
JAARBERICHT 2022 ROSA NOVUM 
EEN TERUGBLIK OP RESULTATEN EN IMPACT



ONZE MISSIE 
Rosa Novum is een hoveniersbedrijf dat zinvol, betaald 
werk en ontwikkelkansen biedt aan mensen met een 
arbeidsbeperking, in groenonderhoud. Tegelijkertijd 
willen we de beste sociale hovenier van Nederland zijn 
voor onze klanten. Deze combinatie drukken we uit met 
ons motto Goed voor elkaar.

ONZE COLLEGA’S
In 2022 werkten, leerden en re-integreerden er in to-
taal 62 mensen bij Rosa Novum (peildatum 31 decem-
ber 2022). Daarvan hadden 15 mensen een contract voor 
bepaalde tijd, 3 mensen een leer-werk-overeenkomst en 
44 een contract voor onbepaalde tijd. In totaal hadden 
er dus 56 mensen een arbeidscontract. Daarnaast re-in-
tegreerden er 2 jonge mensen en startte 1 medewerker 
in een proefplaatsing op de vestiging in West-Neder-
land. Verder liepen er diverse leerlingen stage, vanuit 
het praktijkonderwijs (1), het voorgezet speciaal onder-
wijs (1) en het MBO-onderwijs (5). Een van onze collega’s 
startte met de opleiding MBO-niveau 3 en werd volledig 
gedetacheerd naar ons zusterbedrijf Van Ginkel Veen-
endaal om zijn stage daar te vervolgen. Deze jongeman 
kon de overstap naar een volledig commerciële omge-
ving maken!

ONTWIKKELING PERSONEELSBESTAND 2020-2021-
2022 
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het per-
soneelsbestand over de jaren 2020, 2021, 2022 

weergegeven. Te zien is dat het totale bestand van me-
dewerkers tov 2021 is toegenomen met 14 personen. 
2 daarvan hebben geen indicatie maar mogen wel tot 
de kwetsbare werkenden gerekend worden. De onder-
staande getallen corresponderen niet met het totaal 
aantal medewerkers omdat mensen in meerdere cate-
gorieën kunnen worden meegeteld. Gemiddeld is er een 
groei met zo’n 10 medewerkers per jaar te zien.

Op 10 collega’s na heeft iedereen een formeel vastge-
stelde arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zij zijn opgenomen in het doelgroepregister of re-inte-
greren via een zorginstelling en/of met toestemming 
van het UWV. Concreet gaat het om mensen met autis-
me, ADHD, een lichte verstandelijke beperking of moei-
lijk lerenden en mensen met een psychische kwetsbaar-
heid.

Hoveniersbedrijf Rosa Novum is een sociaal bedrijf. Juist daarom leggen wij verantwoording 
af over de sociale impact die wij in 2022 hebben bereikt. In dit jaarbericht geven we inzicht in 
onze missie, de manier waarop we aan die missie hebben gewerkt en de sociale impact die we 
hebben bereikt in 2022. 

Indicatie/stage/re-integratie/loopbaanoriëntatie Aantal collega’s 2020  2021  2022

Totaal aantal medewerkers, waarvan: 42 48 62

Banenafspraak/participatiewet alg 12 11 24

Participatiewet/beschut werk 2 4 8

Wajong 2 2 4

Proefplaatsing geslaagd   1 3

Niet geslaagde proefplaatsing 0 0 0

WSW-indicatie vaste dienst (begeleid werken) 10 12 12

WSW-indicatie-gedetacheerd 4 3 1

Re-integratie   3 3 2

WIA 0 0 1

Stagiair VSO/praktijkonderwijs    3 2

Stagiair BOL-niveau 1/2 1 0 0

Stagiair BBL-niveau 1/2 1 3 4

Stagiair BBL- niveau 3  0 0 1

Voorheen bijstand (geen indicatie) 2  0 0

Geen indicatie 5 6 10

Gedetacheerd bij commercieel zusterbedrijf 6 7 8
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In 2022 is Rosa Novum bewust gestart met het aanne-
men van een aantal kwetsbare werkenden zonder in-
dicatie. Dit om te voorkomen dat kwetsbare werken-
den die geen recht hebben op fi nanciële steun, denk 
aan loonkostensubsidie of een no risk polis, tussen 
wal en het schip vallen.

HERCERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIAAL 
ONDERNEMEN (PSO 30+)
Volgens de nieuwe meting voor de PSO-prestatieladder 
die in november 2021 is uitgevoerd (Rosa Novum is PSO 
30+ gecertifi ceerd) behoort 75% van de medewerkers 
van Rosa Novum tot de zogenaamde PSO-doelgroep. 
Voor het PSO 30+- certifi caat moet het minimaal 30% 
zijn. Rosa Novum scoort dus ver boven de norm. 
De volgende hercertifi cering staat weer gepland voor 
november 2023. We nemen zo nodig een wat lager per-
centage voor lief als we daarmee kwetsbare werkenden 
zonder indicatie een plek kunnen geven, zie daarvoor de 
paragraaf over impacttoename.

SOCIALE IMPACT IN WEST-NEDERLAND 
In 2020 startte er een vestiging Rosa Novum West, die 
werkt in Alphen, Leiden, Kaag en Braassem, Amsterdam. 
Inmiddels werken er per 31-12-2022 10 medewerkers 
waarvan 1 in een proefplaatsing die in 2023 omgezet 
wordt in een contract voor bepaalde tijd.

SOCIALE IMPACT DOOR INTERNE DETACHERING
Rosa Novum maakt gebruik van het instrument interne 
detachering. Zo kunnen collega’s die een steuntje in de 
rug nodig hebben ook aan de slag bij onze commercië-
le zusterbedrijven. In 2023 waren 8 medewerkers met 
een indicatie gedetacheerd bij onze zusterbedrijven 
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Hoveniersbedrijf Van der Eijk (Delft), Waco (Arnhem), 
Van Ginkel Veenendaal en Van Ginkel West-Nederland. 
Voordeel van deze constructie is dat medewerkers een 
vangnet hebben: lukt het niet in een gewone commerci-
ele omgeving, dan kunnen ze of bij Nosa Novum aan de 
slag en/of extra begeleiding krijgen.

ONZE KLANTEN EN KLANTTEVREDENHEID
Rosa Novum werkte in 2022 voor zo’n 123 opdracht-
gevers/klanten. Het grootste deel van de omzet van 
Rosa Novum kwam voor rekening van (semi-) publieke 
opdrachtgevers. Denk aan woningbouwcoöperaties en 
Verenigingen van Eigenaren (eerste plaats), gemeenten 
(tweede plaats), scholen (derde plaats) en zorgorganisa-
ties. Maar ook bedrijven zijn volop klant bij Rosa Novum 
en leveren het grootste volume in aantallen klanten (in 
omzet staan ze op de vierde plaats). Onze opdrachtge-
vers vinden het belangrijk om hun geld maatschappelijk 
verantwoord besteden.
In 2022 is de klanttevredenheid opnieuw gemeten. Op-
vallende cijfers:
- 89% van de respondenten is tevreden of zeer 
 tevreden met de dienstverlening van Rosa Novum.  
 Dat is een stijging met 3% tov van 2021. 
-  4 respondenten zijn soms tevreden, soms 
 ontevreden, een daling met 1 respondent. 
-  geen enkele respondent is ontevreden.

Uit de toelichtingen van de respondenten blijkt vooral 
dat klanten behoeften hebben aan meer inzicht in de 
planning en betere communicatie. Als maatregel om de 
communicatie verder te verbeteren is besloten dat:
-  persoonlijk contact op wordt genomen met elke
 nieuwe klant na de eerste onderhoudsbeurt en einde  
 van het onderhoudsjaar;

-  er meer wordt geïnvesteerd in het actief houden van  
 appgroepen met vooral de scholen die Rosa Novum
 in onderhoud heeft. Via deze appgroepen wordt de  
 conciërge/directeur geïnformeerd over de planning  
 van het onderhoud;
-  de uitvoerders de klanten een week van te voren
 informeren wanneer het onderhoud staat gepland  
 (onder voorbehoud van weersomstandigheden ea).  

