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VOORWOORD
RAAD VAN BESTUUR

VERANDERING & VERNIEUWING
Ook in 2021 had de coronapandemie impact op onze
organisatie en kregen we helaas te maken met
besmettingen onder cliënten en medewerkers. Vooral
dankzij de tomeloze inzet en inspanningen van de
medewerkers van Arosa kon de hulpverlening op de
locaties en ambulant toch zo goed mogelijk doorgaan.
Voor Arosa stond het jaar 2021 ook in het teken van
verandering en vernieuwing. Zo zijn er nieuwe pilots
gestart om gezinnen die te maken hadden met huiselijk
geweld beter en sneller hulp te kunnen bieden: Take a
Break, Maatje achter de Voordeur, de Vrouwenopvang
plus en Hulpverlening en Opvang aan mensen die een
huisverbod opgelegd kregen.
In 2020 bracht het Verwey Jonker instituut het
onderzoeksrapport Complexe problemen vragen om
onorthodoxe oplossingen uit waarin de ketenaanpak
huiselijk geweld onder de loep is genomen. De in het
rapport genoemde aanbevelingen waren voor de
gemeente Rotterdam aanleiding voor het Verandertraject Huiselijk Geweld Rotterdam. Het afgelopen jaar
heeft het verandertraject steeds meer concrete vorm
gekregen. Als een van de beschermpartners van het
traject draagt Arosa bij aan de realisatie van de
verbeterdoelen onder andere door middel van nieuwe
interventies en een systeemgerichte aanpak.
Binnen Arosa is een begin gemaakt met een nieuwe
organisatievorm van zelfuitvoerende teams én dit jaar
is opnieuw gekeken naar mogelijke fusiepartners voor
een stevige en toekomstbestendige organisatie.
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De grootste verandering voor Arosa in 2021 is dan ook
de fusie met de Stichting Perspektief. In de aanloop
naar deze fusie heeft het management team samen
met een groep medewerkers gekeken naar de
toekomst van Arosa. Met deze groep zijn uitgangspunten voor de toekomst geformuleerd. Verschillende
scenario’s zijn de revue gepasseerd die uiteindelijk
leidden tot een denkrichting over de toekomst van
Arosa waarbij een samenwerking met stichting
Perspektief voor de toekomst van Arosa (én voor
Perspektief) de beste oplossing bleek. Nog net voor
het einde van het jaar was de fusie een feit: op 28
december 2021 zat ik bij de notaris om de fusiepapieren te ondertekenen. Arosa en Perspektief waren
in 2019 al bestuurlijk gefuseerd en met ingang van 1
januari 2022 is Arosa gefuseerd met Perspektief.
Hierbij is de Stichting Arosa opgegaan in de Stichting
Perspektief waarbij de naam Arosa als label/merk blijft
bestaan.
Kortom, veel is veranderd in 2021. Wat niet is
veranderd, is de inzet en het engagement van onze
medewerkers die zich op de opvanglocaties en in de
ambulante hulpverlening iedere dag vol passie inzetten
voor een toekomst zonder geweld voor alle gezinnen
in Rotterdam en omgeving. Met veel vertrouwen en
optimisme zie ik dan ook de toekomst tegemoet.
Miriam Heringa, bestuurder Arosa & Perspektief
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OVER AROSA
VISIE
MISSIE
DOELSTELLINGEN

ELK MENS HEEFT
RECHT OP EEN LEVEN
ZONDER GEWELD

Visie

Missie

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.

Arosa heeft de unieke kennis en deskundigheid om de
complexiteit van het geweld in relaties te ontwarren en
te doorbreken. Arosa biedt preventieve activiteiten,
hulp en opvang bij geweld in relaties. We bieden vroeg
signalering en ambulante begeleiding van cliënten in
hun eigen omgeving en - wanneer de veiligheid van
onze cliënten dat vraagt - opvang op locatie. Wij
werken systeemgericht, met evidence-based
methodieken en betrekken het netwerk bij de
begeleiding.

Doelstellingen
Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een groot
maatschappelijk probleem en een onaanvaardbaar
voortvloeisel van ongelijke machtsverhoudingen
binnen een gezin, familie of relatie. 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.
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Wij zijn actief in Rotterdam Rijnmond ZHZ, 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.
Om onze cliënten goed van dienst te zijn, werken we
samen met ketenpartners. Onze organisatie is flexibel,
anticiperend op onze veranderende samenleving. De
organisatie is geprofessionaliseerd en heeft haar
bedrijfsmatige processen, begeleidingsprocessen,
management informatiesysteem en de begeleiding aan
de cliënten conform de gehanteerde methodieken
ingericht. We hebben tevreden cliënten en
medewerkers.
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OVER AROSA
WERKGEBIED

Binnen centrumgemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam,
Albrandswaard,
Barendrecht,
Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel,
Lansingerland,
Ridderkerk.

Buiten centrumgemeente Rotterdam
Vlaardingen,
Maassluis,
Schiedam,
Nissewaard,
Hellevoetsluis,
Brielle,
Westvoorne.

Voor code rood cliënten en de mannenopvang heeft Arosa een landelijke functie.
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OVER AROSA
KERNWAARDEN

PASSIE & BETROKKENHEID
SAMENWERKING
BEKWAAMHEID

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 clienten 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
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.
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BESTUUR, TOEZICHT
MEDEZEGGENSCHAP

GOED BESTUUR EN TOEZICHT
ZIJN BELANGRIJKE
VOORWAARDEN
VOOR GOEDE ZORG
Governancecode Zorg
Met de Governance-code Zorg volgt Arosa de
principes die breed gedragen zijn in de hele sector.
Arosa heeft de governance zo ingericht dat deze
bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, 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. Met ingang
van 1 januari 2022 is deze bestuurlijke fusie
omgezet in een juridische fusie.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestond in 2021 uit één
bestuurder: Miriam Heringa.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid
van de Raad van Bestuur, treedt op als werkgever
van de Raad van Bestuur en staat de Raad van
Bestuur met advies terzijde. In 2021 bestond de
Raad van Toezicht uit de volgende leden
·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 drs. R.A. van Zoolingen, lid
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Per 1 september 2021 is de heer M. Zarrinphaker
voor 1 jaar toegetreden als stagiair Raad van
Toezicht.
Raad van Toezicht per 1 januari 2022

