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Voorwoord
Het boekje dat u voor u hebt, beschrijft de realisatie van een Fokusproject
in het hartje van de binnenstad van Haarlem. Het Fokusproject Haarlem
Raaks waarvoor verschillende partijen zich de afgelopen vijf jaar hebben
ingezet, is in meerdere opzichten een bijzonder project. Niet alleen vanwege de locatie, de mix van nieuwbouw en gerenoveerde oudbouw, maar
zeker ook door de bijzondere financiering en samenwerking.
Haarlem Raaks is het eerste Fokusproject dat tot stand is gekomen met
een omvangrijke particuliere investering. Deze investering is gedaan door
de Stichting Hoogtepunt, waarvan het bestuur wordt gevormd door het
College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis. Mejuffrouw Elsa Hidde
Nijland liet aan de door haar opgerichte Stichting Hoogtepunt haar gehele
vermogen na met de opdracht recreatie te blijven bieden aan jongeren
met een lichamelijke beperking in haar bungalow, dan wel om aangepaste
woonruimte te realiseren voor deze doelgroep. Het bestuur besloot de mogelijkheid van een Fokusproject te onderzoeken. Dit was het begin van een
vruchtbare samenwerking met Stichting ’t WEB, woningcorporatie Ymere
en Fokus Wonen.
Dankzij de betrokkenheid van deze partners is het gelukt om 16 Fokusappartementen in Haarlem te realiseren. Zeven Fokusappartementen
zijn eigendom van woningcorporatie Ymere. Het College van Regenten van
het Sint Jacobs Godshuis heeft als bestuur van de Stichting Hoogtepunt
de financiering van negen Fokus-appartementen en de ADL-post aan de
Gedempte Oude Gracht nummer 40 voor haar rekening genomen. In
het najaar van 2011 konden de bewoners hun appartement betrekken
en is Fokus Wonen met de assistentieverlening begonnen.
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In dit boekje leest u meer over de samenwerking van de verschillende
partners binnen dit unieke project en krijgt u een kijkje achter de schermen
bij de totstandkoming. Ook geven we het woord aan een aantal bewoners.
Drie cliënten van Fokus vertellen elk met hun eigen verhaal hoe bijzonder
gewoon wonen met een handicap in hartje Haarlem voor hen is.
College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis
Fokus Wonen
Stichting ‘t WEB
Woningcorporatie Ymere

Thuiskomen in
eigen Fokuswoning
Zelfstandig en in alle vrijheid wonen en leven met een ernstige lichamelijke
handicap? Fokus maakt het mogelijk met ruim 1300 Fokuswoningen in
95 Fokusprojecten verspreid door heel Nederland. En nieuwe bouwplannen
staan nog op stapel. Voor mensen die ondanks hun handicap zelf de regie
over hun leven willen houden, is dat goed nieuws. De bewoners van de
zestien opgeleverde Fokusappartementen in Haarlem Raaks hebben deze
kans al gegrepen.
Waarom zou een lichamelijke handicap moeten leiden tot afzondering in
instellingen en volledige afhankelijkheid van anderen? Ruim 35 jaar geleden was de tijd rijp om te kijken naar kansen in plaats van beperkingen en
hebben mensen met een lichamelijke handicap het initiatief voor het Fokuswonen in Nederland genomen. De naam ‘Fokus’ ontleenden zij aan de
naam van een toenmalig Zweeds actualiteitenprogramma dat zich richtte
op maatschappelijke thema’s. Wonen met een lichamelijke beperking was
één van de onderwerpen die werd belicht. Het programma liet zien dat de
speciale vaak ver weggestopte instituten voor deze groep geen recht deden
aan de terechte wens op een gewoon en onafhankelijk leven. In Zweden
werd begin jaren ’70 de eerste aanzet tot het ‘Fokuswonen’ gegeven, ons
land volgde in 1974. Het eerste Fokusproject in ons land ging in 1979 in
Almere-Haven van start. Nu wonen cliënten van Fokus verspreid in woonwijken in heel Nederland.

Gewoon wonen
Een Fokuswoning is een aangepaste woning die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, hun eventuele partner en kinderen of andere huisgenoten.
Zoals de Fokusprojecten in het land verschillen, zo zijn er ook verschillende
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soorten Fokuswoningen. Het kunnen appartementen zijn in een flat, maar
er zijn ook Fokuswoningen die op de begane grond liggen. Vaak beschikken
ze over een balkon en soms hebben ze een tuin. Ook de grootte is verschillend: vaak hebben de woningen drie kamers, soms twee kamers of ze zijn
met vier of vijf vertrekken juist ruimer.
Voor alle woningen geldt dat ze zo weinig mogelijk aan elkaar grenzen en
van buitenaf bijna niet als Fokuswoning herkenbaar zijn. Gewoon wonen
staat voorop. Bijna alle Fokuswoningen zijn huurwoningen. Cliënten van
Fokus betalen dan ook gewoon huur aan de woningcorporatie die de woning
in eigendom heeft. De ADL-assistentie wordt vervolgens via Fokus geregeld.

ADL-assistentie
Om de zorg die nodig is kostendekkend te kunnen leveren, bestaat een
Fokusproject uit twaalf tot twintig Fokuswoningen. Al deze woningen zijn
met een alarm-intercomsysteem rechtstreeks verbonden met een hulppost:
de ADL-eenheid. Zodra de cliënt hulp wenst, legt hij of zij via dit systeem
contact met deze ADL-eenheid
die op loopafstand van de Fokuswoningen ligt. Assistentie is dus
altijd - dag en nacht - in de buurt.

