In 2018 verschenen in bijna al onze gemeenten
nieuwe gemeenteraden en nieuwe wethouders op
het toneel. Het bleek een mooi moment om rond
deze ‘mid term’ van transformatie de balans op te
maken en opnieuw te kijken naar de toekomstige
inrichting van het sociaal domein.
Gelukkig hebben we de afgelopen jaren al stevig
geoefend en het nodige geleerd. Kwadraad is in 2018
in alle ruim 40 gemeenten met onze partners actief
blijven participeren in allerlei vormen van sociale
teams. We kunnen bogen op een breed en
gevarieerd scala van praktijken en ook wij beginnen
‘mid term’ steeds meer zicht te krijgen op de
werkzame factoren.
Daadwerkelijke preventieve oplossingen moeizaam
Gemeenten die in 2018 zwaar zijn blijven inzetten op
het sociaal team, als vooral de toegang tot
gespecialiseerde zorg (het zogeheten ‘loket’), de
sociale teams druk blijven met het afgeven van
beschikkingen. Ze blijven een hoge werkdruk
ervaren door de complexe casuïstiek. De ruimte
om daadwerkelijk preventieve oplossingen voor
dure zorg te vinden in en vooral met het
voorliggende veld, komen dan maar moeizaam
van de grond. Alle grote inzet van met name
de werkers ten spijt. Voor Kwadraad was het in
2018 een stevige uitdaging om in gemeenten
als bijvoorbeeld het Westland en Delft op dit
punt goed op elkaar aangesloten te blijven.

In het Westland is dat helaas niet gelukt, in Delft
blijven we als partner van Delft voor Elkaar met de
gemeente werken aan een gezamenlijke
toekomstagenda voor het sociaal domein.
2018 heeft ons ook laten zien dat daar waar het lukt
om binnen het hele sociale domein opgaves aan
elkaar te verbinden, de transformatiedoelen
dichterbij komen. Als we de stress kunnen
wegnemen en de basis op orde is, dan komt de
oplossing nabij. Vaak is het hebben van werk, een
relatie of een paar goede maatjes om je heen, de
trigger naar de beste oplossing. Dat vraagt een
stevige maatschappelijk werker met een brede
expertise die met de inwoner
de puzzel legt en de
problemen afpelt,
perspectief biedt en
praktisch helpt om het leven
weer op de rit te krijgen. Een
echte verbinder. In die
gevallen lukt het steeds beter
om te komen tot een
oplossing vanuit diverse
invalshoeken, waarbij de
inwoner en de
krachten in het
netwerk
echt
centraal
staat.

Partnerschap is sleutel
Voor Kwadraad was 2018 het jaar waarin we over
deze werkzame factoren steeds intensiever het
gesprek met onze gemeenten zijn aangegaan.
Daarbij vinden ook in ons werkgebied (en in het hele
land) stevig debatten plaats over welk model het
beste zou werken, terwijl we weten dat geen enkel
model optimaal is. Wat we wel weten is dat
partnerschap met de gemeente en de lokale spelers
de echte sleutel is voor duurzame transformatie.
We zien de waarde van echte samenwerking. Ook in
2018 zijn we in deze overtuiging gesterkt.

De interne organisatie vroeg in 2018 de nodige
aandacht. We zijn voortvarend doorgegaan op het
pad van opgavegericht en zelforganiserend werken.
Dit om onze professionals te blijven uitdagen om
optimaal gebruik te maken van de ruimte om hun
lokale opgaven aan te pakken en de organisatie echt
lenig te maken. Instellingsgrenzen laten we niet
belemmerend zijn voor echt ontschot werken.

