Fokuswonen, iets voor u?

Vrijheid en gewoon wonen met een lichamelijke handicap? Fokus maakt
het mogelijk! U huurt een aangepaste woning van een woningcorporatie.
Fokus verleent vervolgens bij u thuis assistentie bij algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL). Dat doen we op afroep en op aanwijzing van
de cliënt. En dat 24 uur per dag en zeven dagen per week. Zo houdt u
zelf de regie over uw eigen leven. Dat maakt Fokus gewoon en bijzonder
tegelijk. Fokus is actief in heel Nederland. Iets voor u?

Rob, Fokuscliënt:

’Zelf bepalen wat je doet
en wanneer. Dat is de
definitie van vrijheid.’

De assistentie verlenen wij op uw afroep en op
uw aanwijzing. En dat 24 uur per dag en zeven
dagen per week. U bent dus niet gebonden aan
afspraken op vaste tijden, tenzij u dat zelf wilt.
Via een alarm-intercomsysteem is uw woning

Zelfstandig wonen en leven

rechtstreeks verbonden met de nabijgelegen

Hebt u een lichamelijke handicap en wilt u

ADL-eenheid (hulppost). Vanuit deze eenheid

zelfstandig wonen en leven? Wilt u zelf kunnen

verlenen onze ADL-assistenten de gewenste

bepalen wat u doet en laat? In en om uw eigen

assistentie.

(huur)woning? Dat kan met Fokus. Een Fokuswoning is een aangepaste woning die u huurt

Iets voor u?

van een woningcorporatie. Ondanks de extra

Als cliënt van Fokus heeft u zelf de regie over

woonoppervlakte betaalt u een normale huur.

uw eigen leven. U komt in aanmerking voor

De regeling huurtoeslag van de Belastingdienst

een Fokuswoning met ADL-assistentie als aan

is bovendien ook voor Fokuswoningen van

de volgende voorwaarden wordt voldaan:

toepassing. Fokuswoningen liggen verspreid in

• U hebt een lichamelijke handicap of

een gewone woonwijk en zijn aan de buitenkant niet als zodanig herkenbaar.

somatische aandoening of beperking.

• U bent aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning.

Assistentie op afroep en aanwijzing
Fokus verleent assistentie bij algemene
dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Denk

• U bent aangewezen op ten minste vijf uur
ADL-assistentie per week.

• U bent voldoende sociaal zelfredzaam om

hierbij aan hulp bij lichamelijke verzorging,

zelfstandig te wonen en zelfstandig

aan- en uitkleden, eten en drinken, toiletgang,

assistentie op te roepen.

verplaatsingen in en om de woning,
eenvoudige verpleegtechnische handelingen

U kunt ook met uw gezin in een Fokuswoning

en hand- en spandiensten.

wonen.

In heel Nederland
Fokus telt momenteel (medio 2012) bijna
honderd Fokusprojecten met in totaal ruim
1300 Fokuswoningen. We zijn te vinden in alle
grotere plaatsen, verspreid over ruim zestig
gemeenten in Nederland. Van Groningen tot
Maastricht en van Enschede tot Den Haag.
Bovendien worden de komende jaren diverse
nieuw Fokusprojecten gerealiseerd. Op het
kaartje kunt u zien waar we al actief zijn.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en
voorkeuren kunt u al heel snel een Fokuswoning toegewezen krijgen. Kijk op onze
website voor de direct beschikbare woningen:
www.fokuswonen.nl.

Servicepunt helpt

Gewoon wonen, dat is waar Fokus voor

Wilt u meer weten over Fokus, neem dan

staat. Ruim 1300 cliënten hebben Fokus

contact op met het Servicepunt van Fokus. Zij

inmiddels ontdekt. Zij huren de woning van

ondersteunen u bij het proces van indicatie,

een woningcorporatie en laten zich bij de

aanmelding en toewijzing van een Fokus-

algemene dagelijkse levensverrichtingen

woning. Het Servicepunt is elke werkdag

assisteren door de mensen van Fokus. Bij

bereikbaar via (050) 521 72 72 of via

Fokus geen zorgplan, activiteitenbegeleider,

servicepunt@fokuswonen.nl. Of bezoek onze

gezamenlijke ruimtes of medewerkers in wit

website: www.fokuswonen.nl.

tenue. Bij ons bepaalt u zelf wat u doet en
wanneer. Gewoon wonen dus.
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www.fokuswonen.nl
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De sleutel tot gewoon wonen

