Ik hoef niet uit te leggen dat het jaar 2020 een bijzonder jaar was waarin de corona pandemie ons allemaal voor onverwachte uitdagingen plaatste. Veel inspanningen zijn geleverd
om deze coronacrisis het hoofd te bieden. Iedereen deed wat hij of zij kon om ervoor te zorgen dat de zorg en hulpverlening voor onze cliënten, zowel ambulant als in de opvang, toch
zo veel en zo goed mogelijk door kon gaan. Wie thuis kon werken, bleef thuis, cliëntencontacten verliepen als het kon via beeldbellen of andere digitale contacten en afstand houden,
mondmaskers en handhygiëne werd een vanzelfsprekendheid. Met trots kan ik zeggen dat
er het afgelopen jaar bij Arosa nauwelijks besmettingen zijn geweest onder de cliënten en
het personeel. Mede namens de Raad van Toezicht en het MT van Arosa geef ik een groot
compliment aan alle medewerkers voor hun buitengewone inzet, de betrokkenheid en
daadkracht.
Sloot Arosa het jaar 2019 nog af met een negatief financieel resultaat, dankzij de veerkracht
het engagement en de ongelooflijke inzet van onze medewerkers sluiten we dit jaar af met
een positief financieel resultaat. Een geweldige prestatie die tot stand is gekomen dankzij
de genomen verbetermaatregelen en het doorzettingsvermogen van de medewerkers. Arosa heeft hiermee een gezonde uitgangssituatie gecreëerd voor 2021 en de daarop volgende
jaren.
Het jaar 2020 was ook het jaar dat we ons nieuwe hoofdkantoor op een mooie locatie langs
de Schie in de wijk Delfshaven in gebruik namen. Vanuit dit kantoor aan de Aelbrechtskade
nummer 195 werkt de backoffice en de ambulante caseworkers kunnen hier terecht voor
gesprekken met hun cliënten en een flexibele werkplek.
Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst waarin we ons blijven inzetten voor onze cliënten
en hen op weg kunnen helpen in een bestaan zonder huiselijk geweld
Miriam Heringa, Raad van Bestuur Arosa

Aelbrechtskade 195
3023 JM Rotterdam
010 - 4769044
info@arosa-zhz.nl
www.arosa-zhz.nl

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode
Zorg volgt Arosa de principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Hiermee hebben we de governance zo ingericht dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren
van onze maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen. Sinds 2019 is Arosa
bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Perpektief en worden beide stichtingen bestuurd door één
Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is negen keer bijeengekomen, waarvan één keer in het kader van de zelfevaluatie.
2020 was een dynamisch jaar voor Arosa waarin gebouwd werd aan de interne organisatie én de
focus naar buiten nieuwe impulsen heeft gekregen. De Raad van Toezicht is, net als de Cliëntenraad en Ondernemingsraad, nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen. De Raad van Toezicht
heeft de bestuurder hierin bijgestaan en heeft gereflecteerd en meegedacht over de ontwikkelingen
en dynamiek bij Arosa.
In 2020 heeft de Raad van Toezicht besluiten genomen over:

In 2019 bestond de raad van bestuur tijdelijk uit twee bestuurders. Dit betrof een overgangsperiode
naar een nieuw bestuur en een nieuwe koers. De Raad van Bestuur bestond in 2020 uit één bestuurder; Miriam Heringa.

•
•
•
•
•
•

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur, treedt op als werkgever van de Raad
van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met advies ter zijde. In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden. De heer drs. Guus van Weelden is vanwege het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn eind oktober 2020 afgetreden en is opgevolgd door de heer Clemens Blaas.

het aanstellen van twee nieuwe leden, een nieuwe voorzitter en het vaststellen van hun portefeuilles,
de herziening van de reglementen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de commissies,
het aanstellen van een nieuwe accountant voor Arosa,
het rooster van aan- en aftreden, de bezoldiging van de Raad van Toezicht in 2020 en 2021
en de verdeling daarvan over Arosa en Perspektief,
de jaarrekening 2019, de WNT-klassenindeling voor 2020, het jaarplan 2021 en de begroting
2021,
ook is gewerkt aan nieuwe statuten die begin 2021 formeel worden vastgesteld.

