onderzoek auditstructuur
2021, planning en control kalender 2021, besluit Teamtaken
en bestuursbesluit aangepaste IV-roadmap.
• kennis genomen van het concept en de activiteiten van de
FysiekFabriek als aanvulling op de activiteiten van Fokus.
• kennis genomen van waarnemingen van de bestuurder bij
de kennismaking met stakeholders als VWS, IGJ, ZiN, Nza,
concullega’s Ons Tweede Thuis, en SWZ Zorg.
• kennis genomen van onder andere de kaderbrief 2022 en
het kwaliteitsjaarverslag 2020.
• voor wat betreft de eigen honorering besloten deze aan laten
sluiten bij de normering als geadviseerd door de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in de zorg.
• kennis genomen van de update van de bezettingsproblemen
en de media-aandacht die dit heeft gekregen. Daarnaast heeft
de raad kennis genomen van het doel van de werkconferentie
Werving in navolging daarvan.

• op reguliere basis kennis genomen van de ontwikkelingen in
het project Herijking missie/visie.
• op reguliere basis kennis genomen van de evaluatie aanpassing
organisatiestructuur 2019 en het daaraan gekoppelde besluit
wijziging organisatiestructuur.
• de wijzigingen ten gevolge van de invoering de Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen beschouwd in het licht van de
governancestructuur van Fokus en geconcludeerd dat deze
daarmee in overeenstemming is.
• de eerste indrukken (100 dagen) van de nieuwe bestuurder
gehoord en daarop gereflecteerd.
• de voorbereidende besprekingen gevoerd met CRF en OR met
betrekking tot de herbenoeming van twee leden van de raad
• 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 ontwikkelingen bij de totstandkoming van de cao voor Fokus
• politieke ontwikkelingen op gebied van de ADL-clusterregeling
• problematiek op de arbeidsmarkt voor zorgorganisaties
• mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot het vastgoed
• de modernisering van het applicatielandschap & ICT-organisatie
binnen Fokus.
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Medezeggenschap
Cliëntenraad Fokus (CRF)
De cliëntenraad van Fokus bestaat uit twaalf leden, gekozen uit
en door de cliënten van Fokus. In 2021 werd er een cliëntenraadsverkiezing gehouden. Op 1 december werd de nieuwe
cliëntenraad geïnstalleerd.
Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
2018 (Wmcz 2018) heeft de cliëntenraad adviesrecht, instemmingsrecht, 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 een cliëntenpanel, de CRF-nieuwsbrief, de CRFwebsite, het forum, facebook en twitter. De cliëntenraad is lid van
LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap).
In 2021 vonden zes overlegvergaderingen met de bestuurder
plaats en een jaarlijks gesprek met leden van de raad van toezicht.
Mevrouw H. Cliteur was in 2021 op voordracht van de cliëntenraad
lid van de raad van toezicht van Fokus. Afgelopen jaar heeft de
cliëntenraad in zijn jaarlijks gesprek (15 december 2021) met de
raad van toezicht gesproken over het concept van eigen regie, het
missie/visie traject en over hoe zij de toekomst van Fokus zien.
Overige bijeenkomsten in 2021:
• Een afvaardiging heeft in 2021 regelmatig overleg gevoerd met
het Covid-beleidsteam van Fokus.

• Het dagelijks bestuur van de cliëntenraad heeft maandelijks
informeel overleg met de bestuurder
• Een afvaardiging van de cliëntenraad heeft twee keer in het jaar
overleg met de ondernemingsraad van Fokus.
• Drie leden van de cliëntenraad nemen structureel deel aan de
regionale kwaliteitscommissies van Fokus.
• Leden van de cliëntenraad zijn nauw betrokken bij het missie/
visie traject van Fokus.
• Leden hebben deelgenomen aan de werkconferentie rondom
de werving van medewerkers.
• Leden zijn aanwezig geweest bij een presentatie van
FysiekFabriek.
• De cliëntenraad volgt ieder jaar training op het gebied van
medezeggenschap.
• Er hebben verschillende overleggen plaatsgevonden in klein
verband met directeuren en bestuurder over een variatie aan
thema’s die het belang van de cliënten raken.
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Vaste onderwerpen die in de besprekingen met de raad van bestuur
aan bod komen zijn de ontwikkelingen in overheidsbeleid 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 gesprekken met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevoerd. Verder onderhoudt
de cliëntenraad contact met diverse politieke partijen.

Adviezen of instemming van de cliëntenraad in 2021:
• Instemmingsverzoek Fokus-protocollen
• Adviesaanvraag voorgenomen besluiten aanpassing organisatiestructuur Fokus
• Adviesaanvraag ethische commissie.

In 2021 zijn de volgende onderwerpen in de vergadering met de
raad van bestuur besproken:
• Gedurende het hele jaar is Covid onderwerp van gesprek
geweest met de raad van bestuur
• Herijking missie, visie en kernwaarden Fokus
• Benoeming nieuwe bestuurder
• Jaarverslag 2020 Stichting Fokus Exploitatie
• Tweejarenbeleidsplan Fokus 2021-2022
• Kaderbrief Fokus 2022
• Jaarverslag 2020 Klachtenbemiddeling
• Diverse teamtaken ADL-assistenten
• Projectplan integrale personeelsplanning (proeftuinen)
• Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO)
• Functie en rol gedragskundige
• Professionele ADL-assistentie
• Personeelskrapte en gevolgen daarvan voor cliënten
• Evaluatie besluit aanpassing organisatiestructuur Fokus
• Samenwerkingsovereenkomst (CRF-RvB) is besproken
en opnieuw vastgesteld
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Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad Fokus (OR) heeft in 2021 net als in 2020 te
maken gehad met het coronavirus en de maatregelen die daar het
gevolg van waren. Het dagelijks bestuur van de OR heeft regelmatig
corona-overleg gevoerd met de bestuurder en de Cliëntenraad
Fokus.
In februari 2021 zijn de verkiezingen geweest en is er een nieuwe
raad gekozen. Er zijn 8 leden herkozen en er zijn 5 nieuwe leden
gekozen. Op 1 april 2021 is deze raad gestart.
We hebben in januari 2021 als raad afscheid genomen van Jeroen
Lambriks en later kennisgemaakt met onze nieuwe bestuurder
Marco van Es.
In de zomer heeft een aantal vergaderingen live kunnen plaatsvinden,
maar daar kwam door corona al snel weer een einde aan. Alle
andere werkdagen en vergaderingen hebben we digitaal via Teams
gedaan. Helaas is door een ICT-storing de digitale jaarbijeenkomst
van de OR niet doorgegaan. De OR nam ook in 2021 deel aan
verschillende werkgroepen binnen Fokus, grotendeels via Teams.
Door het jaar heen hebben we zeer regelmatig met de bestuurder
(formeel en informeel) over verschillende thema’s gesproken. Ook
hebben de bestuurder en de raad al verschillende mooie gesprekken
gevoerd over de medezeggenschap.
De OR heeft de volgende stukken ter advies en/of instemming gehad:
• Visie op leren
• Aanpassing teamtaken
• Functiebeschrijving ADL-assistentie
• Arbo-beleidsplan

• Contract arbodienst (SLA, verwerkingsovereenkomst Humaris,
verwerkingsovereenkomst De Arbodienst, algemene
voorwaarden Paradigma groep bv)
• Visie op duurzame inzetbaarheid
• RI&E, plan van aanpak
• Regie op arbeidsverzuim
• Pilot STEP
• De bereikbaarheidsdienst
• Casemanagement verzuim
• Computerbril
• Coulanceregeling paramedische kosten
• Fraudeprotocol
• Hitte stappenplan
• Protocol zwangerschap
• Medewerkers tevredenheidsonderzoek
• Benoeming waarnemend bestuurder
• Wervingsprocedure nieuwe bestuurder
De ondernemingsraad kijkt vooruit en wil de pandemie graag
naar de achtergrond plaatsen. Verder volgt de OR het proces van
integrale roosterplanning secuur en kijkt uit naar een heldere,
duidelijke, transparante, veilige en gezonde manier van roosteren,
ondersteund door gebruiksvriendelijke roostersoftware. Ook volgt
de OR de herijking van de missie en visie van Fokus.
De ondernemingsraad van Fokus brengt jaarlijks een eigen verslag
uit, onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de raad zelf. Dit
verslag is te vinden op het medewerkersportaal.
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Berti Beukema

