
    
 

 

 
  

 

 

 



         
        
                                Kwadraad Jaarbeeld 2019 - Pagina 2 van 15 

 
  

In 2019 staat de opgave voor de toekomst in het 
sociaal domein centraal. Wij stellen onszelf steeds 
de vraag en de opdracht: “Hoe kan Kwadraad vanuit 
de expertise van het maatschappelijk werk 
meebouwen aan een toekomstbestendig sociaal 
domein en waarde blijven creëren voor inwoners?” 
 

Maatschappelijke vraagstukken en 
oplossingsrichtingen 
Urgente maatschappelijke vraagstukken en 
oplossingsrichtingen vormen steeds een gemene 
deler, zoals:  

 met vroegsignalering voorkomen van 
problematische schulden; 

 het realiseren van effectieve gedragsverandering 
zodat bewoners duurzaam schuldenvrij blijven; 
 

 
 
 

 

 het inzetten op relatievaardigheden en het  
voorkomen van vechtscheidingen met een hoge 
tol voor de betrokken kinderen, partners en hoge  
maatschappelijke kosten; 

 het belang van kortdurend specialistisch 
maatschappelijk werk, in combinatie met een 
duurzaam herstel van de sociale basis bij 
complexe vragen zoals verward gedrag, huiselijk 
geweld en multi-probleem gezinnen. 

 

Effectieve preventieve interventies 
2019 kenmerkt zich door meer aandacht voor 
effectieve preventieve interventies. Steeds meer 
gemeenten investeren in vroegsignalering van 
schuldenproblematiek, zodat maatschappelijke 
schade en persoonlijk leed voorkomen wordt. Om 
relaties weerbaarder te maken en het aantal 
vechtscheidingen te verminderen, wordt steeds 
vaker onze succesvolle Relatie-APK als preventieve 
interventie ingezet en richten gemeenten relatie- en 
scheidingsinformatiepunten in. Om de leefbaarheid 
in straten en buurten te versterken wordt ingezet op 
buurtbemiddeling, zodat burenruzies niet uitgroeien 
tot langdurige (juridische) conflicten. Sociaal 
makelaars verbinden de hulp vanuit het wijkteam 
met welzijnsactiviteiten, burgerinitiatieven en 
verenigingen. Hierdoor doen meer mensen mee.  
 
Met verschillende gemeenten koppelen we 
maatschappelijke vraagstukken aan een klantreis van 
preventie tot hulpverlening. Hiermee maken we 
zichtbaar welke interventies - van collectief tot 
individueel en van informeel tot formeel - bijdragen 
aan de aanpak van problemen in het dagelijks leven. 

 

 

Daarnaast voeren we, aan de hand van een 
maatschappelijke kosten-baten analyse, ook de 
dialoog over het maatschappelijk - en financieel 
rendement van de inzet van maatschappelijk werk. 
 
Het is onze ambitie om, samen met gemeenten en 
partners, over de schotten heen te werken aan 
effectieve oplossingen. Daarmee maken we echt 
stappen in het realiseren van de transformatie-
doelen. In de jeugdhulp, waar de tekorten groeien, 
zien we deze verbinding al mondjesmaat tot stand 
komen.  
 
In enkele gemeenten wordt met functies als de 
Sociaal Makelaar Jeugd of de Aansluitingscoördinator 
gericht ingezet op de verbinding van jeugdhulp met 
primair onderwijs, het verenigingsleven, het sociale 
netwerk in de buurt en de welzijnspartners. Zo 
maken we werk van het normaliseren en wordt er 
meer opgelost in de sociale basis.  
 

Gezinscoaching bij multi-probleem gezinnen 
Ook zien we een hernieuwde interesse in 
gezinscoaching om in multi-probleem gezinnen de 
basis op de belangrijke levensgebieden op orde te 
krijgen. Als gezinnen beter functioneren dan kan 
specialistische jeugdhulp sneller afgeschaald worden. 
Bij al deze ontwikkelingen wordt het belang van het 
specialisme van het maatschappelijk werk gezien. 
Maatschappelijk werk dat snel en effectief in 
probleemsituaties intervenieert en het sociaal 
kapitaal van bewoners herstelt en versterkt. We zijn 
er trots op om in 36 gemeenten in Zuid-Holland en 
Utrecht West dit belangrijke werk te doen.  
  