De Raad van Toezicht heeft drie vaste commissies. Deze commissies zorgen ervoor dat besluitvorming en meningsvorming binnen de Raad van Toezicht worden ondersteund door een meer diepgaande analyse en beoordeling van vraagstukken in de commissies, voordat deze vraagstukken
aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

De heer C.M.L. Blaas, voorzitter
De heer J.G.J. de Jong, vicevoorzitter
Mevrouw M.L. Henderson, lid *)
Mevrouw Th. E. Smits-Hoekstra, lid
De heer R.A. van Zoolingen, lid *)

*) gestart per 1 januari 2020

•

•

De Auditcommissie bestaat uit twee leden en is in 2020 acht keer bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen waren de financiële situatie en bedrijfsvoering van Arosa en de
daaruit voortvloeiende besluiten. Ook de effecten van Corona en de werving en start van de
nieuwe accountant vroegen aandacht.
De Commissie Kwaliteit & Veiligheid bestaat uit twee leden en is in 2020 vijf keer bijeen gekomen. De belangrijkste onderwerpen waren de uitbreiding van dienstverlening, veiligheid,
het ziekteverzuim, de HKZ-certificering en de incidenten- en calamiteitenmeldingen.
De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden en is in 2020 een keer bijeengekomen
voor het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder en het vaststellen van het bezoldigingsbeleid.

De Ondernemingsraad van Arosa bestaat uit:
•
•
•

Jorita van der Mey, caseworker Aware, voorzitter
Simin Abravesh, caseworker ambulant, vicevoorzitter
Fawzia Kchikech, groepswerker op locatie Simone, secretaris

In verhouding tot voorafgaande jaren is het jaar 2020 voor de Ondernemingsraad (OR) een relatief
rustig jaar geweest. Dit jaar heeft de OR kennis mogen maken met Jolanda Gerritsen, de nieuwe
directeur zorg en met Richard Mutters, de nieuwe manager bedrijfsvoering. Samen met bestuurder
Miriam Heringa vormen zij het Management Team van Arosa. Mede dankzij hun inzet heeft Arosa
een frisse start kunnen maken en de OR heeft veel vertrouwen in een goede samenwerking. Inmiddels vindt één keer per maand een overleg plaats tussen de OR en het MT.
Helaas hebben collega‘s Natascha de Leeuw en Angelique Steenbergen de OR moeten verlaten.
Natascha heeft een andere baan gekregen en voor Angelique was de combinatie werk en deelname
aan de OR lastig te realiseren. 2020 is ook het jaar geweest van de verkiezingen om een nieuwe
OR samen te stellen. Ondanks het feit dat de OR daarvoor intensief campagne heeft gevoerd, hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Dit is en blijft een speerpunt voor de komende tijd
aangezien drie mensen een te kleine basis is voor de OR. Graag ziet de OR dat meer collega’s zich
inzetten voor onze mooie organisatie.
Ook als OR kunnen we er niet omheen: 2020 stond in het teken van Corona. Dit bracht nieuwe en
bijzondere uitdagingen met zich mee.
Een greep uit de acties van de OR in 2020:
• advies gegeven over de suikerfeestdag;
• deelname aan de sollicitatieprocedure voor een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht;
• een gesprek met de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de vorige voorzitter over het
“oude zeer” rondom de aansturing van de vorige bestuurder van Arosa. Dit was een fijn gesprek waarin onze bevindingen gedeeld werden.
Ook in 2021 zal de ondernemingsraad van Arosa zich inzetten voor het welzijn van de medewerkers, het behoud van onze expertise en de kwaliteit die wij leveren aan onze cliënten en onze netwerkpartners.

Een goede Cliëntenraad is belangrijk voor het cliëntperspectief in de organisatie en nodig voor een
goede dienstverlening. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Arosa en heeft
daarbij aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van het hulpverleningsaanbod.

