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De vele samenwerkingsverbanden waarin Kwadraad 
participeert verstevigden in 2017 hun positie. In 
Gouda is door de coöperatie Voortouw gewerkt aan 
integratie met Jeugd naar 0-100 sociaal teams, in 
Leiden is de coöperatie SWT opgericht, en Tom in de 
Buurt en Delft voor Elkaar kregen beide perspectief 
op een waarschijnlijke verlenging van de opdracht 
voor de komende jaren. En we zien dat steeds meer 
gemeenten een appèl doen op Kwadraad en haar 
partners om de handen in elkaar te slaan en 
gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de 
vernieuwing van het sociaal domein. We zijn in 2017 
volop blijven partneren. 
 
 

 
  

 

In onze wijken, buurten en kernen van onze 
gemeenten werden voortvarend vervolgstappen 
gezet in het proces naar transformatie. Of beter 
gezegd: in de overstap van transitie naar 
transformatie. Want daar waar we in 2016 
verwachtten en hoopten dat de echte transformatie 
zich in 2017 nu eindelijk volop zou manifesteren, liet 
het afgelopen jaar zien dat echt anders (durven) 
werken wezenlijk tijd vraagt. We hebben 
desalniettemin goede stappen gezet. De sociale 
teams, wijkteams, jeugdteams werden steeds beter 
gevonden. Sterker nog: over de hele linie was de 
werkdruk hoog. Zo hoog dat hier en daar herijking 
nodig was op waar een sociaal team nu wel en niet 
van is. De meerwaarde van maatschappelijk werk in 
deze teams wordt gelukkig goed gezien. 
 
 

 

 

We zijn trots dat we in 2017 Mariska Overgaag als 

Sociaal Werker van het jaar binnen onze geledingen 

hebben. Op pagina 3 van dit Jaarbeeld staan we hier 

nog even bij stil.   

 

 

 
 
In diverse gemeenten zijn ook aansprekende 
initiatieven genomen door onze professionals. Met 
name op het gebied van preventieve 
schuldhulpverlening en armoedebestrijding, rond 
(v)echtscheidingen en statushouders.  
In onze terugblik mag niet onvermeld blijven dat 
Kwadraad als partner in de coalitie GO! voor Jeugd 
de innovatieve aanbesteding in Alphen en Kaag & 
Braassem heeft gekregen. In 2017 is druk kwartier 
gemaakt om op  1 januari 2018 te starten. Al met al 
liet 2017 voor Kwadraad een bescheiden groei zien. 
 

 

René Verkuylen, bestuurder  
“Waar we in 2016 verwachtten en hoopten dat de echte transformatie zich in 2017 nu 
eindelijk volop zou manifesteren, liet het afgelopen jaar zien dat echt anders (durven) 
werken wezenlijk tijd vraagt.” 
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Nieuw organiseren 
Het tweede jaar van het veranderingsproces naar nieuw organiseren liet duidelijk 
zien dat het werken zonder klassieke managementstructuur en het echt anders 
organiseren niet zomaar een kwestie is van ‘gewoon doen, leren en verbeteren’. 
Het bleek een lastige opgave voor ons allen. Na de zomer van 2017 hebben we het 
veranderingsproces naar zelforganisatie daarom Kwadraadbreed geëvalueerd met 
vragenlijstonderzoek en aansluitende panelgesprekken met medewerkers. En er is 
vervolgens goed gereflecteerd op wat ons te doen staat. Belangrijkste conclusie uit 
de evaluatie is dat een grote meerderheid van de Kwadraadmedewerkers de visie 
van Kwadraad op waar we met goed maatschappelijk werk voor staan deelt en de 
koers steunt. Velen zijn blij met de ruimte en vertrouwen dat Kwadraad hen geeft 
om te hun werk lokaal zelf in te vullen. Er ligt dus een mooi fundament. 
 

