
  

 

Kwadraad ziet de transformatie van 

het sociaal domein als een omslag 

naar een inclusieve samenleving 

waar inwoners het leven in eigen 

hand nemen, naar elkaar omkijken 

en meedoen. Maatschappelijk werk 

heeft aandacht voor het gewone 

leven, ontzorgen en normaliseren. 



 

 

In 2018 hebben we ons geconcentreerd op de interne organisatie. In 2019 

staat de markt weer voorop.  

 

Het jaarplan 2019 bestaat uit drie delen die onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn en invloed op elkaar hebben:  

 afmaken 2018: we gaan door met het implementeren van de top 10 + 1 

uit het jaarplan 2018 

 positioneren en profileren 2019: daardoor ontstaat er ruimte om ons in 

2019 bezig te houden met het profileren en positioneren in de markt.  

 duurzaam 2022: in de loop van 2019 ontstaan inzichten die een basis 

leggen voor de keuzes op de lange termijn.  

Visueel gemaakt aan de hand van een lemniscaat (oneindigheid):    

 

 

 

 

 

 

 

Met “Bronnen van onderop” zorgden we ervoor dat de basis op orde was. 

Door ziekte sneller te vervangen, een flexpool in te richten en bijvoorbeeld 

de 4 PK te introduceren. Die implementeren we in 2019, evenals de 

Servicedesk. Daardoor kunnen de teams in 2019 focussen op hun lokale 

opgave. En dat is nodig.  

 

We zien dat onze gemeenten ontwikkelen naar een next step in 

transitie/transformatie: 

•  Gaan ze door met de huidige partners 

•  Willen ze verder met nieuwe partners 

•  Of gaan ze zelf aan de slag? 

 

 

•  Waar zijn we van? Waar onderscheiden we ons in? Waar zijn we goed in? 

    We brengen de waarde van ons werk in stelling door invulling te geven aan 

    de lokale opgaven vanuit een goede profilering en positionering in de 

    bestaande markt  

•  Strategische keuzes voor de lange termijn 2020-2022 

 

Om dat goed te kunnen doen blijven we doorontwikkelen naar een lenige 

netwerkorganisatie waarbij de markt en de interne organisatie perfect op 

elkaar afgestemd zijn. 

Afmaken 
2018 

Positioneren en 
Profileren 2019  

Duurzaam  
2022  



Kerndoel 

De interne optimaliseringsopgaven afronden, implementeren en borgen 

zodat de basis op orde is. 

Speerpunten 

•  Implementatie 4PK inclusief HR-bouwstenen 

•  Verzuimanalyse en HR-preventief verzuimprogramma  

•  Servicedesk starten 

•  Jaarkalender beschikbaar 

•  Afronden leertraject inclusief borging 

•  Interne communicatie 

 

Waar zijn we van? Waar onderscheiden we ons in? Waar zijn we goed in? 

Wat levert het op? Vragen die ons oprecht bezighouden.  

Deze ‘core-vragen’ vliegen we langs twee routes aan:  

1. Vanuit de (echt waardevolle elementen van de) praktijk van de 

    professional. Hoe ziet het profiel van de Kwadraadmedewerker eruit?  

    Wat typeert de medewerker, wat is er karakteristiek aan?  

2. Vanuit de behoefte en de vraagontwikkeling in de markt. Welke positie wil 

    Kwadraad innemen in de perceptie van haar doelgroepen ten opzichte van 

    andere organisatie/sociaal werkers.  

 

Kerndoel 

•  De huidige en toekomstige waarde van goed maatschappelijk werk  

    optimaal profileren en vermarkten 

•  Effectieve dialoog met gemeenten (vanaf analyse tot keuze) 

 

 

Speerpunten 

•  Inzicht in de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken en 

    vraagbehoeften van de gemeenten en potentiële opdrachtgevers 

•  Inzicht in de inkoopstrategieën van de gemeenten (partnership, 

    inbesteden, aanbesteden) 

•  Kwantitatieve en kwalitatieve rendementsanalyse van huidige 

    Kwadraadportfolio en partnership op basis van bovenstaande inzichten 

•  Selectie en doorontwikkeling van waardevolle Kwadraadproposities die de 

    komende twee jaar effectief te vermarkten zijn 

•  Versterking opgavegericht werken door lokale teams 

 

  

 

Kerndoel 

Ontwikkeling van toekomstscenario’s en nieuwe businessconcepten voor 

Kwadraad. 

Speerpunten 

•  Op basis van inzichten profileringsspoor, een analyse van de belangrijkste 

    toekomstscenario’s maken 

•  Impactanalyse van bovenstaande scenario’s op bedrijfsvoering Kwadraad 

     (financiële, personele en organisatorische gevolgen) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om deze opgaven in 2019 te kunnen volbrengen werkt het kernteam vanuit 

deze invalshoeken:   

OPGAVE A  Markt & Medewerker 

Kwadraad werkers zijn stevig en zichtbaar gepositioneerd op basis van lokale 

marktbehoefte  

 

OPGAVE B Markt en Lenige Bedrijfsvoering 

Kwadraad heeft een lenige en faciliterende organisatie die gemakkelijk 

inspeelt op veranderende marktbehoeften 

 

OPGAVE C  Communicatie 

We beschikken over wederkerige informatie-uitwisseling tussen alle 

medewerkers, die bijdraagt aan de verbinding met Kwadraad en met haar 

ambitie. 

 

OPGAVE D Leeromgeving 

Kwadraad is een lerende organisatie met een marktgerichte oriëntatie 

Het kernteam is verantwoordelijk voor de samenhang van de activiteiten.  

 

  

 

In de begroting 2019 is extra ruimte gecreëerd om het Jaarplan te kunnen 

uitvoeren.   

 

 


