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Van de Cliëntenraad Fokus (CRF)

En weer is een matige zomer voorbi j .  Mooie

nazomers zi jn wel leuk, maar daar heb ik zo

weinig aan; de zon staat inmiddels zo laag dat ik

in mijn tuint je al leen nog maar schaduw heb. Aan

de Costa Brava is het deze week nog 22"C. Als dat

Fokus Vakantieproject nou eens zou opschieten...

Lees verderop in deze lnfokus een hoopvol

verslag.

Tja, en verder? De grootste happening van de afgelopen
periode vond plaats op '17 september. Fokus werkt met

meerjarenplannen, dat wi l  zeggen dat er alt i jd een plan

klaarl igt met daarin de doelstel l ingen voor de komende
jaren. De afgelopen jaren waren 'Fokus Vitaal '  en 'Fokus

Verzekerd' actueel, maar het is nu t i jd voor een vervolg.

Naast de raad van bestuur, de raad van toezicht, de

ondernemingsraad en het managementteam was ook

de cl iëntenraad uitgenodigd om mee te denken over

de invul l ing van dit  nieuwe plan. Wat zouden we nou

wil len voor de nabije toekomst? Wat zou er verbeterd

kunnen worden (a, inderdaad, hoe komen we van die

wachttijden a0? Wat verstaan we onder 'kwaliteit'? Het

was heel interessant om uit  de verschi l lende oogpunten
gezien verschi l lende meningen te horen die uiteindel i jk

toch al lemaal op hun eigen manier hetzelfde doel voor

ogen hebben: een sterk Fokus met tevreden cl iënten.

Natuurl i jk l iepen onze gangbare zaken ook gewoon

door: vergaderen, het geven van onze mening op nieuwe

beleidsstukken, de website en het forum, de Club van 60
(zie voor vraag 4 verderop in deze Infokus) en, voor de

verandering, weer eens een wissel ing in ons ledenbestand.

John Hell ings heeft ons verlaten. John, bedankt voor je

t i jd en inzet. We hebben er twee veelbelovende nieuwen

bij :  Leon Seijsener en Steven Koridon. Dat wi l  dus zeggen

dat de cl iëntenraad met 12 leden weer voltal l ig is. Behalve

dat het f i jn is om veel werk onder meer mensen te kunnen

verdelen, is een fr isse wind door ons team alt i jd welkom.

Namens de Cliëntenraad Fokus
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De Club van 60, vraag 4
Beoordel i ngssysteem voor
ADL-assistenten

Meer aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening

en de persoonli jke ontwikkeling van de medewerkers is

voor Fokus aanleiding geweest een nieuw beoordelings- en

ontwikkelingsinstrument te ontwikkelen. In het systeem

wordt ook aan cliënten gevraagd hoe zij de dienstlening

door de individuele ADL-assistent ervaren. Een concept van

het beoordelingssysteem werd gedurende drie maanden

getest via een pilot in zes Fokusprojecten. Cliënten kregen

een beoordelingsformulier voor ADL-assistenten, vergezeld

van een begeleidende brief. In deze brief werd de cliênt

gevraagd om het  formul ier  in  te vul len,  en daarbi j  óók z i in

of haar mening te geven over het formulier zèlf '  Dat tweede

aspect  was naar de mening van de CRF niet  duidel i jk  genoeg

en dat leidde tot de eerste deelvraag over dit onderwerp aan

de Club van 60:
Als u de begeleidende brief bii de beoordelingsformulieren ADL-

assistenten /eest, rs het voor u dan duideliik dat het hier gaat om

een concept? En dat u geacht wordt uw op- en aanmerkingen,

tips en bezwaren door te geven aan de locatiemanage4 zodat

uw reactie meegenomen kan worden bii het opstellen van het

d ef í n iti eve beoo rd e I i n gssystee m ?

Op het moment dat deze vraag gesteld werd, bestond de Club

van 60 uit 55 leden. Twaalf Leden vonden de begeleidende brief

duideli jk, 18 respondenten antwoordden dat zij het niet duideli jk

vonden. De meeste krit iek ging over (ingewikkeld) taalgebruik' Een

respondent merkte op dat het niet duideli jk was of het ging om één

of meerdere ADL-assistenten.

tK l.lÊB GÊoe-pen
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Voor wie die nog niet op de hoogte was van
de Club van 60

De Cliêntenraad Fokus (CRF) vertegenwoordigt de belangen

van de cl iênten van Fokus. Om dit zo goed mogeli jk te doen,

heeft de CRF een mailcontactgroep van maximaal 60 cl iënten

in het leven geroepen. Wij zoeken nog vier mênsen, dus geeÍ

u op en praat mee: clubvan60@clientenraadfokus.nl.  Met uw

prakti jkervaringen als cl iènt heeft de CRF meer en beter inzicht

hoe bepaalde zaken ervaren worden' De Club van 60 kri jgt

ongeveer zes keer per jaar een vraag voorgelegd. In dit  blad en

op de website van de cl ièntenraad (www.cl ientenraadfokus.nl)

vindt u de uitslag daarvan.

De tweede deelvraag die we stelden was:

Wat vindt u van de manier waarop er met de ingevulde formulieren

wordt omgegaan?

Deze vraag maakte veel emoties los. De meerderheid, 24 respondenten,

kan zich niet vinden in de manier waarop er met de formulieren

wordt omgegaan. Een aantal respondenten vindt dat anonieme

formulieren meegewogen moeten worden bi j  de beoordel ing (al leen

met naam ingevulde formulieren werden meegewogen). Anderen

daarentegen vinden dat anoniem invul len van de formulieren kan

leiden tot argwaan. De directe terugkoppeling over de formulieren

aan de ADL-assistenten wordt door sommige respondenten vervelend

gevonden. Liever zien zi j  eerst een gesprek tussen cl iënt en locatie-

manageL voordat de beoordel ingen teruggekoppeld worden naar de

ADl-assistent. Het systeem mag niet leiden tot een kat en muisspel

tussen cl iënt, locatiemanager en ADL-assistent '

Er waren zes posit ieve reacties, Sommige respondenten vinden het

goed dat ADl-assistenten weten wat er speelt en hebben weinig

moeite met de directe terugkoppeling aan de ADL-assistent. Wel

wordt een open vraagstel l ing gemist en dus de mogeli jkheid om een

negatieve beoordel ing te kunnen toel ichten.