De Raad van Toezicht is in 2021 vijf keer bijeengekomen en heeft in dat jaar besluiten genomen
over:
·Het formeel vaststellen van de nieuwe statuten
en reglementen Raad van Toezicht.
·De goedkeuring van de jaarrekening 2020, het
jaarplan 2022 en de begroting 2022.
·Goedkeuring proces fusieverkenning Arosa,
waaronder het instellen van een spiegelgroep
bestaande uit medewerkers vanuit diverse
functies en rollen.
·De detachering van de bestuurder van Stichting
Perspektief naar Stichting Arosa.
·Het opheffen van een aantal niet-noodzakelijke
bestemmingsreserves.
·Goedkeuring besluit tot een juridische
eenwording van Arosa met Stichting
Perspektief waarbij de identiteit van Arosa
behouden blijft.
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BESTUUR, TOEZICHT
MEDEZEGGENSCHAP

"Het was een intensief jaar voor de professionals en
het management van Arosa. Tijdens het verslagjaar
stond de organisatie onder druk door de pandemie.
Nieuwe werkwijzen op het gebied van communicatie
moesten snel ontwikkeld worden en er moest alles op

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.
· e Auditcommissie bestaat uit twee leden en is in
D
2021 vijf keer bijeengekomen. De belangrijkste
onderwerpen waren: inhoudelijke reacties op de
concept gewijzigde statuten, advisering over bestemmingsreserves, vertraging in subsidieverlening en wat
dit betekent aan risico’s voor een relatief kleine
organisatie als Arosa.
De Commissie Kwaliteit & Veiligheid bestaat uit twee
leden en is in 2021 vier keer bijeen gekomen. De
belangrijkste onderwerpen waren: implementatie
zelfuitvoerende teams, systemisch werken, het waarborgen van de veiligheid voor cliënten en medewerkers bij de invoering van de pilot plegeraanpak en
meldingen incidenten.
· e Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden en
D
is in 2021 één keer bijeengekomen voor het jaarlijkse
functioneringsgesprek met de bestuurder. Verder
heeft de commissie toestemming verleend op de
aanvraag van de bestuurder voor het uitoefenen van
een nevenfunctie, heeft het rooster van aan- en
aftreden vastgesteld, de nevenfuncties van de leden
van de Raad van Toezicht vastgesteld en een besluit
genomen over bezoldiging van de Raad van Toezicht
voor 2022.
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alles gezet worden om de veiligheid van de cliënten en
de medewerkers te waarborgen. Hier werd de kracht
van de organisatie duidelijk. Bevlogenheid en pragmatisme gingen hand in hand. Toch was er ook aandacht
nodig voor de langere termijn. Om de kwetsbaarheid
van de organisatie te kunnen verminderen, was het de
bedoeling om de eerder ingezette bestuurlijke fusie
met stichting Perspektief om te zetten in een juridische
fusie, zodat de ondersteuning van het primaire proces
geprofessionaliseerd zou kunnen worden. Het proces
naar het inmiddels genomen besluit tot deze fusie
werd kritisch bekeken. Doordat het een tijd minder
goed ging met Perspektief twijfelden de medewerkers
of fuseren wel zo'n goed idee was en bovendien was
men zeer gehecht aan de naam en de eigenheid van de
organisatie. Uiteindelijk zijn we er met elkaar goed
uitgekomen. Ik heb zeer veel waardering voor de
professionals van Arosa en voor de bestuurder Miriam
Heringa, die in staat is gebleken om in moeilijke tijden
het vertrouwen te krijgen binnen en buiten de organisatie. En ook voor de toezichthouders die er voor mij
waren die in woelige tijden standvastig zijn gebleven".

Clemens Blaas,
voorzitter Raad van Toezicht
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BESTUUR, TOEZICHT
MEDEZEGGENSCHAP

Ondernemingsraad Arosa
De Ondernemingsraad van Arosa bestond in 2021 uit:
Jorita van der Mey, caseworker Aware, voorzitter
Simin Abravesh, caseworker ambulant,
vicevoorzitter
Fawzia Kchikech, groepswerker op locatie Simone,
secretaris
Voor de Ondernemingsraad stond het jaar 2021
grotendeels in het teken van de verdere verkenning
van mogelijkheden voor een fusie. Met een groep
medewerkers vanuit de diverse functies, hulpverleners,
medewerkers backoffice en de Ondernemingsraad is
een spiegelgroep gevormd. Onder begeleiding van het
management team zijn overleggen geweest waarbij de
spiegelgroep een aantal uitgangspunten formuleerde
voor een toekomstbestendig Arosa. Uitgangspunten
zoals uitbreiding van expertise, vergroting van de
wendbaarheid, het waarborgen van de continuïteit en
professionaliteit van de zorg en van de backoffice en
innovatie van de dienstverlening.
Vervolgens zijn diverse toekomstscenario’s de revue
gepasseerd. Uiteindelijk heeft het management team
alle uitkomsten verwerkt in een denkrichting over de
toekomst van Arosa waarin is aangegeven dat een
fusie met de stichting Perspektief de beste optie is
voor het behouden en continueren van de activiteiten
van Arosa.
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In september heeft de Ondernemingsraad met de Raad
van Toezicht gesproken over de fusie waarin het belang
is aangegeven dat Arosa haar eigen identiteit behoudt.
Onderwerpen die in de overleggen aan de orde zijn
gekomen zijn onder andere:
Fusietraject
Financiën / jaarrekening
Nieuwe pilots in de hulpverlening
Organisatievorm zelfuitvoerende teams
Interne overlegstructuur
Aan corona gerelateerde onderwerpen:
inventarisatie voor mogelijkheden
voorrangsvaccinatie voor de hulpverleners
Het effect van de corona-maatregel
thuiswerken op de medewerkers
Het ziekteverzuim/uitval
Vacatures en functies
In juni en september vond deskundigheidsbevordering
plaats omtrent de bedrijfsmatige opzet en de financiële
kaders van een organisatie en om de vergader- en
communicatiestijlen te verfijnen ten behoeve van het
effectief vergaderen. Regelmatig is overlegd met de
trainer en begeleider van de OR; Mark Capel van
Trainiac. Deze heeft de OR ook ondersteund bij het
duiden van de financiële stukken van Perspektief
rondom het fusieproces.
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BESTUUR, TOEZICHT
MEDEZEGGENSCHAP