Astrid Boere

Rianne Cuppen
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INTERVIEW
Als we Rianne Cuppen (directeur ADL-assistentie
Noord, oost en zuid Nederland), Astrid Boere (directeur ADL-assistentie Midden en west Nederland) en
Berti Beukema (directeur HR) spreken, springen er
twee thema’s uit als ze terugkijken op het Fokusjaar
2021. En dat zijn de coronapandemie en de krapte op
de arbeidsmarkt. Thema’s die elkaar bovendien in negatieve zin versterkten. Desondanks kijken de drie met
een positief gevoel terug op het voorbije jaar. Rianne
daarover: ‘Ondanks dat het soms een zwaar jaar was
zijn we er grotendeels in geslaagd de dagelijkse dienstverlening aan onze cliënten door te laten gaan, en dat
is een groot compliment waard aan medewerkers en
cliënten’. ‘En we zagen dat de onderlinge verbondenheid toenam,’ zo vult Astrid aan. ‘Bovendien,’ zo zegt
Berti, ‘hebben we ondanks alles andere zaken in gang
gezet of volledig gerealiseerd’.
Vanzelfsprekend was het niet altijd dat er voldoende
ADL’ers beschikbaar waren. De krapte op de arbeidsmarkt
in combinatie met de isolatie- en quarantaineregels rondom
het coronavirus zorgden voor een enorme impact op de
capaciteit. Astrid: ‘Er was veel aandacht en flexibiliteit nodig
om het primaire proces, de dienstverlening aan onze cliënten,
overeind te houden. Zeker in de zomerperiode, toen collega’s
hun welverdiende vakanties opnamen én in het najaar, toen
het aantal coronabesmettingen landelijk toenam. Dat we
er over het algemeen in geslaagd zijn de ADL-assistentie
door te laten gaan is een bijzondere prestatie. Daarvoor
verdienen cliënten, ADL’ers en overige medewerkers heel
veel waardering,’ Rianne vult aan: Dan denk ik naast

bovenal de ADL’ers ook vooral aan de grote inzet van de
coaches en de goede rol die de managers ADL-assistentie
daarin hebben vervuld.’ Belangrijk in dit soort situaties is de
communicatie met de cliënt. ‘Die communicatie is cruciaal
en dat is wisselend gelukt moeten we eerlijk zeggen,’ zo
reflecteert Rianne.
Het coronavirus op zichzelf zorgde in 2021 voor minder
paniek dan een jaar eerder. Astrid daarover: ‘Er was minder
paniek en iedereen wist wat men moest doen in voorkomende
gevallen. Ik durf verder te concluderen dat onze reguliere
hygiënerichtlijnen en de aanvullende coronamaatregelen
goed hebben gewerkt’. ‘Gelukkig werden cliënten en medewerkers ook minder ziek,’ zo geeft Rianne aan. Corona had
logischerwijze grote invloed op het ziekteverzuim. Berti: ‘In
de periode voor corona zagen we een voorzichtig dalende
trend in ons ziekteverzuim. Eerdere maatregelen en een
toenemende aandacht en bewustwording rondom het
thema leken effect te sorteren. Door corona is het verzuim
helaas toch weer gestegen, eind 2021 was het ziekteverzuim
weer op het niveau van voor de daling’.
Desondanks zijn er veel zaken gerealiseerd. ‘Dat we veel
gewoon hebben kunnen laten doorgaan, naast de dienstverlening, vind ik echt bijzonder. Dan denk ik bijvoorbeeld
aan de realisatie van een reeks workshops op gebied van
duurzame inzetbaarheid, de start van Marco van Es als
nieuwe bestuurder en het gehouden medewerkers-tevredenheidsonderzoek. Er zijn verder verkiezingen voor zowel OR
als CRF geweest. Ook zijn er visies ontwikkeld op gebied van
duurzame inzetbaarheid en leren & ontwikkelen. De visie op
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INTERVIEW
verzuim is herijkt en het arbo-beleidsplan is geactualiseerd.
Verder is een nieuwe vooropleiding voor ADL-assistenten
ontwikkeld, die vanaf februari 2022 in pilotvorm start. We
geven de nieuwe ADL-assistenten hierdoor meer bagage
mee voor het werken in de dagelijkse praktijk,’ zo licht Berti
enthousiast toe.
Ook Rianne en Astrid zien genoeg positieve punten aan een
soms ook best zwaar jaar. Rianne: ‘Ik vond de start van het
missie/visietraject een mooi moment. Met participatie van
medewerkers en cliënten gaan we daarmee in 2022 samen
verder’. Ook de innovatieve samenwerking met FysiekFabriek
en de toenemende participatie van cliënten op verschillende
terreinen noemt Rianne hoogtepunten. ‘We hebben cliënten
meer dan ooit betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en bij
het werken aan oplossingen voor eventuele problemen.
Zo heeft in Eindhoven een cliënt haar eigen netwerk
gemobiliseerd om extra ADL’ers te vinden. Dat vraagt dan
soms om bijvoorbeeld een meer flexibele aanpak.’
Astrid noemt ook de participatie van cliënten een positief
element van 2021. Ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan het
cliënt-tevredenheidsonderzoek en de start van het missie/
visietraject. ‘We zijn steeds meer in dialoog met elkaar, medewerkers en cliënten. Dat is mooi en belangrijk. Zo was er
contact tussen cliëntenraad en gedragskundigen, dat leidde
tot een heel concreet artikel op onze communicatiekanalen.
En zo zagen we ook in toenemende mate de toegevoegde
waarde voor teams én cliënten van onze coaches.’ Ook
de introductie van de teamtaak Kwaliteit wil Astrid graag
noemen: ‘Zelforganisatie betekent dat je teams de ruimte