De mogeli jkheid om beoordel ingsformulieren anoniem in te vul len is

bl i jkbaar een optie waar Fokus heel zorgvuldig mee om moet gaan'

Dat dit  gevoelige punt nog eens goed overwogen moet worden

voordat het concept beoordelingssysteem ADl-assistenten haar

definit ieve vorm kri jgt,  is misschien de beste conclusie.

Namens de Cliëntenraad Fokus

Jeroen Mul le r



Fokus Agenda

11 deeember?008

12 dersmhèr 20Og
i7 ianuari 1009
Í9 januari 2@9 ,
9 ÍEbirari 2009

Off iciële opening Harderwijk

Stadsdennen

Officiële opening Zwolle Stadshagen

Start ADl-assistentie Nijmegen Hatert

Start ADL-assistentie Helmond Parc Viverre

Start ADL-assistentie Arnhem StadsEiland

Fokus al 35 iaar
gewoon bijzonder

In 2009 bestaat Fokus precies 35 jaar en is het 30 jaar geleden dat
het eerste project van start ging. Bi j  die mij lpaal wi l  Fokus graag

sti lstaan. Daarom worden verschi l lende acties gereal iseerd, onder de
noemer'Fokus, gewoon bi jzonder' .  Zo worden momenteel plannen

uitgewerkt om in het najaar van 2009 een symposium te organiseren.

Ook komt er een speciale uitgave over 35 jaar Fokus. De rest van het
'programma' bl i j f t  nog een verrassing. In december kri jgen onder
andere cl iënten en relat ies een speciaal cadeautje.
Via www.fokuswonen.nl/3l jaar kunt u op de hoogte bl i jven van al le
activi teiten in het kader van Fokus 35 iaar.



My home, my castlerr,

De titel van dit stukje geldt net zo goed u allen

als mijzelf .  Je woont graag in een huis waarvan
je het gevoel hebt dat het je past. Je verblijft er

graag en voelt je er thuis. Voor Fokuscl iënten kan

het nog een hele puzzel zijn zo'n passende woning

te vinden. Fokuswoningen staan niet alt i jd op de

plaats die je zou wil len, in de buurt die je wenst of

met buren die je wenst. Fokuswoningen zi jn er in

allerlei soorten en maten en op veel locaties.

lk hoop dat u uw casÍ/e daartussen hebt kunnen

vinden.

Veelal is de keus voor het Fokuswonen ingri jpend. Behalve

een verhuizing naar een vreemde omgeving, soms zelfs

naar een andere stad is één. Twee is dat je verhuist naar

een 'manier van wonen', nameli jk inclusief de dienst-

verlening van Fokus. Fokus is zich ervan bewust dat die

dienstverlening sterk de kwali teit  van het woonplezier en

daarmee van het leefplezier mede bepaalt.  We spannen

ons dan ook in waar te maken wat we beloven: aan de

cl iènt de eigen regie over dienstverlening en leven en dat

in een omgeving waarin je kunt spreken van 'gewoon

wonen'. lk ben me ervan bewust dat dat niet steeds even

goed lukt. We maken fouten, slaan de plank soms mis.

Soms f l ink mis. Dat kan sterk ingri jpen op uw woon- en

leefplezier. Daar zi jn we op aan te spreken, en waar nodig

en mogeli jk moeten we dat 'repareren'.  In deze Infokus

staan de wegen genoemd om uw eventuele onvrede

kenbaar te maken. We staan daarvoor open.

lk weet ook dat het in heel veel gevallen goed gaat, zeer

goed zelfs. Een paar duizend keer per dag maken we

het waar: dienstverlening op afroep en aanwijzing en

wel zo dat de regie geheel bi j  de cl iënt l igt.  Wonen en

leven in een gewone woonbuurt,  geheel naar tevreden-

heid. Sommige cl iënten van Fokus kunnen in zo'n geval

heel goed laten horen en zien hoe belangri jk dat is, die

Fokuswoning en de assistentieverlening op de Fokuswijze

om te kunnen wonen en leven zoals j i j  wi l t .  En dat er

eigenl i jk in het hele land geen alternatief is te vinden,

waarin dat óók en net zo goed zou kunnen. Als je zo'n

cl iênt van wal hoort steken tegen bi jvoorbeeld een kamer-

l id dat we in 'Fokusland' rondleiden, word je daar echt

een beetje stil van. Dan blijkt de grote waarde van het

Fokuswonen én de waardering daarvoor: dit  mag nooit

meer verdwijnen! We wil len graag aan de weg t imme-

ren als Fokus. We wil len doorbouwen, ook als er geen

bouwsubsidie meer is. We wil len cl iënten die nog nooit

van Fokus hebben gehoord informeren en interesseren.

We willen voldoende en goed personeel werven om het

Fokusconcept voldoende 'handen en voeten'te geven.

Bij de start van Fokus, meer dan dertig jaar geleden,

waren cl iënten van Fokus actief als 'consulent ' .  ln het

werven van cliënten, personeel, het interesseren

van woningcorporaties, gemeenten en cliënten/
patiëntenclubs en dergel i jke. We zi jn van plan in de

toekomst weer meer gebruik te maken van de grote

overtuigingskracht van onze cl iënten door hen in te

zetten als ambassadeurs voor het Fokuswonen. De

betekenis van het Fokuswonen kan immers het best

worden verwoord door de gebruiker ervan als verdediger

van het eigen en het Fokuscast/e. In 2009 hoort u

daarover meer. En mocht u er niet aan toe zijn om als

ambassadefi voor het Fokuswonen op te treden, dan

werken we graag zó aan de kwaliteit van de dienst-

verlening dat ook u díe rol zou wil len vervul len.