Werk  aan de winkel 
De evaluatie maakte echter ook duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. 
Concreet betere service voor Kwadraadmedewerkers, meer communicatie en 
praktische duidelijkheid over hindernissen die men in de zoektocht naar 
zelforganisatie ondervindt. 
 
Het verschil maken voor inwoners in wijken en buurten 
We hebben die handschoen in 2017 opgepakt en zullen daar in 2018 mee 
doorgaan. We geloven nog steeds dat ontschot werken in het sociaal domein ook 
een echt andere manier van organiseren vraagt en dat Kwadraad daarin een 
uitdagende weg is ingeslagen. Het verschil maken voor inwoners in wijken en 
buurten, doen wat nodig is en professionals het vertrouwen en de ruimte geven 
om die opgave met goed maatschappelijk werk dagelijks waar te maken.  
Daar staan we voor! 
 
René Verkuylen, bestuurder 

 

 

  

 

 
Medewerker Mariska Overgaag is in maart tijdens de Dag van de Sociaal 
Werker verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2017. De jury roemde onder 
meer haar inzet en doorzettingsvermogen bij het opzetten van Meldpunt EMMA, 
dat mensen ondersteunt (in Zoetermeer) met schulden in een zo vroeg mogelijk 
stadium.   
 
In 2017 is Mariska opgetreden als ambassadeur voor het mooie beroep van 
sociaal werker. Haar doel is Nederland te inspireren om meer in te zetten op 
preventie en vroegsignalering. 
 
Initiatief 
De verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2017 is een initiatief van FNV Zorg en 
Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en Sociaal Werk Nederland. De verkiezing wordt 
georganiseerd door arbeidsmarktorganisatie FCB, in samenwerking met 
mediaplatform Zorg + Welzijn. 
 
Lees het interview met Mariska over haar titel in het Vakblad Sociaal Werk  

Mariska Overgaag,  
maatschappelijk werker 
“Gemeentes moeten echt 
inzetten op vroegsignalering.  
Je bespaart zo veel ellende,  
zo veel kosten achteraf en 
heel veel persoonlijk leed.” 
 

http://www.zorgwelzijncongressen.nl/sociaalwerker
http://www.zorgwelzijncongressen.nl/sociaalwerker
https://www.zorgwelzijn.nl/Home/Nieuws/2017/3/Mariska-Overgaag-is-Sociaal-Werker-van-het-Jaar/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/meldpunt-emma/
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/
https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/
https://www.sociaalwerknederland.nl/
https://www.fcb.nl/
https://www.zorgwelzijn.nl/Home/
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2018/01/Interview-Mariska-Overgaag.pdf
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Goed maatschappelijk werk centraal 
De plaat op de volgende pagina vertelt het verhaal van Kwadraad zoals we het 
voor ogen hebben. Kwadraad is geen ommuurd instituut maar een 
netwerkorganisatie in een divers landschap van het sociaal domein. Een 
organisatie waar we de kernwaarden van Goed Maatschappelijk Werk centraal 
stellen. We bieden maatwerk omdat we voor inwoners in steden, wijken, 
buurten en dorpskernen dagelijks het verschil willen maken en hun vragen nu 
eenmaal verschillen. Ook onze opdrachtgevers willen maatwerk voor hun eigen 
gemeente.  
 
Eigenaar van het werk 
Omdat we eigenaarschap van inwoners willen versterken, vinden we het 
belangrijk dat onze professionals zich maximaal eigenaar voelen van hun werk. 
Kwadraad geeft ze de ruimte en het vertrouwen om naar eigen inzicht goed 
maatschappelijk werk te leveren. Daarom werken de teams zoveel mogelijk 
zelforganiserend. Ze hebben de ruimte om zelf te beslissen over de zaken die 
hun dienstverlening direct raken. We hebben duidelijke kaders, de Big 5, die de 
ruimte bepalen waarbinnen teams zelforganiserend zijn. We houden ons aan die 
kaders, bewaken dat ze nageleefd worden en spreken elkaar erop aan als dat 
niet zo is. 
 
