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Voorwoord 

 

 

 

In dit jaarverslag kunt u lezen op welke wijze Arosa in 2017 uitvoering heeft gegeven aan de 

opvang van en (ambulante) hulpverlening aan slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsre-

laties. Mede namens onze cliënten en medewerkers wens ik u veel leesplezier en ik vertrouw 

erop dat u zo een goed beeld krijgt van onze inspanningen en werkzaamheden. 

 

Natuurlijk zijn we als organisatie met allerhande zaken druk geweest die samen hangen met 

(het organiseren van) opvang en (ambulante) hulpverlening. Dit staat ook opgetekend in dit 

verslag. Ook dit was intensief en de moeite waard! 

 

Heeft u nog vragen dan zijn wij graag bereid om met u in gesprek te gaan. 

 

 

Jos Driesprong, Directeur-bestuurder Arosa  
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Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Arosa over het jaar 2017. Het eerste deel van deze 

jaarverantwoording 2017, het maatschappelijk verslag, geeft een beeld van de resultaten van 

onze inspanningen en werkzaamheden in de aanpak van huiselijk geweld. Het tweede deel 

van bevat de financiële jaarrekening. 

 

Huiselijk geweld (geweld in afhankelijkheidsrelaties) is nog altijd een groot maatschappelijk 

probleem en een onaanvaardbaar voortvloeisel van ongelijke machtsverhoudingen binnen 

een gezin, familie of relatie. Arosa stelt zich tot doel huiselijk geweld duurzaam te stoppen.  

 

In onze aanpak gaan wij uit van de eigen kracht van de cliënt. Door het bieden van veilig-

heid, bescherming en hulp bij huiselijk geweld streven wij ernaar dat al onze cliënten (vrou-

wen, kinderen en mannen) weer krachtig en zelfbewust in het leven staan. Uiteindelijk stre-

ven wij er naar dat iedere cliënt in staat zal zijn om zijn of haar leven zelfstandig vorm te ge-

ven en niet opnieuw slachtoffer zal worden van huiselijk geweld.  

 

Voor kinderen met geweldervaringen wil Arosa een veilige omgeving creëren. Dit doen we 

door het bieden van inzicht aan de ouder waarbij aandacht is voor het belang van stabiliteit, 

structuur en voorspelbaarheid. Dit is nodig om het herstelproces van kinderen in werking te 

laten treden. Het stabiliseren van het dagelijkse leven en de verwerking van het ervaren ge-

weld, geven kinderen opnieuw groeimogelijkheden in de ontwikkeling. Arosa laat patronen 

van huiselijk geweld binnen een persoonlijke en systemische context zien om nieuw geweld 

in de toekomst (intergenerationele overdracht van geweld) te voorkomen. 
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1. Profiel van de organisatie 

1.1 Algemene identificatiegegevens 

De verslag leggende rechtspersoon is Stichting Arosa (hierna te noemen Arosa) 

Naam  Stichting Arosa 

Adres  Heemraadssingel 82 

Postcode 3021 DE  

Plaats  Rotterdam 

Telefoon 010 - 476 90 44 

KvK nummer 24300122 Rotterdam 

Rechtsvorm Stichting 

Emailadres info@arosa-zhz.nl  

Website  www.arosa-zhz.nl 

 

1.2 Organisatiestructuur 

Arosa is een stichting en wordt geleid door een directeur-bestuurder en een Raad van Toe-

zicht. De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in het directie-

statuut.  

 

Arosa heeft een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad, waarbij de directeur-bestuurder de 

gesprekspartner is.  

 

Een schematische weergave van de organisatiestructuur van Arosa per 31-12-2017 treft u 

op de volgende pagina.  

 

 

mailto:info@arosa-zhz.nl
http://www.arosa-zhz.nl/
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Organogram Arosa per 31-12-2017 

 

 

 

 
Raad van Toezicht 

Directeur-bestuurder 

Ondernemingsraad Cliëntenraad 

Centraal Bureau: 

Beleid & Kwaliteit 

HRM 

Secretariaat 

Serviceteam 

Finance & Control 

Communicatieadviseur 

Teamleider intramuraal Teamleider extramuraal 

Groepswerkers 

Caseworkers 

Nachtwachten 

Ervaringsdeskundigen 

Vrijwilligers 

 

Caseworkers 

Buurtmakelaars 

Gedragsdeskundigen 

Sociaal Raadsvrouwen                        

Bureaudienst & Intake 
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1.3 Doelstelling 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt gezien als een maatschappelijk probleem en als 

een onaanvaardbaar voortvloeisel van ongelijke machtsverhoudingen binnen een gezin/fami-

lie/relatie. Arosa stelt zich een brede aanpak van huiselijk en seksueel geweld en (andere) 

gendergerelateerde problematiek ten doel alsmede alles wat hiermee verband houdt. 

 

Arosa zorgt voor een veilige en beschermde woonplek voor cliënten en hun kinderen en 

biedt (zo mogelijk) systeemgerichte1 hulpverlening om escalatie van geweld in afhankelijk-

heidsrelaties te voorkomen, te stoppen en herhaald slachtofferschap tegen te gaan. Om dit 

te realiseren werkt Arosa met diverse samenwerkingspartners om de hulpverlening aan de 

cliënt en haar/zijn sociaal netwerk zo doelmatig mogelijk in te zetten.  

 

1.4 Missie en Visie 

Visie 

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. 

 

Missie 

Arosa heeft de kennis en deskundigheid om de complexiteit van het geweld in relaties te ont-

warren 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. Wij zijn actief in Rotterdam Rijnmond, op wijk-, stads- en regioniveau. Op basis 

van onze specifieke opvang: mannenopvang en code rood2, hebben we een landelijke func-

tie. Internationaal wisselen we kennis en ervaring uit.  

 

Om onze cliënten goed van dienst te zijn, werken we samen met ketenpartners. Onze orga-

nisatie is flexibel en anticiperend op een veranderende samenleving. De organisatie is ge-

professionaliseerd en heeft haar bedrijfsmatige processen, begeleidingsprocessen, manage-

ment informatiesysteem en de begeleiding aan de cliënten conform de gehanteerde metho-

dieken ingericht. We hebben tevreden cliënten en medewerkers. 

 

Visie op hulpverlening aan kinderen 

Arosa wil voor kinderen met geweldervaringen een veilige omgeving creëren door inzicht te 

bieden aan de ouder met aandacht voor het belang van stabiliteit, structuur en voorspelbaar-

heid wat nodig is om het herstelproces van kinderen in werking te laten treden.   

                                                

1  Systeemgericht: hulpverlening aan het gehele gezinssysteem, zowel slachtoffer als pleger.  
2  Cliënten die in hun eigen stad niet veilig zijn en daarom elders in het land geplaatst worden. 
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Het stabiliseren van het dagelijkse leven en de verwerking van het ervaren geweld, geven 

kinderen opnieuw groeimogelijkheden in de ontwikkeling. Arosa laat patronen van huiselijk 

geweld binnen een persoonlijke en systemische context zien om nieuw geweld in de toe-

komst (intergenerationele overdracht) te voorkomen. 

 

1.5 Ambities 

Samen sta je sterk(er) 

De ambitie van Arosa is ondersteuning bieden aan iedereen die te maken heeft met geweld 

in afhankelijkheidsrelaties met als doel het geweld te voorkomen, te stoppen en recidive te 

voorkomen. Arosa gelooft dat de begeleiding van het herstelproces na een periode van ge-

weld het effectiefst is in de eigen omgeving van het cliëntsysteem.  Arosa hanteert daarom 

het principe Ambulant, tenzij…. Daar waar de gemeente intramuraal indiceert wil Arosa die 

residentiele ondersteuning zo kort mogelijk geven met de inzet van Arosa’s gespecialiseerde 

professionals. 

 

Arosa is de toonaangevende organisatie voor opvang en hulpverlening bij huiselijk geweld in 

Rotterdam. Arosa streeft naar een duurzame bestrijding van huiselijk geweld waarbij onze 

cliënten krachtig en zelfbewust de organisatie verlaten, hun leven weer zelfstandig vormge-

ven en niet opnieuw slachtoffer worden van huiselijk geweld.  

 

Niet alleen binnen de opvang, ook op het gebied van extramurale hulp bij geweld in afhanke-

lijkheidsrelaties is Arosa specialist. Door middel van het inzetten van ambulante hulpverle-

ningsarrangementen kunnen cliënten in hun eigen omgeving werken aan herstel na een peri-

ode van geweld. Arosa werkt systeemgericht, daar waar dit mogelijk is, bieden we hulp aan 

het gehele gezinssysteem. In geval van een crisissituatie, is bij Arosa altijd een time-out plek 

beschikbaar voor mannen en vrouwen. Wij laten niemand voor de deur staan.  

 

Uitgangspunt in het realiseren van onze ambities is: Samen sta je sterk(er). Met andere 

woorden, we werken niet alleen, maar samen. Met onze cliënten, ketenpartners, samenwer-

kingspartners en de gemeente Rotterdam zetten wij ons in om huiselijk geweld duurzaam te-

gen te gaan.  

 

1.6 Werkgebied  

Het werkgebied van Arosa beslaat de centrumgemeente Rotterdam. Behalve de gemeente 

Rotterdam vallen hier ook de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJs-

sel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk onder.  

 

Voor code rood cliënten en voor de mannenopvang heeft Arosa een landelijke functie.   
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1.7 Cliëntgroepen en aanbod 

Arosa is, samen met andere zorgaanbieders, door de gemeente Rotterdam via een aanbe-

stedingsprocedure geselecteerd als één van de zorgaanbieders die de GGZ intra- en extra-

murale arrangementen gegund heeft gekregen voor de doelgroep slachtoffers van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. 

 

De gemeente Rotterdam indiceert arrangementen als maatwerkvoorziening in de hulpverle-

ning in het kader van vrouwenopvang (intramuraal en extramuraal). Hiervoor is er een basis-

voorziening crisisopvang die als prestatiesubsidie wordt gefinancierd. Deze basisvoorziening 

voorziet in de eerste opvang voor burgers uit het gebied van de centrumgemeente Rotter-

dam en voor de opvang in het kader van het landelijke stelsel vrouwenopvang. De interventie 

AWARE3, het programma om stalking en belaging te stoppen, wordt ook gefinancierd door 

de centrum gemeentelijke prestatiesubsidie.  

 

Het doel van Arosa is het bieden van veiligheid en bescherming, het bestrijden en voorko-

men van de intergenerationele overdracht van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om dit doel 

te bereiken voert Arosa een aantal kernactiviteiten uit.  