Okko Jongsma
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Nieuwe subsidiereeelinq
ADl-assistentiè eaat
óók over Yerple$rg

Het ministerie van VWS zal de definit ie voor ADL-assistentie
per ' l  januari a.s. opnieuw vaststellen. De nieuwe definit ie
beschrijft wat er onder ADL-assistentie valt: 'direct

oproepbare persoonli jke assistentie aan een verzekerde
met een lichamelijke handicap of somatische aandoening
die in een ADl-woning woont, welke op diens verzoek
en aanwijzing gedurende het hele etmaal wordt verleend
bij algemene dageli jkse levensverrichtingen, waaronder
in ieder geval persoonli jke verzorging en verpleging
in en om de ADL-woning'. Het verschil met de huidige
definit ie van ADL-assistentie is dat tot nu toe slechts een
deel van de verpleegkundige handelingen door Fokus
werd verricht: de eenvoudige verpleegkundige assistentie
(EVA). Vanaf de jaarwisseling worden alle geïndiceerde
verpleegkundige handelingen in en om de Fokuswoning via
Fokus gefinancierd én uitgevoerd. Deze verandering heeft
gevolgen voor nieuwe cliënten en voor een klein deel van de
huid ige c l iënten.

Het ministerie van VWS wil de indicatiestell ing verbeteren en wil
daarom dat de ADl-assistentie bestaat uit

) óf alleen de functie persoonli jke verzorging;

) óf zowel de hele functie persoonli jke verzorging en de (hele)
functie verpleging.

Gekozen is voor de laatste variant, zodat kan worden gegarandeerd
dat Fokus door kan gaan met het verlenen van bijvoorbeeld
assistentie bij beademing. Voor veel cliënten is dat van zeer groot
belang om op zichzelf te kunnen bli jven wonen.

Wat zijn de gevolgen van deze verandering voor
cliênten van Fokus?
ln de prakti jk heeft dit alleen gevolgen voor de cliënten met een
indicatie voor verpleegkundige handelingen die Fokus tot nu toe niet
uitvoert, omdat deze niet onder de EVA-handelingen vielen of de
omdat de cliënt daarover met andere dienstverleners afspraken had
gemaakt.

In beide situaties gaat het alleen om de verpleging die in/om de
woning moet worden uitgevoerd.

Vanaf 1 januari 2009 geldt dat

) de uitvoering van die handelingen voortaan via Fokus verloopt;

) de keuzemogeli jkheid voor een pgb voor deze handelingen vervalt.

Fokus zal met de betreffende cliënten overleggen over het vervolg.
Uitgangspunt is dat de handelingen op verantwoorde en deskundige
wijze worden verricht. Soms kan dat binnen de richtl i jnen voor het
EVA-beleid door ADL-assistenten, die daarvoor geïnstrueerd worden.

In andere geval len zal Fokus - na overleg met de cl iënt - voor de
deskundige uitvoering van die handelingen zorgen door deze extern
' in te kopen'. Bi jvoorbeeld bi j  een thuiszorgorganisatie of zelfstandig

werkend verpleegkundigen.

De inzet van derden via Fokus gebeurt in overleg met de cl iënt.
Daarbi j  wordt uiteraard gekeken naar de bestaande situatie.

Voor de huidige cl iênten van Fokus zal de nieuwe werkwijze
geleidel i jk worden ingevoerd, tussen 1 januari 2009 en 1 jul i  2010,

nadat de cl iènt een nieuwe indicatie heeft gekregen voor de functie

verpleging. Al le cl iënten van Fokus zul len in die periode een nieuwe

indicatie kri jgen. De aanleiding tot een herindicatie kan ook zi jn:

een nieuwe of gewijzigde vraag om AWBZ-zorg of een aflopende
indicatie vanwege een pgb voor assistentie buiten de Fokuswoning.

Voor nieuwe cl iënten van Fokus zal de nieuwe werkwijze meteen per

1 januari 2009 ingaan.

Assistentie buitenshuis
Persoonl i jke verzorging en/of verpleging assistentie buitenshuis
(werk. studie, vakantie) bl i j f t  ongewijzigd onder de AWBZ val len en
dus niet onder de ADl-assistentie van Fokus. Voor die assistentie bl i j f t

de keuze voor een verstrekking in natuna (bi jvoorbeeld thuiszorg) of

in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) wél mogeli jk.

Nicole van den Besselaar en Niek Kanis
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Individuele AAnllass
Fokuswoningettïall
oncler de gemeente

Per 1 januari 2009 houdt de regeling Woningaanpassingen
van het CVZ op te bestaan. De individuele woning-
aanpassingen vallen voortaan onder de gemeente (WMO).

Voor de collectieve voorzieningen is Fokus voortaan
verantwoordeli jk. Fokus kri jgt daartoe subsidie voor
onderhoud, reparatie en vervanging van collectieve
voorzieningen zoals het alarm-intercomsysteem en het
bad met toebehoren in de ADL-eenheid. Het CVZ heeft alle
cliënten hierover onlangs per brief geïnformeerd.

Gevolgen voor de cliënten van Fokus
De c l iënt  za l  ind iv iduele woningaanpassingen per  1 januar i  ze l Í
moeten aanvragen bij de WMO. Daarbij kan hij wel een beroep
bli jven doen op de adviseur ADL-assistentie. Voor individuele
aanpassingen op het alarm-intercomsysteem kan de cliënt voortaan
bij Fokus terecht.

Gewijzigde rol Fokus en woningcorporatie
Voor Fokus betekent de beëindiging van de regeling
Woningaanpassingen dat we niet meer namens de woningcorporatie
aanvragen voor individuele woningaanpassingen naar het CVZ
sturen. De adviesrol richting cliënt én corporatie wordt terug-
gebracht tot alleen het adviseren van de cliënt.

Verdere informatie
Voor verdere informatie: kijk op www.fokuswonen.nl, of neem
contact op met de adviseur ADL-assistentie (kijk voor de contact-
gegevens achterin deze Infokus).

Niek Kanis
Bestu u rssecreta ris
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In welk project woon je?

lk woon in het spiksplinternieuwe project in Het Vondelhuys

in Harderwijk Stadsdennen. Daarvóór woonde ik in Roermond

Beethovenstaete. lk ben naar Harderwijk verhuisd om dichter bij

mijn famil ie en vrienden te wonen. lk mis het ADL-team en de stad

Roermond. Het is nog steeds dubbel al lemaal, maar dat moet sl i j ten.

ADL'ers uit Roermond, bedankt!

Woon je al leen of samen met anderen?

lk woon al leen.

Wat doe je in het dagelijks leven?
lk ben een natuurmens, dus ik ga graag naar buiten naar het

Gooimeer, het Bos, de Zandverstuiving, de Oostvaardersplasssen, het

Stadje. Verdere hobby's zijn muziek luisteren, filmen en monteren

van beelden en geluid, foto's maken en digitaal bewerken.