 

 
 

Werken met opgaven en talenten 
We werken opgavegericht en organiseren de talenten die nodig zijn om de 
opgave te realiseren. De opgave uit de markt - de klantwaarde die we voor 
inwoners en gemeenten realiseren en de belangrijke rol die onze professionals 
daarin hebben - is altijd leidend. Iedereen die niet in de uitvoering werkt, is 
daaraan dienend. Dienend door er te zijn, door te helpen, te informeren, mee te 
denken, te adviseren, te begeleiden en richting en inspiratie te geven. En waar 
nodig rugdekking te bieden en verantwoordelijkheid te nemen voor besluiten die 
de reikwijdte van het team overstijgen en het belang van Kwadraad als geheel 
raken. 
 
Kwadraad is altijd een thuis 
Of het nu ‘thuiswonende’-, op ‘kamers’- of ‘uitwonende’ medewerkers betreft,   
Kwadraad is altijd een thuis. Kwadraad heeft aan haar medewerkers altijd wat te 
bieden als het gaat om het sterk houden van goed maatschappelijk werk. Dat 
kan alleen als we verbonden blijven en iedereen daaraan bijdraagt. Door elkaar 
te ontmoeten, te halen en te brengen, te vragen, te inspireren, elkaar aan te 
spreken en te leren. We ontmoeten elkaar in teams en aan tafels. K24 is er om 
de onderlinge verbondenheid te faciliteren.  
 
Onze koers 
De plaat hierna verbeeldt het verhaal van Kwadraad waar we voor willen staan 
en zoals het in de praktijk steeds verder vorm moet krijgen. Eigenlijk zit ‘alles’ 
erin. De opgave is de plaat in 2018 verder tot leven te brengen en levend te 
houden. Dat doen we door er acties aan te verbinden, door er mee aan het werk 
te gaan en – beter dan voorheen – elkaar bij de les te houden over de voortgang. 

Cobi 
telefoniste 

Ismael 
sociaal raadsman Bianca 

accounthouder 

Bart 
maatschappelijk 
werker 

Fatima 
maatschappelijk 
werker 
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De afgelopen jaren kopen steeds meer gemeenten maatschappelijk werk in op 
contract. Het is voor maatschappelijk werkers daardoor belangrijker geworden 
om de geleverde werkzaamheden te verantwoorden. Elke Louwers houdt zich 
als programmamanager marktontwikkeling continu bezig met dit soort 
vraagstukken. 
 
Gemeenten stellen bedragen beschikbaar om hun bewoners met bepaalde zaken 
te helpen, bijvoorbeeld met behulp van maatschappelijk werk. Het geld is bedoeld 
om de situatie van een persoon of wijk te verbeteren. Om het effect van 
maatschappelijk werk aan de gemeente te tonen en te verantwoorden moet de 
toegevoegde waarde worden geregistreerd en geanalyseerd. Maar niet alleen de 
cijfers zijn belangrijk, ook het verhaal achter die cijfers.  Cijfers geven slechts een 
globaal beeld en betekenen op zichzelf weinig als er geen duiding bij wordt 
gegeven. Uiteraard vinden we het bij Kwadraad heel belangrijk om goed te 
meten, maar we willen meer weten dan enkel het cijfer. 
 
Lees het hele artikel van Elke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opa’s en oma’s in de opvoeding  
 

Veel grootouders spelen een belangrijke rol in de opvoeding van hun 
kleinkinderen. Ze vangen vaak de kinderen op wanneer ouders aan het 
werk zijn. Maar opa’s en oma’s zitten vaak met allerlei vragen rondom 
bijvoorbeeld opvoeding en digitalisering. Collega Floor van den Berg werkt 
bij de Driemaster, een aanbestedingsopdracht in de gemeente Kaag en 
Braassem, en vertelt over de rol van grootouders en de gratis webinar. 
 