René Verkuylen, bestuurder
“We weten dat wijkteams goed kunnen
functioneren, als ze maar voldoende ‘loopvermogen’
en expertise hebben zodat de professionals ruimte
hebben om oplossingen te zoeken, samen met de
inwoner in de wijken, buurten en dorpskernen”.
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GO! voor jeugd is per 1 januari gestart met het bieden van jeugdhulp in Alphen
aan den Rijn en Kaag en Braassem. Ze willen 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

In verschillende gemeenten biedt Kwadraad een groep voor jonge meiden
met weinig zelfvertrouwen. In 2018 start Marja van Vliet met een
onderwijszorgmedewerker de meidengroep in de Ronde Venen.
We spraken Marja en Elvera Moolenaar, één van de ontwikkelaars van deze
groep, over het succes.
“Wij zijn in 2005 met de meidengroep in Woerden begonnen, omdat we
veelal dezelfde hulpvragen binnenkregen,” vertelt Elvera, algemeen en
schoolmaatschappelijk werker. “We wilden deze onzekere meiden met
weinig zelfvertrouwen helpen en besloten daarom hulp te bieden in een
groepsvorm.”
Lees het hele artikel
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Kwadraad Maatschappelijk Werk organiseert in samenwerking met het
Centrum voor Jeugd en Gezin een echtscheidingsspreekuur voor alle inwoners
uit Katwijk.
Het echtscheidingsspreekuur kan worden bezocht door mannen en vrouwen die
overwegen te gaan scheiden, reeds besloten hebben te gaan scheiden of meer
informatie willen over echtscheiding. Het spreekuur is er ook voor ouders die al
uit elkaar zijn en problemen hebben met de omgangsregeling voor de kinderen.
Het echtscheidingsspreekuur is er voor alle vormen van samenleving (gehuwd,
samenwonend etc.).
Lees het hele artikel

Nissewaard
Thuis in de Wijk is een initiatief om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren
en de zorg voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Naast Kwadraad
zijn MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden, Pameijer, SWO en gemeente
Nissewaard de initiatiefnemers.
Waarom Thuis in de Wijk?
We willen een samenleving waarin de inwoner en de leefwereld centraal staan.
Het verbeteren van welzijn en gezondheid van bewoners is belangrijk.
Tegelijkertijd moeten de zorgkosten betaalbaar blijven. Dit gebeurt door op een
vernieuwende manier samen te werken. Thuis in de Wijk is een beweging.
Iedereen met goede ideeën en initiatieven doet mee. Inwoners, verenigingen en
andere organisaties.
Hoe werkt Thuis in de Wijk?
Inwoners van Nissewaard kunnen vanaf 1 juli op vier locaties binnenlopen met
hulpvragen. Bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorgondersteuning, financiën
weer op orde, het invullen van lastige formulieren of het lezen van lastige
brieven. Maar ook met vragen over verlies en rouw, gezinsproblemen,
dagbesteding of het vinden van een baan, herstel van sociale contacten en
ondersteuning bij wonen. Binnen Thuis in de Wijk
blijven dezelfde mensen werken als voorheen
bij de vier organisaties. De zorg en ondersteuning
die mensen nu ontvangen loopt natuurlijk
gewoon door.
Lees het hele artikel
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Wat een KIES-training kan betekenen
Stilletjes neemt ze plaats aan tafel. Grote droevige ogen, haar knuffel stevig in
haar handen tegen haar borst gedrukt. Daisy heet ze. Een tenger en fragiel
meisje van acht jaar oud met lang sluik donker haar. Ook tijdens deze KIEStraining komt ze dicht tegen me aan zitten.
Maatschappelijk werker Margo Zandbergen verzorgt KIES-trainingen in
Zoetermeer. Ze vertelt regelmatig over wat ze meemaakt tijdens de trainingen.