Saskia Keereweer en Gerben Epema 
“Het is onze ambitie om, samen met gemeenten en 

partners, over de schotten heen te werken aan 
effectieve oplossingen.” 
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Gers met Geld helpt vanaf 1 januari 2019 Rotterdammers met schulden om 
financieel zelfredzaam te worden. Gers met Geld is een krachtbundeling 
van Buurtwerk en Kwadraad. Met onze kennis en ervaring van het sociaal 
domein bouwen we mee aan effectieve schulddienstverlening in 
Rotterdam. 
 
De aanpak richt zich op duurzame gedragsverandering van de cliënt. Onze 
expertise en ervaring van gedragsverandering bij armoede en schulden 
zetten wij in om inwoners financieel zelfredzaam te maken. Gers met Geld 
sluit naadloos aan bij Rotterdammers en hun manier van leren. Wij werken 
samen met de Kredietbank Rotterdam en partners in de wijken aan een 
sluitende keten. 
 
Lees het hele artikel   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bezoek de website van Gers met Geld  

 

In Gouda en Krimpenerwaard draait het project Steunouder. Dit is een 
onderdeel van Steunouder Nederland.  
 
Een steunouder geeft plezier aan het kind en daarmee steun aan de ouder! Is 
een vrijwilliger die een of twee dagdelen per week een kind opvangt. De 
ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf. Ouders, die behoefte hebben 
aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen. Daardoor 
kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. Dat kan een nadelige invloed 
hebben op de ontwikkeling van een kind kan leiden tot het moeten inzetten 
van zwaardere zorg. Steunouder wil dit voorkomen door steunouders aan 
deze gezinnen te koppelen. 
 
Kwadraad organiseerde een informatie-avond voor geïnteresseerden. 
Lees hier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over het project Steunouder in Gouda 
 

De juiste ondersteuning op het juiste moment 
We weten dat mensen met dreigende problematische schulden (te) laat in 
beeld komen of hulp zoeken, het systeem als te ingewikkeld ervaren en door 
stress niet altijd de juiste keuzes maken. Om toch op het juiste moment de 
juiste interventie te kunnen doen is het van belang dat er inzicht is in de 
zogenaamde klantreis. Kwadraad heeft een klantreis gemaakt door het proces 
dat mensen met schulden doorlopen in kaart te brengen. 
 
Lees meer hierover op pagina 6.   

  

https://www.kwadraad.nl/nieuws/een-nieuwe-partner-in-de-rotterdamse-keten-van-schulddienstverlening-gers-met-geld/
http://www.gersmetgeld.nl/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/informatieavond-steunouder-gouda/
https://www.kwadraad.nl/steunouderproject-gouda/
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Saskia Keereweer is per augustus benoemd tot bestuurder van Kwadraad 
Maatschappelijk Werk. De Raad van Toezicht heeft in haar de juiste persoon 
gevonden om de ingezette koers van Kwadraad, als koploper binnen het 
sociaal domein, verder uit te bouwen en vorm te geven. 
 
Saskia volgt René Verkuylen op die na een periode van negen jaar afscheid 
heeft genomen van Kwadraad.  Na een intensief zoekproces is Saskia gekozen 
om haar verbindende kracht, haar kennis van het werkveld en het sociaal 
domein en haar focus op de inhoud. Daarnaast heeft zij een evenwichtige visie 
op de zelforganisatie binnen Kwadraad. 
 
Lees het hele artikel 

 
 
René Verkuylen neemt na ruim 9 jaar per 1 april 2019 als vaste bestuurder 
afscheid van Kwadraad en treedt in dienst als bestuurder van DOCK, een 
collega sociaal werk organisatie die voornamelijk grootstedelijk actief is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dik Hermans, voorzitter Raad van Toezicht, en René Verkuylen hebben 
gezamenlijk het afscheid aangekondigd aan belanghebbenden.  
 