Cliëntenraad
Eind 2021 heeft de Ondernemingsraad de adviesaanvraag omtrent de fusie met Perspektief ontvangen en
heeft de gelegenheid gehad deze kritisch te bekijken.
Naar aanleiding van de adviesaanvraag heeft de
Ondernemingsraad de bestuurder en de accountant
gesproken. De Ondernemingsraad heeft een positief
advies gegeven waarin de overtuiging is uitgesproken
dat de fusie Arosa een betere toekomst kan bieden
met een steviger financieel fundament, waarbij de
identiteit van Arosa behouden blijft.
De Ondernemingsraad van Arosa heeft kennisgemaakt
met de Ondernemingsraad van Perspektief. Hierop is
besloten om met ingang van februari 2022 beide
Ondernemingsraden samen te voegen om de
vertegenwoordiging van Arosa voor de medezeggenschap te waarborgen voor 2022 en de komende
jaren.

Cliëntenraad Arosa
De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle
cliënten van Arosa en heeft daarbij aandacht voor de
kwaliteit en veiligheid van het hulpverleningsaanbod.
In 2021 vonden er wat wisselingen (toe- en uittredingen) plaats binnen de Cliëntenraad. Vanaf juli
bestond de Cliëntenraad van Arosa uit vier personen.
De Cliëntenraad werd bijgestaan door een cliëntenraadsondersteuner vanuit de organisatie.
Doelen cliëntenraad voor 2021
·Nieuwe leden werven.
Taakverdeling onder de cliëntenraadsleden.
·Deskundigheidsbevordering.
·Zichtbaarheid en bereikbaarheid vergroten.
·Contacten met de achterban, locatie bezoeken en
contact met ambulante cliënten.
Algemene belangenbehartiging van cliënten.
Open communicatie met cliënten, hulpverleners en
bestuurder.
·Aandacht voor veiligheid en kwaliteit van het
hulpverleningsaanbod.
·Aandacht voor organisatieontwikkelingen.
Door de invloed van corona en de wisselende samenstelling van de Cliëntenraad, zijn niet alle doelstellingen behaald. Vooral de locatiebezoeken konden door
corona niet doorgaan wat impact had op de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Cliëntenraad en het
kunnen uitbrengen van ongevraagd advies.

AROSA | JAARBERICHT 2021
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BESTUUR, TOEZICHT
MEDEZEGGENSCHAP

De overleggen van de Cliëntenraad vonden vooral
online plaats. De Cliëntenraad heeft 21 keer vergaderd
waarvan tien overleggen gehouden zijn met de
bestuurder van Arosa.
In de werkoverleggen binnen de Cliëntenraad:
is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
opgesteld volgens de richtlijnen WMCZ 2018,
uitgewerkt in het model medezeggenschapsregeling van LOC. De bestuurder is akkoord
gegaan met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst;
is het huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad
opnieuw uitgewerkt en vastgesteld;
zijn de taken voorzitter, secretaris, penningmeester en beheerder cliëntenraadtelefoon
verdeeld.

Eind 2020 heeft de Cliëntenraad haar missie en visie
beschreven:
Missie
Betekenisvol zijn voor de achterban, waarmaken
wat we zeggen.
Betrouwbaar zijn in het vertegenwoordigen van
de achterban.
Bekwaam zijn om als meedenkend en adviserend
orgaan onderdeel te zijn van Arosa.
Visie
Belangenbehartiging.
Bewaken van kwaliteit en veiligheid.
Het geven van advies ter verbetering.
Meedoen en meedenken in het beleid van de
organisatie.

Met de bestuurder van Arosa zijn onder andere de
volgende onderwerpen besproken:
de wederzijdse verwachtingen Cliëntenraad en
bestuurder;
vergaderruimte Cliëntenraad op de locaties;
op iedere opvanglocatie een groepswerker als
vaste contactpersoon voor de Cliëntenraad;
aandacht voor de psychische zorg voor de cliënt
in de hulpverlening;
positief advies op de adviesvraag over de fusie
met de Stichting Perspektief;
het effect van de coronapandemie op de
hulpverlening.
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CIJFERS 2021
AANTAL CLIËNTEN

Crisisopvang
(pilot) Vrouwenopvang plus

142

5

Beschermd wonen

40

Begeleid wonen

10

Cliënten met een onzekere verblijfsstatus

Mannenopvang

8

2
21

10

26

Nieuwe AWARE trajecten

113

Ambulante trajecten

306

Veilige woningen

109

Take a Break

2

Time out opvang

7
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120
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CIJFERS 2021
FINANCIEEL
RESULTAAT

Bedrijfsopbrengsten
Subsidies Gemeente Rotterdam
WMO (opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning)
Overige opbrengsten
Som bedrijfsopbrengsten

3.148.526
3.572.004
595.000
7.315.530

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Huisvestingslasten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen
Som bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaat na belastingen

5.068.118
1.019.467
872.373
110.885
7.070.842
244.689
- 6.504

238.185

Meer informatie over de financiën is terug te lezen in het financieel jaarverslag 2021

Toelichting op de financiële cijfers over 2021
Arosa komt uit een lastige financiële positie waarin de organisatie een beperkt Eigen Vermogen heeft en een
kwetsbare liquiditeitspositie. De kentering kwam in het jaar 2020 wat Arosa afsloot met een positief bedrijfsresultaat van € 237.102. In het jaar 2021 is deze positieve trend verder doorgezet met een positief resultaat
van € 238.185. Dit resultaat is behaald door kritisch op de kosten te zijn, gebruik te maken van fondsen, adequaat bij te sturen op de activiteiten en veel tijd en energie te steken in vernieuwing. Ook de diverse pilots die
in 2021 van start gingen, zijn en een belangrijke oorzaak van het positieve resultaat in 2021.
Tot op heden is Arosa behoudend omgegaan met nieuwe investeringen. De uitdaging voor 2022 is om de
positieve trend door te zetten om te groeien naar een gezonde bedrijfsvoeringen met behoud van een solide
positie, een gunstige uitgangspositie voor het doen van investeringen en een goed continuïteitsperspectief.
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CIJFERS 2021
PERSONEEL