Het afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad intensief en met succes ingezet op het werven van nieuwe
leden. Door corona konden de leden van de Cliëntenraad helaas minder vaak de locaties bezoeken.
Ook hebben minder vergadering plaats kunnen vinden. Hierdoor heeft de Cliëntenraad zich minder
dan voorgenomen in kunnen zetten voor de cliënten van Arosa.

Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze focus ligt op het
voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij hebben aandacht
voor alle leden van het gezin en belangrijke personen in het netwerk om zorg op maat te kunnen
leveren bij het stoppen van gewelddadige patronen en het waarborgen van de veiligheid. Alle vrouwen, mannen en kinderen krijgen de ondersteuning en hulp die zij wensen en snelle toegang tot
specialistische hulp. De veiligheid van de kinderen en het stoppen van de intergenerationele overdracht heeft prioriteit binnen onze begeleiding en opvang.

Arosa heeft unieke kennis en deskundigheid ontwikkeld om de complexiteit van het geweld in
relaties te ontwarren en te doorbreken. Arosa laat patronen van huiselijk geweld binnen een
persoonlijke en systemische context zien om geweld in de toekomst te voorkomen. Wij werken
systeemgericht, met evidence-based methodieken en betrekken het netwerk van de cliënt in onze
aanpak. Wij zijn actief in Rotterdam Rijnmond Zuid-Holland-Zuid, op wijk-, stads- en regioniveau. Op
basis van onze specifieke opvang: mannenopvang en code rood, hebben we een landelijke functie.
Internationaal wisselen we kennis en ervaring uit.

Passie & betrokkenheid
Bij Arosa werken gemotiveerde mensen die vanuit elke functie maximaal bijdragen aan een goede
hulp- en dienstverlening en een tevreden cliënt. Wij voeren ons vak met passie uit en voelen ons
verantwoordelijk voor de effecten van ons werk op cliëntniveau en maatschappelijk niveau.

Samenwerking
We realiseren ons dat we meer resultaat behalen door effectieve samenwerking met elkaar, onze
cliënten en onze ketenpartners. We stemmen daarom onze eigen kwaliteiten af met die van collega’s of partners. Effectief samenwerken betekent voor ons betrokkenheid, wederzijds respect en
vertrouwen. Wij komen onze afspraken na en open communicatie is voor ons vanzelfsprekend.

Bekwaamheid

Elk mens, ongeacht culturele achtergrond - vrouw, man, kind, jongere en oudere – heeft recht op
een veilig leven zonder geweld. Daarom biedt Arosa preventieve activiteiten, opvang en (ambulante)
hulpverlening passend bij de vraag, uitgaande van de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar netwerk.
Kinderen met geweldervaringen willen wij een veilige omgeving bieden. Deze veilige omgeving biedt
stabiliteit, structuur, voorspelbaarheid en ondersteunt de kinderen bij het verwerken van het ervaren
geweld en hun ontwikkeling.

Deze kernwaarde staat voor expertise, deskundigheid en vakmanschap. Met elkaar onderhouden
we onze kennis en leren we met en van elkaar. Bekwaam betekent bij ons ook dat we met kennis en
ervaring op zoek gaan naar nieuwe oplossingen en werkwijzen, dit doen we met alle middelen die
tot onze beschikking staan.

In maart 2020 is het koersdocument 2020-2023 “Arosa, expert in aanpak, opvang, bescherming,
kennis en regie bij geweld in relaties en kindermishandeling“ vastgesteld wat de beleidsrichting aangeeft voor de komende jaren. Aan de hand van het koersdocument werd een jaarplan opgesteld
waar de drie hoofdonderwerpen uit het koersdocument uitgewerkt zijn in concrete doelen.

Sinds 2009 is Stichting Arosa HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg- en Welzijnssector en heeft betrekking op het kwaliteitsmanagement systeem van de
organisatie. Het kwaliteitssysteem van Arosa voldoet aan de eisen van het HKZ Certificatieschema
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang versie 2015.