“Ik had er nooit zo over na gedacht, maar eigenlijk was een vraag van een 
opa een hele logische. Veel grootouders spelen een belangrijke rol in de 
opvoeding van hun kleinkinderen. Wanneer ouders aan het werk zijn gaan 
de kinderen naar opa en oma of dit wordt afgewisseld met de kinderopvang. 
Maar hoe spelen we als welzijnsorganisaties op in? Wat kunnen wij voor hen 
betekenen en wat zijn de vragen van deze grootouders?” 
 
Lees het hele artikel van Floor  
 
Lees het artikel over het webinar voor opa’s en oma’s  

Elke Louwers,  programmamanager 
“Creactief zijn, meedenken, puzzelen, 
brainstormen en het verbinden van mensen 
aan elkaar; daarin zit de toegevoegde 
waarde van de maatschappelijk werker” 

Moet je als opa en oma 
alles maar slikken of mag 
je je er best een beetje 
mee bemoeien? 

https://www.kwadraad.nl/nieuws/de-toegevoegde-waarde-van-maatschappelijk-werk/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/opas-en-omas-opvoeding/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/webinar-voor-opas-en-omas/
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Ans Grijsen is maatschappelijk werker in Stichtse Vecht. Zij heeft daar, samen 
met de bewoners uit de gemeente Stichtse Vecht, de groep ’Leuke dingen doen’ 
opgericht.   
 
Hoe is de groep “Leuke dingen doen” tot stand gekomen? 
“Ik had contact met twee cliënten die meer wilden beleven. Als je alleen bent, 
bijvoorbeeld door het overlijden van je partner, kan het lastig zijn om er op uit te 
gaan. Als je naar de film wilt, is het ook gezellig als er een keer iemand mee gaat. 
Ik ben met deze twee vrouwen in gesprek gegaan om te kijken waar zij precies 
behoefte aan hadden. 
Ze zagen het wel zitten om samen iets te doen, maar vonden ook dat er meer 
mensen bij moesten komen. Met een grotere groep heb je een andere 
dynamiek en meer interesses bij elkaar. De dames gaven aan het wel fijn te 
vinden als ik, als maatschappelijk werker, erbij betrokken was.” 
 
Lees hier het hele interview met Ans  

 

 
 
Kwadraad wil de hulp aan mensen met ingewikkelde problemen die niet snel 
op te lossen zijn verbeteren. Daarvoor is contact gezocht met mensen die zo’n 
moeilijke periode met ingewikkelde problemen achter de rug hebben. Én met 
mensen die dit van dichtbij, in hun naaste omgeving, hebben meegemaakt. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

We willen onze ideeën en gedachten over wat kan werken bij ingewikkelde 
problemen toetsen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de nieuwe aanpak die we 
vanuit Kwadraad ontwikkelen goed aansluit bij wat er in de praktijk nodig is. 
 
Lees de oproep ‘We need you’   

Opbrengst oproep 
Acht mensen deelden in interviews hun ervaringen met Kwadraad. Een aantal 
personen wilden Kwadraad zelfs nog verder helpen en namen deel aan twee 
werksessies ‘Niemand tussen wal en schip’ die Kwadraad organiseerde. Met 
ervaringsdeskundigen, opdrachtgevers van gemeenten en maatschappelijk 
werkers brachten we ervaringen en expertise samen. Het bracht Kwadraad 
belangrijke bouwstenen waarmee we een eerste uitvoerbare aanpak mee 
konden maken voor mensen met ingewikkelde problemen.  
 

 

Ans Grijsen,  
maatschappelijk werker  
in Stichtse Vecht    
“Ik ben erbij om het contact 
leggen met nieuwe mensen 
te vereenvoudigen en de 
groep soms een extra duwtje 
in de rug te geven”.  

https://www.kwadraad.nl/waar-vind-ik-kwadraad/stichtse-vecht/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/samen-leuke-dingen-stichtse-vecht/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/hulp-bij-nieuwe-aanpak/
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Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem gunt het samenwerkingsverband GO! 
voorjeugd  de jeugdhulp.  
 