geeft om het eigen werk te organiseren en daar hoort zeker
ook aandacht voor kwaliteit bij. Belangrijk dat via die teamtaak
in elk team iemand continue aandacht heeft en vraagt voor
de veiligheid en kwaliteit van onze dienstverlening’.
Toch blijft er nog genoeg te wensen over, zo beamen de drie
collega’s. Berti: ‘We zijn, zo blijkt ook uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek, niet altijd even goed in staat een
volledig veilige werk- en woonsfeer te creëren. Daar gaan
we keihard mee aan de slag. Daarnaast blijft de krapte op de
arbeidsmarkt een belangrijk aandachtspunt’. Astrid noemt
het ontbreken van voldoende grip op de vakantieplanning
in de roosters als belangrijk punt van zorg. Rianne bevestigt
dat en stelt: ‘Het blijkt heel lastig goed grip te krijgen op de
vakantieplanning, sowieso op de bezetting van de teams in
algemene zin. Dat is probleem waarmee de hele zorgsector te
maken heeft en dat we kennelijk nog niet kunnen oplossen’.
Een ander belangrijk aandachtspunt is de toenemende en
veranderende zorgvraag van cliënten. Astrid: ‘Men blijft
langer thuis en langer zelfstandig wonen en dat zie je terug
in de soort zorgvraag. Dat vraagt ook om de dialoog met
elkaar’.
Maar hoewel 2021 op het punt van corona en arbeidsmarkt
een lastig jaar was, blijven Astrid, Berti en Rianne positief.
Rianne: ‘De verbondenheid die je in 2021 zag, en daarvoor
ook in 2020, is echt fantastisch. Tegelijk zag je ook hier en
daar meer eenzaamheid ontstaan, zowel bij cliënten als
medewerkers. Dat vind ik een belangrijke les die we kunnen
trekken over 2021’. Astrid wil graag een pluim geven aan
de uitzendkrachten en ZZP-ers. ‘Ze worden vaak als bijna
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INTERVIEW
ongewenst bestempeld, maar wat was ik blij dat we ze
konden inzetten.’
En terwijl de collega’s verder terugblikken worden steeds
meer in 2021 gerealiseerde zaken benoemd. Zoals de
intentieverklaring tot nieuwbouw van Fokus Emmeloord,
de start van verschillende acties op het gebied van vitaliteit,
de uitrol van de nieuwe werkplek, de werkconferentie en
verschillende acties op gebied van arbeidsmarktcommunicatie,
het succesvol aanvragen van de zorgbonus voor ADL’ers c.s.
en de natuurlijke manier waarop we ons het digitaal werken
en vergaderen eigen hebben gemaakt. ‘En dan vergeten
we nog bijna dat we 2021 begonnen met het in gebruik
nemen van FokusHRM (Afas), met onder andere de digitale
loonstrook,’ zo stelt Berti trots vast.
‘Het was een turbulent jaar, maar ondanks dat de wereld
soms stilstond is er veel gebeurd. En daarvoor verdienen alle
betrokkenen heel veel waardering. Cliënten, ADL-assistenten,
managers en alle overige medewerkers,’ zo besluiten Berti,
Astrid en Rianne eensgezind hun terugblik.
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Hoofdstuk 4
Kwaliteit en personeelsbeleid
Kwaliteit
Corona
Ook voor 2021 geldt dat corona een dominante factor was, ook met
betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening. Alleen kleinschalige
bijeenkomsten die essentieel waren voor de kwaliteit van assistentie
vonden fysiek doorgang. Het Covid-beleidsteam kwam geregeld
bijeen om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen. Meer dan
in 2020 waren de quarantaineregels vanaf het najaar van invloed
op de kwaliteit van assistentie. Bovenop de toch al krappe bezetting
van de teams is het verzuim daardoor gestegen, of in elk geval
niet gedaald. Dit is echt voelbaar geweest voor medewerkers
en cliënten; op meerdere locaties moest tijdelijk het aanbod aan
assistentie worden beperkt, waren de wachttijden langer of moest
zelfs omgeschakeld worden naar alleen bieden van noodzakelijke
zorg. Positief hierbij was de bereidheid en samenwerking van
cliënten en medewerkers om deze situaties gezamenlijk het hoofd
te bieden.

Klachtenregeling
In 2022 zal de aanpassing van de bestaande klachtenprocedure van
Fokus worden afgerond. De onafhankelijke klachtenbemiddelaar
wordt inmiddels veelvuldig in vroegtijdig stadium betrokken
door cliënt en organisatie, om zo escalatie te voorkomen. Pas als
bemiddeling niet slaagt is er sprake van een formele klacht.
In 2021 werden er in totaal 141 klachten ingediend bij de
klachtenfunctionaris, door 67 verschillende personen. 11 klagers
hebben een formele klacht bij de bestuurder ingediend, waarvan er
5 wel een bemiddelingstraject wilden.

Infectiepreventie
De werkgroep infectiepreventie is inmiddels uitgebreid naar drie
leden en in samenwerking met de deskundige Infectiepreventie
(CareB4) wordt het hygiënebeleid aangepast aan de laatste
richtlijnen. Dit wordt in 2022 afgerond. Eén van de leden is
aangesloten bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie.
Audits
De interne audits stonden in 2021 in het teken van hygiëne. De
interne audits werden gehouden door een daartoe opgeleid team
van ADL-assistenten. 18 teams zijn ge-audit. 10 projecten hadden
een externe projectaudit door LSR, met als thema professionele
ADL-assistentie.
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Volgens de onafhankelijke klachtenbemiddelaar willen de melders
met het indienen van hun klacht iets bereiken. Ze willen met
name de situatie voor zichzelf verbeteren. Bejegening is de meest
voorkomende soort klacht. Bejegening is lastig in een hokje te
plaatsen. Iedere cliënt ervaart de bejegening door een ADL’er of
manager anders. Er is een stijging in het aantal klachten over het
tekort aan medewerkers.
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Vobomeldingen
Vobo staat voor voorkomen van ongelukken en bijna-ongelukken.
Het absolute aantal vobomeldingen is gelijk gebleven in 2021, 570
in totaal. Net als in eerdere jaren vallen de meeste meldingen in de
categorie transfers en valincidenten (36,5%).
Bij het Prikpunt zijn in 2021 zeven meldingen gedaan van prik- en
spataccidenten.
Overig
Tenslotte zijn in 2021 de geactualiseerde teamtaken vastgesteld
en is er een nieuwe teamtaak Kwaliteit toegevoegd. De teamtaak
Monitoring is komen te vervallen. Bij de organisatie van de eigen
werkzaamheden in een project verschuift daarmee de focus
meer naar kwaliteit. 2021 stond in teken van de voorbereiding.
Vanaf maart 2022 krijgen de teamtaak-leden een start-workshop
aangeboden.

Personeelsbeleid
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 inzetbaarheid is gericht
op alle medewerkers c.q. leeftijdsgroepen binnen Fokus (preventief),
en reikt dus verder dan het oude beleid dat alleen gericht is op de
ouder wordende medewerkers met een sterke nadruk op (meer)
vrije tijd (‘curatief’). Bij vrijwel alle onderstaande projecten en
thema’s speelde duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol.
Project ‘Werk maken van duurzame inzetbaarheid’
Fokus maakt al enige jaren werk van duurzame inzetbaarheid op
de verschillende locaties, met de bedoeling om in het team het
bewustzijn en de eigen aanpak van risico’s in het werk te vergroten.
Dit gebeurt in de vorm van een workshop, die ook beschouwd kan
worden als een ‘team-RI&E’.
In 2021 hebben tien workshops ‘werk maken van duurzame
inzetbaarheid’ plaatsgevonden, waaronder één digitaal. De planning
was om er dertig te organiseren, maar door coronamaatregelen
was dit niet mogelijk. Van de 99 projecten hebben inmiddels 35 de
workshop gevolgd. De ervaringen van de teams met de workshop
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en de afspraken die zij maken zijn positief. Het valt op dat een
aantal managers actief de workshops voor hun teams stimuleert en
sterk betrokken zijn. Dat wordt als positief ervaren.
Daarnaast is in 2020 de beleids-RI&E uitgevoerd. De beleids-RI&E
maakt onderdeel uit van een overkoepelende RI&E op organisatieen teamniveau. In de beleids-RI&E is bekeken hoe het beleid op
gebied van gezond en veilig werken georganiseerd en geborgd
is en of Fokus beleidsmatig wettelijk voldoet. Daarnaast zijn de
risico’s in het werk geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis van
de uitkomsten is begin 2021 een plan van aanpak opgesteld. Hierin
zijn tevens de resultaten van het ook uitgevoerde verdiepende
onderzoek naar biologische agentia meegenomen. Daarnaast zijn
de overkoepelende punten uit de team-RI&E’s van 2019 en 2020
opgenomen. Ook het arbo-beleidsplan is op basis hiervan begin
2021 geactualiseerd.