Collega Bart Snoei werkt in het Sociaal Wijkteam in Krimpen aan den IJssel aan
een plan om overlast door verwarde mensen te voorkomen. Samen met
partners en de gemeenten heeft hij een aanvraag ingediend voor subsidie
van ZonMW, een organisatie die zorginnovatie stimuleert.
“Gemeenten moeten voor oktober 2018 een plan opstellen rondom overlast
door personen met verward gedrag. Deze overlast kan zeer vervelend zijn, zeker
in een hechte gemeenschap als Krimpen aan den IJssel. Bij toeval ontdekte ik bij
ZonMW de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor initiatieven op dit
gebied. Ik en een aantal collega’s zijn een samenwerking aangegaan met een
vrijwilligersorganisatie en de gemeente, en werken nu samen aan een plan
waarmee we meer cohesie in de wijk en op straat willen creëren. Daarmee
kunnen vervelende situaties vaak voorkomen worden. Wanneer je elkaar kent,
wordt een verward persoon eerder opgevangen door de omgeving, bijvoorbeeld
door buren”.
Lees het hele artikel

Als aan de groep kinderen gevraagd wordt wat zij het moeilijkst vinden aan de
scheiding, steekt Daisy voorzichtig haar vinger op en zegt heel zachtjes: “Als
pappa en mamma ruzie maken.” Ik vraag haar wat ze doet als haar ouders
ruziën. “Dan ga ik naar boven, naar mijn kamer en begin ik hard te huilen en te
stampen met mijn voeten tot ze ophouden,” vertelt ze.
Lees het hele artikel

Bart Snoei,
maatschappelijk werker in
Krimpen aan den IJssel
“Mensen stappen niet uit bed met het
idee eens lekker vervelend of agressief
over straat te lopen”.
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Lisse

themabijeenkomsten in Hoeksche Waard

In Lisse is het Huisvestings Advies- en Informatiepunt (HAIP) geopend.
Kwadraad en Stek werken er samen om de huurders op één locatie te helpen
met al hun huisvestingsvragen.

Wanneer je volwassen wordt, ga je uit huis. Maar dat op jezelf wonen is niet
voor iedereen even makkelijk. Kwadraad organiseert daarom bijeenkomsten
“Op eigen benen” in de Hoeksche Waard. Jongeren tussen de 17 en 30 jaar
leren hier praktische tips and tricks om een zelfstandig huishouden te kunnen
draaien.

Mensen met vragen over huisvesting kunnen zowel bij woningcorporatie
Stek als bij maatschappelijk werk Kwadraad terecht. Waarom dan een
gezamenlijk spreekuur?
Zowel Stek als Kwadraad merkten dat huurders vaak van de ene naar de andere
organisatie gingen met dezelfde vragen. “Bijvoorbeeld over wat er nodig is om
een urgentieverklaring te krijgen”, zegt Felix Hogenbirk, woonconsulent bij Stek.
“Dat is voor de huurder niet handig, en voor ons ook niet”, vult Joël
Schijveschuurder van Kwadraad aan.
Lees het hele artikel
Links: Joël Schijvestuurder, rechts: Felix Hogenbirk

Jongeren blijven steeds langer thuis wonen. Soms door krapte op de
woningmarkt of door de veranderingen op het gebied van studiefinanciering.
We merken dat er veel ouders met hulpvragen zitten, doordat hun zoons en
dochters het huis niet verlaten. Sommige jongeren vallen, door ziekte of door
problemen die samenhangen met een beperking, uit in het beroepsonderwijs
en komen dan zonder startkwalificaties thuis te zitten. Vaak weten de jongeren
niet dat er allerlei mogelijkheden zijn om toch een zelfstandige toekomst op te
bouwen. Daarom hebben wij dit programma gemaakt, waarin we gedurende
vijf bijeenkomsten steeds een ander thema bespreken, zoals werk/opleiding of
huisvesting. De jongere kan zelf bepalen waar hij of zij naartoe wil komen.
Lees het hele artikel
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Gouda

Zoetermeer

De Goudse Schouwburg stond in november in het teken van een bijzonder
onderdeel van de samenleving: de dak- en thuislozen. Gewone mensen die om
uiteenlopende redenen zijn gestopt met het meedraaien in de maatschappij.
Deze mensen worden makkelijker ontkend dan erkend. En juist daarom vindt
De Goudse Schouwburg het belangrijk om hen een stem te geven.