De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem brengen de organisatie 
en uitvoering van jeugdhulp in hun gemeenten in de periode 2018–2021 onder bij 
het samenwerkingsverband waar Kwadraad deel van uitmaakt. Dit 
samenwerkingsverband GO! voor jeugd bestaat uit een combinatie van 
voornamelijk lokaal gewortelde partijen. De hoofdaannemers zijn Cardea, Curium, 
Gemiva-SVG Groep, Horizon, Ipse de Bruggen, Kwadraad, de Opvoedpoli, Curium 
en Prodeba. In combinatie met een grote verscheidenheid aan onderaannemers 
zorgt GO!voorjeugd voor een breed scala aan hulpverlening. 
 
Lees hier het persbericht over de gunning van de aanbesteding

 
 
 

 

 

 
GO! voor jeugd wil schotten afbreken, samenwerken en vooral alle kinderen, 
jongeren en gezinnen die het nodig hebben jeugdhulp bieden. 
 
Kinderen of jongeren hebben soms problemen thuis, op school of met vrienden. 
Dat kan komen door bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of 
psychiatrische klachten. Ook een handicap, een chronische ziekte of een andere 
beperking kan de oorzaak zijn. GO! voor jeugd onderzoekt samen met het kind 
of de jongere en het gezin wat de beste oplossing is en wie daarbij een rol 
kunnen spelen. Vaak is dat een combinatie van mensen uit het eigen netwerk 
met hulpverleners uit het netwerk van GO! voor jeugd. 
 
Lees het hele artikel over de start van GO! voor jeugd  

 

Grip en Glans; het leven leuker maken 
Veel mensen voelen zich wel eens eenzaam. Maar wanneer je je te lang eenzaam 
voelt kan dat voor allerlei problemen zorgen.  Het maatschappelijk werk gaat vaak 
op huisbezoek bij mensen en dan wordt gesignaleerd dat er veel mensen hulp 
kunnen gebruiken rondom eenzaamheid.    
Lees alles over de training Grip en Glans   
 

Kwijtscheldingsbijeenkomsten 

Ieder jaar rond februari krijgen mensen de gemeentelijke belastingen binnen. 
Wanneer je een laag inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor 
kwijtschelding. Uiteraard moeten hier wel formulieren voor worden ingevuld.  
Daarom zijn we gestart met het organiseren van een bijeenkomst waar mensen 
naartoe komen om de formulieren samen in te vullen.  
Lees alles over de Kwijtscheldingsbijeenkomsten   
 

Training: Plezier op school (zomercursus)  

Voor veel kinderen is de drempel naar de middelbare school groot. We willen  
die drempel verlagen en hen met  
zelfvertrouwen aan het nieuwe  
avontuur laten beginnen. 
Lees alles over de traing   
‘Klaar voor de middelbare school’  
 

Anne van Eijken,  
schoolmaatschappelijk werker  
in Goeree-Overflakkee en verzorgt de 
training Plezier op school 
“Het is belangrijk dat kinderen de juiste 
vaardigheden hebben om geen valse 
start te maken op de middelbare school”.  