99 medewerkers verdeeld over 80,52 fte

Arbeidsovereenkomst

verdeling m/v
Bepaalde tijd
26.3%

89

Onbepaalde tijd
73.7%

Leeftijdsopbouw

10

Aantal jaar in dienst
20-30 jaar
20.2%

< 1 jaar
23.2%

>50 jaar
29.3%
> 15 jaar
34.3%

30-40 jaar
17.2%

1-5 jaar
28.3%

10-15 jaar
8.1%

40-50 jaar
33.3%

Gemiddelde leeftijd: 42 jaar
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5-10 jaar
6.1%

Gemiddeld aantal dienstjaren: 9,8 jaar
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PERSONEEL
ZELFUITVOERENDE
TEAMS

Zelforganisatie
In 2021 heeft Arosa ervoor gekozen te gaan werken
met zelfuitvoerende teams, een gematigde vorm van
zelforganisatie. Een zelfuitvoerend team regelt allerlei
uitvoerende taken zelf zoals: jaarplan opstellen,
planning, taakverdeling, kwaliteit, afstemming
ketenpartners, elkaar helpen, problemen oplossen,
overleggen. Kortom, zelfuitvoerende teams hebben én
pakken de ruimte om hun vak uit te oefenen, zodat ze
hun cliënten goed van dienst kunnen zijn en daardoor
ook meer plezier in hun werk krijgen.
Om dit proces goed te begeleiden, is een projectmanager aangesteld die een implementatieplan voor
zelfuitvoerend werken heeft opgesteld, genaamd;
“Werk aan de winkel”, waar Arosa in september 2021
mee gestart is. Voor deze titel is gekozen omdat
tijdens dit veranderproces de dienstverlening gewoon
doorgaat. Het uiteindelijke doel van het
implementatieplan is dat de teams zelf regie nemen
en met een helicopterview kunnen denken en
handelen.
Arosa heeft gekozen voor de arbeidsorganisatievorm
van zelfuitvoerende teams omdat deze vorm past bij
het transitievermogen van de huidige organisatie. De
afhankelijk van subsidies bepaalt wat Arosa wel of
niet kan doen in haar dienstverlening. Dit noodzaakt
Arosa veel wendbaarder te zijn om bijvoorbeeld vlug
veranderingen op te pikken om die vervolgens snel te
kunnen vertalen naar aangepaste dienstverlening.
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Zo richt Arosa zich in haar dienstverlening steeds
meer op het systeem en systemisch werken. Het
doorvoeren van de zelfuitvoerende teams is hierin
een belangrijke stap. Zo kan de veranderende wereld
van de cliënt en de Arosa-professional op elkaar
afgestemd worden.
Waar de methode Krachtwerk de cliënt stimuleert om
de eigen autonomie te vergroten en versterken, zo
stimuleert de arbeidsorganisatievorm zelfuitvoerende
teams het vergroten en versterken van de autonomie
van de teams en de professionals van Arosa.
Voor het samen bouwen aan zelfuitvoerende teams
is gekozen voor een aanpak, die is gebaseerd op tien
pijlers voor meer zelfsturing en zelforganisatie:
1. Een gedragen visie op zelfuitvoerende teams
2. Verbindend leiderschap
3. Logische teamsamenstelling
4. Concrete doelstellingen
5. Duidelijke kaders
6. Taakvolwassen professionals
7. Professionele dialoog
8. Samen leren!
9. Faciliterende Backoffice
10. Beschikbare middelen
Dit verandertraject duurt tot eind 2022 waarbij
organisatie-breed en per zelfuitvoerend team
gewerkt wordt aan deze pijlers.
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PERSONEEL
MEDEWERKERS
TEVREDENHEIDS
ONDERZOEK

Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Eind 2021 vond het Medewerkers
tevredenheidsonderzoek plaats (MTO) dat werd
uitgevoerd door de Feedback Company.
De respons op het onderzoek was 62% en de
medewerkers waardeerden het werken bij Arosa
met een 7,7. Een aanzienlijke verbetering ten
opzichte van het jaar 2019 toen Arosa het
rapportcijfer 5,9 kreeg.
In het onderzoek werd gevraagd wat de mening
van de medewerkers is over de onderwerpen:
Werksfeer en samenwerking
Enthousiasme over je werk
Communicatie
Dagelijkse werkzaamheden
Sociale veiligheid
Direct leidinggevende
Persoonlijke groei
Besluitvorming
Balans in het werk
Fysieke veiligheid
Ziektebeleid
De medewerkers van Arosa gaven aan trots te zijn
op het werk dat ze doen mede door de impact die
ze kunnen maken op cliënten. Er komt duidelijk
naar voren dat er binnen de organisatie vele
stappen zijn gemaakt in de afgelopen periode.
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Passie & betrokkenheid

"MIJN ERVARING IS DAT ALLE
MEDEWERKERS BINNEN AROSA
EEN HART VOOR DE CLIËNTEN
HEBBEN EN EEN IEDER HARD
WERKT OM DE
ZELFREDZAAMHEID VAN DE
CLIËNT TE VERSTERKEN."
Werksfeer en samenwerking werden als
belangrijkste thema's in het werk genoemd.
Daarnaast zijn de dagelijkse werkzaamheden een
belangrijk element voor de medewerkers en is ook
hier de tevredenheid gestegen.
Natuurlijk zijn er nog steeds kansen voor
verbetering. Deze kansen liggen onder andere in
het verbeteren van de de balans tussen privé en
werk, duidelijkheid in besluitvorming,
terugkoppeling en communicatie, persoonlijke groei
en fysieke en sociale veiligheid
Wel geven de medewerkers aan dat dit een proces
is wat loopt maar het is belangrijk om hier de juiste
aandacht aan te blijven besteden.
Het management van Arosa heeft uit dit onderzoek
veel bruikbare feedback ontvangen en gaat het
komend jaar aan de slag met deze verbeterkansen.
.