•

De optimalisering van de dienstverlening
De kerntaak van Arosa is en blijft veiligheid en bescherming bij geweld in huiselijke relaties en
kindermishandeling. Methodieken en processen zijn afgestemd op de beschreven visie op de
dienstverlening. Door middel van heldere werkafspraken over de te realiseren doelen, begeleidingstrajecten en ondersteunende processen is het voor zowel cliënten als medewerkers duidelijk welke dienstverlening wanneer en waar plaatsvindt. De medewerkers zijn voldoende toegerust in de te volgen methodieken en benodigde financiering.

Ieder jaar vinden audits plaats. In 2020 zijn twee interne audits uitgevoerd: in maart een audit over
het veiligheidsbeleid en in november een audit over de in-, door- en uitstroom van de crisislocatie
Nadine. Uit de risicoanalyse in 2020 constateerde Arosa dat het veiligheidsbeleid en het werkproces
in- door- en uitstroom (uitvoeringsovereenkomst crisisopvang) risico’s bevatte dus zijn deze onderwerpen gekozen voor de interne audit voor cliënten, medewerkers en de bedrijfsvoering van Arosa.
Door de interne audit kregen we gerichte informatie hoe het beleid en de werkprocessen aangepast
kunnen worden.

•

Arosa is een gezonde organisatie
De komende jaren wordt hard gewerkt om de bedrijfsvoering te versterken. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de continuïteit van het primaire proces, waarbij medewerkers optimaal worden
ondersteund bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit betekent rust en stabiliteit bij medewerkers, tevreden cliënten, ketenpartners en leveranciers en het realiseren van een voldoende
liquiditeitspositie.

Alle geconstateerde verbeterpunten die zijn opgenomen in een organisatie-breed verbeterregister
waarin duidelijk zichtbaar is welke activiteiten zijn gepland, door wie en wanneer deze worden uitgevoerd. Op basis van deze verbeteracties zijn de kritische tekortkomingen afgesloten tijdens een extra audit in mei 2020.

•

Bevorderen van innovatie
Arosa blijft de komende jaren innoveren in een continu veranderende wereld. Behoeften en
wensen van cliënten, gemeente en samenwerkingspartners veranderen en wij vinden het belangrijk dat wij mee veranderen. Dit hoeft niet te betekenen dat wij altijd iets nieuws gaan ontwikkelen maar kan ook inhouden dat wij bijvoorbeeld werkvormen, werkprocessen etc. verbeteren of meerdere doelgroepen bedienen.

Alle medewerkers van Arosa zijn betrokken bij en geven gezamenlijk uitvoering aan de koers. In de
uitvoerende teams in het primaire proces zijn de drie hoofdonderwerpen vertaald in teamdoelen met
een activiteitenplan.

Vanaf 1 december 2020 is Arosa aspirant keurmerkhouder “Veiligheid in de Vrouwenopvang”. Het keurmerk staat voor een garantie van veiligheid voor cliënten in het landelijk stelsel van de opvang. Dit betekent gegarandeerde kwaliteit en veiligheid bij de afzonderlijke
organisaties. Dit is in het belang van de vrouwen, mannen en hun kinderen die door opvangorganisaties begeleid worden. Daarnaast beoogt het keurmerk nog twee andere doelen, namelijk het bieden van eenheid van taal in de sector, inzicht en transparantie in de kwaliteit
voor gemeenten, toezichthouders en de opvangorganisaties es zelf. Ter voorbereiding op de
certificering zal Arosa in 2021 een zelfevaluatie uitvoeren.

Keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang

Arosa koersdocument

Nieuwe medewerkers volgen binnen Arosa standaard de basistraining Krachtwerk. Krachtwerk is
een methodiek die mensen ondersteunt in achterstandssituaties in de richting van een door henzelf
gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen,
erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Krachtwerk maakt gebruik van de krachten en
mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun
leven te houden of terug te krijgen. In 2020 hebben alle nieuwe medewerkers de training met positief afgerond en het certificaat krachtwerker behaald.

Aandacht voor financiële zelfredzaamheid werkt
Veel vrouwen hebben schulden als ze in de opvang komen. Dat bleek uit het rapport ‘ Vrouwen in
de knel’ van de Nationale Ombudsman (2017). Ook bleek uit het rapport dat tijdens het verblijf hun
financiële problemen verergeren door stroperige administratieve procedures, gebrek aan samenwerking en administratieve rompslomp.
Het onderzoek van de Ombudsman was voor Blijf Groep, Moviera, Perspektief en Arosa de aanleiding om onszelf de vraag te stellen: “Wat kunnen wij zelf doen om onze cliënten op financieel gebied beter te ondersteunen?”