https://www.kwadraad.nl/nieuws/samenwerkingsverband-govoorjeugd-jeugd-krijgt-jeugdhulp-alphen-aan-rijn-en-kaag-braassem-definitief-gegund/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/samenwerkingsverband-govoorjeugd-jeugd-krijgt-jeugdhulp-alphen-aan-rijn-en-kaag-braassem-definitief-gegund/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/go-voor-jeugd-start-nieuwe-aanpak-jeugdhulp/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/training-tegen-eenzaamheid/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/kwijtscheldingsbijeenkomsten-hellevoetsluis/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/klaar-middelbare-school/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/klaar-middelbare-school/
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Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Sinds mei 2016 is de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 
kracht. Dit betekent dat overal in de Europese Unie dezelfde privacy wetgeving geldt. 
Voor de meeste landen in de EU houdt dit in dat privacyrechten uitgebreid worden 
en dat organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen. Organisaties hebben tot 
mei 2018 de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen en AVG-proof te worden. Om 
die reden is er in 2017 bij Kwadraad een werkgroep actief met dit onderwerp aan de 
slag gegaan. Zo zijn er nieuwe verwerkers-overeenkomsten afgesloten met partners 
die persoonsgegevens van Kwadraad verwerken, werden DPIA's (Data Privacy Impact 
Assesment) uitgevoerd op interne systemen, en kon een begin gemaakt worden met 
het Register van Verwerkingen.  
 

Aandacht voor privacy  
Ook is er aandacht geweest voor de bewustwording van privacy in de organisatie 
door middel van het uitzetten van diverse privacy-polls op intranet.  
De uitkomsten van deze polls werden met alle deelnemers ook via intranet 
besproken en werden er tips voor  verbeterde privacy gegeven. 

Rebecca Letsch, kwaliteitsadviseur 
“Aan de slag met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming” 
 

Klanttevredenheid 
 
Ingevulde kwaliteitsonderzoeken ( in Mijn Kwadraad; verplicht in te 
vullen als de klant in Mijn Kwadraad inlogt) 
Kwartaal 1  296   
Kwartaal 2  402  
Kwartaal 3  696  
Kwartaal 4  1.393 
Totaal 2017  2.787 (in Mijn Kwadraad) 
 

Resultaten/ gemiddelde cijfers 
Tevreden over contact medewerker  8,1 
Tevreden over werken in Mijn Kwadraad 7,2 
Tevreden over eigen regie   7,5 
 

Totaal aantal ingevulde eind kwaliteitsonderzoeken (bij afsluiting van 
traject in Mijn Kwadraad; link per email en vrijwillig in te vullen)  
Kwartaal 1  87  
Kwartaal 2  279 
Kwartaal 3  130  
Kwartaal 4 545 
Totaal 2017 1.041 
 

Resultaten/ gemiddelde cijfers 
Het traject/eindresultaat   7,0 
De samenwerking met de contactpersoon 7,8 
De stimulans om zelf aan de slag te gaan 7,0 
De bereikbaarheid van de contactpersoon 7,6 
Het werken in Mijn Kwadraad   7,1  
 

Totaal aan trajecten in Mijn Kwadraad aangemaakt in 2017  
10.465 
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Werkgebied Kwadraad  
 

Kwadraad is actief in 45 gemeenten  
in Zuid-Holland en Utrecht West 

 

  
 

   

Kwadraad is een reguliere aanbieder van maatschappelijk werk. Kernactiviteit is het begeleiden van 
burgers en hun sociaal netwerk om op eigen regie dagelijkse leefproblemen aan te pakken en daarin zo 
zelfredzaam mogelijk te zijn. Kernwaarde is het stimuleren van eigenaarschap van burgers over hun 
leven. Kwadraad biedt een breed dienstenpakket van lichte informatieve- en adviesdiensten tot 
intensieve begeleiding bij complexe problematiek. Kwadraad werkt daar waar burgers zijn: in wijken, 
gezondheidscentra, scholen, buurtcentra, thuis, face to face en blended.  

Diensten Kwadraad 
•  Maatschappelijk werk 
•  Schoolmaatschappelijk werk 
•  Sociaal Raadslieden 
•  Buurtbemiddeling  
•  Opvoedondersteuning  
•  Mediation 
•  Verpleeghuis maatschappelijk werk 
•  Gezinscoaching 
•  Echtscheidingsarrangement 
•  Papierwinkel  
•  Ouderenadviseurswerk 
•  Sociale urgenties 
 
Medewerkers in dienst (per 31.12.2017) 