Medewerkersonderzoek
Eind 2020 is een medewerkersonderzoek georganiseerd. Het
onderzoek is door middel van een digitale enquête uitgevoerd.
De respons was, ondanks een verlengde responsperiode tot in
het begin van 2021 laag. Slechts 23% van alle medewerkers heeft
de enquête ingevuld. De rapportage beperkte zich hierdoor tot
een overzicht op Fokusniveau. Resultaten hiervan zijn in teamsoverleggen besproken.
Werving en introductie nieuwe medewerkers
Fokus kampt in toenemende mate met openstaande vacatures. Om
vacatures in te vullen zijn in 2021 verschillende acties gerealiseerd.
Werkconferentie W&S
In oktober 2021 is er een werkconferentie georganiseerd, met als
doel om samen met medewerkers en cliënten van Fokus te kijken
naar wat we in de werving van personeel anders kunnen doen,
om zo meer nieuwe medewerkers te kunnen werven. Vanuit de
werkconferentie zijn drie thema’s gekozen die in werkgroepen in
2022 verder zullen worden uitgewerkt. Het gaat om thema’s die
op de middellange en lange termijn effect moeten sorteren. De
thema’s zijn:
- Inzetten van ambassadeurs
- Arbeidsmarkt-marketingplan / creëren van meer beleving
- Documentaire maken.
Grootschalige arbeidsmarktcampagne
In het najaar van 2021 is een grootschalige arbeidsmarktcampagne
opgestart, met een reeks advertenties in regionale dagbladen en een
online campagne. De campagne leverde een hoog bereik en veel
extra bezoekers naar de website op, maar het aantal daadwerkelijke
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Opleidingstrajecten binnen Fokus
Als werkgever wil Fokus investeren in een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat. Fokus ziet daarom het bieden van opleidingsmogelijkheden als een belangrijk aspect. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
• kwaliteit van zorg: om de kwaliteit van haar dienstverlening te
kunnen garanderen, dient Fokus over goed gekwalificeerde
medewerkers te beschikken
• voorzien in personeelsbehoefte: het opleiden van medewerkers
en het bieden van leerplaatsen aan stagiaires is een belangrijke
bron in 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 /
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.
Om het reguliere aanbod van onze opleidingen beter te laten
aansluiten op in- en externe ontwikkelingen is in 2021 gestart met
het actualiseren van de interne ADL-opleiding. Hiernaast is eind
2021 gestart met de voorbereidingen voor het ontwikkelen van
een eerste Fokusgericht mbo-certificaat, in co-creatie met ROC’s
(landelijk erkend, in tegenstelling tot de huidige eigen opleiding).

Doelstelling is om diverse mbo-certificaten aan te kunnen bieden
voor nieuwe en zittende ADL’ers.
Hiernaast werden ook in 2021 diverse bijscholingen georganiseerd.
In samenwerking met een ROC biedt Fokus sinds 2017 structureel
BBL-trajecten aan voor medewerkers. Zo ook in 2021. Het betreft de
BBL-opleidingstrajecten tot Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) en
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (Verzorgende-IG, niveau
3). In het kader van horizontale ontplooiing/verdieping biedt Fokus
de beoordelaars van de deelnemers aan de VZ-IG opleidingstrajecten
een training werkbegeleiding aan. Dit in samenwerking met SBB.
Na de basisworkshops worden jaarlijks verdiepende workshops op
vraag georganiseerd.
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Arbeidsverzuim
Onmisbaar in de verzuimbegeleiding is de samenwerking met de
arbodienst. In november 2020 is gekozen voor een samenwerking
met de Arbodienst. Belangrijkste redenen hiervoor waren dat zij
net als Fokus het gedragsmodel van Falke & Verbaan hanteren,
dat wil zeggen het niet inzetten op medicalisatie van het verzuim,
maar inzetten op wat nog wel kan. Om dat te realiseren werkt de
arbodienst in regioteams, waarin de adviseur Arbeid en Gezondheid
(AAG) een belangrijke sleutelpositie heeft. Een regioteam bestaat
naast de AAG uit een bedrijfsarts, een praktijkondersteuner
bedrijfsarts en een arboverpleegkundige. In maart 2021 is met
deze werkwijze gestart door middel van drie pilots in de regio’s. Na
evaluatie is deze werkwijze medio 2021 landelijk uitgerold.
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De AAG is een belangrijke schakel in de begeleiding van het verzuim.
Er wordt op de eerste dag van het verzuim contact gelegd door

de adviseur met de medewerker, hij/zij zorgt voor afspraken bij de
bedrijfsarts en/of praktijkondersteuner en helpt bij het formuleren
van de juiste vragen richting de bedrijfsarts. Daarnaast wordt er
ondersteuning geboden bij het vertalen van de adviezen van de
bedrijfsarts naar de werkvloer. Het is ook mogelijk dat de AAG
aanschuift bij verzuimgesprekken. De AAG signaleert en bespreekt
trends en acties binnen de aanpak verzuim met de betreffende
leidinggevende en de HR-adviseur.
Het is moeilijk vast te stellen of de ingezette acties op verzuim
hun vruchten al hebben afgeworpen, omdat corona ook effect
heeft op het verzuim. Het vermoeden is dat dit wel het geval is,
maar uiteindelijk blijven we op een te hoog niveau. In 2021 is het
percentage verzuim 12,4% (2020 11,9%). Eind 2021 is gestart met
een analyse van het beleid op verzuim en de effecten ervan.
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INTERVIEW
Directeur Informatievoorziening en Automatisering
Tieno van der Velde over 2021

’Geleerd om anders te durven kijken
naar beschikbare software’

Tieno van der Velde kwam in 2021 in dienst van Fokus, nadat hij eerst als externe deskundige twee dagen per week werd ingehuurd. Nu is hij als directeur
Informatievoorziening en Automatisering (I&A) verantwoordelijk voor de ICT-voorzieningen en voor het
verder realiseren van de IV-roadmap. ‘Fokus heeft een
prachtige missie en flinke ambities waar ik graag mijn
bijdrage aan lever. Maar als externe blijf je toch een
buitenstaander. Als je daadwerkelijk in dienst van een
organisatie komt, leer je de club beter kennen. En kun
je nog beter samenwerken aan de uitdagingen die er
liggen. We hebben veel werk te verrichten. De roadmap moet er voor zorgen dat we onze dienstverlening
aan cliënten zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren,
door het onze medewerkers gemakkelijker te maken.
Ik ben trots om bij Fokus te horen’.

Tieno van der Velde
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INTERVIEW
2021 begon voor Fokus met het live gaan van een nieuw
HRM-portaal van Afas. Medewerkers kunnen veel HRM-zaken
nu zelf via dat portaal (of de bijbehorende app) inzien en
regelen. En krijgen nu bijvoorbeeld een digitaal loonstrookje.
‘Dat was een mooi begin van 2021, maar we hebben meer
bereikt. Zo namen we een nieuwe BI-rapportagetool en een
nieuw informatie-dashboard in gebruik. We hebben afscheid
genomen van oude systemen, waarbij wel de gegevens
moesten worden bewaard en we hebben gebouwd aan
de ICT-infrastructuur. Dat gaat dan over hoe je nieuwe
medewerkers automatisch de juiste rechten geeft, maar ook
over de beveiliging van gegevens en privacy’. In het kader
van de beveiliging werd van alle medewerkers bijvoorbeeld
gevraagd een tweetraps authenticatie (de MFA) aan te
zetten. ‘Dat was echt nodig om onze systemen en daarmee
alle gegevens goed te beschermen. Om te voorkomen dat
hackers hun gang kunnen gaan. Daarbij wil ik echt een groot
compliment maken aan alle medewerkers. Want ondanks
dat ze in 2021 al het vuur uit hun sloffen moesten lopen,
bewogen ze wel mee en stelden bijvoorbeeld massaal de
MFA in’.
Al pratende benoemt Tieno nog meer zaken die in gang
werden gezet in 2021 of zelfs al afgerond. ‘We zijn gestart
met het project om tot een nieuw alarm-intercomsysteem
te komen. Met workshops waarin medewerkers en cliënten
participeerden. We hebben uiteindelijk ARA (systeem
voor Automatische Registratie ADL-assistentie) naar voren
gehaald, omdat dat nu het meest urgent is.’ Maar ook de
start van de digitale / nieuwe werkplek, het vernieuwen
van licenties en verbeteringen aan het financiële pakket van
Afas kwamen in 2021 aan bod. ‘We hebben echt op veel