Methodiek Krachtwerk
Ons antwoord was het project Grip op Geld in de Vrouwenopvang. In dit project hebben wij vier
vormen van ondersteuning (vier werkwijzen) ontwikkeld en uitgeprobeerd om vrouwen in de opvang
te helpen (meer) financieel zelfredzaam te worden.
In de bestrijding van huiselijk geweld is online veiligheid een belangrijk onderdeel. SafetyNed is destijds opgericht vanuit de samenwerking tussen Blijf Groep, Moviera, Perspektief en Arosa. SafetyNed biedt trainingen en workshops aan professionals waarin hulpverleners leren waar op te letten
bij cliënten die slachtoffer zijn van digitaal geweld, zoals digitale stalking, spoofing en/of identiteitsdiefstal, en hoe je je cliënten kunt helpen digitaal geweld te voorkomen. In 2020 konden de medewerkers de serious game van safetyNed spelen over digitale risico’s bij stalking.

Elke organisatie heeft een werkwijze ontwikkeld en uitgevoerd.
•
•
•
•

safetyNed Serious Game

Arosa: verkrijgen van orde en overzicht en meer kennis over financiële zaken.
Blijf Groep: koos voor de insteek van het gezin waarbij nadrukkelijk kinderen en (ex)-partners
betrokken werden.
Moviera: cliënten kregen begeleiding van een ervaringsdeskundige.
Perspektief: bieden van dagbesteding en mogelijke toeleiding naar opleiding en/of (vrijwilligers)werk.

Aandacht voor financiële zelfredzaamheid werkt
Animatie Grip op Geld in de vrouwenopvang

Naar aanleiding van drie dodelijke incidenten in 2018 heeft de gemeenteraad van Rotterdam aan
het Verwey-Jonker Instituut gevraagd te onderzoeken wat de grootste problemen zijn in de aanpak
van huiselijk geweld en wat wenselijke oplossingen zijn.
Dit leidde tot het onderzoeksrapport “Complexe problemen vragen om onorthodoxe oplossingen”
Op 24 juni werd het onderzoek gepresenteerd. Twee caseworkers, de beleidsmedewerker en twee
ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn bij Arosa hebben meegewerkt aan de totstandkoming van
het onderzoek.

Jolanda Gerritsen, directeur Zorg van Arosa: “We hebben met de beschermpartners de
handen ineen geslagen en gaan de verbeterpunten oppakken . Het onderwerp opvang als
toegang tot hulp wordt nu uitgewerkt waarbij we snelle resultaten beogen. Andere thema’s
als aandacht en hulp aan de pleger, hulp snel en dichtbij organiseren en de inkoop ondersteunend laten zijn, zullen iets meer tijd vragen. Maar we staan in de startblokken!"

Het onderzoek gaf een aantal concrete knelpunten in de Rotterdamse werkwijze weer:
•
•
•
•

De toegang tot de juiste hulp is te complex en langdurig.
De ketensamenwerking, met name op wijkniveau, is problematisch.
De gehanteerde indicatiestelling vanuit zelfredzaamheid en individu gericht (vanuit de WMOsystematiek) sluit niet aan op de benodigde vraagverheldering.
De systeemwereld is leidend en te dominant aanwezig en sluit niet aan op wat de burgers
nodig hebben.