‘De cliënt bepaalt
wanneer en hoe
de hulp door Fokus
wordt verleend’

ADL-assistentie is persoonlijke
assistentie bij algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL), die
de cliënt als gevolg van een
lichamelijke handicap niet zelf kan doen. Het kan hierbij gaan om hulp
bij lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden of toiletbezoek, maar ook
om assistentie bij verplaatsingen in en om het huis of bij het eten en
drinken. Daarnaast kunnen de ADL-assistenten ook eenvoudige verpleegtechnische handelingen uitvoeren.
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Het bijzondere van Fokus is dat de cliënt bepaalt wanneer en hoe de hulp
wordt verleend: 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Voor cliënten van
Fokus betekent dit dat zij de maximale vrijheid houden om het leven te
leiden zoals ze dat zelf willen.

‘Steun het Fokuswonen!’
De onrust onder cliënten was dan ook groot op het moment dat de vrijheid
om zelfstandig te kunnen wonen, dreigde te worden ingeperkt door plannen van de overheid. Het Fokuswonen zou vanaf 1 januari 2012 zonder
goede maatregelen worden ondergebracht in de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Onder de noemer ‘Steun het Fokuswonen!’ werd in
het voorjaar en de zomer van 2011 direct volop actie gevoerd.
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Er werden via internet en een kaartenactie in totaal 33.935 handtekeningen
verzameld. Deze werden eind juni aan de Tweede Kamer aangeboden. Er
werden ook andere acties ontketend. Zo stuurden cliënten massaal hun
persoonlijke verhaal naar Kamerleden en de staatssecretaris, werden korte
filmpjes via social media verspreid en werd de media opgezocht. Diverse
cliënten konden in kranten, bladen en op radio en televisie hun verhaal
vertellen. Deze acties én een actieve politieke lobby hebben ervoor gezorgd
dat de plannen werden gewijzigd.
Het Fokuswonen wordt vanaf 1 januari 2012 weliswaar ondergebracht in
de AWBZ, maar dan wel in een aparte aanspraak met de nodige garanties.
Hierdoor is er weer toekomstperspectief voor het Fokuswonen en is de vrijheid en het gewoon wonen voor cliënten van Fokus ook voor de toekomst
veiliggesteld!
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In de ochtend en avond is
het spitsuur op de ADL-post
zorgd die verslaafd waren aan alcohol
of bijvoorbeeld een Borderline stoornis
hadden. Op een gegeven moment kreeg
ik een mooie kantoorbaan aangeboden.
Dat heb ik gedaan, maar de zorg bleef
trekken en onder andere daarom ben
ik dit jaar bij Fokus begonnen.” De
onregelmatige werktijden vindt Daphne
een groot voordeel van haar nieuwe
werkplek. “Soms ben ik doordeweeks
vrij, soms in het weekend. Daarbij is het
plezierig dat ik zorg op afroep lever. Als
een cliënt mij nodig heeft, ga ik ernaar
toe en lever de zorg die de cliënt wil
hebben. Daarna kan ik weer gaan. De
klant beslist wat ik doe, waardoor ik dus
nooit wat kan vergeten.”

Het zenuwcentrum van het Fokus-project in Haarlem is de ADL-post
aan de Gedempte Oude Gracht.
Hier komen de oproepen van cliënten
binnen en wordt dag en nacht assistentie verleend. Daphne van de Konijnenberg is als één van de ADL-assistenten
verantwoordelijk voor deze zorg.
Locatiemanager Marianne Passchier
zorgt ervoor dat de ADL-post organisatorisch goed draait.
“Eerder heb ik vier jaar voor een verpleegtehuis gewerkt,” vertelt ADL-assistent Daphne van de Konijnenberg. “Ik
zat in het team voor mensen met een
psychisch probleem. Ik heb cliënten ver-

Ook anders dan in haar eerdere zorgbaan is dat cliënten van Fokus Daphne
puur voor de zorg oproepen. “In de
thuiszorg wilden mensen vaak hun
problemen bij mij kwijt. Dat kostte veel
tijd en het waren meestal dezelfde verhalen. Bij de cliënten van Fokus speelt
dat niet. Hier lever ik zorg aan zelfstandige mensen die ook graag door willen

Daphne van de Konijnenberg
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met hun dag. En als ze wel een verhaal
hebben, is dat ook boeiend.” Het
werk zelf is leuk en afwisselend vindt
Daphne. “De ene keer help ik iemand
met het aantrekken van een jas, de
andere keer wordt me gevraagd een
katheterzakje te legen. Echt, voorlopig
bevalt het mij hier prima en hoop ik
dat ik lang kan blijven.”

Marianne Passchier

Verantwoordelijk van A tot Z

geoliede machine maken. “Dat is een
behoorlijke uitdaging, want net als
alle andere Fokusprojecten, is ook het
project in Haarlem altijd in beweging.
Daarmee bedoel ik dat de zorgvraag
altijd wisselt.” In het algemeen is
het ’s ochtends vroeg en ’s avonds
laat spitsuur op de ADL-post omdat
cliënten dan hulp nodig hebben bij
het opstaan en naar bed gaan. Maar
het komt volgens Marianne ook voor
dat cliënten tijdelijk niet goed in hun
vel zitten en meer zorg nodig hebben. “Het is mijn werk om het aantal
diensten zo goed mogelijk aan te passen aan de zorgvraag. Enerzijds willen
we de wachttijden voor de cliënten zo
laag mogelijk houden, anderzijds is
het vanzelfsprekend niet de bedoeling
dat ADL-assistenten lange tijd niets
te doen hebben. Het is een puzzel die
interessant blijft om op te lossen.”