Waar luister je het liefst naar?
Dat is een moeil i jke vraag! lk ben een enorme muziekl iefhebber

en vind bi jna al les leuk, van pop tot klassiek. lk ki jk regelmatig op

YouTube naar oude videocl ips uit  de jaren '60, '7O,'80 en 90.

Festivals vind ik leuk om te bezoeken, zoals Pinkpop, Lowlands. En

natuurlijk ook het Bevrijdings-, Blues-, Jazz- en Smartlappen Festival

in Wageningen. Het l i jkt me geweldig om een keer naar het North

Sea )azz Festival te gaan. Bi j  mij  in de buurt is een cultuurpodium,

Estrado.nl,  waar bekende en minder bekende bandjes optreden. Daar

kun je met de rolstoel goed terecht. Dat geldt trouwens voor heel

veel festivals en concerten. De laatste keer dat U2 in Nederland was,

ben ik naar hun concert geweest. Fantastisch.

Waarom kies je voor een Fokuswoning?
Omdat het voor mij  de enige manier is om zelfstandig te kunnen

blijven wonen. Een verpleeghuis is geen optie. Laatst waren Tweede

Kamerl id (Christen Unie) Esmé Wiegman, Okko Jongsma (algemeen

directeur Fokus) en Nicole van den Besselaar (manager Fokuswonen,

Kwaliteit en Onderzoek) hier op werkbezoek. lk heb hen verteld

dat men beslist niet mag tornen aan Fokus. Je kunt mensen met

een l ichameli jke handicap niet het recht ontnemen om zelfstandig

te wonenl Bovendien is Fokus zo veel méér dan al leen wonen. Het

Fokuswonen geeft positiviteit en energie om dingen in je leven te

ondernemen. Géén streep door de subsidies voor woningaanpassing

per 2009 en onderbrengen bi j  de gemeenten WMO. Géén eigen

bijdrage AWBZ na 2012. Alles laten zoals het is. Fokus bewijst zich al

vier en dert ig jaar.

Voldoet je woning aan de verwachtingen?

Ja. Mijn woning is wat kleiner dan in Roermond, maar nog alt i jd

groot genoeg. Het is wat knusser om in te richten. Alles is lekker

dichtbij, zoals een groot nieuw winkelcentrum, een park en parkeer-

plaatsen. Alles is toegesneden op de doelgroep, bijvoorbeeld de
parkeergarage (met schuurtjes) onder het gebouw: je hoeft
's morgens je auto niet te krabben als het vriest! De ADL-assistenten

hoeven niet naar buiten om in het andere gebouw te komen, je

kunt hier gewoon binnendoor lopen. Erg prettig 's nachts of als het

regent.

Heb je een tip voor Fokuscliënten?
Wees je ervan bewust dat het Fokuswonen betekent: een grote

mate van zelfstandigheid met assistentie bij de dingen die je zelf

kunt. Wees kritisch over je assistentievraag. Kies voor

en niet voor gemak, want al leen zó houd je de regie in eigen

hand. Anders heb je het Fokuswonen niet begrepen: het is geen

verpleeghuis waar alles op afspraak gaat of een vijfsterrenhotel. Je

moet het zèlf doen.

Wat is een handige plaats in Nederland om met
rolstoel te Fzoeken?
Er zijn zo veel plaatsen goed toegankelijk. Eindhoven bijvoorbeeld.

Daar is een brede promenade en het is er mooi vlak, prima te doen

met de rolstoel en gezel l ig om uit  te gaan.

Elsbeth Daling



Aanbevelingen vanuit het Vobojaarverslag:

ook van belang
voor cliënten !
Medewerkers van Fokus kunnen bi j  onvei l ige situaties en
(bijna)ongelukken een vobomelding doen. Vobo staat voor

vei l igheid, ongelukken en bi jna-ongelukken. Een vobo-

melding wordt geregistreerd door de secretaris van de

Vobocommissie, waarna de melding wordt onderzocht door

de locatiemanager, de adviseur ADL-assistentie of de regio-

manager, afhankeli jk van het soort melding. De melding en

de onderzoeksrapportage worden - geanonimiseerd -

besproken in de Vobocommisie. Deze commissie gaat na

oÍ de genomen maatregelen afdoende zijn, en geeft in het

Vobojaarverslag algemene aanbevelingen.

Alleen Fokusmedewerkers kunnen daarom vobomeldingen doen;

voor cl iënten biedt Fokus de Klachtenregeling Cliënten. Ook het

Vobojaarverslag is bedoeld voor medewerkers. Bij vobomeldingen

gaat het nameli jk om de vei l igheid op de werkvloer van Fokus.

Die werkvloer bevindt zich vooral bij de cliènt thuis, dus vindt

de commissie het logisch om óók cl iënten te laten weten welke

conclusies de commissie in het jaarverslag trekt, en welke

aanbevelingen er aan locatiemanagers en ADL-assistenten worden
gedaan. Hieronder vindt u de conclusies en aanbevelingen uit  het

verslagjaar 2007.

Meer  me ld ingen

In 2007 werden 225 vobomeldingen gedaan. Hiervan voldeden 214

meldingen aan de voorwaarden en werden onderzocht. Het aantal

meldingen is toegenomen, evenals het gemiddelde aantal meldingen
per project (2,5). Dit kan zowel positief als negatief worden

uitgefegd. Negatief zou zijn als er bij Fokus zich meer onveilige

situaties en (bi jna) ongelukken voordoen. Posit ief is als onvei l ige

situaties vaker worden gemeld. De commissie hoopt dat het aantal

meldingen st i jgt,  terwij l  het aantal gevaarl i jke situaties afneemt.