verschillende onderdelen stappen gemaakt. Het vernieuwen
van de licenties bijvoorbeeld lijkt iets kleins, maar het gaat
om grote contracten en bedragen. We hebben daarop flink
kunnen besparen en dat noem ik een groot succes’.
Waar Fokus in de dagelijkse dienstverlening last had van
corona en de krapte op de arbeidsmarkt, merkte Tieno daar
veel minder van. ‘Natuurlijk krijg je dat mee als onderdeel
van deze organisatie en deel je die zorgen, maar ons werk op
de kantoren is grotendeels ook vanuit huis te doen. Corona
zorgde er wel voor dat bijvoorbeeld Teams veel sneller
omarmd werd. In onze landelijke organisatie heeft dit als
voordeel dat we gemakkelijker kunnen overleggen zonder
het vele reizen. Maar ik begon wel in dienst bij Fokus zonder
dat er veel persoonlijk contact mogelijk was, dat maakte
het wel lastiger. Je leert elkaar toch minder goed kennen
achter een beeldscherm. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om
onze missie en visie, om de eigen regie van onze cliënten.
Als dat onder druk staat, vind ook ik als directeur I&A dat
verschrikkelijk. We zijn echt niet alleen maar met de techniek
bezig hoor. Softwaresystemen zijn ook nooit een doel op
zich, maar moeten altijd ten dienste staan van medewerkers
en cliënten,’ zo besluit Tieno zijn verhaal.
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INTERVIEW
Angela Maas (cliënt):

‘Respect voor hoe het kleine clubje het
toch elke keer weer voor elkaar kreeg’
Wie?

Wat waren het hoogte- en dieptepunt van 2021?

Angela Maas (41 jaar) uit het Zeeuwse Middelburg

Wat betekent Fokus voor jou in
het dagelijks leven?

Hoogtepunt: Hoe we als ‘team’ op een laagdrempelige
manier via een filmpje op sociale media Fokus Middelburg
in onze regio onder de aandacht brachten om personeel
te werven, wat uiteindelijk ook lukte!
Dieptepunt: afschalen van de zorg door bezettingsproblemen, waardoor het gevoelsmatig bijna als een
wedstrijd voelde om als eerste in de wachtrij te komen.

Vrijheid om te leven volgens mijn eigen visie, met mijn
eigen bezigheden, doelen, wensen en dromen.

Wat kan Fokus leren van 2021?

Hoe lang ben je al cliënt van Fokus?
In augustus 2022 wordt het 15 jaar.
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Hoe kijk je terug op 2021, en hoe heb je
de dienstverlening van Fokus ervaren?
Gek genoeg anders dan andere jaren, terwijl mijn
zorgbehoefte gelijk bleef. 2021 maakte me bewuster
over het feit dat zorgverleners om je heen niet zo’n
vanzelfsprekendheid is. Ook ging ik kleinere dingen
waarderen en mijn eigen doelen richting Fokus bijstellen
door tijden van krapte als gevolg van personeelstekorten
binnen ons project. Respect voor hoe het kleine clubje het
toch elke keer weer voor elkaar kreeg.

Met stip op nummer 1: meer persoonlijke en financiële
waardering voor de inzet van ADL-assistenten, alleen dan is
het mogelijk om op termijn de kwaliteit van dienstverlening
hoog te houden. Nummer 2: meer interactie (uitlokken)
met cliënten om vraaggericht te kunnen blijven en om de
gezichten dezelfde kant op te houden.

Hoe gaan we ons 2021 later herinneren?
Ik kan alleen voor mezelf spreken en dan was 2021 in veel
opzichten een leerzaam jaar.
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Hoofdstuk 5
Financieel beleid en risico’s
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-intercomsystemen, hoog/
laagbaden met toebehoren en warmwatervoorziening, tilliften,
deurmotoren e.d.) en ICT de belangrijkste en meest omvangrijke
zijn. Daarnaast is het streven een weerstandsvermogen te vormen
tot een niveau dat overeenkomstig de sectornormen de financiële
risico’s afdoende dekt. Over 2021 hebben we een resultaat behaald
ter grootte van 898.651 (t.o.v. begroot 0). Met het resultaat over
2021 is het gelukt om ons Eigen Vermogen verder te versterken;
gezien de omstandigheden in 2021 is dit een mooi resultaat.
Coronavirus
De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft in zowel in 2020
als in 2021 gevolgen gehad voor onze cliënten, medewerkers en
onze bedrijfsvoering. Vanaf medio maart 2020 is tot eind 2021 in
een aantal projecten op verschillende momenten sprake geweest
van tijdelijk verminderde dienstverlening aan cliënten, terwijl
de personele inzet gelijk bleef (waardoor lagere productiviteit).
Daarnaast waren er opwaartse effecten op verzuim vanaf medio
maart 2020 en aanzienlijk hogere kosten van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Deze effecten hebben zich onverminderd
ook voorgedaan in 2021. Daarbij hebben de quarantaineplicht en
de besmettelijker omicron-variant van het virus in 2021 gezorgd
voor een verdere sterke stijging van het verzuim.
De liquiditeit van Fokus is niet in gevaar (geweest) als gevolg van
een goede uitgangspositie voor wat betreft de liquiditeit en de
maandelijkse bevoorschotting door VWS, die blijft gehandhaafd.

De compensatieregeling vanuit het ministerie van VWS voorzag
in 2021 in de compensatie van hogere kosten van persoonlijke
beschermingsmiddelen en hogere personele kosten.

Liquiditeit
De current ratio (berekend als vlottende activa inclusief liquide
middelen, gedeeld door de kortlopende schulden) is goed en
bedraagt per ultimo 2021 1,5 (ultimo 2020 was dat: 1,6).

Vermogensniveau
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen)
bedraagt eind 2021 35,4%. Ultimo 2020 was dit 36,4%. De
vermogensratio (eigen vermogen gedeeld door totaal opbrengsten)
bedraagt 13,7% tegen 12,3% eind 2020.
Het positieve resultaat van 2021 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 voorzieningen in 2022
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.
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Productie
Het aantal verleende uren ADL-assistentie is 1.447.614 in 2021
t.o.v. 1.473.471 in 2020 (- 25.857 uur, -1,75%). In 2021 was er
dus sprake van een daling van -1,75% t.o.v. 2020. De verwachting
was dat in 2021 het aantal uren verder zou stijgen, maar als gevolg
van corona is het aantal uren lager uitgevallen. Hiermee komen
we lager uit dan de voor 2021 maximaal toegezegde subsidie en
betalen we een deel van het ontvangen voorschot terug aan VWS.

Productiviteit
De productiviteit (het percentage van de op rooster ingezette
personeelsuren dat daadwerkelijk bij de cliënt wordt gewerkt) is in
2021 gestegen naar 72,3% ten opzichte van het niveau over 2020
(71,6%).