In Zoetermeer is een pilot gestart om inwoners met schulden eerder te helpen.
Deze eerdere hulp voorkomt vaak grotere problemen. Dat kan door
gegevensuitwisseling tussen verschillende samenwerkende partijen.
Wethouder Van Driel (sociale zaken en schuldhulpverlening): “Ik ben er trots
op dat al deze partijen in Zoetermeer gezamenlijk een groot probleem willen
aanpakken. Problemen met schulden beginnen vaak klein, maar kunnen leiden
tot ernstige situaties zoals een woningontruiming.”

In de Grote zaal presenteert De Goudse Schouwburg de maatschappij-kritische
voorstelling Thuislozen van Adelheid Roosen en Theater Utrecht. Dit theaterstuk
zet aan om na te denken over de rol die je hebt in de samenleving en over
verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de wereld.
Uniek aan Thuislozen is dat er naast het spel van de acteurs een rol is weggelegd
voor twee Goudse inwoners, die zich om de lokale leefomgeving en de zorg om
anderen bekommeren. Wethouder Rogier Tetteroo en Berthie Melissen, sociaal
makelaar bij Kwadraad/Sociaal Team Gouda komen gedurende de avond aan het
woord. Hiermee worden de stemmen van de personages aangevuld met verhalen
uit Gouda van mensen die een rol spelen in de verbinding van zorg en
hulpverlening in de samenleving.

De samenwerkende partijen zijn Meldpunt EMMA (Eerder Melden Minder
Achterstanden), de gemeente Zoetermeer, Bureau Krediet Registratie
(BKR), woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede
Woning, Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Menzis,
drinkwaterbedrijf Dunea en energiemaatschappij Eneco. Dankzij het convenant
kunnen zij betalingsachterstanden melden. Meldpunt EMMA gaat, als er
sprake is van meerdere betalingsachterstanden, op pad om inwoners met
schulden vrijwillig en op maat hulp aan te bieden. Het gaat om een pilot van
een jaar.
Lees het hele artikel
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Privacy en veiligheid

Klanttevredenheid

Als beroepsgroep zijn we gewend veel aandacht te hebben voor de privacy van
onze cliënten. Kwadraad heeft vanaf eind 2015 geanticipeerd op de AVG door niet
alleen zich te conformeren aan de wet en regelgeving, maar vooral ook het gedrag
te belichten. Vanuit de speciale permanente werkgroep Mediawijsheid, Privacy en
Dataveiligheid (aangevuld met externe expertise) wordt voortdurend de aandacht
gevestigd op het belang van het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze
cliënten en medewerkers. Ook binnen de samenwerking met onze ketenpartners
en financiers is hier aandacht voor.

Ingevulde kwaliteitsonderzoeken ( in Mijn Kwadraad; verplicht in te
vullen als de klant in Mijn Kwadraad inlogt)
Totaal 2018
2.577 (in Mijn Kwadraad)

Resultaten/gemiddelde cijfers
Tevreden over contact medewerker
Tevreden over werken in Mijn Kwadraad
Tevreden over eigen regie

8,1
7,3
7,6

In 2018 hebben we geen melding hoeven maken bij de AP (Autoriteit
Persoonsgegevens).

Totaal aantal ingevulde eind kwaliteitsonderzoeken (bij afsluiting van

Omdat in de contacten met de inwoners steeds vaker gebruik wordt gemaakt van
smartphones is al in 2017 extra geïnvesteerd in technische beveiliging, maar nog
meer wordt bij voortduring aandacht gevraagd voor ‘hoe ga jij om met de
gegevens van je cliënt’.