•  454 (337 FTE) 
•  149 uitzendkrachten, gedetacheerden en vrijwilligers 
 
Omzet  
27 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 
Bezoeken website 196.000   
Online testen (in totaal)  70.548  Eenzaamheid 
      14.328  Assertiviteit  
      10.246  Faalangst    
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We sluiten 2017 af met een bescheiden positief resultaat van € 68.484. Het operationele resultaat is bijna € 750.000, 2,8% van de omzet. Een verbetering ten 
opzichte van 2016. Het resultaat van € 68.484 zal ten gunste van het eigen vermogen worden gebracht.   
Na de aanzienlijke omzetgroei van vorig jaar van bijna 30% als gevolg van de overname van het maatschappelijk werk van Careyn, noteren we dit jaar een netto 
omzetverlies (omzet minus omzet derden) van 3,6%. Dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door het verlies van twee opdrachten in Rotterdam (VraagWijzer) en 
(gedeeltelijk) het Westland. Dit omzetverlies was begroot. Het is in de loop van 2017 daarentegen gelukt om een redelijk deel van dit omzetverlies te compenseren 
door binnen de bestaande contracten extra opdrachten te verwerven.  
 

Balans per 31 december 2017     

  2017 2016 

  €  €  

ACTIVA     

Vaste activa 1.121.248 1.513.255 

Vlottende activa 8.280.989 7.768.181 

Totaal activa  9.402.237 9.281.436 

PASSIVA     

Eigen vermogen 1.563.845 1.495.361 

Voorzieningen 834.416 614.427 

Kortlopende schulden 7.003.976 7.171.648 

Totaal passiva 9.402.237 9.281.436 

   

Baten en lasten over 2017     

  2017 2016 

  €  €  

BATEN     

Netto omzet  27.146.059 28.269.703 

LASTEN     

Personele kosten 22.641.300 22.341.480 

Overige bedrijfskosten 4.436.275 5.744.071 

Totaal lasten 27.077.575 28.085.551 

Bedrijfsresultaat 68.484 184.152 
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Totaal gestarte procesmatige begeleidingen in Mijn Kwadraad 10.061 
  
Totaal gestarte procesmatige begeleidingen per werksoort in  
Mijn Kwadraad (excl. Sociaal Raadslieden) 

 

Maatschappelijk werk algemeen 5.961 
Maatschappelijk werk in het primair onderwijs 1.950 
Maatschappelijk werk in het voortgezet/MBO-onderwijs 724 
Maatschappelijk werk in de wijk 255 
Opvoedadviespunt 510 
Motivering Toeleiding Huisverbod 250 
Meldpunt OGGZ 139 
Thuisbegeleiding 91 
Sociale urgenties 64 
Gezinscoaching 51 
Maatschappelijk werk in het voorschools onderwijs 51 
Ouderenadviseurswerk 15 
  
Totaal aantal gestarte korte contacten in Mijn Kwadraad  
(excl. Sociaal Raadslieden) 

8.869 

  
Totaal aantal gestarte korte contacten per werksoort in Mijn 
Kwadraad (excl. Sociaal Raadslieden) 

 

Maatschappelijk werk algemeen 6.002 
Maatschappelijk werk in het primair onderwijs 1.288 
Opvoedadviespunt 920 
Maatschappelijk werk in de wijk 318 
Maatschappelijk werk in het voortgezet/MBO-onderwijs 293 
Maatschappelijk werk in het voorschools onderwijs 27 
Meldpunt OGGZ 21 
  
Totaal contactregsitraties van Sociaal Raadslieden in Mijn Kwadraad 13.268 
  
Totaal afgesloten begeleidingen (excl. Sociaal Raadslieden)  
0 t/m 3 maanden 51% 
4 t/m 6 maanden 32% 
7 t/m 9 maanden 13% 
10 t/m 12 maanden 1% 
Langer dan 12 maanden 3% 
Totaal trajecten 8.044 

 