 

Crisisopvang 

De crisisopvang van Arosa is een beschermde opvang waar de begeleiding is gericht op het 

stoppen van geweld en het voorkomen dat geweld weer plaatsvindt. In de crisisopvang wordt 

gewerkt aan het duurzaam stoppen van geweld door het waarborgen van de veiligheid, het 

versterken van de eigen kracht, door te werken aan herstel, activering en aan het opbouwen 

van een steunend sociaal en professioneel netwerk. 

 

In opdracht van de gemeente Rotterdam is Arosa ervoor verantwoordelijk dat slachtoffers 

van (dreigend) geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, in direct en/of 

structureel onveilige situaties zo snel mogelijk de juiste veilige opvang en begeleiding aange-

boden krijgen. Het huiselijk geweld kan lichamelijk, psychisch of seksueel geweld zijn. Het 

kan de vorm aannemen van (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, verwaarlozing van ou-

deren of geweld tegen ouders. Ook kan het gaan om huwelijksdwang, vrouwelijke genitale 

verminking, achterlating in herkomstland, eer gerelateerd geweld of extreme stalking.  

 

Met ‘huiselijke kring’ worden (ex-)partners, familieleden en huisvrienden bedoeld. Het woord 

huiselijk verwijst niet naar de plaats van het delict (dit kan zowel binnenshuis als buitenshuis 

plaatsvinden) maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. 

 

Het betreft vrouwen, mannen en kinderen, woonachtig in Rotterdam of het centrumgebied 

van Rotterdam, die door (dreiging met) acuut huiselijk geweld residentiële veilige opvang no-

dig hebben: 

  

                                                

3  Abused Women's Active Response Emergency 
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 cliënten die ernstig bedreigd of mishandeld worden in de thuissituatie en onmiddellijk on-

derdak behoeven op een veilig adres; 

 cliënten waarbij de dreiging en het acute gevaar vanuit het eigen netwerk plaatsvindt 

waardoor zij geen enkele mogelijkheid hebben zich voor onderdak tot het eigen netwerk 

te richten (familie, vrienden, kennissen);  

 cliënten die in een andere opvangorganisatie verblijven en daar onmiddellijk moeten ver-

trekken in verband met een bedreigende situatie; 

 cliënten die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en omwille van een onveilige situatie 

niet in de eigen gemeente/regio kunnen verblijven. 

 

Wettelijk is vastgelegd dat alle gemeenten in Nederland aan deze laatste mogelijkheid mee-

werken (Beleidskader In-en Uitstroom Vrouwenopvang). 

 

Risicoscreening 

Arosa voert in bovenstaande situaties een risicoscreening uit (Verwey Jonker) en voor de 

kinderen de LIRIK (licht instrument risicotaxatie kind veiligheid).  De uitkomsten worden be-

sproken (met toestemming van de cliënten) met ketenpartners zoals Politie, Veilig Thuis en 

betrokken verwijzers.  In situaties van grote onveiligheid in de (regio) Rotterdam wordt een 

plek elders in het land gezocht (in geval van code rood). Het uitgangspunt is dat hulp en op-

vang in de eigen regio de voorkeur heeft, de veiligheid  moet dan wel gewaarborgd zijn of 

kunnen worden (in geval van code groen en oranje). 

 

Veiligheid staat voorop 

Voor de bepaling van het begeleidingsaanbod is veiligheid het primaire criterium; het gaat 

om situaties waarbij sprake is van direct gevaar en/of structurele onveiligheid.  

 

Arosa gebruikt hierbij de volgende uitgangspunten: 

 

 ambulant aanbod indien de veiligheid gewaarborgd is; 

 opvang indien dit om veiligheidsredenen noodzakelijk is; 

 opvang in eigen regio; 

 opvang buiten de eigen regio. 

 

Het intaketeam van Arosa: 

 

 screent de veiligheidssituatie van alle leden van het gezin; (risicoscreening, LIRIK, kind 

check, politiecheck); 

 inventariseert de geweldsproblematiek: (partnergeweld, eergerelateerd geweld, geweld 

in het crimineel circuit, mensenhandel, loverboyproblematiek, verleden van vroegkinder-

lijk trauma met herhaald slachtofferschap, schadelijke traditionele praktijken en regeling 

verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen); 

 onderzoekt de onderliggende problematiek: (middelengebruik, psychiatrische klachten, 

gezondheidsklachten, mogelijk verstandelijke beperkingen); 

 inventariseert de ondersteuningsvragen van cliënten op alle leefgebieden.  
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Waar mogelijk wordt contact gezocht met de vader/moeder ingeval deze pleger is. 

Arosa werkt samen met aangewezen ketenpartners die de aanmeldingen doen bij Veilig 

Thuis.  In het geval cliënten niet veilig zijn in de eigen regio, voor de mannenopvang en men-

senhandel werkt Arosa samen met landelijke partners. In de zogenoemde veiligheidsketen 

zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling, informatieoverdracht en privacygegevens. 

 

Integraal intramuraal arrangement 

Met dit intramurale arrangement biedt Arosa beschermde opvang van vrouwen en kinderen 

met intensieve aandacht, 24-uurs ondersteuning en toezicht. In een veilige woonomgeving 

werken de cliënt en de hulpverlener van Arosa samen aan het omgaan met de gevolgen van 

een periode van geweld. De cliënt kan haar ervaringen bespreken met de hulpverlener en 

met andere belangrijke betrokkenen. Als het huiselijk geweld is gestopt, kan de cliënt her-

kennen hoe de cirkel van geweld haar relaties beïnvloedt en weet de cliënt hoe deze cirkel te 

doorbreken is. Samen met de hulpverlener wordt een veiligheidsplan opgesteld en gewerkt 

aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. In het geval van een terugval kan de cliënt op 

adequate wijze om hulp vragen. 

 

Integraal ambulant arrangement 

Ambulante hulpverlening na de crisisopvang. 

Arosa biedt aan zowel mannen als vrouwen hulpverlening na een periode in de opvang om 

herhaling van geweld te voorkomen. Met dit arrangement wordt de nadruk gelegd op herstel, 

activering en het opbouwen van een steunend netwerk. De cliënt (systeem) kan veilig en au-

tonoom wonen, heeft de regie over het eigen leven en heeft een steunend netwerk opge-

bouwd. Door het creëren van veiligheid wordt de eigen kracht versterkt. De cliënt heeft in-

zicht in geweld mechanismen en kan veiligheid voor zichzelf en de kinderen organiseren in 

de eigen omgeving. De relaties in het systeem zijn verbeterd. 

 

Hulpverlening aan slachtoffers die achterblijven na een huisverbod. 

Met dit arrangement biedt Arosa bescherming aan (potentiële) slachtoffers van huiselijk ge-

weld en wordt kindermishandeling bestreden en voorkomen. Met het huisverbod heeft de uit-

huisgeplaatste het signaal gekregen dat de samenleving het geweld niet accepteert. Voort-

durende spanningen en een eventueel daarmee samenhangende spiraal van geweld zijn 

weggenomen. Voor het gehele systeem is een adempauze gecreëerd waarin maatregelen 

getroffen worden die de dreiging van huiselijk geweld kunnen wegnemen. In geval van echt-

scheiding worden escalaties voorkomen. Er zijn voorwaarden geschapen die de opbouw van 

een veilig bestaan mogelijk maken en waarin zowel slachtoffer als geweldpleger aan een 

nieuw toekomstperspectief kan werken. Met dit hulpverleningsarrangement krijgen vrouwen, 

mannen en hun gezinnen opnieuw de regie over hun eigen bestaan en zijn zij in staat om te 

werken aan een perspectief voor de toekomst. 
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Empowerment, het herwinnen van de zelfredzaamheid en zorgdragen voor eigen veiligheid 

en veiligheid van kinderen om de intergenerationele overdracht te doorbreken. 

Met het arrangement empowerment begeleidt Arosa de cliënten in het opnieuw de regie krij-

gen over het eigen leven. De cliënten krijgen inzicht in de gevolgen van geweld voor de kin-

deren. Door het bieden van veiligheid, rust en zorg in het dagelijks leven, het leren mobilise-

ren van hulpbronnen en het onderhouden van relaties met anderen, vergroten  de cliënten 

het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Zij ontwikkelen een positieve identiteit en 

hebben weer een perspectief voor de toekomst. 

 

Het voortzetten van de relatie zonder geweld nadat het geweldspatroon doorbroken is. 

Door middel van dit arrangement biedt Arosa hulp bij de terugkeer naar de partner waarbij 

afspraken gemaakt worden over een veilige voortzetting van de relatie. De partners hebben 

handreikingen gekregen om als veilig systeem te kunnen functioneren zonder vormen van 

geweld. Zij zijn zich bewust van alternatieve manieren om met conflicten om te gaan en kun-

nen deze toepassen. Arosa biedt de partners inzicht in de gevolgen van het geweld voor hun 

kinderen en begeleidt de partners zodat zij in staat zijn om de kinderen in de verwerking hier-

van te ondersteunen. Tot slot zijn de partners op de hoogte van de mogelijkheden van aan-

vullende hulp en zijn zo nodig overgedragen aan passende vervolghulpverlening. 

 

Training Krachtige vrouwen/mannen, herstel van de eigen kracht en het verbeteren van de 

kwaliteit van leven. 

Met dit arrangement biedt Arosa door middel van een groepstraining ondersteuning in het 

vergroten van de veiligheid, rust en zorg in het dagelijks leven. De training Krachtige vrou-

wen/mannen biedt de deelnemers inzicht in de gevolgen van geweld voor de kinderen. Door 

het leren mobiliseren van hulpbronnen en het onderhouden van relaties met anderen krijgen 

de vrouwen/mannen opnieuw de regie over het eigen leven. Door het hervinden van een po-

sitieve identiteit en het vergroten van het zelfvertrouwen krijgen de deelnemers weer per-

spectief voor de toekomst ofwel herstel van de zin van het leven. 

 

AWARE, systeemgerichte hulpverlening in combinatie met een alarmeringssysteem. 

AWARE staat voor Abused Women's Active Response Emergency. AWARE biedt veiligheid 

aan vrouwen/mannen (en hun kinderen) die ernstig worden belaagd door hun ex-partner en 

draagt bij aan het stoppen en voorkomen van dit geweld. AWARE is een aanpak die bestaat 

uit een mobiel alarmsysteem (waarbij men bij belaging direct in contact staat met de politie) 

en een hulpverleningstraject gericht op empowerment.   
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Combi-arrangementen (O)GGZ met kinderen in de opvang 

Bij de doelgroep (O)GGZ met kinderen in de opvang wordt uitgegaan van één of twee meer-

derjarige ouders met één of meer minderjarige kinderen waarvan bij de ouders sprake is van 

een psychische, psychosociale en/of licht verstandelijke beperking dan wel waarvan de ou-

ders slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De beperking van de ouders heeft geleid tot een 

opeenstapeling van problemen op het gebied van sociaal en persoonlijk functioneren, finan-

ciën en huisvesting. Deze multiproblematiek heeft zijn weerslag op de opvoeding en de ont-

wikkeling van de kinderen. 