Dit onderzoek vormt de start van een (meerjarig) proces om tot een herontwerp van de aanpak huiselijk geweld in de centrumgemeente Rotterdam te komen. Arosa draagt als expert huiselijk geweld
bij aan dit proces door actieve deelname aan de stuurgroep en samen op te trekken met de gemeente en zorgpartners om de hulp te verbeteren.
Hoofdpunten voor Arosa zijn, directe toegang tot hulp van de vrouwenopvang, doorstroom zo kort
mogelijk en zo lang als nodig, een systemische aanpak (ook hulp en opvang voor plegers) en inzetten op innovatie (bijvoorbeeld de methodiek “Take a Break”). Uiteindelijk leidt de samenwerking tot
een plan om de aanpak van huiselijk geweld in de Rotterdamse regio te verbeteren.
Tijdens een besloten bijenkomst in de Laurenskerk op 22 september kwamen een slachtoffer, pleger, de omgeving van een slachtoffer en professionals aan het woord. Het kwam het ook tot actie. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, Enver, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie, Politie, Fier, Veilig Thuis, de gemeente Rotterdam en Arosa tekenden een manifest tegen Huiselijk geweld en legden een verklaring af hoe ze
samen optrekken om de aanpak van huiselijk geweld verbeteren.

Rapport “Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen”
Inleiding De lijnen moeten korter!
NOS.nl: Slachtoffers huiselijk geweld Rotterdam komen moeilijk aan hulp
AD.nl: reacties op het rapport

Plegeraanpak
Multidisciplinair en systeemgericht werken is een van de actiepunten in het programma het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ Ook staat dit als aanbeveling in het Verwey Jonker onderzoek: een systeemgerichte aanpak met een inhaalslag op een passende hulp en opvang voor plegers. Arosa is nauw betrokken in de nieuw te ontwikkelen plegeraanpak die in 2021 als pilot ingezet
wordt.
Take a Break
Dit jaar oriënteren we ons op een voor Arosa nieuwe interventie Take a Break. Bij Take a Break
nemen beide partners een tijdelijke ‘break’ en krijgen zij in de eigen omgeving hulp om het geweld te
stoppen. Met het hele gezin én de hulpverlening wordt een plan gemaakt om te zorgen dat het thuis
weer veilig is. Dit voorkomt een verblijf in de opvang, wat vooral voor de kinderen een groot voordeel is. Take a break komt ook tegemoet aan de wens van de medewerkers van Arosa om meer
verdieping en systemisch werken.

De uitbraak van het corona-virus is van invloed geweest op de dienstverlening. In de periode van de
eerste lockdown (vanaf maart 2020) zagen we geen toename maar ook geen afname van de vraag.
Wel bleek de uitstroom uit en doorstroom binnen Arosa vertraagd door een afname van vrijkomende
woningen. Hierdoor verbleven onze cliënten langer in de opvang wat voor hen niet altijd makkelijk
was.
Na de eerste lockdown merkten we een stijging van de ambulante hulpvragen waarbij ook de problematiek zwaarder was dan anders (multi-problemen en meer psychische problemen). Ook zagen
we een aanzienlijke stijging van het aantal reguliere AWARE-trajecten, waarin Arosa de hulpverlening aan de betrokkenen van stalking/bedreiging biedt. Vanuit het veiligheidsdomein is een versneld
traject ontwikkeld (spoed AWARE) en is een hulpverlener van Arosa een aantal dagen per week
actief in het Veiligheidshuis. Zo kreeg men snel de hulp en veiligheid die nodig was en kon verblijf in
de opvang voorkomen worden.
Op alle locaties zijn de (inmiddels algemeen bekende) corona-maatregelen genomen en beschermingsmiddelen ingezet. De ambulante hulpverlening vond zoveel mogelijk digitaal plaats en wie
vanuit de functies thuis kon werken, deed dat. Bij mogelijke besmettingen konden de medewerkers
een sneltest aanvragen. We zijn blij te kunnen vermelden dat het aantal besmettingen onder de clienten als de medewerkers minimaal was.