14

PERSONEEL
DESKUNDIGHEID
TRAININGEN
SCHOLING

Deskundigheidsbevordering
Een van de kernwaarden van Arosa is bekwaamheid,
dat staat voor expertise, deskundigheid en vakmanschap. In 2021 zijn de trainingen Krachtwerk, safetyNed en Omgaan Met Agressie aangeboden.
Krachtwerk
Nieuwe medewerkers volgen standaard de basistraining Krachtwerk via de Impulse Academie. In 2021
hebben 15 medewerkers deze basistraining gevolgd.
Krachtwerk biedt een visie op bejegening en groei en
gaat uit van de eigen kracht van cliënten. Centraal
staan: een op vertrouwen gebaseerde werkrelatie,
respect voor de autonomie van cliënten zonder
confrontaties uit de weg te gaan en actieve ondersteuning aan cliënten bij het vaststellen van doelen
en een actieplan en het krijgen van noodzakelijke
bronnen om dat plan te realiseren. In de krachtgerichte benadering draait het om het eigen herstelproces van cliënten. Primair gaat het om het vinden
van een optimale aansluiting tussen de competenties
van de cliënt en de eigenschappen en eisen van de
omgeving.
SafetyNed
SafetyNed is het platform op het gebied van digitale
veiligheid en privacy van slachtoffers van huiselijk
geweld en biedt slachtoffers en hulpverleners kennis
en tools om veilig online te kunnen zijn. In 2021
hebben 7 medewerkers de safetyNed training
gevolgd.
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Bekwaamheid

De trainingen safetyNed hebben als doel het
opbouwen van expertise op het gebied van digitale
veiligheid ten behoeve van de cliënten. In de training
safetyNed leren de medewerkers:
hoe technologie wordt misbruikt;
wat je kunt doen om digitale gegevens van
slachtoffers veilig en vertrouwelijk te houden en
te beschermen;
hoe je technologie veilig kunt gebruiken;
hoe technologie op een positieve manier kan
worden ingezet bij het stoppen van geweld in
relaties.
Omgaan Met Agressie (OMA)
In 2021 hebben 27 medewerkers de tweedaagse
basistraining en 21 medewerkers de opfristraining
Omgaan Met Agressie via Tribus Training gevolgd.
De doelen van de OMA-training zijn dat de medewerkers zowel als individu en als team:
in staat zijn om het verschil zien tussen boosheid, agressie en geweld en om verschillende
vormen van agressie te herkennen en daar
respectvol en adequaat op te reageren;
professionele grenzen bepalen en aangeven (en
waar nodig persoonlijke grenzen) en deze actief
bewaken;
in staat zijn om tijdens en/of na een incident de
eigen fysieke en psychische spanning (angst,
boosheid) te reguleren;
kunnen reflecteren op het eigen handelen en
ervaringen delen met collega's;
ideeën ontwikkelen en alert blijven ten aanzien
van veiligheid en preventie bij agressie.
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KWALITEIT

HKZ certificering
Arosa streeft naar een optimale kwaliteit van de
geboden dienstverlening. Een positieve erkenning
van de HKZ is hier een onderdeel van. Sinds 2009 is
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.
Externe audit
Op 30 november en 1 december 2021 vond een
externe audit plaats in het kader van HKZ
MOVO/2015. De externe audit is uitgevoerd door
de certificerende instelling KIWA. De audit is goed
verlopen en er zijn geen tekortkomingen en/of
kritische tekortkomingen geconstateerd. Sterke
punten die naar aanleiding van de audit zijn
genoemd:
Arosa medewerkers kunnen in hun werkzaamheden ondersteund worden door een orthopedagoog, sociaal raadsvrouw en psycholoog;
het enthousiasme van de medewerkers en de
passie voor de doelgroep;
risico's in het primair proces worden goed
gemonitord;
in de directiebeoordeling is een verbeterslag
gemaakt door het opnemen van de CA van de
PDCA-cyclus (plan-do-check-act);
er wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering voor de medewerkers;
het projectplan met implementatie voor de
organisatievorm zelfuitvoerende teams.
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Interne audit
In 2021 heeft Arosa een interne audit uitgevoerd
met een focus op het continu verbeteren van de
zorg. Gesprekken zijn gevoerd met diverse disciplines binnen Arosa. Het onderwerp is gekozen naar
aanleiding van een toename van agressie en grensoverschrijdende gedragsincidenten in het werken bij
Arosa. Alle geconstateerde verbeterpunten en
aandachtspunten van de audit zijn omgezet in verbetermaatregelen. Deze verbetermaatregelen worden opgenomen in een organisatie-breed verbeterregister. In het verbeterregister is duidelijk zichtbaar welke activiteiten zijn gepland en door wie en
wanneer deze worden uitgevoerd.
Arosa is lid van LVAK en heeft het Keurmerk
Meldcode.
Keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang
Sinds 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 wat
in het belang is van vrouwen, mannen en hun
kinderen die door Arosa begeleid worden. Daarnaast
heeft het keurmerk als doel het bieden van eenheid
van taal in de sector, inzicht en transparantie in de
kwaliteit voor gemeenten, toezichthouders en de
opvang-organisaties zelf. In 2021 hebben de orthopedagogen, stafmedewerker kwaliteit en de directeur zorg het zelfonderzoek Keurmerk VO ingevuld
om te onderzoeken wat er nodig voor het nieuwe
landelijke VO keurmerk in 2022. De acties hiervoor
worden in 2022 concreet uitgewerkt.
Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang
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Veilig incidenten melden (VIM)
Bij Veilig Incident Melden worden incidenten en
bijna-incidenten binnen het dagelijks werk gemeld,
geanalyseerd en worden verbetermaatregelen
voorgesteld. Op de registratie van incidenten wordt
nauwlettend door het kwaliteitsteam en het MT
gestuurd. De VIM-meldingen worden besproken
binnen een VIM-commissie die bestaat uit medewerkers van alle teams binnen Arosa en is multidisciplinair samengesteld. Deze commissie komt
minimaal drie keer per jaar bijeen. Aan de hand van
alle besproken VIM-meldingen worden de verbetermaatregelen geprioriteerd en geordend en komt de
VIM-commissie met verbeteradviezen.
De volgende onderwerpen zijn in de VIM-commissie
besproken:
Oorzaakanalyse van de VIM’s.
Besprekingen en meldingen van VIM’s in teams.
Advies voor onderwerpen voor de interne audit.
Meer aandacht voor VIM’s waarbij de kinderen
betrokken zijn.
Het aantal gemelde incidenten:

2019

2020

2021

44

58

95
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In vergelijking tot eerdere jaren is een toename van
VIM-meldingen te zien. Het groeiende aantal
meldingen wordt vooral veroorzaakt door een
grotere bereidheid tot melden en niet zozeer door
een groei in de risico's.
Klachten
Arosa beschikt over een klachtenprocedure voor
cliënten. De procedure hoe een klacht wordt behandeld is beschreven en vastgesteld in het klachtenreglement. In 2021 zijn er zes klachten ingediend
waarvan twee formele en vier informele klachten. De
klachten zijn door de directeur zorg en de staffunctionaris kwaliteit en innovatie opgepakt en
besproken met de klagers. In deze gesprekken zijn
vijf klachten naar tevredenheid opgelost. Eén klacht
is doorgezet naar de externe klachtencommissie.
Klachtenregeling
Leveranciersbeoordeling
Door het beoordelen van leveranciers wil Arosa
zorgen voor leveringen van goederen en diensten die
passen bij de eisen van de organisatie ten behoeve
van de cliënten. Bij de afspraken met een nieuwe
leverancier wordt een verklaring “Omgaan met
afspraken t.b.v. veiligheid cliënten en medewerkers”
ter ondertekening aangeboden als voorwaarde voor
het aangaan van de samenwerking.
In 2021 is het inkoopproces geactualiseerd en zijn
conform planning leveranciersbeoordelingen uitgevoerd.
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KWALITEIT
CLIËNT
TEVREDENHEID

Cliënttevredenheid
Arosa maakt gebruik van exitgesprekken om de cliënt
tevredenheid in kaart te brengen. De ervaringen van
cliënten met de dienstverlening van Arosa worden
bevraagd door middel van de exit-vragenlijst die uit
27 vragen bestaat. De exit-vragenlijsten kunnen
online ingevuld worden of met ondersteuning van een
medewerker, een ervaringsdeskundige, de Cliëntenraad of het eigen netwerk. De vragenlijsten worden
per kwartaal verzameld, geanalyseerd en besproken in
het kwaliteitsoverleg en vervolgens in de teams.
In 2021 zijn er 18 exitgesprekken ingevuld. Dit is
minder dan gewenst. ·Vanwege coronamaatregelen
was het voor de Cliëntenraad niet mogelijk om haar
achterban in de opvang te bezoeken. Om het aantal
waarderingen in 2022 te vergroten, worden de
ervaringsdeskundigen en de Cliëntenraad ingezet om
de cliënt directer te benaderen.
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Tabel cliënttevredenheid Arosa gemeten door middel
van exitgesprekken (score schaal 0-5)
2019

2020

2021

totale
verblijf

3,67

4,20

3,80

hulpverlening

3,80

4,25

3,70

De gemeente Rotterdam houdt ook een cliënttevredenheidsonderzoek. Hier is echter nog geen
resultaat van bekend.
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SAMENWERKING

Samenwerking

Verandertraject Huiselijk Geweld
Landelijk Netwerk Vrouwenopvang
Arosa maakt deel uit van het Landelijk Netwerk
Vrouwen Opvang, LNVO van de branchevereniging
Valente. Hier hebben alle aangesloten vrouwenopvang
organisaties een Transformatieagenda 2021-2023
opgesteld. Er wordt gezamenlijk aan deze
transformatieagenda gewerkt.
In deze wenselijke toekomstige situatie wordt de
juiste hulp aan de juiste personen op het juiste
moment geboden. Los van gebouwen en zonder
drempels, maar verbonden aan wat de context vraagt
en in samenwerking met de veiligheidsketen. De hulp
is duurzaam en laat lange termijn effecten zien.

Samen de aanpak van huiselijk geweld veranderen.
In 2020 werd het onderzoeksrapport Complexe
problemen vragen om onorthodoxe oplossingen
door het Verwey Jonker Instituut gepubliceerd. In dit
onderzoek is gekeken naar de keten in de aanpak van
huiselijk geweld in Rotterdam. De conclusie was dat
er veel nog niet goed gaat in de aanpak. Met name op
het gebied van samenwerking blijkt er veel winst te
behalen en in het rapport werden verschillende
aanbevelingen gedaan.
· et leidende principes van waaruit samengeZ
werkt wordt centraal binnen aanpak.
Zorg voor meer mogelijkheden tot parallel
werken in plaats van volgtijdelijk. Elke melding bij
Veilig Thuis (VT) wordt ook gelijk op wijkniveau
opgepakt zodat hulp en bescherming gelijk kan
starten.
Zorg voor een laagdrempelige toegang tot hulp
Versterk de samenwerking naar samen optrekken. Op wijkniveau moet de netwerksamenwerking versterkt worden. Dit houdt eveneens in dat
de mogelijkheden tot informatiedeling worden
vergroot.
Zorg voor financiering van gezinsgerichte hulp
en bescherming. Een arrangement huiselijk
geweld voor een (gezins)systeemaanpak is
noodzakelijk om de juiste bescherming en hulp te
kunnen bieden. Dit vergt een ontschotte financieringsstroom buiten de huidige Wmo-indicatiesystematiek om.
Gemeente en gemeenteraad schep de
voorwaarden voor een verbetering van de
genoemde knelpunten.

