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Patrick
“Mijn vriendin en ik zijn sinds
een jaar uit elkaar. Samen
hebben we drie kinderen.
Gelukkig kan ik heel goed
overweg met mijn ex en haar
nieuwe vriend. We zijn zelfs
samen op vakantie geweest.
Voorlopig woon ik bij een
vriend, maar ik ben bezig met
een eigen huis, zodat de
kinderen ook weer bij mij
kunnen komen.”

In de gemeenten waar Kwadraad al langer
Maatschappelijk Werk levert is in 2016 volop verder
gewerkt aan de doorontwikkeling van het sociaal
domein. Overal kregen de sociale/wijk teams en de
jeugdteams meer vorm en is in meer of mindere mate
een ontschotte werkpraktijk tot ontwikkeling gebracht.
In alle 45 gemeenten is het maatschappelijk werk van
Kwadraad een kernpartner in deze ontwikkeling.
De diverse samenwerkingsverbanden en entiteiten
waarin Kwadraad participeert zijn in 2016 vol gas
doorgegaan met hun innovatieve ontwikkeling. Tom in
de Buurt, Voortouw, Delft voor Elkaar, de Coöperatie
JGT Holland Rijnland, Eilandkracht en de Driemaster
lieten allemaal in 2016 een positieve ontwikkeling zien.
Ze laten zien hoe partnering in de praktijk werkt.
Natuurlijk zagen we in 2016 ook interessante verschillen
tussen gemeenten. In gemeenten waar de sociale- en
jeugdteams breed zijn samengesteld (van welzijn tot en
met gespecialiseerde zorg) lijkt ontschotting en
innovatie het best tot zijn recht te komen. Zeker als
gemeenten ruim baan geven aan de algemene
voorzieningen en de toegang tot de
maatwerkvoorzieningen beperkt houden.
In andere gemeenten is het profiel van de sociale teams
smal: sterk op alleen welzijn gericht of op alleen
complexe casuïstiek, waardoor in beide gevallen de
verbinding tussen zorg en welzijn moeilijker tot stand
komt en weer nieuwe schotten gaan ontstaan. Ook
verschillen gemeenten in hoe ze hun regierol oppakken:
steeds meer gemeenten richten zich op de regie op
maatschappelijke opgaven en resultaten. Die
ontwikkeling juicht Kwadraad toe. Een flink aantal
gemeenten kiest er echter nog voor om directe
sturing op de operaties te houden.

We zijn op 1 januari 2016 gestart in 16 nieuwe
gemeenten als gevolg van de overname van het
maatschappelijk werk van Careyn. De overname
was in 2015 goed voorbereid, onder meer met
een intensief professionaliseringstraject van de
maatschappelijk werkers en betrokkenheid bij de
contractbesprekingen met de desbetreffende
gemeente. De overgang naar Kwadraad is zeer
naar tevredenheid verlopen. In een groot aantal
gemeenten heeft de overgang naar Kwadraad
geleid tot een nieuwe impuls van het
maatschappelijk werk in het sociaal domein van
deze gemeenten.
Lees meer over de overname

René Verkuylen,
bestuurder
“Professionals krijgen
ruimte en vertrouwen
zodat ze maximaal
hun verantwoordelijkheid kunnen nemen
om met inwoners in
wijken en buurten te
doen wat nodig is.”

Markant voor 2016 is het eigen
veranderingsproces van Kwadraad zelf geweest.
We zijn vanaf 1 januari gestart met een eigen
transformatie naar een nieuwe manier van
organiseren; ‘loslaten is beter vasthouden’.
We hebben de hiërarchische structuur en de
managers ‘afgeschaft’ en zijn een gezamenlijk
leerproces ingegaan waarbij opgaven en talenten
centraal staan. De harde return op 1 januari
veroorzaakte deining, maar aan het einde van het
jaar zijn we trots en tevreden over de weg die we
zijn ingeslagen. Doel is om professionals ruimte en
vertrouwen te geven zodat ze maximaal hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen om met
inwoners in wijken en buurten te doen wat nodig
is.