Net als in de vorige verslagjaren ontstaan onveilige situaties

en (bijna) ongelukken vooral door fouten in de instructie of de

uitvoering. Dit betrof in 2007 ongeveer 50% van de meldingen. Dit

zi jn de gebeurtenissen die ontstaan door verkeerde handelingen van

ADl-assistenten, onduidel i jke of onjuiste instruct ies van cl iënten,

of onduidel i jke communicatie tussen beide. Het kan hierbi j  gaan

om bijvoorbeeld onoplettendheid van een ADl-assistent. of om het

verkeerd inschatten van de mogelijkheden van een cliênt.
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Aanbevelingen
1 Werkafspraken
Allereerst wi l  de commissie de aandacht vestigen op het kennen en

nakomen van werkafspraken. Vaak ontstaan gevaarl i jke situaties

als werkafspraken niet worden nagekomen. Het is belangri jk dat

alle ADl-assistenten op een project weten welke werkafspraken er

zijn en waar ze zijn vastgelegd. Deze afspraken worden niet zonder

reden gemaakt, ze zijn bedoeld om risico's voor de cliënt en de ADL-

assistent te verminderen.

2 Verantwoordelijkheid
Bij al le meldingen vraagt de onderzoeker zich af wie

verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Dit is niet altijd

makkelijk te bepalen, aangezien er vaak sprake is van een gedeelde

verantwoordelijkheid. De cliênt is ervoor verantwoordelijk om

voldoende aanwijzingen te geven. Daarnaast is de ADL-assistent een

professional, die aan al le benodigde vei l igheidsmaatregelen dient te

denken, zoals bijvoorbeeld het bed of de rolstoel op de rem zetten.

De commissie vindt het een goed idee om hier in een teamoverleg

een keer bij stil te staan.

3 Hulpmiddelen
Hulpmiddelen kunnen verschi l lende problemen veroorzaken. Als een

hulpmiddel, zoals een t i l l i f t ,  defect is, kan er een onvei l ige situatie

ontstaan. Ook kan het gebeuren dat een ADl-assistent niet bekend

is met een hulpmiddel en niet weet hoe het te gebruiken. In die
gevallen mag een hulpmiddel niet worden gebruikt. ADL-assistenten

moeten dergelijke situaties bespreken met de cliënt en de locatie-

manager.

4 Project zonder meldingen
Er zijn veertien Fokusprojecten waar geen vobomelding werd gedaan

in 2007. Dit kan betekenen dat er geen onveilige situaties zijn

geweest. Het is ook denkbaar dat onveilige situaties niet werden

gemeld. De commissie doet de aanbeveling dat locatiemanagers

in hun team bespreken of er voldoende aandacht is voor het

vobobeleid en eventuele onvei l ige situaties.

De aanbevelingen zijn overgenomen door het managementteam. Als

u vragen of opmerkingen hebt over het jaarverslag of de afspraken

die op uw project naar Fanleiding van het verslag zi jn gemaakt, kunt

u terecht bij de locatiemanager.

Marieke Tromp, ambtelijk secretaris Vobocommissie



Zo doen we dat in

Waalwif k
De informatie uit het cliënttevredenheidsonderzoek*
wordt gebruikt bij het verbeteren van de kwaliteit van
de d ienstver lening van Fokus.  In  de Fokusprojecten
gaan de locatiemanagers aan de slag rnet de verbeter-
punten d ie voor 'hun'  pro ject  in  het  onderzoek worden
aangegeven.  L ianne lvens,  locat iemanager van het
project Waalwijk Rode en Witte Wijk, vertelt hoe dat
gaat  in  de prakt i jk .

Wat waren voor  ju l l ie  posi t ieve punten in  het
onderzoek?
Het vertrouwen van de cliènten in het ADL-team en de locatie-
manager is hoog. lk ben erg bli j  met dit resultaat, want toen
ik h ier  een jaar  geleden a ls  locat iemanager begon,  heb ik  veel
aandacht besteed aan het opbouwen van de contacten met
cliênten. lk verleen soms ook zelf ADL-assistentie. Je kunt de
dienstverlening alléén goed afstemmen als je weet wat er leeft
bij de cliënten. En natuurli jk is een tevreden ADL-team ook een
voorwaarde voor goede dienstverlening.

Met  welke verbeterpunten ga je  aan de s lag?
Vooral met het inwerken van nieuwe ADl-assistenten. Al
vóórdat de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek
er waren, was het duideli jk dat hier verbeterpunten lagen.
We waren daarom al bezig om een aantal zaken beter te
organiseren. Een voorbeeld. Soms komt het voor dat een
nieuwe ADl-assistent een aantal punten van het inwerk-
programma niet heeft kunnen doorlopen. Soms zetten we
dan ervaren ADl-assistenten in die door langdurige ziekte

geen l i chamel i j k  werk  kunnen ver r i ch ten .  Z i j  geven t ips  en

ki jken mee terwij l  de nieuwe medewerker assistentie verleent.

Daarmee kan de nieuwe ADL-assistent toch t i jdig de nodige

ervaring opdoen. Een bi jkomend voordeel is dat de zieke ADL-

assistent contact houdt met het werk en het team.

Tevreden cl iënten en medewerkers, hoe bereik je
dat?
Cl iën ten  en  ADl -ass is ten ten  kunnen met  mi j  a l t i j d  hun

wensen bespreken, of gewoon even hun hart luchten. Dat

komt de samenwerking ten goede. Wensen van cl iënten leg

ik voor aan het ADL-team: is deze wens haalbaaÍ, en zo nee,

wat kunnen alternatieve oplossingen zi jn? Andersom kan

het voorkomen dat er door de ADL-assistenten knelpunten

worden gesignaleerd. Verloopt de samenwerking met de

betreffende cl iënt goed, dan is het geen probleem om met de

c l iën t  d ie  kne lpunten  te  bespreken.  Op deze man ier  voe len

zowel cl iënten als ADL-assistenten zich gehoord, hebben

vertrouwen en nemen verantwoordel i jkheid" lk zie cl iënten

en ADL-assistenten overigens als één team, waarbinnen al les

bespreekbaar is, duidel i jke afspraken worden gemaakt en er

alt i jd teruggekoppeld wordt over die aÍspraken. Als het gaat om

tevredenheid binnen een Fokusproject, is een goede

samenwerking onontbeerl i jk!

E lsbeth  Da l ing

* Meer informatie over het cliënttevredenheidsonderzoek leest u

bovenaan deze pagina.



Het Fokus Yakantieproj ect:
onieuwe ontwikkelingïett i

Laat ik beginnen met even jul l ie geheugen op te fr issen.
Hoe zat dat ook alweer met dat Fokus Vakantieproject-plan?