Marianne Passchier, locatiemanager van
de ADL-post Fokus Haarlem Raaks is
in haar eigen woorden ‘van A tot Z verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van de ADL-post Haarlem Raaks.’ “Zo
houd ik me bezig met het werven van
nieuwe ADL-assistenten en het begeleiden van het team ADL-assistenten dat
nu in dienst is. Voor de nieuwe ADLassistenten is het Fokusconcept in het
begin behoorlijk wennen. Anders dan
bijvoorbeeld in de thuiszorg zijn ze voor
hun handelingen niet gebonden aan een
tijdslimiet en ligt de regie van de zorg
bij de cliënt. Daarnaast onderhoud ik
natuurlijk contacten met de cliënten en
spring in als er moeilijkheden zijn.”
Voor het komende jaar heeft
Marianne zich als doel gesteld om
van de ADL-post een goedlopende
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Vrij wonen met
een handicap
in hartje Haarlem
Met zestien Fokuswoningen in het hart van het oude centrum in Haarlem is
dit najaar een uniek Fokusproject opgeleverd. Een creatief en inventief plan
dat zonder de inzet van alle betrokkenen - Stichting ’t WEB, het Sint Jacobs
Godshuis, woningcorporatie Ymere en Fokus Wonen- niet van de grond was
gekomen. De sleutel voor dit succes? De voortdurende gedrevenheid van alle
partijen waarbij het uiteindelijke doel nooit uit het oog is verloren: vrijheid
en gewoon wonen met een lichamelijke handicap.
Elf jaar geleden was er binnen de gemeente Haarlem nog grote twijfel over
nut en noodzaak van een Fokusproject binnen de stad. “Wij hadden de gemeente verzocht om in goed overleg de mogelijkheden voor Fokuswoningen
in Haarlem te bespoedigen. In haar antwoord kaatste de gemeente de bal
eigenlijk terug en vroeg ons om eerst de behoefte aan te tonen. Zo vroeg de
gemeente zich af of er wel dertig kandidaten voor een ADL-woning bij het
College voor zorgverzekeringen stonden geregistreerd of dat deze van plan
waren zich in de nabije toekomst te laten registreren” weet Fons Hoenderdos, directeur van Stichting ’t WEB, zich te herinneren. “Als belangenbehartiger van lichamelijk gehandicapten in de regio Zuid-Kennemerland zagen
wij dat vanzelfsprekend als een uitdaging! Samen met de ervaringsdeskundige vrijwilligers binnen ’t WEB heb ik die handschoen met veel plezier
opgepakt. Volgens onderzoek van Fokus is er in een gemeente met 40.000
inwoners al genoeg vraag naar een Fokusproject. In een stad met 150.000
inwoners moest het dus zeker haalbaar zijn. Zonder enig zicht op een Fokusproject in Haarlem hebben we heel snel dertig mensen gevonden die het
traject van inschrijving bij het CVZ wilden doorlopen.”
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Grote Markt met stadhuis Haarlem

Stichting Hoogtepunt
Het Fokusproject in Haarlem zou er echter nooit gekomen zijn zonder het
vermogen van Stichting Hoogtepunt, in 1979 opgericht door mejuffrouw
Elsa Hidde Nijland. Twintig jaar later heeft het College van Regenten van het
Sint Jacobs Godshuis het bestuur
van de Stichting Hoogtepunt overgenomen hoewel mejuffrouw Hidde
Nijland tot haar overlijden in 2002
nauw betrokken bleef. Voorzitter
Herman Moné herinnert haar als
een markante vrouw uit een bijzondere familie. “Na haar pensionering
nodigde zij fysiek gehandicapten uit
voor een vakantie in haar bungalow

In een stad met
150.000 inwoners
moest een
Fokusproject zeker
haalbaar zijn
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Herman Moné

gelegen in een bosperceel in Vogelenzang. Dat gaf haar enorm veel voldoening. De naam ‘Hoogtepunt’ verwijst naar de ligging van haar woning op
het hoogste punt van Vogelenzang, maar ook naar die geestelijke verrijking
die dit project haar op latere leeftijd gaf. In haar laatste wilsbeschikking was
de stichting de enige begunstigde.”
Haar woning geschikt maken voor mensen met een lichamelijke beperking
- de oorspronkelijke wens van mejuffrouw Hidde Nijland - bleek in de praktijk niet uitvoerbaar. De bungalow was te klein en lag te ver weg van de bewoonde wereld. Ook gaf de gemeente geen toestemming voor een wijziging
in het bestemmingsplan die nodig zou zijn om lichamelijk gehandicapten
op het terrein te kunnen huisvesten. In 2005 is de bungalow verkocht. Herman Moné: “Bij leven heeft mejuffrouw Hidde Nijland nog haar waardering
uitgesproken over de woningen voor fysiek gehandicapten die wij hebben
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gerealiseerd in de voormalige Pauluskerk en ook binnen het bestuur van de
Stichting Hoogtepunt is in het verleden gesproken over Fokuswoningen.
Voor ons een geruststelling dat het financieren van een Fokusproject in de
binnenstad van Haarlem met haar geld in de lijn van haar bedoelingen lag.”