Resultaten/ gemiddelde cijfers

Kwaliteit
Kwadraad is sinds 2015 NEN-EN 15224: 2012 gecertificeerd (tot 2015 was
Kwadraad HKZ gecertificeerd).
In de cyclus van 3 jaar, waarin een ISO-Nen-certifcaat geldig is, heeft in januari
2018 een uitgebreide audit plaats gevonden met als eind resultaat een certificaatvernieuwing.
Vanuit de kernwaarden voor kwaliteit die voor Kwadraad strategisch van belang
zijn: eigenaarschap van burgers, professionaliteit van medewerkers en
ondernemerschap, overweegt Kwadraad om in 2019 over te gaan van de 15224
naar ISO 9001, die meer ruimte biedt voor het inrichten van het
kwaliteitsmanagementsysteem dat past bij Kwadraad.

traject in Mijn Kwadraad; link per email en vrijwillig in te vullen)
Totaal 2018
598

Het traject/eindresultaat
De samenwerking met de contactpersoon
De stimulans om zelf aan de slag te gaan
De bereikbaarheid van de contactpersoon
Het werken in Mijn Kwadraad

6,9
7,7
7,1
7,6
7,0

Totaal aan trajecten in Mijn Kwadraad aangemaakt in 2018
8.512
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Kwadraad is een regionale aanbieder van maatschappelijk werk. Kernactiviteit is het begeleiden van
buurt- en wijkbewoners 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. De expertise richt zich op problematieken rond relaties, werk, financiën,
opvoeden, geweld, wonen, participatie en veelal een mix daarvan. Kwadraad werkt daar waar burgers
zijn: in wijken, gezondheidscentra, scholen, buurtcentra, thuis, face to face en blended.

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

Diensten Kwadraad
• Maatschappelijk werk
• Schoolmaatschappelijk werk
• Sociaal Raadslieden
• Buurtbemiddeling
• Opvoedondersteuning
• Mediation
• Verpleeghuis maatschappelijk werk
• Gezinscoaching
• Echtscheidingsarrangement
• Papierwinkel
• Ouderenadviseurswerk
• Sociale urgenties
Top 5 voorkomende problematieken binnen onze thema’s
1. Geld & Werk
2. Relatie & Huwelijk
3. Gezin & Opvoeding
4. Ruzie & Geweld
5. Rouw & Verlies
Medewerkers in dienst (per 31.12.2018)
• 710 professionals en vrijwilligers
Omzet
27,8 miljoen euro

Online 2018
Bezoeken website
Online testen

182.000
26.664 Eenzaamheid
6.691 Assertiviteit
3.604 Faalangst

Social media
LinkedIn 2.240 volgers (bereik 70.268)
Twitter 3.789 volgers (bereik 65.730)
Facebook 667 volgers (bereik 29.356)
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Kwadraad sluit 2018 af met een positief resultaat van € 317.187 ; ca. 1,1 % van de jaaromzet. Dit resultaat stemt tot tevredenheid en is belangrijk positiever dan het
(onverdeeld) resultaat van 2017 (€ 68.484). De extra omzet ten opzichte van 2017 van € 990.894,- heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Indien we geen
rekening houden met baten en lasten uit voorgaande jaren bedraagt het resultaat 2018 € 122.485,- positief. In dit resultaat is een aantal incidentele mee- en
tegenvallers opgenomen. Het resultaat maakt duidelijk hoe noodzakelijk de extra verworven omzet in 2018 is geweest om tot een aanvaardbaar resultaat te komen.
Voor een bedrijf als Kwadraad blijven de marges (structureel) dun.

Balans per 31 december 2018

ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

2018
€

2017
€

965.684
8.122.689
9.088.373

1.121.248
8.280.989
9.402.237

1.881.032
522.840
6.684.501
9.088.373

1.563.845
834.416
7.003.976
9.402.237

2018
€

2017
€

Baten en lasten over 2018

BATEN
Netto omzet
LASTEN
Personele kosten
Overige bedrijfskosten
Totaal lasten
Bedrijfsresultaat

