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ADL-assistentie van Fokus 2012: een nieuwe AWBZ-aanspraak 

 
 
Vanaf 1 januari 2012 wordt de ADL-assistentie van Fokus uit de AWBZ bekostigd. In de 
afgelopen maanden hebben veel cliënten, cliëntenraad en Fokus er met uiteenlopende acties 
bij de Tweede Kamer en de staatssecretaris heftig op aangedrongen dat die ADL-assistentie 
vooral moest blijven zoals die is. En zó is het uiteindelijk ook geregeld. In de AWBZ komt een 
nieuwe, speciale aanspraak op ADL-assistentie in ADL-clusterwoningen. In deze nieuwsbrief 
meer informatie over de nieuwe aanspraak, de indicatie, de eigen bijdrage en de wachtlijsten 
voor het ADL-clusterwonen. 
 
 
De nieuwe aanspraak 
Per 1 januari 2012 wordt in het Besluit Zorgaanspraken een nieuwe aanspraak opgenomen: 
ADL-assistentie in ADL-clusterwoningen. Die nieuwe aanspraak omvat de ADL-assistentie 
zoals cliënten die nu in en om de Fokuswoning aan Fokus kunnen vragen. Het gaat dan om 
persoonlijke verzorging, verpleging en hand- en spandiensten: het samenhangend pakket ADL-
assistentie. Net zoals nu valt de assistentie buiten de woning niet onder de aanspraak en het 
aanbod van Fokus. Hiervoor kan de cliënt assistentie vragen aan een andere aanbieder of deze 
zelf organiseren met een pgb. De assistentie in en om de woning is 24 uur per etmaal op afroep 
beschikbaar en wordt op aanwijzing van de cliënt verleend. Die belangrijke uitgangspunten voor 
‘gewoon wonen en leven’, eigen regie en zelfstandig bestaan blijven dus eveneens 
ongewijzigd. 
 
Voorlopig geldt de nieuwe aanspraak tot 2014. De staatssecretaris is van plan de 24 uurs 
beschikbare assistentie per 2014 ook buiten Fokuswoningen beschikbaar te maken. Daarom 
zal er in 2014 een ‘opvolger voor de nieuwe aanspraak’ worden ingevoerd. Voor die aanspraak 
gelden wellicht andere regels. Belangrijk is dat de staatssecretaris heeft toegezegd dat die 
eventueel andere regels niet voor cliënten zullen gelden die voor 1 januari 2014 in een 
Fokuswoning (zijn) gaan wonen en er voor die cliënten dus niets zal veranderen per 1 januari 
2014.  
 
 
Wie heeft recht op de aanspraak? 
De aanspraak is bestemd voor personen met een lichamelijke handicap die in een ADL-
clusterwoning wonen en door het CIZ voor de nieuwe aanspraak worden geïndiceerd. Zonder 
indicatie voor de nieuwe aanspraak kan Fokus geen ADL-assistentie leveren of declareren. Alle 
cliënten moeten dus over een indicatie beschikken waarin het recht op de nieuwe aanspraak is 
opgenomen.  
 
 
Hoe komt u als cliënt aan een indicatie voor de nieuwe aanspraak? 
Het ministerie van VWS aan alle cliënten in ADL-woningen een brief gezonden. De cliënten die 
eerder hebben deelgenomen aan de AWBZ-herindicatie (2009/2010) krijgen in de meeste 
gevallen een nieuwe indicatie automatisch op grond van de toen verzamelde gegevens. Alle 
andere cliënten zijn door VWS via een brief uitgenodigd om voor 15 december aanstaande het 
meegestuurde aanvraagformulier aan het CIZ te sturen. Daarna zal het CIZ hen opnieuw 
indiceren en een indicatie voor de nieuwe aanspraak toekennen. 
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Cliënten die niet automatisch recht op de nieuwe aanspraak krijgen, hebben daarover inmiddels 
bericht ontvangen. Zij moeten voor 15 december aanstaande een nieuwe indicatie aanvragen 
bij het CIZ via het meegestuurde aanvraagformulier. Fokus kan aan cliënten zonder een 
indicatie voor de nieuwe aanspraak geen ADL-assistentie meer verlenen. Zorg daarom dat u 
uw indicatie op tijd aanvraagt, indien daar door VWS om gevraagd wordt! 
 

 
Als u nu nog niet in een Fokuswoning woont, hoeft u niets te doen. U kunt in aanmerking 
komen voor de nieuwe aanspraak ADL-assistentie als u een woningaanbieding krijgt. Fokus zal 
u op dat moment informeren welke stappen gezet moeten worden om een geldige indicatie te 
krijgen. 
 
 
Hoe ziet de nieuwe indicatie er uit? 
Uit de nieuwe indicatie blijkt het recht op de nieuwe aanspraak ADL-assistentie (in de ADL-
clusterwoning). Voor dit deel van de indicatie zal geen omvang in uren of klassen worden 
bepaald. In de Fokuswoning kan de cliënt ADL-assistentie vragen naar behoefte. Het is nieuw 
dat er aan de omvang van de vraag aan Fokus geen maximum is verbonden. De aanspraak 
ADL-assistentie omvat zowel de persoonlijke verzorging, de verpleging en de hand- en 
spandiensten. Voor de indicatie is dat één geheel. Als u naast ADL-assistentie in en om de 
woning nog andere AWBZ-zorg nodig heeft, dan wordt dat geïndiceerd in de bekende AWBZ-
functies (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding) en in klassen (omvang). De nieuwe 
indicatie gaat in per 1 januari 2012 en loopt tot 31 december 2013. 
 