Verwachtingen
Voor 2022 is een begroting opgesteld met een klein positief resultaat,
net zoals dat voor 2021 was voorzien en is gerealiseerd (als gevolg
van vrijval voorzieningen). Het vervolg op de ingezette herinrichting
van ICT en uitbreiding van de formatie ter ondersteuning van het
primaire proces, alsmede de hoge kosten die gepaard gaan met
de inzet van uitzendkrachten op grote schaal (als gevolg van
personeelsschaarste) en het hoge verzuim zorgen naar verwachting
ook in 2022 voor een behoorlijke neerwaartse druk op het (begrote)
resultaat. De verwachting is dat de productie in 2022 zal stijgen als
gevolg van toename van de zorgvraag.
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Exploitatiegegevens
Totaal bedrijfsopbrengsten (a)

2021

2020

Mutatie

102.927

107.202

-4.275

Bedrijfslasten
- personeelskosten
- afschrijvingen
- overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfslasten (b)

92.369
1.039
8.366
101.774

97.696
1.050
8.416
107.162

-5.327
-11
-50
-5.388

-254
899

-98
-58

-156
957

39.648
14.055

36.115
13.156

3.533
899

1.450.771
1331

1.477.407
1.353

-26.636
-22

Saldo Financiële baten en lasten (c)
Netto resultaat
Balansgegevens
Balanstotaal
Eigen vermogen
Overige informatie
Uren ADL-assistentie (inclusief pgb)
Aantal cliënten

De jaarrekening 2021 is gepubliceerd op www.fokuswonen.nl en www.jaarverslagenzorg.nl.
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INTERVIEW
Martijn Ubbink (ADL’er):

‘Een werkplek waar ik me thuis voel’

Wie?
Martijn Ubbink (35 jaar) uit Nijmegen

Hoe lang werk je al voor Fokus en wat doe je?
Interviews
• Marco van Es, Alyda Griffioen
en Jolanda Wieringa
• Mike Leers
• Margriet van Slochteren
• Rita Hulsebosch
• Manon van den Heuvel
• Astrid Boere, Rianne Cuppen
en Berti Beukema
• Tieno van der Velde
• Angela Maas
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Ik werk inmiddels al weer vijf jaar als ADL-assistent bij het
project Nijmegen Bottendaal. Daarnaast beheer ik voor het
project de collectieve voorzieningen en het kasboek, en
werk ik nieuwe collega’s in als mentor. Bij allerlei technische
vragen of computerproblemen ondersteun ik verder
vaak mijn collega’s. In 2021 ben ik afgestudeerd voor de
opleiding Zorg & Technologie, die ik in deeltijd naast mijn
werk heb gevolgd. Als afstudeeropdracht heb ik bij Fokus
een behoeftenonderzoek gedaan voor FysiekFabriek, dat
mogelijk maakt dat er hulpmiddelen op maat worden
gemaakt voor mensen met een fysieke beperking. Verder
ben ik betrokken bij ‘de nieuwe werkplek’, dat straks ons
als ADL’ers moet helpen ons werk makkelijker te maken.

Wat betekent Fokus voor jou?
Voor mij is het een werkplek waar ik me thuis voel. Het
geeft me veel voldoening om cliënten in het dagelijks leven
te ondersteunen. We hebben ook een leuk team, waarin
we samen de uitdagingen uitgaan. Hiernaast vind ik het

fijn dat ik de ruimte krijg om obstakels in de praktijk op te
lossen, zoals met FysiekFabriek en ‘de nieuwe werkplek’.

Wat denk jij dat Fokus in het algemeen en jij in
het bijzonder voor de cliënt betekent?
Ik zie Fokus als een oplossing waarbij mensen met een
fysieke beperking net zo kunnen leven als ieder ander
en zelf de regie over hun leven houden. Naast het ADLen ondersteun ik cliënten als er tijd is ook bij technische
vragen. Ik probeer mee te denken in praktische en
technische oplossingen, waardoor cliënten ook hun eigen
regie houden. Dat doe ik onder andere via FysiekFabriek.

Hoe kijk je terug op 2021, wat voor jaar was het
voor Fokus en voor jouw project (-en)?
Het was een druk jaar. Ik ben blij dat ik nu ben
afgestudeerd en mij daardoor meer kan richten op
verbeteringen en innovaties binnen Fokus. De druk op ons
team was door corona ook hoog, met ook veel wisselingen
in het team. Ik ben wel blij dat we al onze nieuwe collega’s
gelukkig goed in hebben kunnen werken.
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Wat waren het hoogte- en dieptepunt van 2021?

Hoe gaan we ons 2021 later herinneren?

Hoogtepunt was dat ik afgestudeerd ben voor de opleiding
Zorg & Technologie. Dieptepunt was corona.

Als een jaar waarin duidelijk werd welke dingen echt
belangrijk zijn in het leven.

Wat kan Fokus leren van 2021?
Interviews
• Marco van Es, Alyda Griffioen
en Jolanda Wieringa
• Mike Leers
• Margriet van Slochteren
• Rita Hulsebosch
• Manon van den Heuvel
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De waarde van alle ADL-assistenten en teams die zich dag
en nacht inzetten voor de cliënten, bij de meest essentiële
onderdelen in het leven.
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INTERVIEW
Susan Berben – Wijers (ADL’er):

‘Voelt niet altijd als werken’

Wie?
Susan Berben – Wijers (41 jaar) uit Afferden (Limburg)

collega’s over verpleegtechnische handelingen. Hierdoor
hebben onze cliënten zorg van ADL-assistenten die bevoegd
en bekwaam zijn.

Hoe lang werk je al voor Fokus en wat doe je?
Interviews
• Marco van Es, Alyda Griffioen
en Jolanda Wieringa
• Mike Leers
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10 jaar! Fokus Groesbeek bestaat ook 10 jaar, we hebben
een feestje gevierd. Ik werk er als ADL’er, zit in de
werkgroepen EVA en beademing non-invasief, ben notulist
en doe kascontrole.

Wat betekent Fokus voor jou?
Een baan waar ik met veel plezier naar toe ga, voelt ook
niet altijd als werken. Goed te combineren met gezin en
een welkome afwisseling met mijn grote hobby videoediten (wat zittend werk is).

Wat denk jij dat Fokus in het algemeen en jij in
het bijzonder voor de cliënt betekent?
Fokus in het algemeen zorgt dat de cliënt zelf kan bepalen
hoe hij zijn dag indeelt, dit geeft meer vrijheid. Ik in het
bijzonder: doordat we met een fijne groep mensen werken
waarin iedereen anders is, vullen we elkaar goed aan. Dit
uit zich bijvoorbeeld bij de invulling van de teamtaken.
Voor mij is dit onder andere het geven van instructies aan

Hoe kijk je terug op 2021, wat voor jaar was
het voor Fokus en voor jouw project (-en)?
Het was natuurlijk een jaar van corona, met positieve en
negatieve aspecten. Positief was dat we back tot basic
gingen, met tijd voor elkaar en minder prikkels. Zorgen voor
elkaar wanneer het moeilijker wordt. Negatief was de angst
om mensen met een kwetsbare gezondheid te besmetten.

Wat waren het hoogte- en dieptepunt van 2021?
Hoogtepunt was dat ik terugkwam bij Fokus. Ik heb een
uitstapje gemaakt als verzorgende-IG bij een verpleeghuis,
maar werk inmiddels weer voor Fokus.

Wat kan Fokus leren van 2021?
Dat we onze naambekendheid verder moeten vergroten.

Hoe gaan we ons 2021 later herinneren?
Als een jaar van tegenstrijdigheden.
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Risico’s
Coronavirus
Zoals bovenstaand omschreven heeft de wereldwijde uitbraak
van het coronavirus begin 2020 ook gevolgen gehad voor de
jaarrekening van Fokus over 2021. In 2021 was net als in 2020
sprake van ‘tijdelijk’ verminderde dienstverlening aan cliënten,
hogere kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen en een
verhoogd arbeidsverzuim. De omzetdaling in 2020 is door
VWS gecompenseerd, naast de extra kosten voor persoonlijke
beschermingsmiddelen. In 2021 is sprake van compensatie door
VWS van de extra kosten voor persoonlijke beschermingsmaatregelen en personele kosten. Daarnaast zijn er hogere kosten als
gevolg van een corona-gerelateerd hoger verzuim. 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.
Financiering ADL-assistentie
De subsidieregeling is voor 2021 aangepast en gepubliceerd op 30
november 2020 in de Staatscourant en wordt sinds 2016 uitgevoerd
door het Zorginstituut Nederland. De subsidieregeling is destijds

door de staatssecretaris gepresenteerd als ‘permanente oplossing’
voor een passende financiering van het ADL-concept in Nederland
bij de overgang van AWBZ naar Wlz. De compensatieregeling ten
aanzien van corona is opgenomen in de subsidieregeling voor 2021.
Risico’s zijn gelegen in de ontwikkeling van het subsidieplafond
(waarover tot en met 2022 afspraken zijn gemaakt met het
ministerie van VWS), in zowel onder- als overproductie ten opzichte
van het geraamde niveau aan geleverde ADL-assistentie en in het
niveau van arbeidsverzuim.
De al enkele jaren bestaande krapte op de arbeidsmarkt is in 2021
drastisch toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Ondanks de
door Fokus genomen maatregelen (sterke inzet op werving, goed
werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden
vergroten) welke wel enigszins hebben geleid tot een betere
beheersing van het probleem, kunnen we dit probleem nog niet
oplossen. De druk op de aanwezige medewerkers is groot en dit
heeft ook effect op het verzuim. Daarnaast werkt de toenemende
inzet van uitzendkrachten en ZZP’’ers voor Fokus kostprijsverhogend.
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INTERVIEW
Viola Baas(cliënt):