27.809.735 26.818.841
24.559.228 22.641.300
2.933.320 4.109.057
27.492.548 26.750.357
317.187
68.484
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Deze dienst wordt aangeboden in
Totaal gestarte procesmatige begeleidingen in Mijn Kwadraad
Totaal gestarte procesmatige begeleidingen per werksoort in
Mijn Kwadraad (excl. Sociaal Raadslieden)
Maatschappelijk werk algemeen
Maatschappelijk werk in het primair onderwijs
Maatschappelijk werk in het voortgezet/MBO-onderwijs
Maatschappelijk werk in de wijk
Opvoedadviespunt
Motivering Toeleiding Huisverbod
Meldpunt OGGZ
Thuisbegeleiding
Sociale urgenties
Gezinscoaching
Maatschappelijk werk in het voorschools onderwijs
Ouderenadviseurswerk
Totaal aantal gestarte korte contacten in Mijn Kwadraad
(excl. Sociaal Raadslieden)

9.080

5.882
1.542
530
226
275
261
127
76
64
50
38
9
5.256

Totaal aantal gestarte korte contacten per werksoort in Mijn
Kwadraad (excl. Sociaal Raadslieden)
Maatschappelijk werk algemeen
Maatschappelijk werk in het primair onderwijs
Opvoedadviespunt
Maatschappelijk werk in de wijk
Maatschappelijk werk in het voortgezet/MBO-onderwijs
Maatschappelijk werk in het voorschools onderwijs
Meldpunt OGGZ

2.758
910
982
273
196
76
61

Totaal contactregsitraties van Sociaal Raadslieden in Mijn Kwadraad

2.487

Totaal afgesloten begeleidingen (excl. Sociaal Raadslieden)
0 t/m 3 maanden
4 t/m 6 maanden
7 t/m 9 maanden
10 t/m 12 maanden
Langer dan 12 maanden
Totaal trajecten

49%
24%
13%
6%
8%
8.904










Stichtse Vecht
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Bodegraven-Reeuwijk
Woerden
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas

Raad van bestuur
Dhr. Drs. R.J.R. Verkuylen, bestuurder

Totaal aanmeldingen: 443
Aard klacht
Verstoorde relatie
Geluidsoverlast
Tuin/buiten problemen
Overlast dieren
Bedreiging/intimidatie
Parkeerproblemen
Discriminatie
Stank
Overlast kinderen
Rommel/troep
Afgeronde aanmeldingen
Opgelost na intake
Info en advies gegeven
Opgelost na BBM
Warme doorverwijzing
Opgelost na coaching
Opgelost na
pendelmediation
Zelf in actie
Verhuizing
Aanmelding met ander
resultaat

Raad van Toezicht
Dhr. Dr. P.C. Hermans, voorzitter
Dhr. Drs. G.J. van Egmond, vicevoorzitter
Dhr. Drs. C.M. Baars (tot 190918)
Dhr. M. el Mokaddem
Mw. Drs. S.V.H. Baas-Van Leeuwen
Mw. Drs. D. Alkema (vanaf 281118)
Mw. E.C.R. Albering Msc. (vanaf 270319)

100
132
76
44
10
7
5
7
32
15

46
96
65
28
2
2
28
14
84

Ondernemingsraad
Mw. T. Boerman (voorzitter)
Dhr. C. Minuscoli (secretaris)
Dhr. R. van Galen
Dhr. E. Ince
Mw. J. Oosterom
Mw. P. Kroes
Mw. F. Krul
Mw. M. Rigtering
Vacature

Waarom kies je voor Kwadraad?
Hier vertellen we ons verhaal

Postbus 440 - 2800 AK GOUDA
T 088 900 4000
www.kwadraad.nl
communicatie@kwadraad.nl
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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 2018 werd ca.
29,1% 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)

• Sociaal team 0-100

Gouda, Zuidplas,
Bodegraven-Reeuwijk

• Coöperatie SWT Leiden

Leiden

• Delft voor Elkaar

Delft

• Driemaster

Kaag en Braassem

• GO! voor jeugd

Alphen aan den Rijn en
Kaag en Braassem

• Voor Westland

Westland
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