Een aantal jaren geleden kwam vanuit de Cliëntenraad
Fokus (CRF) het voorstel om te onderzoeken of het mogeli jk
zou zi jn om een Fokus Vakantieproject in het buitenland te
real iseren. De raad van bestuur reageerde hier heel posit ief

op en sindsdien is een werkgroep van de CRF bezig met
het uitzoeken van locaties, kosten, mogeli jke buitenlandse
partners, vergunningen en - heel belangri jk - de praktische

invu l l ing  van he t  p lan .  l k  za l  ju l l ie  n ie t  vermoe ien  met  a l le
problemen die we tegenkwamen en al le omwegen die
we genomen hebben, maar gel i jk doorzappen naar het
u i te inde l i j ke  p lan  en  de  hu id ige  s tand van zaken.

Het plan

Realiseer een Fokus Vakantieproject aan de Spaanse Costa Brava
dat qua opzet en assistentie zoveel mogeli jk overeenkomt
met de Fokusprojecten hier in Nederland. Dat wi l  zeggen, een
centrale ADL-eenheid met daaromheen ruim gespreid een aantal
aangepaste vakantiewoningen waar de cl iënVvakantieganger 24
uur per dag ADL-assistentie kan kri jgen, op afroep en aanwijzing.
En dit  van ADl-assistenten die de rest van het jaar in Nederlandse
Fokusprojecten werken. Dit maakt het voor iedereen mogeli jk om
makkeli jk op vakantie te gaan. Geen zorgen meer over buitenlandse,
vaak beperkte, assistentie maar de vertrouwdheid van dezelfde
Fokusassistentie die je thuis ook gewend bent.

De stand van zaken
Wij (Monique Wijnen en Frenk van Hooydonk) zi jn begin van dit
jaar op uitnodiging van een Spaanse organisatie, Fundacio60,
naar één van hun aangepaste vakantiecomplexen gaan ki jken om
te beoordelen of dit complex geschikt zou zijn voor het Fokus
Vakantieproject.

Helaas bleek het niet geschikt.  De appartementen waren mooi en
ruim, maar de l i f t  en de gangen van het complex waren gebouwd

op de afmetingen van duwrolstoelt jes. Onze grotere elektr ische
rolstoelen kwamen overal vast te zit ten.

Toch was voor Fundacio60 het verhaal daarmee niet afgelopen.
Zi j  waren nu eenmaal geïnteresseerd geraakt in Fokus en wilden
naar Nederland komen om te ki jken hoe Fokusprojecten er in het
echt uitzien. Dat ze in Fokus een goede potentiële klant zagen, zal
ook vast een niet onbelangri jke rol gespeeld hebben, maar ach,
het doel hei l igt de dri j fveer; nietwaar? En ze hielden hun woord.
Begin september waren ze in Nederland. De directeur himself,  een
bouwkundige en een van de managers. Het was een leuk, volgepland
en voor de gasten zeer informatieÍ bezoek. We hebben hen in één
dag Amsterdam, Gouda, Utrecht, weer Amsterdam en al le tussen-
l iggende f i les laten zien. Ze zi jn bi j  cl iënten thuis geweest, hebben
Okko Jongsma ontmoet, hebben met het alarm-intercomsysteem

mogen spelen en zich kunnen verbazen over de onzichtbaarheid
van Fokuswoningen. Daarnaast hebben we, afwisselend bi jgestaan
door Nicole van den Besselaar, Wil lard van Vugt, Anke Horstmeier,
Annemari jn van der Scheer en een tolk, het uitgebreid gehad over de
mogeli jkheden, hun ideeën, en onze wensen.

Al deze gezel l igheid heeft ook nog geresulteerd in wederzi jdse
afspraken: zi j  gaan na of er op een voor ons geschikte locatie aan de
Costa Brava een camping of vakantiepark te vinden is, groot genoeg
is om 10 Fokus vakantiewoningen op te nemen en wij  moeten
een enquête houden onder de Fokuscl iënten om te oei len hoeveel
interesse er voor zo'n Fokus Vakantieproject bestaat.

En nu?
Tja, nu wil len we dus een enquête onder al le cl iënten houden met
eigenl i jk als belangri jkste vraag: 'Als er een Fokus Vakantieproject
aan de Spaanse Costa Brava zou bestaan, zou u er dan gebruik van
maken?'. Klein probleem is dat wi j  natuurl i jk niet de beschikking
hebben over jul l ie huis- of mailadressen, maar daar is vast wel een
oplossing voor te vinden. Jul l ie horen van ons.

Met zonnige groet namenede Cliëntenraad Fokus,
Monique Wijnen en Frenk van Hooydonk



Lekker in bad
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Assistentie bij badgebruik
in de ADl-eenheid

Elke cl iënt van Fokus kan gebruik maken van het bad in de

ADL-eenheid. Drie vei l igheidsaspecten vormen uitgangspunt

van het Fokusbeleid:

) Locatiemanagers letten er op dat bad. badlift en badbrancard in

goede staat verkeren en veilig in gebruik zijn. To nodig doen zij

daarbij een beroep op de adviseur ADL-assistentie.

) Bij assistentie bij badgebruik gaat het meestal om het in- en uit

bad gaan en eventueel het baden zelf .  Als de cl iënt t i jdens het

baden al leen wil  zi jn, kan dat. Voordat de ADl-assistent zich in de

ADl-eenheid terugtrekt, dient deze erop te letten dat de cl iënt

gebruik kan maken van het alarm.

) In een bad l iggen zonder er zelf  uit  te kunnen is niet alt i jd zonder

risico's. Daarom bl i j f t  t i jdens het badgebruik tenminste één ADL-

assistent in de ADL-eenheid. Want als er in de tussentijd elders
geassisteerd zou worden kan de veiligheid van de betreffende

cliënt niet altijd voldoende gewaarborgd worden.

Verklaring
Er zi jn echter si tuaties waarin het wél vei l ig genoeg kan worden

geacht dat de cl iènt t i jdens het baden al leen gelaten wordt, zonder

dat er een ADL-assistent in de ADL-eenheid aanwezig is. Als een

cliënt vindt dat dit in zijnlhaar situatie het geval is, kan dit leiden

tot het opstel len van een verklaring door cl iênt en locatiemanager

samen. Vanwege de vei l igheid en de verantwoordel i jkheid die Fokus

daarin heeft, gelden bij zo'n verklaring de volgende voorwaarden:

) De cl iënt verklaart een dergel i jke situatie voor zichzelf voldoende

veilig te vinden en het niet nodig te vinden dat een ADl-assistent

in de ADL-eenheid bl i j f t .