‘Vrijheid om mijn leven te leven
zoals ik dat wil’
Wie?
Viola Baas (39 jaar) uit Heerenveen

medewerkers ingewerkt, maar evenveel gingen er ook weg.
Een onstuimig jaar vond ik het.

Hoe lang ben je al cliënt van Fokus?

Wat waren het hoogte- en dieptepunt van 2021?

15 jaar

Echte hoogtepunten kan ik me niet herinneren. Dieptepunt
voor mij is toch het steeds weer opnieuw moeten inwerken
van nieuwe medewerkers. En dan maar hopen dat ze
blijven.

Interviews
• Marco van Es, Alyda Griffioen
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• Mike Leers
• Margriet van Slochteren
• Rita Hulsebosch
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Wat betekent Fokus voor jou in
het dagelijks leven?
Fokus betekent vrijheid om mijn leven te leven zoals ik dat
wil. De vrijheid om zelf te bepalen wanneer ik in of uit bed
wil, wel of niet ga douchen, naar het toilet als ik moet en
niet op afgesproken tijden. Het is ook de veiligheid van
het alarmsysteem. En het feit dat de ADL’ers niet voor mij
bepalen wat goed is of wat juist niet. Daardoor kan ik
gewoon leven, net als ieder ander.

Hoe kijk je terug op 2021, en hoe heb je
de dienstverlening van Fokus ervaren?
2021 was vooral een jaar dat in het teken stond van
corona, net als in 2020. De dienstverlening verliep over
het algemeen goed, al waren er soms strubbelingen om
het rooster rond te krijgen. Ook er (heel) veel nieuwe

Wat kan Fokus leren van 2021?
Of er iets is dat Fokus specifiek van 2021 kan leren weet ik
niet. Wel zou ik graag zien dat er (nog meer) geprobeerd
wordt om personeel vast te houden. En dat kandidaatmedewerkers nog beter worden geïnformeerd over wat ze
te wachten staat als ze bij Fokus komen werken.

Hoe gaan we ons 2021 later herinneren?
Als een bewogen jaar, in het teken van corona en met veel
nieuwe en vertrekkende medewerkers.
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Bijlage 1
Overzicht nevenfuncties raad van toezicht Fokus
(in 2021)
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)
Voorzitter raad van toezicht Nederland zorgt voor elkaar
(NLZVE, onbetaald)
De heer drs. C.C. Blomberg RC / Datum 1e benoeming 01-012018 - benoemingstermijn tot 01-01-2022
Directeur Financiën, planning & control Stichting Omring (betaald)
Bestuurslid/penningmeester Tillstichting (onbetaald)
Lid raad van toezicht Parlan (betaald)
Mevrouw drs. H.M.E. Cliteur / Datum 1e benoeming 01-012017 - benoemingstermijn tot 01-01-2025
Adviseur Hadewych Cliteur Consultancy (betaald)
Voorzitter Platform Stoma Hulpmiddelen (betaald)
Lid raad van toezicht NPI (Kenniscentrum paramedische zorg;
vacatievergoeding)
Strategisch adviseur Gezondln bij Pharos (betaald)
Ambassadeur Fokus FysiekFabriek (onbetaald)

De heer H.A.W.M. Brons / Datum 1e benoeming 14-02-2019 benoemingstermijn tot 14-02-2023
Eigenaar Hennie Brons Advies, Roosendaal
Voorzitter raad van toezicht Stichting De Wever (betaald)
Voorzitter raad van toezicht Stichting tot ondersteuning van De
Wever (onbetaald)
Lid raad van toezicht Stichting Vitalis woonzorggroep (betaald)
Lid raad van toezicht Stichting Vitalis Residentiële Woonvormen
(betaald)
Voorzitter Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant
(onbetaald)
Voorzitter Stichting Vrienden van mensen met dementie
(onbetaald)
Lid bestuur Dementienetwerk West Brabant (onbetaald)
Lid PGraad Provincie Noord-Brabant (onbetaald)
Mevrouw N.S. Dekker MBA / Datum 1e benoeming 01-01-2020
- benoemingstermijn tot 01-01-2024
Raad van bestuur Zonnehuisgroep Vlaardingen (betaald)
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INTERVIEW
Melanie van Harselaar (ADL’er):

‘Ik blijf dat bijzonder vinden’

Wie?
Mijn naam is Melanie, 32 jaar en ik kom ‘oet Twente’

Hoe lang werk je al voor Fokus en wat doe je?
Interviews
• Marco van Es, Alyda Griffioen
en Jolanda Wieringa
• Mike Leers
• Margriet van Slochteren
• Rita Hulsebosch
• Manon van den Heuvel
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Op 1 juni 2022 werk ik tien jaar met veel plezier op project
Enschede Lombok. Naast ADL’er ben ik roosteraar, verwerk
ik de uren in SPX, controleer ik ARA, werk ik nieuwe
collega’s in en probeer ik allerlei technische dingetjes op het
project zo makkelijk mogelijk te maken voor mijn collega’s.

Wat betekent Fokus voor jou?
Naast dat Fokus mijn bron van inkomsten is, bekleed het
ook gewoon een groot deel van mijn leven. Met avond-,
nacht- en weekenddiensten. Met een groot contract ben je
toch veel op het project en zie én regel je veel.

als ADL’er toch maar mooi even deel van uit. Ik denk dat ik
- naast de assistentievragen die je natuurlijk uitvoert - een
betrouwbare, altijd aanwezige, vrolijke ADL’er ben, met zo
mijn grappen en flauwe opmerkingen. Zoals we in Twente
zeggen ‘A’j dr bunt, mojje dr ok wean!’. Ik probeer mijn
assistentie te bekijken door de ogen van de cliënt, hoe zou
ik het willen hebben als ik hulp nodig had?

Hoe kijk je terug op 2021, wat voor jaar was het
voor Fokus en voor jouw project (-en)?
Met gemengde gevoelens. Het was best een zwaar
jaar, met zieke collega’s en cliënten, steeds collega’s in
quarantaine, met werken op nood-roosters. En toch heeft
team Lombok zich er door heen geslagen en daar ben ik
best trots op! Maar hopelijk hoeven we zo’n jaar niet over
te doen.

Wat denk jij dat Fokus in het algemeen en jij in
het bijzonder voor de cliënt betekent?

Wat waren het hoogte- en dieptepunt van 2021?