 

Het arrangement is een eerstelijns integraal ondersteuningsarrangement met daarin opgeno-

men het resultaatgebied opvoedondersteuning. De opvoedondersteuning zoals geformuleerd 

en voorgeschreven vanuit het jeugdhulpaanbod is een aanbod voor eerste lijn ondersteuning 

uitgevoerd door de opvanginstelling/in de context van de opvanginstelling. Indien er, op basis 

van de problematiek, in het gezin of met het kind een intensievere vorm van ondersteuning, 

behandeling of begeleiding nodig is, zal de opvanginstelling contact opnemen met het wijk-

team van waar het kind in de opvang verblijft. In overleg met het wijkteam kan nadere nood-

zakelijke diagnostiek en/of zorg worden geïndiceerd. 

 

Resultaatgebied opvoeding 

Het versterken en stimuleren van de opvoedingsvaardigheden van de ouder(s)/verzorgers 

zodat: 

 de veiligheid van het kind te allen tijde is gewaarborgd; 

 de sociaal en affectieve ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd (het voorkomen 

 van emotionele verwaarlozing); 

 het kind gedrag vertoont wat past bij zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau; 

 er aandacht is voor de gezondheid van het kind en waar nodig medische zorg zal wor-

den ingezet; 

 het kind onderwijs volgt. 

 

 

Veilige Woningen  

Het is onze overtuiging dat cliënten na een periode van huiselijk geweld beter herstellen in 

hun eigen omgeving. Ook onderzoek bevestigt dat zelfstandig wonen een positief effect heeft 

op het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van slachtoffers die te maken hebben (gehad) 

met huiselijk geweld. Cliënten die na een verblijf in de opvang niet terug kunnen naar hun ei-

gen huis en in afwachting zijn van een eigen woning, worden opgevangen in veilige wonin-

gen van Arosa.  

Veilige woningen zijn zelfstandige woningen die door cliënten gehuurd worden van Arosa. 

Deze woningen bevinden zich geclusterd in een wijk in Rotterdam. De cliënten van Arosa 

wonen samen met andere huurders in één gebouw/wooncomplex. 
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De veilige woningen zijn beveiligd, er is toezicht door een buurtmakelaar die in dienst is van 

Arosa en die samenwerkt met woningcorporaties, politie en wijkteam. Er is voor alle gezin-

nen 24/7 een professional beschikbaar op oproepbasis. 

Deze veilige woningen worden ingezet na de zes weken crisisopvang of na een intramuraal 

arrangement en voordat cliënten een eigen nieuwe woning (via SUWR) hebben. Arosa zet 

de veilige woningen in zodat cliënten met krachtgerichte begeleiding en met ondersteuning 

van nachtelijk toezicht versneld kunnen extramuraliseren om zo de doorstroom te versnellen. 

De cliënt bewoont een veilige woning maximaal een half jaar en stroomt dan uit. 

Uitgangspunten bij de veilige woningen zijn ‘zo gewoon mogelijk’ en ‘zo gelijk mogelijk’. Zo 

gewoon mogelijk houdt in dat onze cliënten op dezelfde wijze benaderd en behandeld wor-

den als de andere bewoners/huurders in het gebouw. Zo gelijk mogelijk houdt in dat de cliën-

ten van Arosa gelijk zijn aan de andere bewoners/huurders in het gebouw, voor de cliënten 

van Arosa gelden dus dezelfde afspraken en regels als voor de andere bewoners in het ge-

bouw. Dit uitgangspunt is van belang indien de cliënt bij vragen of problemen de hulpverlener 

benadert. 

In 2017 had Arosa 40 veilige woningen. 

 

1.8 Methodieken, interventies en werkwijzen 

In de integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties richt Arosa zich op vrouwen, 

mannen en kinderen. Met een systeemgerichte werkwijze, evidence-based en practised-ba-

sed methodieken wordt het gehele netwerk van de cliënt betrokken. Adequate hulpverlening 

aan kinderen draagt bij aan het voorkomen van de intergenerationele overdracht van huise-

lijk geweld.  

 

Methodiek Krachtwerk 

De methodiek Krachtwerk ondersteunt het herstelproces van de cliënt (m/v). De ondersteu-

ning richt zich op eigen krachten, groeimogelijkheden, verbinding met anderen, een positieve 

identiteit en zelfvertrouwen, een zingevend bestaan, hoop en perspectief op de toekomst en 

wat de cliënt zelf het belangrijkst vindt voor zijn of haar toekomst. De ondersteuning is ge-

richt op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en biedt een optimale aanslui-

ting tussen de competenties van de cliënt en de eigenschappen en eisen van de omgeving. 

De krachtgerichte begeleiding is een erkende en goed onderbouwde interventie en is resul-

taat- en doelgericht.  
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Ontwikkeling Methodiek Krachtwerk. 

Krachtwerk heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Sinds 2010 hebben meer dan 

vijftig instellingen, verspreid over heel Nederland gekozen voor de implementatie van deze 

methodiek. In 2017 zijn de basistrainingen Krachtwerk heringericht n.a.v. een heruitgave van 

het methodiekboek. De directe aanleiding voor de heruitgave werd gevormd door de be-

hoefte van het sociale domein en andere sectoren dan de opvang om Krachtwerk in te zetten 

en beschikbaar te maken voor de opleiding van studenten. 

 

Krachtwerk heeft drie belangrijke pijlers: hoop, zelfregulering en burgerschap. Aan de hand 

van zelfgekozen doelen en actieplannen gaan cliënten, samen met anderen in hun omge-

ving, actief aan de slag. Het begeleidingstraject kenmerkt zich als een proces waarin allerlei 

taken uitgevoerd worden om het herstelproces te ondersteunen en doelen uit het ondersteu-

ningsplan te realiseren. Het herstelproces verloopt niet lineair. 

 

Het krachtgerichte begeleidingsproces kent duidelijke thema’s namelijk: 

 

 Veiligheid bieden en herstellen na een periode van huiselijk geweld; 

 Vanuit een tijdelijke eigen woonplek zoeken naar een definitieve eigen woonplek; 

 Nadenken, liefst met mensen uit het netwerk, over wat cliënten willen in de toekomst en 

daarmee actief aan de slag gaan; 

 Verbinding zoeken met anderen door het opbouwen of versterken van sociale relaties; 

 De draad van het leven weer oppakken en weer meer zelf gaan doen. 

 

De krachtgerichte begeleiding bestaat uit opeenvolgende individuele gesprekken, gezamen-

lijke activiteiten en systeemgesprekken met relevante belangrijke leden van bijvoorbeeld de 

familie en het sociaal netwerk. 

 

Ontwikkelproject: Krachtwerk met Mobility Mentoring 

Mobility Mentoring (MM) is een methodiek waarbij mensen sneller hun schulden onder con-

trole krijgen, hun inkomen beter beheren en meer aan het werk gaan, is recent vertaald naar 

de Nederlandse context. De verwachting is, dat cruciale elementen van MM de erkende 

Krachtwerk methodiek in belangrijke mate zal versterken wat betreft de verbetering van de 

bestaansvoorwaarden van kwetsbare burgers, in het bijzonder van mishandelde volwasse-

nen en jongeren. 

 

Krachtwerk met MM-elementen en ervaringsdeskundigheid wordt (door)ontwikkeld in de 

maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en de opvang voor dak- en thuisloze jongeren. 
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Tijd voor Toontje 

Tijd voor Toontje  is een programma voor kinderen tot en met 10 jaar en hun moeders die 

huiselijk geweld hebben meegemaakt. Tijd voor Toontje is ontwikkeld door de Blijf Groep. 

Arosa heeft het programma Tijd voor Toontje kunnen starten en implementeren in de crisis-

opvang dankzij het programma Veilige Toekomst waarbij Kinderpostzegels financiële midde-

len ter beschikking heeft gesteld. Een Veilige Toekomst  is opgezet door Kinderpostzegels 

en de Federatie Opvang met als doel om alle kinderen in de vrouwenopvang te ondersteu-

nen bij het verwerken van hun ervaringen met geweld. 

 

Tijdens het programma Tijd voor Toontje krijgen kinderen de mogelijkheid om te praten over 

wat ze hebben meegemaakt. Dit kan ervoor zorgen dat zij zich prettiger gaan voelen. Ook 

vermindert dit de kans op problemen op latere leeftijd. 

 

In de bijeenkomsten van Tijd voor Toontje wordt met behulp van beeldend materiaal en de 

handpopschildpad Toontje gewerkt aan het versterken van de veerkracht van deze aan de 

hand van vier thema's: de kracht van fijne dingen doen, veilig boos zijn, van wie hou je? en 

herinneringen. 

 

Evaluatieonderzoek 

In samenwerking met Blijf Groep heeft het AMC De Meren/De Bascule, afdeling Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie bij de onderzoekscommissie van het Fonds Kinderpostzegels een aan-

vraag ingediend voor een kwalitatief evaluatieonderzoek naar Tijd voor Toontje. 

 

Deze aanvraag is goedgekeurd wat inhoudt dat er geld beschikbaar komt voor een tweejarig 

evaluatieonderzoek naar de ervaringen van moeders, kinderen en uitvoerders met Tijd voor 

Toontje. Voor dit kwalitatieve onderzoek zullen 15 kinderen (tot 4 jaar) en 15 moeders in de 

Oranje Huizen Alkmaar en Amsterdam worden geïnterviewd door een extern onderzoeker. 

Ook zullen alle uitvoerders van het programma Tijd voor Toontje binnen Blijf Groep en bij 

Arosa en Kadera deel nemen aan dit onderzoek door middel van een interview. De inter-

views zullen plaats vinden in 2018. 

 

Veerkracht 

Ontwikkeling van de kindermethodiek Veerkracht.  

Arosa werkt met de kindermethodiek Veerkracht. Veerkracht is een methode die zich richt op 

de begeleiding van kinderen die met hun ouder(s) meekomen naar de vrouwenopvang of 

maatschappelijke opvang. Vanuit een systeemgerichte blik richt Veerkracht de aandacht ex-

pliciet op het kind en op de ouders in hun ouder- en opvoederrol, waarbij de veiligheid en 

ontwikkeling van het kind centraal staat. Met de toepassing van Veerkracht wordt elk kind als 

cliënt gezien en wordt het kind de aandacht en zorg geboden die nodig is. Veerkracht is een 

coproductie van de Federatie Opvang en VanMontfoort, in nauwe samenwerking met de op-

vangorganisaties. Dankzij de financiële steun van Adessium Foundation en Stichting Kinder-

postzegels is er in 2017 een nieuwe versie van Veerkracht ontwikkeld.  
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In de praktijk is inmiddels veel ervaringen opgedaan met Veerkracht, ervaringen die nieuwe 

inzichten opleveren. Input uit de praktijk is belangrijk voor de ontwikkeling van de methode, 

omdat dit inzicht geeft in wat werkt. 