)  De cl iënt tekent na overleg met de locatiemanager een

schrif tel i jke verklaring waarin dit  wordt vastgelegd.

) De locatiemanager accepteert en ondertekent zo'n verklaring pas

als zi j lhi j ,  na advies van de adviseur ADL-assistentie, de vei l igheid

van de cl iënt voldoende gewaarborgd ziet.  De adviseur ADL-

assistentie kan bij twijfel - na overleg met de cliënt - zo nodig

elders advies inwinnen.

In zo'n situatie maakt het niet uit of de ADl-assistent kort of lang

afwezig is. Zonder een dergelijke verklaring mag de ADL-assistent de

ADL-eenheid niet verlaten. Een getekende verklaring kan alt i jd door

de betreffende cliënt worden ingetrokken. Ook een locatiemanager

kan het ini t iat ief nemen de verklaring in te trekken. Bi jvoorbeeld

als de situatie van de cl iënt gewijzigd is, zodat de vei l igheid van de

cl iënt niet langer voldoende gewaarborgd l i jkt.

Afspraken over tijden van badgebruik
Er is slechts één bad en er zi jn meer gebruikers. Daarom vindt

assistentie bij badgebruik doorgaans op afspraak plaats, na overleg

met de locatiemanager. Een oproep voor badgebruik wordt dus niet
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in 'volgorde van binnenkomst'  behandeld. Ti jdens piekuren en op

ti jden dat slechts één ADL-assistent dienst heeft zi jn de mogeli jk-

heden voor assistentie bi j-badgebruik beperkt. Zo kan een cl iënt die
geen verklaring heeft ondertekend kan geen gebruik maken van het

bad op tijden dat er slechts één ADL-assistent dienst heeft.

Niek Kanis



Gouden medail le voor Fokusambassadeur

Pieter Grui j ters heeft bi j  de Paralympics in
Pek ing  de  gouden meda i l le  veroverd .  De 41-
jarige rolstoelat leet won het speerwerpen
met een nieuw wereldrecord van 42.27

meter. De ambassadeur van het in aanbouw

zijnde Fokusproject Helmond Parc Viverre

won vier jaar geleden al zi lver. Hi j  is ook

regerend were ldkampioen"  B i j  te rugkomst
van de  Spe len  in  Neder land werd  Gru i j te rs
diverse malen terecht in het zonnetje gezet.

Zo was hi j  te gast bi j  de Koningin en premier

Ba lkenende.

E ind  september  werd  P ie te r  ook  in  He lmond
gehu ld igd .  H i j  werd  benoemd to t  e reburger

van He lmond.  B i j  d ie  ge legenhe id  mocht
Wil lard van Vugt, adviseur Projecten en
Producten van Fokus, de gouden atleet
ook fel ici teren (zie foto). Wil lard sprak
namens woningcorporatie WoCom, het

Gehand icapten  Over leg  He lmond (GOH)  en
Fokus. Een citaat uit  de soeech van Wil lard:
'Ji j  haalt het maximale uit  jezelf ,  toont met
je sport ieve prestat ies aan wat je wel kunt

en  gaat  u i t  van  je  moge l i j kheden en  n ie t  van

beperk ingen.  Dat  i s  ook  een kenmerk  van

Fokus en van onze cl iënten'- De corporatie,
het GOH en Fokus hebben Pieter onder

andere een kunstwerk bi j  het nieuwbouw-
project beloofd. Pieter wordt bi j  het idee en
ontwero betrokken.

60-jarig huweliik in Zoetermeer
w, ffi

i.i:
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AfgeÍopen zomer waren de heer en
mevrouw Vogels 60 jaar getrouwd. Zi j

wonen in een Fokuswoning in ZoetermeeÍ

Rokkeveen. Het diamanten echtpaar werd

bezocht door de burgemeester die een
grote bos bloemen bi j  zich had. Van harte
gefel ici teerd !



Open dagen Fokus
tijdens de Week Yan
de Chronisch Zieken
drulr hezocht

Van 7 Vm 13 november werd de jaarl i jkse Week van de Chronisch

Zieken gehouden. In heel Nederland werden activi teiten
georganiseerd om aandacht te vragen voor de posit ie van mensen

met een beperking. Ook Fokus deed mee met twaalf open dagen,
verspreid over Nederland. De belangstel l ing was groot. Vele

belangstel lenden namen een ki jkje in een Fokuswoning en de ADL-

eenheid, gingen in gesprek met cl iënten en medewerkers en keken

naar demonstrat ies.

Elsbeth Daling

Ede Centrum: bezoek aan de ADL-eenheid

Bezoekers in gesprek met medewerkers en cliënten tijdens de
open dag in Kerkrade.

Een bezoekster ervaart in Ede Centrum hoe het is om vanuít het bed
verplaatst te worden met de tillift.

Nijmegen Van Goghstraat: bezoekers krijgen informatie van

Fokusmedewe rke rs.

Nijmegen Van Goghstraat: tilliftdemonstratie



Nieuwbouwprojeeten van Fokus

Het CVZ heeft goedkeuring gegeven voor de nieuwbouwprojecten in

Haarlem, Pi jnacker-Nootdorp, Groesbeek en Helmond. De subsidie-

aanvraag voor Capelle aan de lJssel De Hoven heeft het niet gehaald.

De bezwaarprocedure die door de corporatie en Fokus is ingezet bij

de Raad van State is niet ons voordeel beslist.

In 2009 is een subsidieaanvraag ingediend voor Heerenveen. Het is

wachten op een goedkeuring vanuit het CVZ. Voorwaarde is een

lijst met 30 kandidaten of in ieder geval voldoende aantoonbare

belangstelling voor de te bouwen Fokuswoningen.

Hebt u belangstel l ing voor Heerenveen, dan kunt u dit  melden bi j

het CVZ en bij Fokus (Cliëntenadministratie). Het telefoonnummer

van het CVZ is (020) 797 87 49 en het e-mailadres is adl@cvz.nl.

In Helmond is de bouw gestart. Het project Pijnacker-Nootdorp komt

snel beschikbaar.