Kortom: niet de opvang van slachtoffers, maar het
samen doorbreken van het patroon van geweld is de
kern van de aanpak.
Vanuit Arosa nemen we in samenwerking met
Perspektief deel aan meerdere actielijnen:
voldoende, beschikbare ambulante begeleiding en
opvang;
hoge en zichtbare kwaliteit;
systemisch en integraal werken;
het inzetten van ervaringsdeskundigheid.
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SAMENWERKING
PILOTS AANPAK
HUISELIJK
GEWELD

De aanbevelingen waren voor de organisaties die zich
bezighouden met huiselijk geweld (de beschermpartners) aanleiding om de krachten te bundelen en
gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de
aanpak. Deze samenwerking heeft de volgende
doelen:
bijdragen aan een vernieuwende en effectievere
aanpak van huiselijk geweld, waarin het
perspectief van de cliënt centraal staat;
in meer casuïstiek sneller tot duurzame veiligheid
en herstel te komen;
een aanpak te realiseren waarin de veiligheid en
de bescherming van betrokkenen altijd centraal
staan.
De gemeente Rotterdam heeft het Actieprogramma
Verandertraject Huiselijk Geweld Rotterdam
opgesteld. In dit Verandertraject Huiselijk Geweld zijn
opgaven geformuleerd om uitvoering te geven aan de
aanbevelingen uit het onderzoek. Arosa is een van de
beschermpartners die werken aan het realiseren van
de aanbevelingen.
De veranderingen worden onder andere door pilots
bewerkstelligd. Arosa neemt deel aan meerdere pilots
die de gelegenheid geven om al werkend een aantal
zaken rondom huiselijk geweld en de samenwerking te
verbeteren.
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Pilot Vrouwenopvang plus
Eerst een veilige plek, dan beslissen over welke hulp
Wanneer de veiligheid daarom vraagt kunnen slachtoffers van huiselijk geweld buiten kantoortijden en in
de weekenden snel en direct (niet eerst via Veilig
Thuis) worden geplaatst in de crisisopvang van Arosa.
Dit kan een rechtstreekse melding zijn van de politie,
van slachtofferhulp, vanuit de wijkteams of wanneer
men zelf contact opneemt met Arosa.
Nadat het slachtoffer een veilige plek heeft in de
crisisopvang, doet Arosa binnen 24 uur melding bij
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Als volgende stap
wordt er samen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
een risicoscreening afgenomen om te kijken wat de
volgende stappen zijn.
Arosa voert de Vrouwenopvang plus uit in nauwe
samenwerking met de gemeente Rotterdam, Veilig
Thuis en Fier.
Vrouwenopvang+

.
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SAMENWERKING
PILOTS AANPAK
HUISELIJK
GEWELD

Pilot Maatje achter de Voordeur

Pilot Plegerhulp en -opvang/time out opvang

Het doel van Maatje achter de Voordeur is om mensen
die huiselijk en/of seksueel geweld hebben
meegemaakt te steunen bij het opnieuw vinden van
hun evenwicht en zelfvertrouwen. Maatje achter de
Voordeur Rotterdam werkt met vrijwilligers (de
maatjes) die hun eigen ervaring op het gebied van
huiselijk geweld kunnen en willen inzetten voor
anderen.

In april 2021 is Arosa in nauwe samenwerking met
Veilig Thuis, afdeling Huisverboden gestart met de
pilot plegerhulp en -opvang. In deze pilot worden
kwetsbare plegers opgevangen en begeleid. Arosa
heeft hiervoor twee kortdurende en een langdurige
plek opgesteld. Een team bestaande uit twee
caseworkers en een ervaringsdeskundige verzorgen
de plaatsing, begeleiding en doorstroom.

De professionele ervaringsdeskundigen die bij Arosa
werken, geven deze vrijwilligers een training en
begeleiden hen. Tijdens de training staan uitwisseling
van ervaringen en van elkaar leren centraal. In de
training leren de maatjes hoe zij andere mensen
kunnen ondersteunen. Maatje achter de Voordeur
Rotterdam vormt een fysiek en digitaal netwerk:
persoonlijk contact vindt plaats via begeleiding en
bijeenkomsten, aangevuld met een online contact en
inspiratie via een besloten facebookgroep en
WhatsApp.

Pilot Take a Break

Maatje achter de Voordeur Rotterdam

De ambulante interventie “Take a Break” maakt deel
van uit van de vrouwenopvang plus. Take a Break is
een interventie voor het gehele gezinssysteem en
wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team
bestaande uit vier caseworkers, een psycholoog en
een orthopedagoog. Met Take a Break biedt Arosa
directe hulp in de thuissituatie aan stellen of
gezinnen om een verblijf in de opvang of een
uithuisplaatsing van de kinderen te voorkomen.
Take a Break
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FONDSEN
& DONATIES

Een nieuwe keuken op de crisisopvang.
De crisisopvang Nadine bezat een gemeenschappelijke
keuken waar alle 22 vrouwen gebruik van maakten. In
het verleden werden hier de maaltijden centraal bereid.
Tegenwoordig ligt de nadruk meer op zelfredzaamheid
en empowerment als onderdeel van het herstelproces.
Dagelijkse routine zoals het zelf koken is daar een
vanzelfsprekend onderdeel van.
De keuken moest aan de volgende eisen voldoen:
· en keuken waarbij alle vrouwen zelfstandig hun
E
eten kunnen klaarmaken.
·Een levensduur van minimaal 20 jaar door het
gebruik van degelijke, duurzame materialen.
·Door de snelle doorlooptijden van het verblijf van
moeders en kinderen op de locatie een ‘robuuste
keuken die tegen een stootje kan’.
·Geen uitstekende bedieningsknoppen maar digitale
bediening waar de kinderen niet bij kunnen komen.
·Kindveilig door het gebruik van inductiekoken.

Ook ontvingen we donaties van:
Diaconie Protestante gemeente Capelle aan
den IJssel (€ 3.000);
Royal Matic B.V. (extra korting);
Watson Marlow B.V. (€ 1.250).
Tijdens de verbouwing zijn vervangende maaltijden
ingekocht bij de stichting Tafel van Zeven, een
sociale onderneming die vrouwen met afstand tot
de arbeidsmarkt opleidt voor werk in de horeca.
Eind november 2021 is de nieuwe keuken in
gebruik genomen. Dit hebben de cliënten in
verband met corona intern gevierd met de
groepswerkers.