 

Veerkracht is in 2017 verder uitgewerkt als een interventie. Dat wil zeggen een samenhan-

gend geheel van doelen, werkwijzen/middelen, fasen, frequentie enz., gebaseerd op weten-

schappelijke en praktijkkennis over de doelgroep, problemen en risico’s, en werkzame facto-

ren. Deze interventie zal ingediend worden bij de Databank Effectieve sociale interventies op 

het niveau ‘goed onderbouwd’. 

 

De consequentie hiervan is dat Veerkracht minder vrijblijvend is en meer dwingend voor-

schrijft wat gedaan moet worden en wat daarvoor nodig is. Onderdeel van de doorontwikke-

ling is ook een kwaliteitssysteem om de kwaliteit van de uitvoering te borgen. 

 

Tenslotte is de nieuwe Veerkracht-methode geactualiseerd, met name op het gebied van 

beleidsontwikkelingen (transitie en transformatie) en zijn de verbeterpunten die naar voren 

kwamen in de evaluatie van Veerkracht waar mogelijk verwerkt. 
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2.  Kernprestaties 2017 

2.1 Aantal cliënten 

 

Aantal cliënten 2017 vrouwen mannen kinderen totaal 

In de opvang  
(inclusief veilige woningen) 

244 26 240 510 

AWARE  
centrumgemeente Rotterdam 

46   46 

AWARE 
buiten centrumgemeente Rotterdam 

14   14 

Gezinsgesprekken  186   186 

Totaal 490 26 240 756 

 

 

 

Kinderen in de opvang t/m 4 jaar 5 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar totaal 

Meisjes 31 64 26 121 

Jongens 38 64 17 119 

Totaal 69 128 43 240 

 

 

 

Mannenopvang aantal mannen afgesproken plekken gerealiseerde plekken 

Andreas  26 7 7,36 

aantal mannen    

 

 

 

Crisisopvang  
(volwassenen) 

aantal cliënten afgesproken plekken gerealiseerde plekken 

Nadine  113 20 20,36 

Simone  
Crisisopvang 

74 7,5 11,54 

Hotel 53 0 6,02 
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Crisisopvang  
(kinderen) aantal kinderen bezette plekken  bezetting % 

Nadine  102 21,79 87,16% 

Simone crisisopvang 73 13,19 135,28% 

Hotel 52 6,1 n.v.t. 

 

 

 

Verwijzing aantal code rood cliënten  
in het kader van de landelijke doorverwijsfunctie van cliënten naar andere opvangcentra 

 

(Totaal van de vrouwen die niet veilig zijn in Rotterdam en elders in het land geplaatst zijn)  

  1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal 

Vrouwen 4 6 1 7 18 

Mannen      

totaal 4 6 1 7 18 

 

 

 

WMO-Arrangementen 

Extramuraal 437 

Intramuraal 33 

KiO (Kinderen indicatie opvoeding) 116 

Totaal 586 
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2.2 Personeelsformatie 

Aantal medewerkers 

Het aantal fte en medewerkers in dienst bedroeg op 31 december 2017: 94,86 fte’s verdeeld 

over 113 medewerkers.  

 

 

 Fulltime 

dienst-

verband 

Parttime 

dienst-

verband 

Totaal Onbepaalde 

tijd 

Bepaalde 

tijd 

Totaal Zzp-er 

vrouwen 17 84 101 66 35 101 2 

mannen 5 7 12 7 5 12 0 

totaal 22 91 113 73 40 113 2 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrouwen 89,38% 

Mannen 10,62% 

 

Onbepaalde tijd 64,6% 

Bepaalde tijd 35,4% 
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Leeftijdsopbouw  

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in 2017 is 40 jaar. Dit is gelijk aan de gemid-

delde leeftijd in 2016.  

 

 

 
 

Diensttijd 

De gemiddelde diensttijd in 2017 is 8 jaar. 

 

In- en uitstroom medewerkers 
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Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim in 2017 bedroeg 3,91% en is vergeleken met het vorige jaar (4,03%) we-

derom gedaald. 

 

Langdurig verzuimers worden begeleid door de Arboarts en de leidinggevende. Frequent 

kortdurend verzuim wordt gemonitord en bij drie maal verzuim wordt een medewerker uitge-

nodigd voor een verzuimgesprek. Preventief worden het  bedrijfsmaatschappelijk werk en ar-

beidsdeskundigen ingehuurd. Eenmaal per jaar wordt aandacht geschonken aan niet-verzui-

mers; zij krijgen een persoonlijke bedankkaart van de directeur-bestuurder. 

 

 
 

 

Verzuimfrequentie 4  
 

 

  

                                                

4  Gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer over een periode. 

2013 2014 2015 2016 2017
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3.  Ontwikkelingen in 2017 

3.1 Samenwerking Perspektief 

In 2017 is de samenwerking met Perspektief verder geïntensiveerd op meerdere gebieden, 

variërend van ondersteuning van de cliëntenraden tot deskundigheidsbevordering tot samen-

werking op facilitair gebied. Na bekendmaking van de tarieven voor de WMO 2018-

2021heeft Arosa het verzoek gedaan tot onderzoeken van intensiveren van de samenwer-

king. Dit onderzoek is gedaan samen met een onafhankelijke derde partij. De verwachting is 

dat medio 2018 een intentieverklaring zal worden ondertekend om te komen toto een fusie. 

 

3.2 Inzet van ervaringsdeskundigheid 

Binnen de Wmo heeft het begrip zelfregie een hoge vlucht genomen en is het verbonden met 

de hulpverleningspraktijk en beroepshouding. De focus van de begeleiding ligt bij het verster-

ken van de eigen kracht van burgers/cliënten en de zelfregie m.b.t. de eigen kwaliteit van le-

ven. De ervaringsdeskundigen werkzaam bij Arosa onderscheiden zich van andere hulpver-

leners doordat zij ervaringskennis hebben van de methoden die het herstelproces van cliën-

ten ondersteunen en doordat zij zelf voorbeeld zijn van hoop en empowerment. De erva-

ringsdeskundige toont met zijn of haar eigen herstelproces het bestaan van het vermogen 

om te herstellen aan.  

 

De ervaringsdeskundigen hebben hun focus op vier kerntaken: 

 

 ondersteuning bij individuele herstelprocessen van cliënten/gezinnen; 

 organiseren van lotgenotencontact ter ondersteuning van het herstel: 

 adviseren over de inrichting van herstel-ondersteunende zorg; 

 tegengaan van stigma(tisering) en het creëren van maatschappelijke kansen. 

 

3.3 Ontwikkelpilot “Veiligheid maak je samen” 

Zowel Arosa als de Waag Rotterdam hebben in hun werkzaamheden de focus op veiligheid 

en bescherming tegen geweld. Om de veiligheid te waarborgen en gezinnen blijvend te be-

schermen tegen geweld, is het werken met het hele (gezins)systeem een belangrijke voor-

waarde.  

 

Mannen die te maken krijgen met huiselijk geweld worden over het algemeen gezien als da-

der en volgen doorgaans een behandeling binnen de forensische GGZ. De vrouw en de kin-

deren worden over het algemeen opgevangen binnen de vrouwenhulpverlening geboden 

door Arosa. 

 

Arosa en De Waag zijn in 2017 een pilot gestart gericht op systeemgericht hulp bieden aan 

alle leden van het gezin. Voor gezinnen, echtparen en of individuen die te maken hebben 

met huiselijk geweld biedt het een ingang voor een gerichter en effectiever aanbod ter voor-

koming van huiselijk geweld. Alle leden van het gezin krijgen zorg op maat bij het stoppen 

van huiselijk geweld.   
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Uitgangspunt is het waarborgen van veiligheid van alle gezinsleden, echtparen en of indivi-

duen. Hiervoor wordt een deskundig team ingezet bestaande uit behandelaren van de Waag 

en hulpverleners van Arosa. Vanuit beide expertises worden trajecten opgestart die passend 

zijn bij de hulpvraag van de cliënt(en). 

  

Het project geeft gelegenheid voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, interventies en 

hulpaanbod binnen gezinssystemen.  

 

De ontwikkeling van de gezamenlijke aanpak omvat: 

 

 Gezinstaxatie en Relatietaxatie 

 Gezinstherapie 

 Relatietherapie 

 Psychosociale hulpverlening 

        

3.4 Krachtige vrouwen en mannen 

Arosa heeft in 2017 cursussen Krachtige Vrouwen georganiseerd voor vrouwen in de opvang 

en daarbuiten. De cursus Krachtige mannen is als pilot uitgevoerd bij mannen in de mannen-

opvang. Deze pilot is succesvol afgesloten. De cursus is door de deelnemers geschikt be-

vonden voor zowel vrouwen als mannen die te maken hebben of hebben gehad huiselijk ge-

weld in hun relatie. De cursus bestaat uit 9 dagdelen met theorie en oefenopdrachten over 

geweld in relaties, socialisatie, voor jezelf opkomen, schuld en schaamte, herstelproces en 

communicatie. 

 

3.5 Lancering SafetyNed 

Belangrijk onderwerp in de begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld en de veiligheid 

en bescherming tegen geweld is het veilig gebruik maken van online media. Slachtoffers van 

huiselijk geweld worden vaak ook online en via social media lastiggevallen, bedreigd of in de 

gaten gehouden. Zowel hulpverleners als slachtoffers hebben echter nog te weinig kennis 

hebben over hoe ze veilig online kunnen zijn. Dit was aanleiding voor Arosa, Blijf Groep, Per-

spektief en Moviera om een project voor online veiligheid voor slachtoffers van huiselijk ge-

weld op te zetten. Met ondersteuning van het National Network to End Domestic Violence 

(NNEDV) is het Amerikaanse project Safety Net geïmplementeerd in de Nederlandse situa-

tie. Tijdens een gezamenlijk congres van deze vier organisaties (Combine Congres ge-

naamd) van 22 juni 2017 vond de lancering plaats van het Nederlandse project safetyNed.  
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Doelen van safetyNed: 

 

 SafetyNed ondersteunt slachtoffers, hulpverleners, politie en justitie en geeft voorlichting 

over hoe technologie wordt misbruikt, hoe technologie veilig te gebruiken en hoe techno-

logie kan worden ingezet om daders effectiever te kunnen vervolgen en berechten. Hier-

voor is een Tech Team opgericht, bestaande uit professionals van de vier organisaties. 

 Door middel van het bundelen en delen van alle kennis een platform bieden op het ge-

bied van digitale veiligheid en privacy van slachtoffers van huiselijk geweld. 