Jaa r

In de Fokusprojecten Amsterdam Olympisch Kwartier. Harderwijk

en Uden zi jn onlangs de huisdeursleutels uitgereikt.  Ook Zwolle

Stadshagen is in de opleverfase aangeland.

Er zi jn nog woningen beschikbaar in onze nieuwbouwprojecten

in Uden Sint Annastraat, Zwolle Stadshagen, Arnhem StadsEiland,

Helmond, Nijmegen Hatert, Pijnacker-Nootdorp, Utrecht Terwijde,

Groningen en Amersfoort Vathorst. Kijk hiervoor op onze website of

neem contact op met Cliëntenadministratie van Fokus, telefoon
(0s0) 521 72 00.

Nicole van den Besselaar

Manager Fokuswonen. Kwaliteit en Onderzoek
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Fokus hoofdkantoor
Van lddekingeweg 33

Postbus 6124,9702 HC Groningen

Tel. (0s0) 521 72 OO, Fax (050) sz't 72 09

info@fokuswonen.nl

www.fokuswonen.n I

Cliëntenraad Fokus (CRF)
Post voor de Cliëntenraad Fokus kunt u sturen naar:
Cliëntenraad Fokus, p/a Postbus 6124,

9702 HC Groningen

www.clientenraadfokus.nl / info@clientenraadfokus.nl

Brieven en berichten komen zonder tussenkomst van

Fokus bij de CRF terecht.

Contactpersonen CRF per regio
Regio I Noord-Oost
Theo Attema (0512)53 17 47,

inf o@cl ientenraadfokus.nl

Regio II Midden
Tineke van Rooijen (024) 323 22 97,

t.va nrooijen@cl ientenraadÍokus. nl

Regio III Noord-West
Ineke Goldberg (036) 534 80 52,
i.goldberg@cl ientenraadfokus.n I

Regio IV Zuid-West
Roelofje Mussche (070) 346 72 59,

r. m ussche@cl ientenraadf okus.n I

Regio V Zuid
Frank Ei jgenraam,

f .eijgenraam@clientenraadfokus.n I

Regio VI Midden/Zuid
Jeroen Muller (030) 254 33 70,
j.mu I ler@clientenraadfokus. nl

Adviseurs ADL-assistentie en regio-
manager per regio
De locatiemanager is het eerste aanspreekpunt voor
vragen van cliënten. Voor specifieke vragen kunt u
daarnaast terecht bij de regiomanagers of de adviseurs
ADl-assistentie. Hieronder staan hun contact-
gegevens, per regio. Zij zijn bereikbaar per telefoon,
via het hoofdkantoor van Fokus, (050) 521 7200, o{
rechtstreeks per e-mail.

Regio I Regiomanager: Peter van Zwol
(tijdelijk vervangen door Karin
Klingenberg)
De Fokusprojecten in de provincies Groningen,
Friesland, Drenthe en Overijssel; de Veluwe
(Gelderland) en de Noordoostpolder
(Emmeloord): Arjan van Silfhout (ma, wo, do, vr),
a.vansi lf hout@fokuswonen. nl

Regio II Regiomanager: Klaas Bosma
De Fokusprojecten in Arnhem, Doetinchem en Elst:

Ester Fopma (ma, di en do), e.fopma@fokuswonen.nl

De Fokusprojecten in Ede, Nijmegen, Tiel, Den Bosch,
Schijndel, Oss en Uden:

Nicole Schoeber (ma, wo, do),

n.schoeber@fokuswonen.n I

Regio III Regiomanager: Arnold van der Bijl
De Fokusprojecten in de provincie Noord-Holland en
Het Groene Hart (Zuid-Holland):

Ingeborg van de Burgt (ma, di, do, vr),

i.vandeburgt@fokuswonen.nl. Tot maart wordt Ingeborg
wegens zwangerschapsverlof vervangen door
Louka van 't Padje Fernhout (ma, wo, do),
l.vantpadjefern hout@fokuswonen.n l.

In deze regio werkt voor de projecten in Almere Haven
en Almere Stad: Anke Horstmeier (ma Vm do);
a.horstmeier@fokuswonen.nl

Regio IV Regiomanager: Hans Gallas
De Fokusprojecten in de provincie Zuid-Holland
(behalve Het Groene Hart):

Karin Pagano (ma, di en do, vr),
k.pagano@fokuswonen.nl

Regio V Regiomanager: Nita Scheepers
De Fokusprojecten in Limburg en Midden en
Zuidoost Brabant (behalve Eindhoven):

Liesbeth Klomp (ma Vm do),

l .klomp@fokuswonen.nl

Naast Liesbeth Klomp werkt Liesbeth Willems in deze
regio voor de Fokusprojecten in Eindhoven.

Liesbeth Wil lems (ma, di en do),

l .wi l lems@fokuswonen.nl

Regio VI Regiomanager: Leonie Rolink
De Fokusprojecten in: Utrecht en Zeeland; West Brabant:
Lisette Rodenburg (ma Vm do),
l .rodenburg@f okuswonen.n I

De Fokusprojecten in Amersfoort, Houten, lJsselstein en
Nieuwegein:

Liesbeth Wil lems (ma, di en do),
l .wi l lems@fokuswonen.nl

Cliëntenvertrouwenspersoon Arienne Plaisier
Spreekuur dinsdag en vrijdag van 9.00-1 1.00 uur.
Buiten spreekuren: voicemail inspreken via
(06) 515 659 15. Arienne belt dan zo snel mogeli jk terug.
E-mailadres: arienne.plaisier@quasir.nl.

Schrijven (uw post wordt alléén door Arienne
geopend): Fokus, Cliëntenvertrouwenspersoon,

Postbus 6124,9702 HC Groningen.

Klachtencommissie cliënten
Post voor de Klachtencommissie cliënten kunt u sturen
naar: Klachtencommissie cliênten, p/a Postbus 6124,
9702 HC Groningen of per e-mail :
klachtencom missie@fokuswonen. nl.

College voor zorgverzekeringen (CVZ)
Voor ADL-clusters en ADL-assistentie heeft het CVZ een
speciaal e-mailadres. U kunt dit gebruiken voor vragen
of het doorgeven van wijzigingen, bijvoorbeeld in uw
registratie (adres, telefoonn ummer, voorkeuren en
urgentie). Het adres is: adl@cvz.nl.
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