Zestien Fokuswoningen
Het oorspronkelijke plan om twaalf
Fokusappartementen te realiseren,
moest het College van Regenten
van het Sint Jacobs Godshuis snel
opgeven. Moné: “Tijdens een eerste
gesprek met het College voor zorgverzekeringen werd duidelijk dat de
regels waren veranderd. Voorheen
werd er al bij de bouw van twaalf
appartementen gesubsidieerd, op
het moment dat wij onze aanvraag
wilden indienen moesten het er
minstens 16 zijn. Voor mij was het
een uitgemaakte zaak dat het Sint
Jacobs Godshuis dat niet alleen kon
financieren.” Na verschillende mogelijkheden te hebben bekeken, bleek
woningcorporatie Ymere, in die tijd
nog de Woonmaatschappij, de meest
aangewezen partij als mogelijke ontwikkelaar en risicodrager. Herman
Moné: “Gerard van Noort en ik zijn
oud-collega’s en daarbij is Ymere
ook betrokken geweest bij een ander
project van het Sint Jacobs Godshuis.
Het lag voor de hand.”

Zonder de door
mejuffrouw ‘Elsa’
Hidde Nijland
opgerichte Stichting
Hoogtepunt was
dit Fokusproject er
nooit gekomen
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“Niettemin voelden wij ons vereerd”, zegt Gerard van Noort, directeur Projectontwikkeling bij Ymere, bescheiden. “Het gebeurt niet vaak dat wij door
een particuliere geldgever als het Sint Jacobs Godshuis worden benaderd
voor een mooi project in de binnenstad.”

Plannen
De eerste gedachte was om de Fokuswoningen te realiseren in de bestaande
woningen van Ymere in de binnenstad van Haarlem. Adviseur Projecten
en Producten Annemarijn van der Scheer van Fokus herinnert zich de vele
keren dat zij door de binnenstad van Haarlem heeft gelopen om kandidaatwoningen te bezichtigen. “Het kwam er vaak op neer dat er op de begane
grond drie woningen moesten worden samengevoegd om een Fokuswoning
te kunnen bouwen die zou voldoen aan de minimale grootte van 105 m2. Dit
bleek onbegonnen werk.” Langzamerhand groeide het idee om de woningen in het nieuwbouwcomplex aan De Raaks te realiseren. De gemeente

Fons Hoenderdos
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Haarlem had als voorwaarde gesteld
dat tien appartementen als sociale
huurwoningen verhuurd moesten
worden. Gerard van Noort: “Het zou
natuurlijk ideaal geweest zijn om
deze woningen in te zetten voor het
Fokusproject. Er waren echter twee
problemen: ze waren te klein en
bestonden uit meerdere etages.”

Geheime koper
“Op dat moment in het traject heeft
de gemeente Haarlem een cruciale
rol gespeeld,” memoreert Herman
Moné. “We hebben met hulp van
wethouder Van Velzen kunnen afspreken dat de projectontwikkelaar
voor de tien Fokusappartementen
de eerste 92 m2 per appartement
tegen sociale huurprijzen zou
leveren. De extra meters die nodig
zijn voor een Fokuswoning zouden
voor een commerciële prijs worden geleverd. Maar ook met deze
oplossing hadden wij nog een tekort van vier woningen voor de benodigde
subsidie. Projectontwikkelaar MAB wilde ook niet meer woningen aan ons
verkopen. Niet lang daarna opende het Haarlems Dagblad met het bericht
dat een geheime koper een optie had genomen op vijftig appartementen in
het complex.”

In 2007 is de
samenwerkingsovereenkomst
getekend. Een
historisch moment
voor alle partijen.

“Dat waren wij,” vult Gerard van Noort glimlachend aan. “Als speler op
de woningmarkt in de Haarlemse binnenstad, was deze aankoop voor de
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Annemarijn van der Scheer

hand liggend. Het paste ook goed in onze ambitie om middeninkomens te
bedienen met vrije sector huur. Daarbij was het mij niet onbekend dat van
deze vijftig woningen er vier geschikt konden worden gemaakt voor het
Fokusproject. Uiteindelijk konden zo voldoende woningen worden ingericht
als Fokusappartement.”

ADL-post
Volgens Annemarijn van der Scheer is het bijzonder dat het College voor
zorgverzekeringen akkoord is gegaan met dit project. “Ondanks onze inzet
voldeden we niet aan alle eisen. Op de Drossestraat liggen bijvoorbeeld
vier Fokuswoningen naast elkaar. Normaal gesproken gaat het CVZ daar
niet snel mee akkoord. Ik denk dat de bijzondere situatie én de bijzondere
samenwerking tussen het Sint Jacobs Godshuis, woningcorporatie Ymere en
Fokus de doorslag heeft gegeven. In december 2007 is de samenwerkings-
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overeenkomst getekend en zijn de plattegronden van de woningen zoals ze
nu zijn gebouwd, goedgekeurd. Een historisch moment voor alle partijen.”
Toch heeft het hierna nog twee jaar geduurd voordat een pand voor de
ADL-hulppost was gevonden. In eerdere plannen was steeds sprake geweest
om de post in het Vincentius Carré bij de Fokuswoningen in de Zoetestraat
te huisvesten. Met tien woningen aan De Raaks lag dit niet langer voor de
hand. In de binnenstad van Haarlem een pand vinden dat groot genoeg
voor de hulppost zou zijn, bleek echter lang niet eenvoudig. Mede dankzij
de echtgenote van Herman Moné is het op een gegeven moment wel gelukt.
“Zij wilde een kijkje nemen bij de opheffingsuitverkoop van een juwelier aan de Gedempte Oude Gracht. Ik ging mee, maar meer dan naar de

Verwijderen kluis uit
juwelierswinkel.