Kwadraad heeft in 2016 stappen gezet om het
institutionele jasje uit te doen en zich te
ontwikkelen tot een thuis voor alle medewerkers.
Een thuis waarin structuur en positie niet langer
leidend is, maar opgave en talent en dat hen in al
die verschillende sociale- en jeugdteams, in al die
verschillende gemeenten, met al die verschillende
partners vooral faciliteert in het leveren van goed
maatschappelijk werk. Want daarmee maken ze
dagelijks voor inwoners het verschil.
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Het veranderingsproces binnen Kwadraad heeft er voor gezorgd dat de
kernwaarden van goed maatschappelijk werk weer centraal zijn komen te staan:

Deze kernwaarden nestelen zich meer en meer in het DNA van Kwadraad en
geven richting aan de vele keuzes die iedereen binnen Kwadraad in het
veranderend sociaal domein te maken heeft. De waarden zijn de basis voor dit
Jaarbeeld.
Dominique
“Een paar jaar
geleden ben ik
gescheiden.
Mijn dochter
en ik hebben
geen contact
meer met mijn
ex. Inmiddels
heb ik alles
weer op orde
en woon ik
samen met
mijn dochter.
Samen zijn we
best gelukkig.”

Maatschappelijk werk: een geweldig vakgebied
“Ik heb een prachtig beroep gekozen. Iedere dag mag ik mensen met problemen
helpen door hen te activeren, te motiveren en hun eigen kracht te laten
ontdekken. Of het nu gaat om relatieproblemen, schulden, huiselijk geweld of de
opvoeding van kinderen; ik help de cliënt om zelf oplossingen te vinden voor
problemen.
Mijn werk draait om het stellen van de juiste vragen. Vragen die de cliënt aan
het denken zetten. De cliënt mag zelf leren ontdekken wat er nodig is, welke
doelen wil hij wil behalen en hoe hij deze kan realiseren? Die vragen vormen
het hulpverleningsplan. Het oplossen van problemen doet de cliënt zelf. We
creëren meer eigenaarschap door de cliënt te activeren en goed te
ondersteunen. Niet meer ‘pamperen’ of problemen voor hen oplossen, maar
mensen zelfredzaam maken.
Lees het hele artikel van Arnand

Arnand Groeneweg,
maatschappelijk werker
“Het ‘pamperen’ van cliënten is
niet meer van deze tijd.“
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Het belang van een goed netwerk
We zien de maatschappij veranderen. Langzaam ontstaat er een betere
verbinding tussen mensen die zorg nodig hebben en de maatschappij. Maar die
verbinding ontstaat (te) langzaam. Er wordt vaak gedacht dat het moeilijk of
onmogelijk is om duurzame en eenvoudige oplossingen te vinden voor
problematiek.
Oplossingen liggen vaak dichtbij
Zoals in het geval van een tienjarige jongen met een ernstige angststoornis.
Deze jongen durft niet alleen naar school te fietsen. Hij krijgt een goede
psychotherapeutische behandeling van een psychiater, maar deze arts gaat niet
over het naar school brengen. Als oplossing werd er een dure begeleider
ingeschakeld die de jongen iedere dag naar school begeleidt, terwijl een aantal
ouders in de straat hun kinderen om de beurt naar school rijden. Door de
buitenstaander te vervangen met mensen uit zijn eigen netwerk hoeft de
jongen niet meer door een vreemde naar school te worden gebracht.

“Ik heb jaren geleden
in Iran de oorlog
meegemaakt en heel
veel mensen
achtergelaten en
verloren. Het is fijn
om daar over te
kunnen praten met
lotgenoten.”

Lees het hele artikel van Elke

Elkaar helpen met het rouwproces bij lotgenotengroep Bakje Troost
“Soms maken mensen in je omgeving goedbedoelde opmerkingen als: “Het is al
twee jaar geleden dat je man is overleden. Ga door met je leven. Dit soort
adviezen slaan de plank compleet mis. Daarom is het vaak fijner om met
lotgenoten te praten. Hen hoef je namelijk niet uit te leggen hoe je je voelt.”
Elke Louwers,
programmamanager
“Soms zijn problemen makkelijker
opgelost dan je denkt.”