De subsidie die wij ontvangen, wordt besteed aan de opvang en hulpverlening van onze cliënten.
Voor extra’s zoals uitstapjes of een cadeautje voor de feestdagen zijn wij aangewezen op fondsen,
donateurs en particuliere giften.
Gelukkig weet men Arosa goed te vinden en worden we iedere keer weer blij verrast van de initiatieven van mensen en organisaties die zich inzetten voor de cliënten en kinderen om het verblijf in
de opvang wat aangenamer te maken. Zo ontvangen wij regelmatig speelgoed, kleding en babyspullen van particulieren en zeker met de feestdagen of tijdens de schoolvakanties worden de kinderen van Arosa niet vergeten.
Een overzicht van de donaties die we het afgelopen jaar mochten ontvangen voor onze cliënten en
kinderen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van diverse particulieren dames- en kinderkleding, babybedjes, babyspullen en kleding
Diverse beauty artikelen
Lush – allerlei bad- en douche artikelen en cadeausets
Parfumerie Douglas – diverse artikelen
De Media Markt heeft nieuwe huishoudelijke spullen gedoneerd voor de veilige woningen.
Watson Marlow Nederland: donatie voor nieuwe matrassen op de crisisopvang.
Dress for Success heeft cliënten verrast met een tas met kleding en bijpassende schoenen.
Hema winkelcentrum Binnenhof: chocoladetraktaties, koekjes en snoep
Actie Pepernoot en Sint voor elk kind gaven cadeautjes voor de kinderen
Studenten van het Albeda college – Beauty en Fashion verzorgden een beautydag tijdens internationale Vrouwendag 8 maart
Particulieren die met de feestdagen zorgden voor kerstpakketten, ook werd er voor de cliënten op de crisislocatie tijdens de jaarwisseling een lekkere avondmaaltijd verzorgd.
Studenten die ervoor gezorgd hebben dat de verlanglijstjes van de kinderen online kwamen
zodat ieder kind in de opvang een kerstcadeau kreeg
Het Crisisfonds zorgde voor leuke zomer- en herfstuitjes
Voor diverse cliënten konden we een beroep doen op het National Fonds Kinderhulp
De Speelgoedbank had voor ieder kind in de opvang een cadeaubon van Intertoys

Na negatieve bedrijfsresultaten in de afgelopen jaren heeft Arosa in 2019 en 2020 ingezet
op effectieve bijsturing. Door continu oog te hebben voor een goede beheersing van de kosten en terughoudendheid met investeren, een toename in de WMO-opbrengsten en hogere
subsidieopbrengsten is in 2020 de negatieve trend doorbroken.
Arosa heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief financieel resultaat. Ondanks de
kwetsbaarheid die nog altijd van toepassing is, zijn we te spreken over deze ontwikkeling.
In de planning & control-kalender is opgenomen dat er elk kwartaal een financiële verantwoording, inclusief een eindejaarsverwachting wordt aangeleverd aan de Raad van Toezicht.
De verwachting is dat Arosa ook het jaar 2021 met een positief resultaat afsluit.

Meer informatie over de financiële ontwikkelingen in 2020 is terug te lezen in
het financieel jaarverslag 2020.

.

Eindcijfer totale verblijf (schaal van 0 tot 5)

Eindcijfer over de ontvangen hulpverlening (schaal van 0 tot 5)

Locatie

Crisisopvang
Nadine

Beschermd
wonen
Simone

Begeleid
wonen
Sophie

Mannenopvang
Andreas

Veilige
woningen
Lombardijen

Cijfer

4

3,6

5

5

5

De gemeente Rotterdam organiseert periodiek (minimaal jaarlijks) onderzoek naar de cliënttevredenheid van zorgaanbieders. Het steekproefonderzoek (onder negen cliënten) uitgevoerd in het
eerste kwartaal van 2020 geeft voor Arosa op alle aspecten bovengemiddelde resultaten.

Rapportcijfer meting 1ste kwartaal
Rotterdams gemiddelde

Aanbieder

8,2

9,0

Bejegening

8,5

9,2

Betrouwbaarheid

8,4

8,9

Deskundigheid

8,4

9,5

Effectiviteit

8,1

9,0

Algemene tevredenheid

Beschermd
wonen
Simone

Begeleid
wonen
Sophie

Mannenopvang
Andreas

Veilige
woningen
Lombardijen

Cijfer

4

3,6

5

5

5

Gemiddeld eindcijfer: 4,2 (goed)

Gemiddeld eindcijfer: 4,25 (goed)

Cliëntervaringsonderzoek
(verantwoording)

Locatie

Crisisopvang
Nadine

Kwaliteitsaspecten