 Lobby aangaan met de overheid om de wetgeving te verbeteren, zodat de positie van 

slachtoffers in relaties en slachtoffers van huiselijk geweld wordt versterkt op het gebied 

van digitale veiligheid. Hierin werkt safetyNed samen met technologiebedrijven (waaron-

der Facebook) en experts om betrokken te zijn bij ontwikkelingen op technologisch vlak 

en op het gebied van wetgeving, zodat de digitale veiligheid en privacy ook vooraf zo-

veel mogelijk worden geborgd. 

 

Vanwege de verwachte landelijke groei van het project hebben de organisaties Arosa, Per-

spektief, Blijf Groep en Moviera besloten om het project safetyNed onder te brengen in een 

eigen stichting. Sinds september 2017 is de stichting safetyNed een feit. 

 

3.6 Toekomstbestendige locatie Simone 

Arosa’s opvanglocatie Simone was ingericht als groepswonen. Deze voorziening sloot echter 

onvoldoende aan bij wat er in de nabije toekomst gevraagd wordt van de zorg in het kader 

van scheiden van wonen en zorg.  

Uit onderzoek5 blijkt dat de oude woonvoorzieningen in de vrouwenopvang onvoldoende 

aansluit bij de specifieke doelstellingen van herstel en het voorkomen van geweld. De ruis in 

het dagelijkse samenwonen, vraagt veel energie en draagt niet bij aan het herstel. Tegelijker-

tijd zijn vrouwen en ook kinderen lotgenoten. Juist vanuit die lotsverbondenheid kunnen er 

belangrijke banden en vriendschappen ontstaan die vrouwen individueel en als groep krach-

tiger maken en die bijdragen aan herstel.  

Voor de verbouwing hadden de vrouwen en hun kinderen alleen een eigen slaapkamer en 

moesten de verdere voorzieningen gedeeld worden. Zo was er een gezamenlijke woonka-

mer en eetkamer en werd er gekookt in de centrale keuken.  

In het nieuwe Simone zijn 22 zelfstandige appartementen gevestigd bestaande uit een woon-

kamer, slaapkamer, eigen douche en keuken. De gezamenlijke ruimtes bestaan uit een ont-

moetingsruimte en de ruimtes voor de kinderen. Deze zelfstandige woonruimte biedt de 

vrouwen meer mogelijkheden om zo snel als mogelijk weer hun eigen leven te leiden.  

  

                                                

5 2008, Minke Wagenaar, Van huis en haard http://minke-wagenaar.nl/onderzoek-research/ 
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Op de nieuwe voorziening gaat het om beschermd wonen in een intramurale zorgvoorziening 

waarin 24 uurszorg mogelijk is. De hulpverlening vindt nu één op één plaats achter de eigen 

voordeur van de cliënt. Op initiatief van de medewerkers van Simone kreeg dit nieuwe wer-

ken vorm in samenwerking met Sietske Dijkstra, een aantal cliënten en het team van Si-

mone. Er werd in kaart gebracht hoe te gaan werken, de leidende principes werden be-

noemd en wat dit concreet betekent op de locatie.  

De vrouwen en kinderen hebben behalve hulp bij het doorbreken van het geweldspatroon 

ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld het verwerven van de taal, werk, omgangsvormen, op-

voeden, het maken en nakomen van afspraken met school en instanties voor inkomen, wo-

nen en specifieke zorg. Deze ondersteuningsbehoeften zijn onder te verdelen in diverse leef-

gebieden: veiligheid en bescherming tegen geweld, wonen en dagelijks leven, financiën en 

sociale zekerheid, kinderen en opvoeding, (ex-)partner, sociale relaties, activiteiten, werk en 

leren, vrije tijd en recreatie, gezondheid en persoonlijke verzorging, en zingeving.  

Deze hulpverlening achter de voordeur, het nieuwe werken op Simone biedt meer mogelijk-

heden voor maatwerk. 

 

3.7 Life @ Uran Roofs 

Arosa is een van de deelnemers binnen het project “LIFE@Urban Roofs”. Doel van dit pro-

ject is de komende vijf jaar profiteren van maatregelen die regenwater tijdelijk vasthouden 

en opnemen, maar daarnaast ook bijdragen aan vergroening, lokale energieopwekking en 

sociale veerkracht. Om dit doel te bereiken worden multifunctionele daken, geveltuinen, ur-

ban farming, zonnepanelen, waterpasserende verharding en bijdragen aan binnentuinen ge-

leverd. Arosa neemt met haar locatie Simone deel aan dit project. Het LIFE-project loopt tot 

eind 2022.  

 

3.8 Cashless voor cliënten 

In juli 2017 is Arosa overgegaan van contante geldstromen naar contactloos betalen voor cli-

enten. Voorheen kwamen cliënten iedere week hun kookgeld contant ophalen op het hoofd-

kantoor. Met dit systeem geeft Arosa betaalpassen uit aan cliënten waar wekelijks op afstand 

een budget opgezet wordt.  

Aanleiding voor de invoering was de behoefte om de contante geldstroom te verminderen/eli-

mineren, werkprocessen te vergemakkelijken, de daaraan gekoppelde bedrijfsrisico’s in te 

perken en zo de veiligheid van cliënten en het personeel te waarborgen. Groepswerkers kun-

nen de tijd die ze voorheen besteedden aan kaswerkzaamheden nu inzetten ten behoeve 

van het welzijn van de cliënten.  

Het systeem is op locatie Simone ingevoerd en vervolgens gefaseerd uitgerold binnen de 

rest van de organisatie. Een eerste evaluatie vond plaats in oktober 2017, hieruit bleek dat 

de cliënten te spreken waren over het feit dat zij niet meer wekelijks naar het hoofdkantoor 

hoeven te komen voor het ophalen van hun kookgeld, dit werd ervaren als bedelen.   
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3.9 Onderzoek Nationale Ombudsman naar knelpunten in de vrouwenopvang 

Op 6 juli verscheen het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar (financiële) knelpun-

ten in de vrouwenopvang6. Dit onderzoek bracht in kaart tegen welke (financiële) knelpunten 

vrouwen aanlopen bij de instroom, tijdens het verblijf en bij de uitstroom uit de vrouwenop-

vang. Niet alleen de cliënten, ook medewerkers lopen in de hulpverlening aan vrouwen en 

kinderen in de opvang regelmatig tegen een opstapeling van wet- en regelgeving aan die 

vaak ongunstig uitpakt voor cliënten.  

In het rapport wordt niet alleen duidelijk in kaart gebracht waar de knelpunten liggen maar 

ook hoe complex de hele problematiek is. Arosa herkent dit en is regelmatig in overleg met 

de betrokken instanties om gezamenlijk knelpunten op te lossen zoals deelname aan de Ac-

tietafel van de Gemeente Rotterdam, een samenwerkingsverband vanuit de gemeente om 

alle belemmeringen en hardnekkige knelpunten rond instroom, doorstroom en uitstroom aan 

te pakken.  

 

  

                                                

6  Vrouwen in de Knel,  onderzoek naar knelpunten in de vrouwenopvang 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/vrouwen-vrouwenopvang-verstrikt-financiele-regelingen 
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4 Samenwerking 

4.1 Samenwerking tussen de opvangorganisaties G4 

Onder de noemer ‘Combine’ werken Arosa, Blijf Groep, Moviera en Perspektief samen op 

thema’s en specifieke beleidsterreinen. In dit samenwerkingsverband worden producten, 

werkwijzen en arrangementen beter benut door combinaties te maken. 

De vier organisaties vinden zich in de gezamenlijke ambitie zich in te zetten voor duurzame 

veiligheid voor burgers die te maken hebben met huiselijk geweld. De gezamenlijke ambitie 

van de Combine is: 

 De vrouwenopvang neerzetten als een herkenbare, zichtbare en sterke voorziening: 

laagdrempelig, veilig en systeemgericht voor vrouwen en kinderen die vanwege acute of 

chronische huiselijk geweld problematiek tijdelijk hun thuissituatie moeten verlaten en 

voor wie ambulante hulp (nog) geen optie is.  

 De ambulante diensten en producten positioneren als brug tussen burger en overheid: 

door aan te sluiten en te anticiperen op behoeften in de wijken.  

door gebruik te maken van onze bestaande producten en diensten, deze te combineren 

en door te ontwikkelen.  

 

Kernwoorden binnen de Combine samenwerking zijn innovatie & ontwikkeling (om meer-

waarde te creëren voor de klant) en inspireren & afstemmen (uitwisselen van ideeën, samen-

werking stimuleren). 

In de diverse samenwerkingsverbanden werd gewerkt aan de gezamenlijke producten, dien-

sten en arrangementen waarbij van ieder project een van de vier opvangorganisaties ‘licen-

tiehouder’ is: 

 Expert bij geweld in afhankelijkheidsrelaties (samenwerking op het gebied van deskun-

digheidsbevordering en scholing) 

 Oranje huis aanpak (combineert [tijdelijke] opvang van slachtoffers van huiselijk geweld 

en hun kinderen in een open doch veilige setting met systeemgerichte hulp aan het hele 

gezin) 

 Veilig en strategisch gebruik van nieuwe technologie bij huiselijk geweld (project InZicht 

waarbij cliënten veilig, toegankelijk, tijd- en plaats-onafhankelijk gebruik maken van digi-

tale vormen van hulp bij huiselijk geweld) 

 Maximale bereikbaarheid van hulp voor ieder die te maken heeft met huiselijk geweld 

(door middel van een landelijk telefoonnummer onder duidelijke randvoorwaarden en in 

goede regionale samenwerking met de partners Veilig Thuis en de wijkteams). In 2017 is 

een eerste aanzet geleverd voor de laagdrempelige luistertelefoon Hear my Voice 

 Veilig gebruik van social media en digitale technologie (safetyNed) 

 

Elkaar inspireren en samenwerking bevorderen kreeg in juni 2017 een flinke impuls tijdens 

het Combine Congres dat op 22 juni 2017 werd gehouden voor alle medewerkers van de vier 

opvangorganisaties. Tijdens het Combine Congres 2017 vond tevens de lancering van het 

Combine project safetyNed plaats. 
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4.2 Samenwerking binnen de keten huiselijk geweld 

Om kwalitatief goede en juiste ondersteuning te bieden aan cliënten/gezinnen is Arosa ke-

ten- en samenwerkingspartner in de Rotterdamse aanpak van huiselijk geweld. Wij werken 

nauw samen met Veilig Thuis, onze ‘voordeur’ en waar dit relevant is onze partner in monito-

ring van veiligheid.  

 

In het kader van veiligheidscheck en permanente afstemming op het gebied van veiligheid 

werken we samen met de politie en zijn we partner in het Veiligheidshuis (Justitie/OM/stal-

king/daderbehandeling). 