 
Komt het nieuwe indicatiebesluit op tijd voor 1 januari 2012? 
Nee. Het CIZ heeft tot ongeveer half februari 2012 nodig om alle nieuwe indicaties te 
verzenden. Met VWS is afgesproken dat de indicaties met terugwerkende kracht ingaan op 1 
januari 2012.   
 
 
Natura of PGB 
De staatssecretaris heeft vastgelegd dat de nieuwe aanspraak net zoals nu in natura wordt 
uitgevoerd en wel door de aanbieder van ADL-assistentie in de woning. Voor de 
Fokusprojecten is dat dus Fokus. De koppeling tussen de ADL-dienstverlening en de huur van 
de ADL-clusterwoning blijft daardoor gehandhaafd. De assistentie buiten de woning kan de 
cliënt in natura betrekken van een aanbieder naar keuze of met een pgb zelf organiseren. Voor 
dat laatste is belangrijk dat u ook al in 2011 over een pgb daarvoor beschikt. Het is immers na 1 
januari 2012 niet meer mogelijk voor AWBZ-zorg een pgb aan te vragen. Mogelijk kunt u dan 
wel een beroep doen op de vergoedingsregeling via het zorgkantoor.  
 
 
De registratie van de verleende ADL-assistentie 
Fokus krijgt alleen betaald voor aan cliënten geleverde assistentie. Voor de registratie daarvan 
wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het ARA-systeem: de automatische registratie 
ADL-assistentie. Dat systeem zorgt voor een nauwkeurige registratie van de verleende tijd, 
maar ook van wachttijden. Omdat de ADL-assistentie één samenhangend pakket is, wordt er 
niet in onderdelen (functies) geregistreerd.  
 
 
Verhuizen naar een andere Fokuswoning 
Tot 2012 verliep een verhuizing naar een andere Fokuswoning via de wachtlijst van het CVZ. 
Vanaf 2012 wordt de wachtlijst niet langer door het CVZ beheerd, maar is Fokus daar zelf 
verantwoordelijk voor. Wilt u in aanmerking komen voor een andere Fokuswoning dan kunt u 
zich bij Fokus melden. Voor een woning in een cluster waar Fokus niet de ADL-assistentie 
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verleend (enkele projecten in Amsterdam en Wassenaar), kan men zich melden bij de 
aanbieder van dat cluster (Osira of SWZ). 
De nieuwe aanspraak en de algemene voorwaarden van Fokus 
Omdat de nieuwe aanspraak naadloos aansluit op de ADL-assistentie zoals die in de 
subsidieregeling was vastgelegd en de nieuwe regeling de subsidieregeling ‘opvolgt’, verandert 
er niets in de algemene voorwaarden van Fokus. De algemene voorwaarden zijn te vinden op 
www.fokuswonen.nl.  
 
 
Eigen bijdrage 
Voor de aanspraak ADL-assistentie wordt er in 2012 en 2013 geen eigen bijdrage geheven. Of 
dat vanaf 2014 zo blijft, is afhankelijk van wat de staatssecretaris daarover zal besluiten. 
 
 
Ontwikkelingen rond het pgb 
Extramurale cliënten kunnen na 1 januari 2012 geen nieuwe pgb´s meer aanvragen. Voor 
AWBZ-zorg is de cliënt dan aangewezen op zorg in natura-aanbod. Is dat aanbod niet passend, 
dan kan de cliënt een beroep doen op de zogenoemde ‘vergoedingsregeling’, waarmee het 
zorgkantoor de zorg betaalt die de cliënt passend bij zijn zorgplan zelf wil organiseren. Dat is 
dus een soort pgb zonder dat het geld op de rekening van de cliënt komt: het zorgkantoor 
betaalt de zorgverlener(s) rechtstreeks. Ook Fokuscliënten kunnen op die regeling zonodig een 
beroep doen voor de assistentie die niet onder de nieuwe aanspraak valt. Desgewenst kunt u 
Fokus vragen mee te denken over de uitvoering van dat deel van de vraag, om na te gaan of 
Fokus daarin kan voorzien. Cliënten die al voor 1-1-2012 over een pgb beschikken houden dat 
pgb tot 2014. Fokuscliënten hebben vaak een pgb van de Wmo voor huishoudelijke hulp. Dat 
pgb valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid en wordt niet geraakt door de 
maatregelen van de staatssecretaris. 
 
 
 
Kortom, vraag voor 15 december 2011 bij het CIZ een indicatie aan voor de nieuwe 
aanspraak ADL-assistentie, indien u niet deelnam aan de herindicatieronde 2009-2010 of 
als u dat wel heeft gedaan, maar van VWS toch het verzoek heeft gekregen een aanvraag 
in te dienen. Zonder indicatie voor de nieuwe aanspraak kan Fokus geen ADL-assistentie 
aan u leveren. Zorg dus tijdig voor het aanvragen van een geldige indicatie! 
 

 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Fokus via (050) 521 72 88 of 
awbz@fokuswonen.nl. U kunt ook meer informatie vinden op het extranet van Fokus. 
 
 
 