INDICATOREN SOCIALE IMPACT
De meting van de sociale impact leiden we af van onze 
missie. In 2020 hebben we daar indicatoren voor ge-
formuleerd. Ook medewerkerstevredenheid en ziekte-
verzuim zijn als indicator opgenomen, (medewerker-
stevredenheid zien we in deze fase als indicator voor 
betekenisvol werk). Niet alle indicatoren kunnen al ge-
meten worden maar de eerste stappen zijn gezet. Het 
gaat om de volgende indicatoren:

1) Betaalde en duurzame arbeidsplaatsen creëren en  
 werk bieden voor mensen met een arbeidsbeperking.  
 Indicatoren:
•  toename in aantal contracten (bepaald en onbepaald)  
 met 5 mensen per jaar;
•  80% van de mensen heeft een contract van bepaalde  
 of onbepaalde tijd;
•  aantal mensen in sociale detachering

2)Werkenden ontwikkelen –binnen hun vermogen- tot
 breed inzetbare en zelfstandige  onderhouds-
 hoveniers. Indicatoren:
• aantal medewerkers in praktijkleren/met behaalde
  MBO-verklaring;
•  toename aantal (nieuw aangeleerde) taken/
 werkprocessen, vastgelegd in inzetbaarheidsmatrix
  (nog niet meetbaar);
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3) Niet-werkenden, stagiaires en re-integratiekandi-  
 daten helpen ontwikkelen richting een duurzame, 
 betaalde arbeidsplaats. Indicatoren:
•  aantal mensen in trajecten (werkfi t/re-integratie,   
 leer-werk)
•  aantal stagiaires VSO/PRO, BBL Entree, niveau 2

4) Ziekteverzuim
•  Het ziekteverzuimpercentage is 5% of lager;

5) Medewerkerstevredenheid
•  Medewerkers en kandidaten geven hun tevredenheid  
 over het werk bij Rosa Novum minimaal een 8.

BEREIKTE SOCIALE IMPACT
Rosa Novum heeft een start gemaakt met het meten 
van zijn sociale impact aan de hand van vastgestelde 
indicatoren. Ambitie is om ook de ontwikkeling en in-
zetbaarheid van onze medewerkers te kunnen meten 
en de ontwikkeling van de indicatoren over een langere 
periode in beeld te kunnen brengen. In de tabel zijn de 
indicatoren van cijfers over 2022 voorzien.

Totaal aantal werkenden met indicatie, lerenden en re-integrerenden bij Rosa Novum per 31-12 2022

 * sociale detachering vindt plaats vanuit
sociaal werkbedrijf IW4 uit Veenendaal

Betaalde en duurzame arbeidsplaatsen creëren en werk   opmerkingen 
bieden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Indicator toename met 5 2021 2022 Toename/afname  
 contracten (bepaald 
 en onbepaald) 
 per jaar 48 59 11

  Waarvan beschut
 werk 4 8 4

Indicator aantal mensen in    1 medewerker 
 sociale detachering* 3 1 -2 met pensioen;
     uitstroom 1 medewerker

 80% werkenden   69%  grote groei veroorzaakt
 heeft een contract    toename contracten
 van bepaalde tijd;    bepaalde tijd

Werkenden ontwikkelen –binnen hun vermogen- tot
breed inzetbare en zelfstandige  onderhoudshoveniers. 
Indicatoren:

Indicator aantal medewerkers     Een afname met
 met contract in    4 medewerkers tov
 praktijkleren/met    2021
 behaalde MBO-
 verklaring; 11 7

Niet-werkenden, stagiaires en re-integratiekandidaten
helpen ontwikkelen richting een duurzame, betaalde 
arbeidsplaats. Indicatoren:

Indicator aantal mensen in  2021 2022 Toename/afname Beide medewerkers
 trajecten (werkfi t/    hebben in 2022  een
 re-integratie, leer-    contract kunnen
 werk) 3 2 -1 aanvaarden

Indicator aantal stagiaires     3x BBL niveau 2,
 VSO/PRO, BBL     1x BBL niveau 3,
 Entree, niveau 2,    1x VSO/PRO.  
 niveau 3 6 6 0 1x brancheopleiding

Indicator Ziekteverzuim is 5 %     Het ziekteverzuim lag
 of lager 5,8 8,4%   2,6% hoger dan in 2021

Indicator Medewerkers en        Aangevuld met
 kandidaten geven     kwalitatief onderzoek
 hun tevredenheid 
 over het werk bij 
 Rosa Novum 
 minimaal een 8. - 8 7,9
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TOELICHTING
•  Er zijn in 2022 8 mensen nieuw aangenomen. Er zijn  
 2 tijdelijke contracten niet verlengd omdat we de 
 betreffende medewerkers niet goed aan de slag 
 hebben kunnen helpen;
• In 2022 hebben we 4 extra beschutte werkplekken 
 gecreëerd. Het is mooi dat een deel van deze 
 doelgroep in het bedrijfsleven terecht kan en niet 
 afhankelijk is van de sociale werkvoorziening;
•  Er is in 2023 een collega gestart met BBL-niveau 3,  
 een enorme prestatie! Deze collega is om die reden  
 gedetacheerd naar zusterbedrijf Van Ginkel 
 Veenendaal; dit bedrijf kan stages op dit niveau 
 bieden, Rosa Novum doet dat niet;
• Een medewerker die re-integreerde bij Rosa Novum  
 kreeg een contract voor bepaalde tijd;
•  Zeven medewerkers zijn in 2022 gestart met 
 Praktijkleren met MBO-verklaring. Het gaat om 
 collega’s zonder startkwalifi catie, waar het 
 reguliere onderwijs geen goede plek voor biedt. 
 Rosa Novum werkt hierin samen met AOC Aeres   
 Velp;
•  Het ziekteverzuim lag in 2022 met 8,4% fl ink boven  
 het gewenste maximum van 5%, en 2,6% hoger dan  
 in 2021. Er is nader onderzoek gedaan naar de stijging. 
 Er zijn geen bijzondere verklaringen voor gevonden  
 in de werkdruk of arbeidsomstandigheden. 
 De belangrijkste oorzaak ligt bij een toename van de  
 langdurig zieken: twee hebben een chronische 
 ziekte, 4 collega’s werken niet of gedeeltelijk 
 vanwege psychische problematiek.

MEDEWERKERSBETROKKENHEID EN WERKDRUK
De medewerkersbetrokkenheid is in 2022 voor het eerst 
met een digitale vragenlijst gemeten. Er is dus een an-
dere meetmethode gebruikt dan in 2021 en er zijn ook 