 

Binnen de keten is goede en tijdige signalering van groot belang. Daarom werken we inten-

sief samen met alle wijkteams en voeren we, op uitnodiging van de wijkteams, de zoge-

noemde gezinsgesprekken. Arosa voert deze gesprekken (vanuit onze prestatiesubsidie van 

de gemeente Rotterdam gefinancierd) samen met de cliënt/het gezin en het wijkteam. In 

deze gezinsgesprekken worden vermoedens of signalen van huiselijk geweld bespreekbaar 

gemaakt en worden cliënten/gezinnen bewust gemaakt van de urgentie om het huiselijk ge-

weld te stoppen en de onderliggende problemen aan te pakken. Arosa heeft de meldcode 

geïmplementeerd en meldt casuïstiek met kinderen in SISA. Door signalen meteen serieus 

te nemen, te melden en door samen te werken in de keten, kan escalatie van het huiselijk 

geweld worden voorkomen. 

 

Arosa werkt samen in de keten met collega zorgaanbieders en participeert in verschillende 

expertgroepen en netwerken vanuit de gemeente Rotterdam. Denk hierbij aan het Kernteam 

eergerelateerd geweld, de expertgroep Schadelijke Traditionele Praktijken, veiligheid, net-

werk seksueel geweld en het extern beleidsoverleg Zwerfjongeren. Daar waar nodig en ge-

wenst levert Arosa presentaties, workshops en trainingen en bijdragen aan regiodagen en 

informatiemarkten. 

 

Actietafel gemeente Rotterdam 

In 2017 dreigde de crisisopvangketen voor slachtoffers van huiselijk geweld dicht te slibben. 

Bureau Beke voerde in opdracht van de gemeente Rotterdam in 2017 een onderzoek uit 

naar de oorzaken hiervan en de mogelijke oplossingen7. Een van de manieren om dit knel-

punt aan te pakken was het opzetten van een actietafel. Onder leiding van de gemeente Rot-

terdam werd enerzijds vastlopende casuïstiek vlot getrokken, anderzijds werden structurele 

knelpunten blootgelegd en waar mogelijk opgelost. De eind 2017 aangestelde ketenregis-

seur huiselijk geweld is nauw betrokken bij de implementatie van oplossingen. 

  

                                                

7  Het in 2018 verschenen onderzoek Vastgelopen in de ogen van de cliënt  

https://www.beke.nl/doc/2018/Rapport_Vastgelopen_in_ogen_van_client.pdf  

https://www.beke.nl/doc/2018/Rapport_Vastgelopen_in_ogen_van_client.pdf
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4.3 Samenwerking met omliggende gemeenten  

Met de volgende gemeenten vond afstemming plaats op het gebied van AWARE casussen, 

mannenopvang en exceptionele huiselijk geweld situaties,: 

 

 Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk 

 Capelle en Krimpen aan den IJssel 

 Goeree-Overflakkee 

 Lansingerland 

 Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 

 Nissewaard 

 Brielle, Hellevoetsluis 
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4.4 Overzicht samenwerking organisaties 

Behalve de samenwerking met ketenpartners, werkt Arosa met verschillende samenwerkingspartners om de hulpverlening aan de cliënt en 

haar/zijn sociaal netwerk zo doelmatig mogelijk in te zetten. In 2017 werkte Arosa onder andere samen met de volgende organisaties:  

 

 
Albeda; 
Alsare; 
Stichting ASVZ; 
Bavo Europoort; 
Blijf Groep; 
Bureau Frontline; 
Bureau Slachtofferhulp; 
Carla Bongers Consult; 
Centrum voor Dienstverlening; 
Centrum voor jeugd en gezin Delfshaven; 
CIZ; 
Comensha; 
Context; 
Crisiscentrum Rotterdam; 
DOCK; 
Djoj; 
Donna Daria; 
Dijkhuis; 
DOZ Thuiszorg; 
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam; 
Enactusgroep Erasmus Universiteit Rotterdam - Women 
helping Women; 
Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum op het ter-
rein van geweld in afhankelijkheidsrelaties; 
Flexus Jeugdplein; 
Fonds Bijzondere Noden; 
Gemeente Rotterdam Overleg programma Veilig Thuis; 
Expertteam Schadelijke Tradities en Expertteam Schade-
lijke tradities Veilig Thuis. (Maatschappelijke Ontwikke-
ling Publieke Gezondheid Welzijn & Zorg Team Huiselijk 
geweld en kindermishandeling); 

 

 
Gemeente Rotterdam Klankbordgroep ketenaanpak dak-
loze gezinnen (Maatschappelijke Ontwikkeling Team Be-
leid, Regie en Inkoop); 
Gemeente Rotterdam (O)GGZ Kinderen in de Opvang 
(Maatschappelijke Ontwikkeling PGZ Team Beleid, Regie 
en Inkoop); 
Gemeente Rotterdam Maatschappelijke Ontwikkeling 
Jeugd Team bescherming en veiligheid; 
Havensteder woningcorporatie; 
Praktijk Gestuurde Leerlijn Instituut Sociale Opleidingen 
Hogeschool Rotterdam; 
Howie the Harp; 
Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk; 
Humanitas Wonen; 
Humanitas Zorg; 
Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg 
(Radboud universitair medisch centrum); 
Indicatie Advies Commissie; 
Ilyade 
Kernteam Eergerelateerd Geweld (KEG); 
Kredietbank Rotterdam, Jongerenloket en Sociale dienst; 
Arosa is onderdeel van de Landelijk dekkend netwerk 
voor opvang van slachtoffers van geweld in afhankelijk-
heidsrelaties;  
LEC-Arosa heeft samengewerkt aan het tot stand komen 
van Landelijke dekking opvang voor slachtoffers van eer 
gerelateerde geweld; 
Lava Legato; 
Lokaal Team Huiselijk geweld (LTHG) Krimpen aan den 
IJssel; 
Leger des Heils; 

 

 
Lelie zorggroep; 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; 
Middin; 
MOB; 
Molenman(GGZ); 
Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken; 
Arosa neemt deel aan het Netwerk aanpak seksueel ge-
weld in de regio Rotterdam-Rijnmond; 
Pameijer; 
Parnassia Bavo; 
Patrimonium wooncorporatie; 
Perspektief; 
Raad voor de Kinderbescherming; 

Schadefonds geweldmisdrijven; 
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam; 
Stedelijk Instrument Sluitend Aanpak (SISA); 
SUWR, Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden 
Rijnmond; 
Transgender Netwerk Nederland; 
Trivium Lindenhof; 
Tolk- en Vertaalcentrum Nederland; 
Veiligheidshuis in Rotterdam; 
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond; 
Het Vergeten Kind;  
Vrijwilligers maatschappelijk zorg; 
De Waag; 
Woonbron; 
XMark; 
Ypsi/Lucertis; 
Yulius; 
Zij aan Zij. 
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5 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

5.1 Raad van Bestuur  

De Raad van Bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder, de heer J. Driesprong. De heer 

Driesprong combineert zijn functie als directeur-bestuurder van Arosa met de functie van Ma-

nager Zorg bij Perspektief.  

 

In 2017 heeft de bestuurder zeven maal verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. 

Daarnaast heeft er twee maal een gesprek plaatsgevonden met de auditcommissie finan-

ciën. 

 

5.2 Raad van Toezicht  

Samenstelling Raad van Toezicht  

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2017 was als volgt:  

 

Leden (Neven) functies lid sinds 

Dhr. E.C.J. Mulder  
(voorzitter) 

Commissaris van politie november 2013 

Dhr. M. Kroon 
Partner bij Casix, landelijk 
aannemersportaal voor aannemers 
en woningcorporaties 

september 2010 

Mw. G.C.M. van Amerongen Adviseur en Trainer FNV Formaat januari 2011 

Mw. K.M.T. Duys 
Bestuursadviseur bij de Gemeente 
Den Haag 

januari 2013 

   
Mw. G. Lieuw  
 

Lid College voor de Rechten van de 
Mens 

juni 2017 
 

Dhr. J.O.  Denijn 
Bestuursadviseur bij de Gemeente 
Zoetermeer  

juni 2017 
 

 
Mevrouw van Amerongen en de heer Kroon vormen de auditcommissie van Arosa. Mevrouw  

Duys is vanwege drukke werkzaamheden in het buitenland vroegtijdig afgetreden. Doordat 

hierdoor een tweede vacature ontstond is besloten beide vacatures open te stellen. Vanuit 

de Cliëntenraad is mevrouw Lieuw voorgedragen. De heer Denijn heeft gereageerd op de 

vacature en is net als mevrouw Lieuw na de formele gespreksrondes benoemd als nieuw 

toegetreden lid van de Raad van Toezicht. De heer Denijn nam de rol van mevrouw Duys 

over in de remuneratiecommissie die samen met de heer Mulder werd gevormd. 
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Activiteiten Raad van Toezicht  

In 2017 heeft de Raad van Toezicht 8 maal vergaderd. Op één na vonden alle vergaderingen 

plaats in de aanwezigheid van de bestuurder. Tijdens de vergaderingen van de Raad van 

Toezicht zijn besluiten genomen over de begroting, het jaarplan, de jaarrekening de jaarver-

antwoording 2017 en het al dan niet te lopen pad om vergaande samenwerkingsvormen te 

verkennen en vorm te geven met andere opvangorganisaties. Bij een van de bijenkomsten 

waren ook de OR leden aanwezig. 

Net als voorgaande jaren was ook in 2017 de conclusie van de Raad van Toezicht dat toe-

kenning van arrangementen door de gemeente Rotterdam te lang op zich liet wachten. Op-

nieuw heeft Arosa (bedrijfs)risico’s moeten nemen met het alvast starten van de hulpverle-

ning. Een aantal arrangementen is uiteindelijk niet toegekend.  Ondanks toezeggingen en 

gemaakte afspraken vanuit de gemeente konden deze onzekerheden niet worden weggeno-

men. 

De Raad van Toezicht constateert ook dat de doorstroom van cliënten stokt door de trage 

toekenning van arrangementen omdat cliënten hierdoor veelvuldig te lang in de crisis opvang 

blijven. Reden temeer om tot structurele verbeteringen te willen komen.  

De auditcommissie kwam in 2017 twee maal bijeen ter bespreking van de conceptjaarreke-

ning met de accountant, de begroting 2017, en de voorbereiding van de begroting 2018 en 

rapporteerde de uitkomsten aan de Raad van Toezicht.  

Governance Code  

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening. De principes van de Governance Code zijn verankerd in de statuten van 

Stichting Arosa, in het Directiestatuut en het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toe-

zicht.  

 

5.3 Medenzeggenschap 

Cliëntenraad 

De Cliëntenraad bestaat uit leden die allen cliënt zijn van Arosa of cliënt zijn geweest. De 

Cliëntenraad van Arosa behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van 

Arosa, richt zich op de kwaliteit van hulpverlening en onderzoekt wensen, behoefte en tevre-

denheid van cliënten.  