Voor de aanschaf van een nieuwe keuken had Arosa niet
voldoende financiële middelen waarop diverse fondsen
werden aangeschreven.
Stichting Job Dura Fonds
Stichting Neyenburgh
Stichting Bevordering Maatschappelijke
Dienstverlening Rotterdam
Stichting Fonds DBL
Sint Laurensfonds
G. Ph. Verhagen-Stichting
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FONDSEN
& DONATIES

Donatie DBL Noodfonds
Finalisten Mrs. Netherlands Universe
De finalisten aan de Mrs. Netherlands Universe
verkiezing dienen zich in te zetten voor het goede
doel: ‘Stop domestic violence against women’ . Arosa
had afgelopen jaar het voorrecht dat drie finalisten
zich enorm hebben ingezet. Myrthe Entjes, Valentina
Carpita en Polina Tsibulskaya hebben speelgoed voor
de kinderen in de opvang en spullen voor de inrichting
van de veilige woningen ingezameld.
Voor iedere locatie zijn voetballen, fietsen, kleine
inventaris voor de veilige woningen en heel veel mooi
speelgoed gedoneerd. Ook hebben we speelgoed
gebruikt voor het opzetten van een speelotheek; een
lang gekoesterde wens van Arosa's orthopedagogen.
Op woensdag 20 oktober is de speelotheek van Arosa
officieel en feestelijk geopend door Myrthe, Polina en
Sparta voetballer Bart Vriends.

Van Fonds DBL heeft Arosa in 2021 een bijdrage
ontvangen van € 15.000 voor de aanschaf van
airco's op de crisisopvang, vervanging huisraad op
de crisisopvang en een noodfonds voor het jaar
2022 voor de cliënten.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp helpt kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Dankzij dit fonds is het
mogelijk om bijvoorbeeld schoolspullen of een
fiets aan te schaffen voor een kind in de opvang.

Meer gulle gevers
Via de Charity stichting van KH Chemicals
ontving Arosa een donatie van € 1.116,74
voor de vervanging van enkele bankstellen op
de crisisopvang.
Onder andere via de sponsorpagina op
www.arosa-zhz.nl ontvingen we een
totaalbedrag van € 1.687 aan donaties van
particulieren. Men kan doneren voor:
Activiteiten voor cliënten/kinderen
Nieuw speelgoed
Speeltoestellen
Nieuwe computers voor cliëntgebruik
Inrichting opvang/wooneenheden
Sponsor/donatiepagina op website Arosa
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& MOOIE
INITIATIEVEN

Dress for Success
De stichting Dress for Succes biedt mensen
met een minimum inkomen die hun positie willen
verbeteren steun door het geven van
representatieve kleding voor bijvoorbeeld een
sollicitatie. Al meer dan een jaar werkt Dress for
Success samen met Arosa. Nieuwe cliënten van
Arosa krijgen van Dress for Succes een
kledingpakket op maat én een uitnodiging voor een
persoonlijke kleedsessie in de winkel aan het
Rijnhoutplein in Rotterdam.

Divine Romance Ministries
In december hebben leden van de evangelische
gemeenschap Divine Romance Ministries de
cliënten in de crisisopvang een mooie avond
bezorgd met een diner, gedichten, dans, zang,
toespraken en bemoediging. Na afloop van de
avond ontvingen alle vrouwen en kinderen een
mooi cadeau. De cliënten waardeerden dit zeer en
blijvende contacten zijn gelegd.

SOAP Foundation
Onder het mom “Beauty should not be a luxury
nor should it be wasted" zamelt de SOAP
Foundation ongebruikte beautyproducten in en
doneert deze onder andere aan de cliënten in de
opvang van Arosa. Van de Soap Treatment Store
in Rotterdam ontvingen we veel producten. Deze
zijn verwerkt in goodiebags zodat we alle
vrouwen en mannen in de opvanglocaties een
mooie kerstverrassing konden geven.
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SAMEN
VOORUIT
KIJKEN
AROSA EN PERSPEKTIEF WERKEN SAMEN
SYSTEEMGERICHT AAN DUURZAME
VEILIGHEID WANT IEDER MENS HEEFT RECHT
OP EEN LEVEN ZONDER HUISELIJK GEWELD
EN VEILIGHEID MAAK JE SAMEN.

Vanaf 1 januari 2022 zijn de stichtingen
Perspektief en Arosa één organisatie. Op 1
februari 2019 hadden beide organisaties al een
eerste stap gezet met een bestuurlijke fusie. In de
afgelopen periode is onderzocht op welke manier
beide organisaties elkaar kunnen versterken op
het gebied van de aanpak huiselijk geweld,
innovatie en de kwaliteit van de zorg. De logische
vervolgstap was het samengaan van beide
organisaties waarop het besluit is genomen om de
bestuurlijke fusie om te zetten in een juridische
fusie.
Met ingang van 1 januari 2022 zijn beide
stichtingen tot één stichting gefuseerd. Hierbij
gaat de stichting Arosa over in de stichting
Perspektief en blijft Arosa als sterk ‘merk’
bestaan. De zorg/hulpverlening van de gefuseerde
stichting wordt ongewijzigd gecontinueerd. Ook
blijft het centrale kantoor en bezoekadres van
Arosa aan de Aelbrechtskade 195 te Rotterdam en
het centrale kantoor van Perspektief aan de
Kalfjeslaan 2 – 4e etage te Delft.
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Deze fusie biedt voor zowel Arosa als
Perspektief meerwaarde, bijvoorbeeld
door het uitwisselen van expertise tussen
de zorgprofessionals op het gebied van
GGZ en huiselijk geweld, mogelijkheden
voor een gezamenlijke aanpak op het
gebied van grootstedelijke problematiek
en een regionaal overstijgende aanpak met
betrekking tot geweld in relaties.
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