Joke Spannenburg is gespreksleider bij de lotgenotengroep Bakje Troost. “We
helpen elkaar met het rouwproces door te praten over situaties, emoties en
ervaringen.
Ik ben door mijn maatschappelijk werker gevraagd om als vrijwilliger en
ervaringsdeskundige de gespreksleider te worden van de lotgenotengroep
voor verlies & rouw in Leiden.”
Lees het hele artikel over de lotgenotengroep
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Coöperatie JGT Holland Rijnland opgericht
Mevrouw Kerk
“Ik heb jarenlang
gezinnen ondersteund
met vrijwilligerswerk.
Ik vind het
vanzelfsprekend om
mensen te helpen,
juist omdat ik het zelf
ook niet makkelijk heb
gehad.”

Op 9 februari 2016 hebben negen zorginstellingen de Coöperatie JGT Holland
Rijnland opgericht. Hierin is de samenwerking die al sinds januari 2015 in de
Jeugd- & Gezinsteams binnen Holland Rijnland bestaat verder geformaliseerd.
Jeugd- & Gezinsteams
De Jeugd- en Gezinsteams die in de 13 gemeenten van Holland Rijnland
werkzaam zijn, bieden hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen bij
vragen en problemen over opvoeden en opgroeien. Zij werken vanuit het
Centrum voor Jeugd en Gezin en werken samen met de lokale voorzieningen en
de specialistische jeugdhulp.
Lees het hele artikel over Jeugd- en Opvoedhulp in Holland Rijnland

Het wijkeethuis: voor en door de wijk
“Een bijzonder initiatief, dat mensen verbindt.” Dat vinden Anjo (De Klup) en Ali
(vrijwilliger) van het Wijkeethuis in Gouda Oost.
Het eethuis heeft als uitgangspunt dat samen eten mensen verbindt. Iedereen die
met andere mensen (met of zonder beperking) wil koken is welkom zich aan te
melden bij de Klup. Alle kookbenodigdheden zijn er en alle ingrediënten worden
door de groepen zelf ingekocht. Anjo is werkzaam bij de Klup en is
verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van het Wijkeethuis.
Voor en door de wijk
“Het wijkeethuis is voor en door de wijk. Dat vind ik er ontzettend leuk aan. De
vrijwilligers komen uit de buurt en willen iets bijdragen aan hun wijk. We
werken met een vast team. Dat team bestaat uit buurtbewoners en mensen
met een verstandelijke beperking. Binnen een paar weken is er een hecht team
ontstaan. De bezoekers reageren erg positief op het initiatief en nemen
geregeld nieuwe mensen mee. Steeds meer wijkbewoners weten het eethuis te
vinden en inmiddels zijn we vaak volgeboekt.”

Rita de Jager,
maatschappelijk werker
Jeugd en Gezin
“Door samen te werken met
collega's van andere
organisaties vanuit één
kantoor leer ik heel veel en
krijgt de cliënt zonder
omwegen de juiste hulp.”

Lees het hele artikel over het wijkeethuis in Gouda
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Kwadraad is partner in Tom in de buurt
Tom is zorg en welzijn in de buurt; een verhaal uit de praktijk
In een Tom samen Sterk groep zaten twee deelnemers met een identiek
probleem, dat wisten de klanten niet van elkaar omdat je nu eenmaal alleen
datgene vertelt wat je wilt en aan kunt. De ene vrouw wilde haar grootste
probleem aanpakken, zij wilde haar isolement doorbreken en nieuwe duurzame
relaties opbouwen. Zij heeft echter ook een gokverslaving waarvoor zij zich
enorm schaamt, dat wilde zij niet in de groep delen. De tweede deelnemer had
een gokverslaving gehad en was ook nog eens heel eenzaam geweest.

Zij had deze beide problemen overwonnen en kwam nu met de hulpvraag om
haar partner te kunnen stimuleren om zijn isolement te doorbreken.
Het was in deze casus bijzonder verassend om te zien hoe de ene klant de andere
kon helpen door eigen ervaringen te delen en concrete tips te geven. De
geïsoleerde vrouw met een gokverslaving dacht: " Wat zij kan, moet ik toch ook
proberen". Stapje voor stapje heeft zij mooie vorderingen in haar doel gemaakt en
kreeg zij complimenten van groepsgenoten. Bij de evaluatie van de training sprak
zij over een boost voor haar eigen zelfbeeld. De klant die kwam om haar partner
te leren stimuleren om het huis uit te gaan, heeft twee personen op weg
geholpen, haar eigen partner en een groepsgenoot. Dit is de kracht van de
methodiek die gehanteerd wordt binnen Tom Samen Sterk.
Over het succes van Tom in de buurt

TALENT
ONDERSTEUNING
MEEDOEN
Zorg en welzijn in de buurt
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Jos
“Ik heb kanker.
Ik blij met alles
wat ik nog kan,
zoals lekker
werken in mijn
moestuin.”