 

De Cliëntenraad gaat uit van het principe dat we als mens gelijke rechten en plichten heb-

ben. De rechten, plichten en bevoegdheden van de Cliëntenraad van Arosa zijn geregeld in 

de Wet Medenzeggenschap cliënten zorginstellingen. De Cliëntenraad maakt gebruik van 

haar recht op informatie, en recht op gevraagd- en ongevraagd advies over beleidsbeslissin-

gen op korte en lange termijn die direct of indirect gevolgen hebben voor cliënten. De direc-

teur-bestuurder moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.  
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De Cliëntenraad mag uit maximaal zeven leden bestaan waarbij gestreefd wordt naar een 

redelijke afspiegeling van alle cliëntengroep binnen Arosa en waarbij vanuit iedere locatie 

één cliënt als lid in de Cliëntenraad vertegenwoordigd is. Eind 2017 bestaat de Cliëntenraad 

uit vijf leden. Gedurende het jaar bleek het moeilijk kandidaten te binden en behouden. Twee 

deelnemers aan de Cliëntenraad zijn dit jaar toegetreden tot de Cliëntenraad maar moesten 

wegens persoonlijke omstandigheden en tijdgebrek ook weer stoppen. 

 

Arosa heeft er niet voor gekozen om een dagelijks bestuur te installeren binnen de Cliënten-

raad. Informeel heeft de Cliëntenraad wel een taakverdeling gemaakt. De Cliëntenraad heeft 

een vaste voorzitter en de verdere taakverdeling is gekoppeld aan een activiteit en wordt per 

keer verdeeld.  

 

In de maandelijkse interne werkoverleggen zijn de volgende onderwerpen besproken:  

 Functioneren van de Cliëntenraad en werkafspraken. 

 Cliënttevredenheid 

 Voordracht nieuw lid Raad van Toezicht  

 Adviezen (gevraagd en ongevraagd)  

 Bijzonderheden huisbezoeken 

 Het traject van hulpverlening Arosa vanaf binnenkomst tot vertrek. 

 Aandacht voor opbouwende schulden tijdens verblijf in de opvang, eigen bijdrage, en 

verbeteren van aanpak financiële situatie cliënten.  

 Aandacht voor aanbod cursus Nederlandse taal. 

  

De Cliëntenraad bezoekt alle opvanglocaties tenminste twee keer per jaar waarbij aandacht 

is voor het woon- en leefklimaat van cliënten en de kwaliteit van het hulpverleningsaanbod. 

De locaties worden bezocht door twee vaste leden van de Cliëntenraad die aanspreekpunt 

zijn namens de gehele Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft vier situaties vanuit verschillende 

opvanglocaties ter verbetering voorgelegd aan de directeur-bestuurder. Incidenteel heeft de 

Cliëntenraad overleg met de managers om situaties te bespreken die genoemd zijn tijdens 

de bezoeken in de opvanglocaties. De Clientenraad probeert daar waar mogelijk openheid te 

geven in wat gesignaleerd is om zo situaties te kunnen verbeteren. 

 

Een keer per maand heeft de Cliëntenraad overleg met de directeur-bestuurder. In dit over-

leg geeft de directeur-bestuurder informatie over beleidszaken en nieuwe ontwikkelingen bin-

nen Arosa. Tevens bespreekt de Cliëntenraad met de directeur-bestuurder aandachtspunten 

die vanuit de cliëntencontacten zijn gesignaleerd of meekregen. De genoemde aandachts-

punten waren zaken die ter verbetering vatbaar zijn zoals cliënttevredenheid, veiligheid, huis-

vesting en het hulpverleningsaanbod. 
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In 2017 heeft de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven over onderwer-

pen die voor cliënten van belang zijn.  

 

 April 2017 Ongevraagd advies naar aanleiding van het cliënt tevredenheidsonderzoek 

2017. Hierin zijn concrete afspraken  ter verbetering benoemd. 

 April 2017 Advies naar aanleiding van de overeenkomst doelgroeponderzoek Erasmus 

Universiteit Rotterdam. In eerste instantie heeft de Cliëntenraad geen positief advies af-

gegeven in verband met wensen en voorwaarden met betrekking tot privacy. 

 Juni 2017 Ongevraagd advies met betrekking tot kwaliteit. De Cliëntenraad heeft geadvi-

seerd de activiteiten van hulpvrager en caseworker toetsbaar te maken.  

 De Clientenraad is vooraf geïnformeerd over het Cashless systeem voor kookgeld cliën-

ten. 

 

Ondernemingsraad  

Binnen Arosa functioneert een Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsra-

den. De Ondernemingsraad van Arosa bestaat uit: 

  

Leden  Functie binnen de OR Werkzaam als 

1. Mw. J. van der Mey    Voorzitter Caseworker 

2. Mw. S. Abravesh Vicevoorzitter Caseworker 

3. Mw. F. Kchikech Secretaris Groepswerker 

4. Mw. F. Channoufi Lid Nachtwacht 

  
In verband met personeelswisselingen bestaat de ondernemingsraad in 2017 uit een vrij kleine 

groep mensen en is men actief op zoek naar uitbreiding.  

 

De ondernemingsraad heeft zich in haar acties in het jaar 2017 naast de reguliere overlegver-

gaderingen en (on)gevraagde advies en instemmingsvragen, gericht op de fusieplannen tus-

sen Arosa en Perspektief. Op verzoek van de directeur-bestuurder is meegedacht en is advies 

gegeven. 

 

Vanwege zijn functie bij de fusiepartner heeft de ondernemingsraad de directeur-bestuurder 

geadviseerd een neutraal persoon te benaderen om dit traject in te zetten en te begeleiden. 

De directeur-bestuurder heeft dit advies overgenomen. Verder heeft de ondernemingsraad 

gesprekken gevoerd met twee organisaties die de ondernemingsraad kunnen ondersteunen 

en begeleiden in het fusieproces 

 

De ondernemingsraad is in totaal in 2017 tien keer bij elkaar gekomen zonder directeur-be-

stuurder en zes keer met directeur-bestuurder. Ook heeft de ondernemingsraad twee keer de 

Raad van Toezicht gesproken. De ondernemingsraad heeft in 2017 zes advies- en instem-

mingsaanvragen behandeld en zowel gevraagd als ongevraagd adviezen aan de directeur-

bestuurder gegeven. 
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6. Beleid, inspanningen en prestaties 

6.1 Kwaliteit van zorg  

Het kwaliteitsbeleid van Arosa richt zich continu op de verbetering van de kwaliteit van de 

hulpverlening. Het leveren van zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg staat hoog op de agenda 

bij Arosa.  

 

Eisen kwaliteitssysteem 

Het kwaliteitssysteem van Arosa voldoet aan de eisen van het HKZ Certificatieschema Welzijn 

en Maatschappelijke Dienstverlening Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenop-

vang versie 2015. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg- en Welzijns-

sector en heeft betrekking op het kwaliteitsmanagement systeem van de organisatie. Ieder 

jaar vinden audits plaats: één keer per jaar een externe audit en twee keer per jaar een interne 

audit.  

 

Cliënttevredenheid 

De CQ-Index (Consumer Quality Index) wordt één keer per drie jaar uitgevoerd. Intern wordt 

de cliënttevredenheid continu gemeten door middel van exitgesprekken met cliënten die de 

opvang verlaten. 

 

De cliënten die de opvang verlaten of doorstromen naar een andere locatie en/of veilige wo-

ning, worden uitgenodigd voor een exitgesprek. Een ervaringsdeskundige medewerker voert 

deze exitgesprekken waarin onder andere gevraagd wordt hoe men de hulpverlening van 

Arosa ervaren heeft en wat eventuele verbeterpunten zijn.  

 

De uitkomsten van de exitgesprekken worden driemaandelijks besproken met een afvaardi-

ging van cliënten die wonen in de crisisopvang, Cliëntenraad en medewerkers. Tijdens de 

evaluatie van deze exitgesprekken worden de behaalde scores besproken en wordt gezamen-

lijk gekeken naar mogelijke oorzaken van een hoge score (tevredenheid) of lage score (onte-

vredenheid). Vervolgens wordt gekeken naar wat verbeterpunten zijn en op welke manier deze 

opgepakt kunnen worden. Deze voorstellen worden opgenomen in een lijst van verbetermaat-

regelen, per voorstel wordt een prioritering aangegeven en vervolgens worden de verbeter-

plannen uitgevoerd. 

 

Vier keer per jaar wordt een analyse van de exitgesprekken uitgevoerd. In 2017 zijn 73 exit-

vragenlijsten geanalyseerd. Het betreft de groep cliënten die in de periode januari 2017 tot en 

met december 2017 zijn doorgestroomd binnen Arosa of uitgestroomd. Op een schaal van 

maximaal 5 waardeerden de cliënten die in de opvang van Arosa verbleven, Arosa gemiddeld 

met een 4,23  (een kleine daling ten opzichte van 2016, toen kreeg Arosa een 4,4 als waarde-

ring). Deze daling kan te maken hebben met de verbouwing op de locatie Simone waarbij de 

cliënten moesten verhuizen en tijdelijk op een andere locatie verbleven.  
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Cliënttevredenheid in cijfers per locatie: 

2017 

Locatie Nadine Simone Sophie Andreas 

Cijfer 4,36 3,36 4,20 5 

 

Gemiddeld Eindcijfer: 4,23 

Tijdens de exitgesprekken gaven de cliënten Arosa een aantal verbetertips. Na bespreking 

met cliënten, medewerkers en de Cliëntenraad zijn verbetervoorstellen en prioriteiten vastge-

steld die als input dienen voor het verbeterplan. Het afgelopen jaar zijn over de volgende on-

derwerpen verbeterpunten opgepakt: 

 

 Plaatsing: de ontvangst op de locaties   

 Begeleiding/geen klik hebben met een hulpverlener 

 Duidelijke afspraken en dezelfde regels hanteren op locaties 

 Algemene informatie  

 Hygiëne op de locaties 

 Privacy en rust 

 Verbouwing locatie Simone 

 

Kwaliteitshandboek 

In het Kwaliteitshandboek zijn alle werkinstructies, protocollen, procedures en procesbe-

schrijvingen, beleidsdocumenten en handleidingen opgenomen. Deze kwaliteitsdocumenten 

dragen bij aan de kwaliteit van de werkzaamheden die de medewerkers uitvoeren. Het Kwa-

liteitshandboek van Arosa is gedigitaliseerd en door middel van een zoekfunctie hebben de 

medewerkers de gevraagde informatie eenvoudig en snel voorhanden.   