Vérène Laane, lid van de
projectgroep.
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sieraden, keek ik naar het voor de binnenstad ruime pand. Met 130 m2 had
het de goede grootte voor een hulppost. ‘Staat het nog te koop?’ was mijn
eerste vraag. Toen dat het geval bleek, heb ik direct een optie genomen bij de
naastgelegen makelaar.”

Bouwperikelen
Een verschil tussen het balkon en de woonkamer van 15 centimeter, te
smalle deuren, muren die niet zwaar genoeg voor een Fokuswoning waren
uitgevoerd en toiletpotten die niet voldeden. Nadat de planfase tot een goed
einde was gekomen, waren er nog voldoende uitdagingen in de bouwfase
van het project Haarlem Raaks waar projectmanager Roel Schreuder van
Ymere het hoofd aan moest bieden. Gerard van Noort: “Het was de bedoeling dat Roel er een klein project bij zou krijgen. In de praktijk bleek het
ombouwen van bestaande appartementen veel ingewikkelder, tijdrovender
en vooral duurder dan gedacht. Een project op het lijf geschreven van Roel.”

Gerard van Noort
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Projectmanager Roel Schreuder is helaas tijdens het samenstellen van
dit boekje onverwachts overleden op zijn vakantieadres.

Door de tegenvallers tijdens de bouw zijn de Fokuswoningen in Haarlem
Raaks een half jaar later opgeleverd dan gepland. Zonder het oog voor detail
en de voortdurende inzet van Roel Schreuder zou het project misschien nog
steeds niet af zijn geweest volgens Fons Hoenderdos. “Roel Schreuder wil
kwaliteit en als iets niet goed is, doet hij geen concessies. Bijvoorbeeld bij die
deuren. Te smal is te smal, ze moesten er gewoon uit. Projectontwikkelaar
en aannemer vonden dat weleens moeilijk, maar ik denk dat de bewoners
van de appartementen hem dankbaar zijn. Roel heeft tot een goed einde gebracht waar het ons in al die jaren allemaal omging: vrij en plezierig wonen
met een handicap in hartje Haarlem.”
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Bewoner aan het woord

De woning in Alphen is voor mij altijd
een tussenoplossing geweest. Ik ben
geboren in Haarlem en wilde ook het
liefst naar deze omgeving terug. Toen
er sprake was van een Fokusproject in
Haarlem heb ik me direct ingeschreven; de verhuizing kon me niet snel genoeg gaan! Nu woon ik hier een week
en voelt het toch een beetje dubbel:
het afscheid nemen van vrienden in
Alphen was moeilijker dan ik had gedacht. Maar deze plek, midden in het
centrum van Haarlem, is onbetaalbaar.

joost
splinter
“Mijn vader had dezelfde spierziekte
als ik. Daarom zijn we in 1984 verhuisd
naar een aangepaste woning in Hoofddorp. De gemeente Haarlem wilde in
die tijd nog niet echt meewerken aan
het aanpassen van onze oude woning.
In 2005 ben ik op mezelf gaan wonen
in een Fokuswoning in Alphen aan de
Rijn. Ik wist van het bestaan van Fokus
door mijn ouders en daarnaast heb ik
Fokus geregeld gezien op de Support
beurs voor wonen en werken met een
handicap.

Ik ben ook erg blij met het appartement; door de grote glazen pui is het
hier heel licht. De aanpassingen die
zijn gedaan in deze woning lijken op
de aanpassingen die ik had in mijn
woning in Alphen aan de Rijn. Vanzelfsprekend is er rekening gehouden
met de draaicirkel van een rolstoel
en de buitendeuren kan ik op afstand
automatisch openen. Mijn rolstoel en
tillift kon ik meenemen vanuit Alphen
aan de Rijn, dat hebben de gemeentes heel soepel opgelost. Maar het
belangrijkste is natuurlijk de hulp die
ik krijg van Fokus om hier zelfstandig
te wonen. Behalve dat ik gebruik maak
van het gewone oproepsysteem, heb ik
ook altijd een hanger voor noodoproe-
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pen om. In Alphen heb ik die een keer
moeten gebruiken. Niet eens omdat ik
zelf in fysieke nood zat, maar omdat ik
een glas had laten vallen. Ik wilde twee
lekke rolstoelbanden niet riskeren.

nu nog tussen de verhuisdozen. Toch
moet ik volgende week weer aan het
werk als salarisadministrateur bij een
accountants- en adviesbureau in Aalsmeer. Gelukkig heb ik genoeg vrienden
hier die me een handje kunnen helpen,
maar de komende tien jaar ga ik zeker
niet meer weg!”

Verhuizen is geweldig, maar niet te
vaak. Voor mijn komst naar Haarlem
heb ik drie weken vrijgenomen en ik zit
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HARTJE HAARLEM
OP DE SCHOP:
NIEUWBOUW en
bestaande bouw
verenigd
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Bewoner aan het woord

Tot voor kort woonde ik echter met
veel plezier in mijn aangepaste woning
in de Leidsebuurt in Haarlem. Het was
een driekamerappartement op de begane grond en ik had een eigen serre
voor mijn scootmobiel. De woning
werd echter te klein toen mijn vrouw
bij mij in wilde trekken. Mede dankzij
mijn vrijwilligerswerk bij ’t WEB wist ik
dat er een Fokusproject in Haarlem op
stapel stond. Sterker nog: ik heb mij
met andere vrijwilligers binnen ‘t WEB
ingezet om genoeg geïnteresseerden
voor het project bij elkaar te krijgen.
De gemeente Haarlem verkeerde in
de naïeve veronderstelling dat zij geen
gehandicapten in de stad had wonen
die graag de regie over hun eigen leven
hebben. Zelf heb ik mij natuurlijk ook
ingeschreven en bleek ik het langst
van iedereen op de wachtlijst voor een
Fokuswoning te staan. Ik had de eerste
keus.