Fokus laat mensen met een fysieke beperking zelfstandig
leven, wie wil dat nou niet? Gewoon je eigen leven leiden,
zoals jij dat wilt. Ik blijf dat bijzonder vinden en maak daar

Dieptepunt was het overlijden van een geliefde cliënt van
ons project begin 2021, niet aan corona overigens. Dat
kwam flink binnen en ze wordt nog steeds gemist.
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INTERVIEW

Mijn persoonlijke hoogtepuntje, waar ik met veel humor
op teruggekeken heb, is een anekdote. Toen tijdens een
persconferentie werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis
te werken, kon en deed mijn partner dat natuurlijk ook.
Onze zoon van 11 vond dat ik ook best thuis kon werken.
Hij had zelfs een cliënt voor ogen die best bij ons op zolder
kon slapen. Toen ik vroeg waarom juist die cliënt, kreeg
ik als antwoord ‘Mam, duh, omdat ie voor FC Twente is
natuurlijk’. Heerlijk, hoe simpel kan het zijn. Cliënt en ik
hebben er hard om moeten lachen, maar vonden het toch
niet zo’n goed idee om zijn appartement in te ruilen voor
onze (ietwat kleine) zolder.

Hoe gaan we ons 2021 later herinneren?
Als een jaar met een wereldwijde pandemie. Maar laten we
vooral vooruit kijken. Good goan!

Wat kan Fokus leren van 2021?
Dat we nog meer digitaal moeten, zit toch wel veel gemak
in. Maar was ook wel wennen. Want zeg nou eerlijk, een
eerste keer vergaderen via Teams was niet eenvoudig.
Microfoon uit, en dan weer aan? Welk knopje? Ben ik
in beeld? En verder moet Fokus meer op de radar van
anderen komen, door meer ruchtbaarheid te geven aan
wie we zijn en Fokus kan betekenen voor iemand met
een fysieke beperking.
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Bijlage 2
Lijst met (veel) gebruikte afkortingen
In het jaarverslag 2021 zijn de volgende afkortingen gebruikt:
ADL
ANBI
AWBZ
AWVN
BBL
Cao
CIBG
CIZ
CRF
CTB
CV
CVP
DI
EVA
Fte
HZW
ICT
IGJ
LSR
DAA
MAA
MT
NVTZ
OR
Pgb

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Algemene Werkgeversvereniging Nederland
beroeps begeleidende leerweg
collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Centrum Indicatiestelling Zorg
Cliëntenraad Fokus
Centrum voor Thuis Beademing
collectieve voorzieningen
cliënten vertrouwenspersoon
duurzame inzetbaarheid
eenvoudige verpleegtechnische assistentie
fulltime-equivalent (rekeneenheid waarmee omvang
van een dienstverband wordt uitgedrukt)
Helpende zorg en welzijn
informatie- en communicatietechnologie
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Landelijk steunpunt medezeggenschap
Directeur ADL-assistentie
manager ADL-assistentie
managementteam
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
in Zorg en Welzijn
ondernemingsraad
persoonsgebonden budget

RI&E
RvB
RvT
HR

risico-inventarisatie en evaluatie
raad van bestuur
raad van toezicht
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
WTZ Wet toelating zorginstellingen
ZIN
Zorginstituut Nederland
Zvw
zorgverzekeringswet
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INTERVIEW
Marleen van Gerven (verpleegkundig coach):

‘Corona heeft laten zien hoe
belangrijk infectiepreventie is’
Wie?
Marleen van Gerven (41 jaar) uit Utrecht

Hoe lang werk je al voor Fokus en wat doe je?
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In 2018 ben ik voor één dag in de week als ondersteuner
komen werken bij Utrecht Wittevrouwen. De rest van de
week werkte ik als oncologieverpleegkundige in het UMC
Utrecht. In 2019 ben ik in vaste dienst gekomen van Fokus
als verpleegkundig coach voor de projecten in en rond
Utrecht. Ik werk nu als verpleegkundig coach regio Midden/
west en ben infectiepreventie-adviseur en vanuit die rol ook
lid van het Covid-beleidsteam van Fokus.
Mijn werkweek is afwisselend. Soms ga ik naar projecten
toe om de EVA-werkgroep te ondersteunen, of bezoek ik
een cliënt om over verpleegkundige zaken te overleggen.
Een andere keer geef ik een hele dag scholing over
verpleegkundige vaardigheden en weer een andere dag
werk ik op kantoor aan infectiepreventie. Ik word ook veel
gebeld over corona.

Wat betekent Fokus voor jou?
Fokus is voor mij in het dagelijks leven een werkplek die
heel vertrouwd is, een warm bad, waar ik altijd op collega’s
kan bouwen.

Wat denk jij dat Fokus in het algemeen en jij
in het bijzonder voor de cliënt betekent?
Fokus zorgt voor een vrij en onafhankelijk bestaan voor
iemand met een fysieke beperking. Ik vind het een prachtig
concept, waarbij ik een inclusieve samenleving in brede
zin heel belangrijk vind. Ik probeer als verpleegkundige
voor cliënten een open en onafhankelijk persoon te zijn.
Soms heb ik met hen gesprekken over hun gezondheid of
verpleegkundige situaties en probeer ik mee te denken over
mogelijke oplossingen. Uiteraard alleen als de cliënt daar
open voor staat en prijs op stelt. Soms is het fijn om samen
met het team en de cliënt te kijken wat er beter kan aan
de zorg. Daarvoor wil ik dan graag beide partijen spreken,
anders komt er nooit een goede oplossing.

Hoe kijk je terug op 2021, wat voor jaar was
het voor Fokus en voor jouw project (-en)?
Voor ieder mens werd het jaar natuurlijk vooral getekend
door corona. Als infectiepreventie-adviseur heb ik keer op
keer de richtlijnen/werkwijzen moeten aanpassen aan de
ontwikkelingen. Ik voelde me erg verantwoordelijk voor de
veiligheid en gezondheid van cliënten én medewerkers. Ik
probeerde de werkwijzen zo praktisch mogelijk te houden
en heb tal van vragen gehad over corona.
Jaarverslag 2021 | Stichting Fokus Exploitatie

12x Fokus in 2021
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen
Colofon

INTERVIEW

Wat waren het hoogte- en dieptepunt van 2021?
Voor mij waren de vaccins toch echt wel een hoogtepunt.
Eindelijk konden we onszelf en daarmee anderen
beschermen. Zeker voor cliënten of medewerkers met een
kwetsbare gezondheid ontzettend belangrijk.
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Daarnaast heb ik een casus gehad waarbij een cliënt als
laatste wens had om thuis te overlijden. De zorg voor
deze cliënt werd steeds zwaarder en complexer, waardoor
er naast Fokus ook wijkverpleging ingeschakeld was. De
samenwerking met de wijkverpleegkundige en het team
werd naarmate het einde vorderde steeds intensiever. We
belden bijna dagelijks om met elkaar te zorgen dat de taken
juist verdeeld waren en dat de zorg veilig en verantwoord
was. Half februari is deze cliënt, omringd door familie, in
de Fokuswoning overleden. Zijn laatste wens was gelukt,
dankzij de goede samenwerking met de wijkverpleging en
de werkelijke fantastische zorg van het ADL-team. Daar heb
ik weer echt het werken bij Fokus vanuit het hart gezien.

minder goed aangeboden kan worden, of er steeds weer
iemand anders voor je neus staat. Dat lijkt mij heel zwaar.
De ADL-teams aan de andere kant zie ik keihard hun best
doen, ondanks alle frustraties en vermoeidheid. Heb ik veel
respect voor.

Wat kan Fokus leren van 2021?
Corona heeft laten zien hoe ontzettend belangrijk
infectiepreventie is. Ik hoop dat we die aandacht kunnen
vasthouden, om zo het welzijn van iedereen binnen Fokus
te bevorderen.

Hoe gaan we ons 2021 later herinneren?
Ik zal het herinneren als een jaar waarin een belangrijke
voorwaarde voor welzijn in direct gevaar kwam, onze
gezondheid. We hebben leren prioriteiten te stellen en de
samenwerking met elkaar te bevorderen. We zullen dat
structureel moeten blijven doen.

Dieptepunten zijn de schrijnende situaties door personele
tekorten. Ik vind het heel erg voor cliënten dat zij steeds
geconfronteerd worden met situaties waarin de zorg
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