 

Interne audit 

In 2017 heeft Arosa één interne audit uitgevoerd die door medewerkers als positief is erva-

ren. De focus op de interne audits ligt op het continu verbeteren van de zorg van Arosa. In 

het kader van de interne audit hebben gesprekken plaatsgevonden met: 

 

 Groepswerk en casework op locatie en ambulant; 

 Teamleiders; 

 Sociaal Raadsvrouw; 

 Cliënte crisisopvang; 

 Cliënte intramuraal arrangement; 

 Cliënte extramuraal arrangement Veilige woning; 

 Cliënte begeleidingsarrangement in de wijk. 
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Voor de interne audit in 2017 zijn zeven auditgesprekken gevoerd waarbij de volgende on-

derwerpen aan de orde kwamen: 

 

 Op welke wijze de cliënten zijn betrokken bij veiligheidsvraagstukken – en beleid 

 Vastgesteld veiligheidsbeleid waarmee de veiligheid van cliënten en kinderen en mede-

werkers wordt bevorderd 

 Afspraken in de veiligheidsketen (politie, gemeente, OM, Veilig Thuis) ter bevordering 

van veiligheid van cliënten en kinderen/gezinnen 

 Afspraken over gegevensuitwisseling en taakverdeling 

 Melden van iedere calamiteit en ieder ernstig incident aan de aangewezen toezichthou-

der, conform calamiteitenprotocol van de gemeente 

 Op welke wijze de hulpverlening invulling geeft aan het versterken van de eigen kracht 

van de cliënt/het cliëntsysteem om het geweld duurzaam te stoppen 

 Gezinsactieplan 

 

Externe Audit 

Op 14 en 15 november 2017 heeft een externe audit plaatsgevonden in het kader van HKZ 

MOVO/2015. De externe audit is uitgevoerd door de certificerende instelling KIWA. De audit 

is goed verlopen, de gesprekken waren plezierig en leerzaam en de geconstateerde verbe-

terpunten zijn enthousiast opgepakt. 

 

Op deze wijze zijn binnen een tweejaarlijkse cyclus alle locaties en teams minimaal eenmaal 

ge-audit.  

 

Monitor Meldcode  

Om inzicht te krijgen in het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

registreert Arosa het gebruik van de Meldcode. Hiervoor maakt Arosa gebruik van de Monitor 

Meldcode. Deze monitor is een hulpmiddel voor Arosa om het gebruik van de meldcode te 

registreren. De monitor geeft de gemeente Rotterdam inzicht in het aantal keer dat de meld-

code wordt ingezet en laat zien hoe vaak dit leidt tot een melding bij Veilig Thuis of tot het in-

zetten van hulp. 

 

Gegevens 2017 

Er waren 16 meldingen/casussen waarvan: 

 

 7 casussen gemeld bij Veilig Thuis;  

 9 casussen direct hulp ingezet vanuit Stichting Arosa. 
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6.2 Kwaliteit van werk 

Deskundigheidsbevordering medewerkers  

Methodiek Krachtwerk 

30 Nieuwe medewerkers hebben de basistraining Krachtwerk met goed gevolg afgerond. De 

training Methodiek Krachtwerk wordt gegeven door een medewerker van Arosa die hiervoor 

opgeleid is en daartoe gecertificeerd  door de Impuls Academie van het Radboud UMC. 

 
Veiligheid voorop 

Veiligheid staat voorop in het werk. Een Verklaring Omtrent Gedrag dient daarom overlegd te 

worden voordat het dienstverband aanvangt.  

Aan alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn de VOG aanvragen toegekend. 

Medewerkers krijgen na hun aanstelling een basistraining Omgaan met agressie en een ba-

sistraining Bedrijfshulpverlening. Medewerkers worden bovendien begeleid en kunnen terug-

vallen op een bedrijfsmaatschappelijk werker of op een vertrouwenspersoon, wanneer zij te 

maken hebben met een agressie-incident of met grensoverschrijdend gedrag in het werk. 

In 2017 hebben 51 medewerkers de training Omgaan met Agressie gedaan.  

Aan de 2- daagse basistraining Omgaan met Agressie hebben 21 medewerkers deelgeno-

men en aan de 1- daagse opfristraining 30 medewerkers . 

Bedrijfshulpverlening (BHV)  

Jaarlijks worden de benodigde trainingen bedrijfshulpverlening georganiseerd. In totaal zijn 

dit jaar 49 medewerkers opgeleid waarvan 32medewerkers de herhalingstraining Brand & 

ELH (Eerste Levensreddende Handelingen) en 17 medewerkers de basisopleiding BHV 

volgden. De basisopleiding BHV en de herhalingstraining  is inclusief reanimatie en gebruik 

AED en de training kinderreanimatie. 

Duurzame inzetbaarheid  

Arosa hecht er waarde aan dat medewerkers zich  persoonlijk blijven ontwikkelen en hun in-

teresses volgen. 30 medewerkers hebben  hun loopbaanbudget en vitaliteitsuren ingezet om 

een opleiding of training te volgen die zij zelf wenselijk achten voor hun persoonlijke ontwik-

keling. Denk hierbij o.a. aan een coachingstraject, een congres “Trauma bij kinderen”, een 

training “Effectief communiceren” evenementmanagement en opleidingskunde. 

Ook vindt Arosa het belangrijk dat medewerkers lichamelijk fit blijven. Medewerkers kunnen 

tegen een gereduceerde prijs aan bedrijfsfitness meedoen. 16 medewerkers doen hier aan 

mee. 

Arosa als Erkend Leerbedrijf 

Jaarlijks biedt Arosa stageplekken aan voor studenten op HBO en MBO-niveau. Aanko-

mende hulpverleners, medewerkers sociale zekerheid, receptie en  secretaresse hebben  in-

middels hun weg gevonden naar Arosa als leerbedrijf. Door kenniscentrum SBB  (Samen-

werkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is Arosa erkend als leerbedrijf.  
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Stagiaires  

Arosa werkt  samen met  de Hogeschool InHolland, Hogeschool Den Haag, HBO-Drechtste-

den, Hogeschool Rotterdam, het Albeda College, het Zadkine College en Howie the Harp. 

 

 In het studiejaar 2016/2017 had Arosa 16 stagiaires: 7 stagiaires op HBO-niveau en 8 

stagiaires op MBO-niveau en 1 ervaringsdeskundige van Howie the Harp. 

 Studiejaar 2017/2018: 19 stagiaires. 9 op HBO-niveau, 8 op MBO-niveau en 2 ervarings-

deskundigen van Howie the Harp. 

 

Vrijwilligers 

Steeds meer vrijwilligers weten Arosa te vinden. Zij zijn belangrijk voor en bij Arosa. Naast 

de extra hulp en activiteiten die Arosa door vrijwilligers aan de cliënten kan bieden, geeft 

Arosa op deze manier burgers ook meer kans op de arbeidsmarkt. De vrijwilligers zetten on-

der andere hun talenten in als maatje, het geven van lessen Nederlandse taal, als onder-

steuning bij het uitvoeren van kinderactiviteiten, als gastvrouw/man voor de cliënten van 

Arosa, als kookbegeleider of als visagist. De vrijwilligers worden ondersteund door medewer-

kers en teamleiders en krijgen mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering. 

In 2017 hebben 32 vrijwilligers zich ingezet voor Arosa. In de loop van het jaar zijn 17 vrijwil-

ligers gestopt. Drie van hen gingen een opleiding volgen en kregen een stageplek aangebo-

den bij Arosa. Op 31 december 2017 waren er 15 vrijwilligers actief bij Arosa.  

 

6.3 Klachten en incidenten 

Klachtenreglement 

Klachtenreglement voor cliënten 

Stichting Arosa heeft een eigen klachtenreglement voor cliënten. Dit reglement is opgeno-

men in de informatiemap voor cliënten op de kamers en de units en is gepubliceerd op de 

website van Arosa. Het klachtenreglement van Arosa heeft als doel het regelen van een be-

hoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. In 2017 zijn 3 klachten van 

cliënten ingediend. 

 

In geval van een klacht neemt de cliënt contact op met zijn of haar hulpverlener die met de 

cliënt in gesprek gaat om samen een oplossing te vinden. Indien de cliënt niet tevreden is 

over de voorgestelde oplossing van de klacht, dan wordt de cliënt gevraagd de klacht te be-

spreken met de leidinggevende van de hulpverlener. Ook kan de cliënt ervoor kiezen een 

klacht schriftelijk in te dienen bij de directeur-bestuurder die het voorlegt aan de klachten-

commissie. 

 

De klachtencommissie onderzoekt de ingediende klacht en hoort vervolgens zowel de klager 

als de beklaagde en brengt naar aanleiding daarvan advies uit aan de directeur/bestuurder. 
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Klachtenreglement voor medewerkers 

Voor medewerkers hanteert Arosa een Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen of 

Grensoverschrijdend Gedrag. Het doel van deze klachtenregeling is een zorgvuldige behan-

deling van klachten van een ieder die werkzaam is binnen de gebouwen of op de percelen 

van stichting Arosa en die binnen de arbeidssfeer geconfronteerd wordt met ongewenste 

omgangsvormen.  

 

Een medewerker die tijdens het werk geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvor-

men of grensoverschrijdend gedrag kan een klacht indienen. Arosa is aangesloten bij een 

externe klachtencommissie die is aangesloten bij GIMD. Deze commissie is op afroep be-

schikbaar. In 2017 zijn geen klachten van medewerkers ontvangen.  

 

Veilig incidenten melden 

Medewerkers en cliënten van stichting Arosa maken gebruik van een VIM-formulier (Veilig 

Incidenten Melden) om een incident te melden. In de periode van 1 januari 2017 tot en met 

31 december 2017 vonden er 98 meldingen van een incident plaats. Een stijging van 56 ten 

opzichte van 2016. Bij 77 van deze meldingen waren cliënten direct betrokken bij een inci-

dent, bij 21 van deze meldingen waren medewerkers direct betrokken bij een incident. Het 

groeiende aantal meldingen wordt vooral veroorzaakt door een grotere bereidheid tot melden 

en niet zozeer door een groei in de risico’s.   

 

Op basis van de registraties en analyses worden de aard, de achtergronden en de frequentie 

van incidenten vastgelegd. Incidenten worden per kwartaal geanalyseerd en besproken. Ge-

middeld worden incidenten tussen de een en hooguit vier weken afgehandeld. Deze afhan-

delingsdatum wordt ook in de kwartaalanalyses vermeld. 

 

Tijdens deze VIM-besprekingen worden alle meldingen met medewerkers besproken, priori-

teiten gesteld, oorzaakanalyses gemaakt die als input kunnen dienen voor het verbeterplan. 

In 2017 is het MIC-formulier geëvalueerd en aangepast en is een nieuw proces beschreven 

volgens de HKZ-norm. 
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