DAVID
VAN HAARD
“Ruim vijfendertig jaar geleden werkte
ik als ziekenverzorger in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten
en hoorde ik voor het eerst over Fokus.
Voor een aantal mensen waren de
Fokuswoningen een kans om uit de
instelling weg te komen en zelfstandig
hun leven in te richten. Ongeveer in
diezelfde tijd werd de ziekte MS bij mij
geconstateerd. Ik weet nog dat ik me
op dat moment direct voor een Fokuswoning heb ingeschreven.

We zijn nog aan het inburgeren, zoals
ik het maar noem, in ons nieuwe
appartement, maar ik weet zeker dat
we er met veel plezier zullen wonen.
Het is in ieder geval ruim genoeg: de
slaapkamer hier is even groot als de
woonkamer in ons oude huis! Daarbij
is het voor mij erg prettig om dag en
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nacht te kunnen terugvallen op de
hulp van Fokus. In mijn vorige woning
kreeg ik behalve twee uur thuiszorg
- ’s ochtends en ’s avonds een uur geen zorg. Op den duur is dat niet
houdbaar. MS is een progressieve ziekte en ik zal in de toekomst eerder meer
dan minder hulp nodig hebben in het
dagelijkse leven. Ik moet er echter niet
aandenken om in één of andere woonvorm te moeten wonen. Ondanks

mijn ziekte ben ik altijd erg actief
geweest. Naast ’t WEB heb ik ook veel
ander vrijwilligerswerk gedaan, onder
andere bij het Noord-Hollands archief.
Misschien ga ik me daar wel weer op
richten als we eenmaal goed geïnstalleerd zijn in ons nieuwe huis.”

Buurman Mees Keijzer wordt bedankt
voor het beschikbaar stellen van zijn
woning tijdens het interview.
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Joop Slangen

Ik was op zoek naar
licht en ruimte
“Hoe krijgen we alle verschillende functies binnen het Vincentius Carré
zo goed mogelijk in elkaar gepast? Het was een moeilijke maar uitdagende
puzzel om op te lossen” zegt Joop Slangen van Slangen Hulsker architecten. “De twee Fokus-woningen aan de Zoetestraat namen daarbij, door het
strenge en gedetailleerde programma van eisen, een bijzondere plek in.”
De monumentale panden van het Vincentius Carré gelegen tussen de
Nieuwe Groenmarkt en de Zoetestraat in Haarlem bieden onderdak aan
verschillende gebruikers en vormen samen een sociaal-diaconaalcentrum
in hartje binnenstad. Er is een tweedehands kledingmagazijn van de
Vincentiusvereniging, het wijkcentrum Binnensteeds, een maaltijdvoorziening voor specifieke doelgroepen en diverse afdelingen van Stem in
de Stad waaronder een aanloopcentrum voor vluchtelingen en daklozen
en verschillende woningen op de eerste en tweede verdieping.
Tijdens het cultuurhistorisch vooronderzoek werd een gewelfkelder
van grote historische waarde daterend uit de 16e eeuw ontdekt. “Een overblijfsel van een oud klooster dat hier vroeger heeft gestaan” weet architect
Joop Slangen. “Hier komt een stiltecentrum, een bestemming die goed
past bij de andere functies in het Vincentius Carré.”

Fokuswoningen
Aan de achterzijde van dit historische complex zijn twee Fokuswoningen
aan de Zoetestraat gerealiseerd op de eerste en de zolderverdieping. Net als
de andere ruimtes in het Carré doet de indeling van de woningen heel natuurlijk en vanzelfsprekend aan. Bijna alsof alle gemaakte architectonische
keuzes opgelegd en eenvoudig zouden zijn geweest. “Niets is minder waar,”
verzekert Slangen. “Het Vincentius Carré bestond uit veel verschillende
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gebouwen die in de loop van de tijd aan elkaar geplakt waren en waar veertig
jaar nauwelijks iets aan onderhoud was gedaan. We hebben heel veel moeten breken en veranderen om licht en ruimte te creëren. Met het ontwerp en
de uitvoering van de renovatie van dit Carré zijn we vijf jaar bezig geweest,
alle voorbereidingen meegerekend zelfs zeven jaar.”

Beroep op creativiteit
Vanuit een entree waar Slangen heeft gekozen voor rustige kleuren,
komen we in het zolderappartement aan de Zoetestraat. In de slaapkamer
en woonkamer valt op dat de dakconstructie wordt gedragen door ijzeren
balken, maar dat tegelijk een deel van het oude houten dakspant is behouden. “Door de draaicirkel die een rolstoel moet kunnen maken, was het niet
mogelijk de balken helemaal te laten zitten” legt Slangen uit. “Als architect
kan ik de aanpassingen die nodig zijn voor een Fokusappartement natuurlijk als een belemmering zien, maar ik zie ze liever als een beroep op onze
creativiteit. In deze constructie zijn
nieuw en oud met elkaar verweven.
Door de oude houten balken zoveel
mogelijk te laten zitten, blijft naast
hedendaagse oplossingen ook de
geschiedenis van het appartement
zichtbaar.”