andere vragen gesteld. De afwijking van 1/10 tov het ge-
middelde van 2021 zien we dan ook niet als betekenisvol 
(zie tabel). 
Naast de digitale vragenlijst is er aanvullend kwalitatief 
onderzoek gedaan, per ploeg. Dit omdat een aantal vra-
gen, bijvoorbeeld over de zwaarte van het werk, stress 
en de rol van leiding, weinig richting gaven. Enkele inte-
ressante uitkomsten:
•  Alle respondenten zouden anderen het advies geven  
 om bij Rosa Novum te komen werken:
 De belangrijkste redenen hiervoor zijn:  
-  je krijgt ruimte om te leren/ je te ontwikkelen
-  goed sfeer, gezelligheid
-  er is begrip voor je persoonlijke situatie/je krijgt hulp
-  je mag fouten maken, je mag weer opnieuw beginnen 
-  stabiliteit/zekerheid/vaste werktijden
-  afwisselend werk
•  Werken bij Rosa Novum is niet erg stressvol. 
 Je hebt vrijheid, er is veel onderling overleg en er is  
 weinig druk. De collega’s die wel stress ervaren zijn
 de voormannen. Vooral de leidinggevende taken 
 kunnen stress opleveren.
•  Het werk bij Rosa Novum wordt met regelmaat als  
 zwaar ervaren. 
 De meeste collega’s bedoelen daarmee fysiek zwaar  
 werk. Enkele voormannen vinden het vooral 
 mentaal zwaar werk. Deze voormannen krijgen   
 trainingen om zich te ontwikkelen in hun rol 
 (Werk onbeperkt en Krachtige leermeesters).
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FINANCIEEL RESULTAAT 2022
Rosa Novum heeft in 2022, net als in 2021 en 2020, een 
positief fi nancieel resultaat bereikt. Rosa Novum herin-
vesteert de revenuen in de sociale onderneming zelf. 
Hoofddoelen zijn het realiseren van nieuwe, duurzame 
arbeidsplaatsen en het investeren in ontwikkeling en 
opleiding. In 2022 is zo’n �30.000 geïnvesteerd in prak-
tijkleren met MBO-verklaring. De hoop is dat ongeveer 
de helft daarvan terugkomt via aangevraagde subsidie. 
Het gaat vooral om ontwikkelkosten en begeleidings-
uren die per week gemaakt worden door de daarvoor 
vrijgestelde praktijkbegeleider om onze collega’s het 
hoveniersvak te leren.

COMMUNICATIE
Rosa Novum is een bedrijf met een verhaal. Dat verhaal 
delen we graag omdat we denken dat dit bijdraagt aan 
de acceptatie van mensen met een arbeidsbeperking in 
het bedrijfsleven. Dit doen we via onze sociale media-
kanalen (Facebook en Linkedin), door deelname aan ini-
tiatieven van WSP’s, via presentaties op verzoek en via 
(regionale) media. Volg ons via LinkedIn/Rosa Novum 
of Facebook/Rosa Novum of bekijk onze website: www.
rosanovum.nl

NETWERKEN  EN SAMENWERKINGSVERBANDEN
Rosa Novum deelt zijn kennis en ervaring met andere 
werkgevers. Dat doen we in diverse netwerken waaron-
der het Werkgeverspanel van het Werkgevers Service-
punt regio Foodvalley, werkgeversnetwerk ION, de pilot 
Praktijkleren regio Foodvalley, en de projectgroep psy-
chische kwetsbaarheid van de Normaalste Zaak. 
Interessant om in dit kader te vermelden is de nieuwe 
samenwerking met de Dimence groep in Deventer. Rosa 
Novum en Van Ginkel Oost-Nederland begeleiden 
cliënten die meewerken aan het groenonderhoud op het 

terrein van Dimence. Het concept van praktijkleren 
wordt hiervoor gebuikt. Zo bereiken we samen impact: 
de cliënten van Dimence leren een vak en maken stap-
pen richting betaalde arbeid!

CONCLUSIE EN VOLGENDE STAPPEN
Rosa Novum heeft een goed sociaal en fi nancieel 2022 
achter de rug. De beoogde groei van minimaal 5 mede-
werkers per jaar wordt ruimschoots gehaald (11 in 2022). 
Vanaf 2022 kunnen dat ook kwetsbare werkenden zon-
der formele indicatie zijn zoals vluchtelingen of mensen 
met psychische problematiek zonder doelgroepregis-
tratie of Wajong. Ook wordt er onverminderd opgeleid 
en ontwikkeld. Bovendien zijn ook de klanten tevreden. 
We zijn en hebben het conform onze pay off goed voor 
elkaar. 

De oriëntatie op mogelijke nieuwe vestigingen gaat on-
verminderd voort. Er is nog geen nieuwe locatie gevon-
den. We zijn op zoekt naar mogelijkheden in de regio’s 
Amsterdam/’t Gooi en Arnhem/Apeldoorn/Deventer. 
Daarover hopelijk meer in het jaarverslag van 2023.
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Postbus 11, 3900AA  Veenendaal
T: 0318 - 42 30 30   M: info@rosanovum.nl   www.rosanovum.nl 

Rosa Novum B.V.