In november 2016 zijn er opnames gemaakt voor de officiële corporate video. De video geeft een beeld
van wat Kwadraad is en doet en wie kunnen dat beter vertellen dan onze eigen klanten?
Rinus vertelt hoe hij het leven weer oppakt nadat zijn vrouw na 65 jaar huwelijk overleed. Sem van 12 jaar
deed mee aan een spel- en praatgroep voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn en vond het fijn te
merken dat hij niet de enige was in zo’n situatie. En dan hebben we nog Agnes, die na een zware periode
door schulden en huisvestingsproblemen alles weer op de rit aan het krijgen is. Allemaal prachtige mensen
met een bijzonder, maar tevens voor velen herkenbaar verhaal.
Bekijk de video

Persoonlijk en herkenbaar

Veel aandacht voor privacy

Op 3 mei 2016 lanceerde Kwadraad haar vernieuwde
website. De ‘look and feel’ bleef in tact, maar er werd
een verbeterslag gemaakt in de structuur en de
beeldtaal werd geüpgraded.

In 2016 is er extra veel aandacht geweest voor privacy. Privacy staat altijd hoog op onze agenda, maar met
de komst van steeds meer verschillende samenwerkingsverbanden en met de
nieuwe wet Meldplicht Datalekken hebben we veel zaken intern onder
de loep genomen. Want wanneer mag je persoonsgegevens van cliënten
uitwisselen en wanneer niet? Op welke manier doe je dat dan en met doel?
Wat doe je wanneer een medewerker zijn telefoon of laptop verliest? En hoe
veilig hebben we onze digitale systemen ingericht of uitbesteed? Al deze
onderwerpen hebben met privacy te maken en raken onze cliënten en onze
medewerkers, direct of indirect. Op verschillende niveaus en met
verschillende impact, dat wel. Maar we willen het allemaal goed geregeld
hebben en dat staat voorop bij Kwadraad.

Waar eerder de nadruk werd gelegd op het gebruik
van illustraties en iconen, is nu fotografie verwerkt.
Door middel van foto’s van mensen, maken we ons
werk, onze klanten en ons vakgebied beter zichtbaar
en herkenbaar. We kiezen voor een persoonlijke
uitstraling die past bij onze plek in de maatschappij.
Iedereen loopt wel eens tegen bepaalde problemen
aan. Wij vinden normalisering belangrijk en laten
daarom op onze vernieuwde site échte mensen met
échte verhalen zien. De mensen en hun verhalen
komen ook terug in dit Jaarbeeld.

Meer van Rebecca over kwaliteit
bij Kwadraad;
“Kwaliteit, die bepalen we samen”

Rebecca Letsch, kwaliteitsadviseur
“Wat doe je als een medewerker zijn
telefoon of laptop verliest?”

Neem een kijkje op onze website
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Werkgebied Kwadraad
Kwadraad is actief in 45 gemeenten
in Zuid-Holland en Utrecht West

Medewerkers in dienst (per 01.01.2017)
• 430
• 118 uitzendkrachten, gedetacheerden en
vrijwilligers
Omzet
28 miljoen euro
Top 5 voorkomende problematieken binnen
onze thema’s
1. Geld & Werk
2. Gezin & Opvoeding
3. Relatie & Huwelijk
4. Ruzie & Geweld
5. Rouw & Verlies
Online
Bezoekers website
129.076
Chatbezoeken
245
Online testen (in totaal) 49.196 Eenzaamheid
10.103 Assertiviteit
7.034 Faalangst

Postbus 440 - 2800 AK GOUDA
T 088 900 4000
www.kwadraad.nl
communicatie@kwadraad.nl
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