Raad van Toezicht  
Dhr. Dr. P.C. Hermans, voorzitter 
Mw. Mr. A. Verkade, vicevoorzitter (lid tot 050717) 
Dhr. Drs. G.J. van Egmond, vicevoorzitter (per 050717) 
Dhr. Drs. C.M. Baars 
Mw. K.M.M.E. Keybets (tot 050717) 
Dhr. M. el Mokaddem (per 050717) 
Mw. Drs. S.V.H. Baas-Van Leeuwen (per 081117) 
 
Raad van bestuur 

Dhr. Drs. R.J.R. Verkuylen, bestuurder  
 
Ondernemingsraad  
Mw. T. Boerman (voorzitter) 
Dhr. R. van Galen 
Dhr. E. Ince  
Mw. A. de Graaf 
Dhr. C. Minuscoli (secretaris) 
Mw. F. Krul 
Mw. J. Oosterom 
Vacature 
Vacature 
 
 

 
 

Postbus  440  - 2800 AK  GOUDA 

T 088 900 4000 

www.kwadraad.nl    

communicatie@kwadraad.nl 
 

       

 

  

 
       

 
Deze dienst wordt aangeboden in 
   
 Stichtse Vecht 

 Krimpen aan den IJssel 

 Krimpenerwaard 

 Bodegraven-Reeuwijk  

 Woerden 

 Gouda 

 Waddinxveen 

 Zuidplas  
 
Totaal aanmeldingen: 464    
 
Aard klacht  

Geluidsoverlast 32% 

Verstoorde relatie 22% 

Tuin/grondgeschil 16% 
Overlast dieren 12% 
Bedreiging/intimidatie 5% 
Overlast kinderen 5% 
Rommel/troep/stank 4% 
Parkeerproblemen 2% 
Discriminatie 1% 
Overig 1% 

 

 
Afgeronde aanmeldingen 

Opgelost na intake 22% 
Info en advies gegeven 21% 
Opgelost na BBM 15% 
Warme doorverwijzing 6% 
Opgelost na pendel-     
                       bemiddeling 

2% 

Zelf in actie 2% 
Aanpassen woonsituatie 1% 
Verhuizing 1% 
Aanmelding met ander  
                               resultaat 

30% 

 
 
 
 
 

http://www.kwadraad.nl/
http://www.kwadraad.nl/
mailto:communicatie@kwadraad.nl
mailto:communicatie@kwadraad.nl
http://linkedin.com/company/kwadraad
http://facebook.com/kwadraadmw
http://twitter.com/kwadraad
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25% van de netto omzet van Kwadraad  komt uit samenwerkingsverbanden 
 
De dienstverlening van Kwadraad wordt deels uitgevoerd in diverse 
samenwerkingsverbanden waarin Kwadraad participeert. In 2017 werd ca. 25% 
van de netto omzet van Kwadraad in deze samenwerkingsverbanden 
gerealiseerd.  Het betreft geformaliseerde verbanden, voorzien van juridische 
samenwerkingsafspraken al dan niet in de vorm van een juridische entiteit. Alle 
verbanden hebben als geheel contractafspraken met de gemeente(n) waar zij 
actief zijn.   
 
De samenwerkingsverbanden waarin Kwadraad participeert:  
 
•  Tom in de buurt     Alphen aan den Rijn,  
         Nieuwkoop en  
               Kaag en Braassem 
 
•  Coöperatie JGT Holland Rijnland   Holland Rijnland  
         (14 gemeenten) 
 
•  Coöperatie Voortouw     Gouda, Zuidplas,  
          Bodegraven-Reeuwijk 
 
•  Coöperatie SWT 0-100 Midden-Holland Gouda 
    (Officiele oprichting 01.01.18)  

 
•  Coöperatie SWT Leiden    Leiden 
 
•  Delft voor Elkaar    Delft 
 
•  Driemaster     Kaag en Braassem 
 
•  GO! voor jeugd    Alphen aan den Rijn 
    (Formele start 01.01.18) 

 

 


