
Beste cliënten en medewerkers, 
 
 
Het hele land is in de ban van het Corona virus. Ook Fokus ontkomt hier niet aan. Hoewel de OR 
en de cliëntenraad op dit moment fysiek niet samen komen zijn we achter de schermen druk 
bezig en laten we graag iets van ons horen. 
 
Om te beginnen willen we jullie oproepen tot wederzijds begrip en respect voor ieders situatie. 
Wij zien dingen voorbijkomen op social media die niet bevorderlijk zijn voor de situatie waar we 
ons nu in bevinden. We moeten hier samen doorheen want samen staan we sterker! Daarom is 
het jammer dat er via social media kritiek wordt geuit op de gang van zaken binnen Fokus.  Als 
dit naar Fokus zelf wordt geuit, kunnen we samen kijken naar een oplossing. 
 
De cliëntenraad beseft dat er al enige tijd veel van de cliënten en ADL-ers wordt gevraagd maar 
toch willen we weer een dringend beroep op u doen. Fokus probeert met man en macht de 24/7 
ADL assistentie voor alle cliënten overeind te houden. Dit vraagt ontzettend veel van alle teams 
en medewerkers, maar zeker ook van de cliënten. Om besmetting te voorkomen hanteert Fokus 
een aangescherpt hygiëneprotocol. Wij vragen u, als cliënt zich aan dit protocol te houden. Als 
cliënten hebben we regie en ook verantwoordelijkheid. Zo voorkomen we besmettingen en 
risico’s bij medewerkers en andere cliënten. Verder vragen wij u uw sociale contacten zoveel 
mogelijk te beperken zoals ook de RIVM richtlijnen van ons vragen.  
 
Fokus heeft een crisisteam ingericht waarbij ook de CRF nauw betrokken is. Wij bewonderen de 
manier hoe Fokus hiermee omgaat en toch het hoofd koel weet te houden. Onze waardering gaat 
uit naar de ADLers die 24/7 voor ons klaar blijven staan in deze moeilijke periode. Tevens 
bedanken wij al die cliënten die steeds weer bereid zijn mee te denken en mee te bewegen in 
deze roerige tijden. Enorm bedankt! 
 
De Ondernemingsraad: 
Wij willen eerst iedereen die betrokken is bij de zorgverlening bedanken voor hun inzet.  
Voor jullie allen respect en waardering. 
Dit is wat we doen als Fokus: mensen helpen. Dat doen we met alle mogelijke inzet van 
iedereen. Zowel van cliënten als medewerkers op verantwoorde wijze. 
 
We willen jullie helpen en ondersteunen door elkaar goed op de hoogte te houden van de nieuwe 
regels en voorzorgsmaatregelen: 
 
https://www.fokuswonen.nl/1258/nieuws/Maatregelen-coronavirus 
Dit is de site waar je alle actuele informatie kunt vinden binnen Fokus. 
Neem je verantwoordelijkheid en bespreek dit waar nodig met de client. 
 
Namens, 
Ondernemingsraad en  
Cliëntenraad 

https://www.fokuswonen.nl/1258/nieuws/Maatregelen-coronavirus