‘Onze uitdaging
lag in de
beperkingen van
de bestaande
monumentale
gebouwen’

De draaicirkel van de rolstoel was
niet de enige voorwaarde in het programma van eisen die het team van
architecten de nodige hoofdbrekens
heeft gekost. Ook de indeling van
een Fokuswoning moet - terecht - aan veel voorwaarden voldoen. Slangen:
“Hoogteverschillen moeten worden vermeden en de deuren moeten breed
zijn. Ook een badkamer moet ten opzichte van de slaapkamer zo gelegen
zijn dat bewoners er gemakkelijk met de rolstoel in kunnen. Bij nieuwbouw
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Schets binnenplaats
Vincentius Carré

Bnnenplaats Vincentius
Carré na renovatie

37

kan een architect van tevoren met deze eisen rekening houden. Onze uitdaging voor deze woningen lag in de beperkingen van de bestaande, deels
monumentale gebouwen.”

Loft
In de woonkamer biedt een glazen wand met elektrisch bediende schuifdeuren uitzicht op het dakterras met daarachter de daken van het oude centrum
van Haarlem. Een keuze die Joop Slangen bewust heeft gemaakt. “Meestal
komt het licht binnen vanuit de kopse kant van een gebouw, hier heb ik een
glaswand in de lengte kunnen realiseren waardoor we veel meer licht in de
woning kunnen krijgen. Ook vonden we goede buitenruimtes belangrijk,
juist omdat de bewoners van deze appartementen minder mobiel zijn. Op
het dakterras en op de loggia van het appartement onder deze woning, is de
hele dag zon.”

Uitzicht vanuit Fokuswoning
2e etage Zoetestraat
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De open keuken in de woonkamer heeft een in hoogte verstelbaar aanrechtblad en loopt met opzet niet door tot aan het schuine dak. Licht valt aan deze
achterzijde van het appartement naar binnen door bestaande en nieuwe
dakkapellen die zijn aangebracht. Slangen: “Ook weer vanuit het idee dat we
licht en ruimte moesten scheppen. In plaats van de hoeken dicht te stoppen
met keukenbladen, wilde ik in dit appartement zoveel mogelijk de sfeer van
een ruime loft creëren. Dit idee helemaal doorvoeren kan natuurlijk niet
omdat er sprake is van verschillende ruimtes. Toch hebben we met de mogelijkheden die er waren wel ons doel bereikt.”
Over de nieuwe dakkapellen heeft Slangen een pittige discussie met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg moeten voeren. “Het gaat om een
oud historisch pand, maar ik ben blij dat we ze hebben kunnen overtuigen
omdat het cruciaal is voor de kwaliteit van de woningen. Ook hier hebben
we oud en nieuw met elkaar kunnen verweven en onze visie voor het hele
complex consequent kunnen doorvoeren.”
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van juwelierswinkel
tot adl-hulppost
Achter de voordeur is een smalle gang
naar de voormalige juwelierswinkel
veranderd in een ruime rolstoeltoegankelijke vestibule waarvoor Slangen
een complexe stalen constructie heeft
moeten ontwerpen. Behalve een
stalen pilaar is hier weinig meer van
te zien, maar om het verdwijnen van
verschillende dragende muren met
stalen balken te kunnen compenseren
is een meer dan ingrijpende verbouwing nodig geweest.

De ADL-post van Fokus Wonen is
centraal gelegen aan de Oude
Gedempte Gracht tussen de woningen
aan de Zoetestraat en de twaalf
Fokus-woningen van Haarlem Raaks.
Om het monumentale pand in
Art-Nouveaustijl geschikt te maken
voor zijn nieuwe functie als hulppost
heeft architect Joop Slangen met zijn
team, evenals bij de realisatie van de
twee Fokus-appartementen aan de
Zoetestraat, verregaande beslissingen
moeten nemen. “De aanpassingen
die we hier hebben gerealiseerd
beginnen letterlijk bij de voordeur.
Oorspronkelijk bestond de entree
uit twee deuren die beide te smal
waren voor een rolstoel. Eén deur is
verdwenen en de andere originele
deur hebben we breder gemaakt.
De omlijsting van deze deur is in stijl
aangepast.”

In het midden van het pand is een
patio gecreëerd. Hierdoor komt niet
alleen in de verblijfruimte van de
ADL-assistenten natuurlijk daglicht
naar binnen, maar ook in de badkamer voor de cliënten die achter de
patio ligt. Bovendien was het door
deze keuze mogelijk de badruimte
achter in het pand te situeren en
neemt deze geen prominente plek in.
Joop Slangen: “Omdat een badruimte
vrij groot moet zijn, zie je vaak dat dit
bij ADL- hulpposten ten koste gaat
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van de andere vertrekken. Dat heb ik
met deze indeling in Haarlem kunnen
voorkomen. Zelfs de oproepruimte
heeft natuurlijk daglicht omdat we
een doorkijk naar de patio konden
maken. De warme en gezellige sfeer
van de hulppost hebben we verder
nog versterkt door de houten vloeren

binnen in het pand door te trekken in
de vloer en de wanden van de patio.
Zo was het - met veel inspanning mogelijk in een smal en diep pand
aangename, lichte en transparante
werkruimtes voor de ADL-post te
realiseren.”
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Fokuswoningen in Haarlem gebouwd
zouden worden. Ik ben hier geboren
en mijn vriend woont in Meerwijk.
Dus ik wilde graag terug.

Paula
de Haan

Volgens mij zijn deze woning en ik
voor elkaar bestemd, want bij Fokus
hadden ze moeite om dit zolderappartement kwijt te raken. Er is namelijk in
de slaapkamer geen plek in de hoogte
voor een tillift. Omdat ik die niet nodig
heb, was het appartement wel voor mij
geschikt. Iedereen die hier langskomt,
vindt het heel gezellig. Zelf geniet ik
vooral van het dakterras. Bij mooi weer
kan ik de hele dag in de zon zitten. Na
een inspectie is door medewerkers van
Fokus wel besloten om nog een extra
hek op het dakterras te plaatsen. Nu
kan ik niet per ongeluk op het naastgelegen gewone dak rijden. Bovendien
is het berghok zo geplaatst in het
trappenhuis dat ik evenmin onbedoeld
met mijn rolstoel de trap af kan vallen.

“Vroeger zag ik goed, maar ik ben op
mijn 26e blind geworden door een
fout van het ziekenhuis. De oogdruk
in mijn ogen was te hoog en dat werd
pas gezien toen er niets meer aan te
doen was. Hiervoor woonde ik in een
Fokusproject in Drachten waar ik
het niet naar mijn zin had. Er waren geen winkels in de buurt en een
aantal jongeren veroorzaakte overlast.
Hoewel ik was ingeschreven voor een
project in Heerenveen, heb ik direct
gereageerd toen ik hoorde dat er

Ik woon midden in de stad, maar hier
op zolder is het heel rustig. Als ik de
openslaande deuren dichtdoe hoor
ik zelfs de kerkklok waar ik toch bijna
naast woon, niet. Ik wacht nog wel op
begeleiding van Visio om de stad beter
te leren kennen. Zo wil ik graag leren
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hoe ik naar de ADL-post kom. Ook kan
ik niet wachten om te gaan shoppen
in alle winkels waar ik nu vlakbij woon.
De hulp die ik daarvoor nodig heb gaat
weer via de AWBZ. Daarnaast komt de
thuiszorg twee keer per week voor de
boodschappen.

oogdruppels, ’s middags met de lunch
en ’s avonds met uitkleden. Ik vind die
hulp erg prettig: ze hebben geen haast
en ze zeggen alles wat ze doen. Het
is echt fijn dat ik op deze manier zelfstandig kan wonen. Een vriendin van
mij woont in een zorgboerderij waar
ze alles gezamenlijk doen. Zij heeft het
daar erg naar haar zin, maar voor mij
zou het niks zijn.”

Fokus helpt mij drie keer per dag.
’s Morgens met douchen en mijn
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Sint Jacobs Godshuis
Het Sint Jacobs Godshuis zet zich vanaf de oprichting in 1457 in
voor ouderen, wezen, armen en mensen die hulp nodig hebben,
waaronder mensen met een lichamelijke beperking in Zuid-Kennemerland. Het Godshuis is tevens het bestuur van een zevental
geheel zelfstandige stichtingen en participeert in het bestuur van
een zestal andere stichtingen. Een van de stichtingen, de Stichting
Hoogtepunt heeft zeven Fokusappartementen in het Raakscomplex
en de ADL-post gefinancierd. Ook zijn met gelden uit de Stichting
Hoogtepunt in het Vincentius Carré aan de Zoetestraat twee Fokusappartementen gebouwd. In het Vincentius Carré zijn verder onder
meer Stem in de Stad en Wijkcentrum Binnensteeds gehuisvest.
Het beheer van de Fokusappartementen wordt verzorgd door makelaarskantoor Boonstra Heijmeijer (www.boonstra.nl).
www.sintjacobsgodshuis.nl

Ymere
Woningcorporatie Ymere werkt al anderhalve eeuw met passie en
betrokkenheid aan de verbetering van het woon- en leefklimaat van onze klanten. Met ons motto wonen, leven, groeien
laten we duidelijk zien dat we verder kijken dan alleen de ‘stenen’.
Als corporatie investeren we enorm veel in de sociale leefbaarheid
en werken we met onze wijkaanpak aan wijken met perspectief.
Wijken die sociaal duurzaam zijn en waar mensen graag willen
wonen. Waar we kunnen, helpen we onze klanten hun woonwensen
te realiseren. Om dit te kunnen (blijven) doen, ontwikkelen we op
grote schaal nieuwe koop- en huurwoningen en maatschappelijk
vastgoed. De positieve resultaten die we met verhuur en verkoop realiseren, investeren we weer in de volkshuisvesting en samenleving.
www.ymere.nl
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Fokus
Gewoon wonen met een ernstige lichamelijke handicap.
Fokus maakt het mogelijk! Cliënten huren een aangepaste
woning van de woningcorporatie. Fokus verleent vervolgens
assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
in en om de woning. Dat doen we op afroep en op aanwijzing
van de cliënt. En dat 24 uur per dag, zeven dagen per week.
Daardoor kunnen cliënten in alle vrijheid wonen en leven en
hebben ze zelf de regie!
www.fokuswonen.nl

Stichting ‘t WEB
Stichting ’t WEB zet zich in voor een geïntegreerd gehandicaptenbeleid en goede regelingen en voorzieningen in ZuidKennemerland. Door het bieden van ondersteuning motiveert
Stichting ’t WEB mensen met een handicap om zo zelfstandig
mogelijk hun eigen weg te kiezen. Aandachtsgebieden zijn
onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
zorg en revalidatie, toegankelijkheid, wonen en woonomgeving en verkeer en vervoer. Ook zet ’t WEB zich in voor sociale
activering van mensen met een beperking, bijvoorbeeld in
onderwijs, recreatie en sport.
www.stichtinghetweb.nl
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