René:  
“Ik sluit een lange en fascinerende tijd af waarin Kwadraad zich sterk heeft 
ontwikkeld tot een betekenisvolle en eigenzinnige partner in het sociaal 
domein voor bijna 45 gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht. Ik kijk met 
grote voldoening terug op hetgeen we met elkaar hebben bereikt, binnen 
Kwadraad en in de diverse duurzame samenwerkingen die we met vele van 
onze partners zijn aangegaan”. 
 
  
Ad interim directie 
Tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder is Elke Louwers tot ad interim 
directeur benoemd. Zij vormt samen met Gerben Epema (financieel directeur) 
de tijdelijke directie, zodat de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd blijft.  
 
 
 
 
 

https://www.kwadraad.nl/nieuws/saskia-keereweer-nieuwe-bestuurder-van-kwadraad-maatschappelijk-werk/
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Scheiden is helaas een veel voorkomend probleem wat naast veel leed, 
grote maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Naast onze hulp voor 
zowel stellen als individuele vragen rondom dit onderwerp, zetten wij ook 
de Relatie APK in, als ook de training Houd me Vast (zie meer op pagina 10). 
Een ander onderdeel van ons pakket zijn ‘Scheidingscafé’s. Deze worden 
georganiseerd in De Ronde Venen en Woerden.  
 

De Ronde Venen 
Echtscheiding treft het hele gezin, want kinderen scheiden mee. Ook al ga je 
als partners uit elkaar, je blijft wel de ouders van de kinderen. Daarmee blijft 
er een band bestaan, want het ‘papa en mama zijn’ houdt niet op, ook niet na 
een echtscheiding. Het belangrijkste aspect tijdens het scheidingsproces is dan 
ook de zorg voor de kinderen. Lees meer 

 
Woerden 

Voor iedereen die te maken heeft met een scheiding met of zonder trouwakte 
en geen zin heeft om alleen thuis te zitten en/of behoefte heeft om zijn/haar 
verhaal te delen. Een ‘café‘ voor gezelligheid, ontmoeten en een informeel 
luisterend oor van medegenoten. Lees meer 
 

 
 
- Een veel gelezen artikel op onze website - 
 
In veel gemeentes worden we geconfronteerd met financiële ombuigingen 
op het sociaal domein. Regelmatig dreigt dit ten koste te gaan van het 
voorliggend veld.  
 
Richard Schuit, accounthouder bij Kwadraad, vindt dit een gemiste kans, 
want juist het durven investeren in preventie en het eigen kunnen van 
inwoners vergroot de samenredzaamheid en verlaagt de kosten. Stel je 
bijvoorbeeld voor dat een vechtscheiding (met alle gevolgen van dien) 
voorkomen kan worden. Dat scheelt de samenleving al snel € 34.500,- op 
(door de overheid georganiseerde en gefinancierde) interventies, waarvan 
de gemeente het meeste van deze kosten draagt! 
 

Goedgeorganiseerd sociaal domein 
Wanneer je door de bril van normaliseren kijkt, lukt het om mensen 
vroegtijdig bij problemen te ondersteunen. Hulp kan dan op een veel 
toegankelijkere en vanzelfsprekendere manier geboden worden en dat 
scheelt dure zorginterventies.  
Lees het hele artikel  

 

Richard Schuit:  
“Preventie is niet alleen de goedkoopste oplossing, 
maar het voorkomt menselijk leed en daar gaat het om!” 

https://www.kwadraad.nl/kalender/scheidingscafe-de-ronde-venen-16-maart-2020/?event=9641
https://www.kwadraad.nl/kalender/scheidingscafe-woerden/?event=9792
https://www.kwadraad.nl/nieuws/het-belang-van-preventie/
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Kwadraad wil op het juiste moment de goede hulp inzetten. We weten bijvoorbeeld dat mensen met dreigende problematische schulden (te) laat in beeld komen of 
hulp zoeken. Ze vinden vaak het systeem te ingewikkeld en door stress maken ze niet altijd de juiste keuzes. Om toch op het juiste moment de juiste interventie te 
kunnen doen, is het van belang dat er inzicht is in de zogenaamde klantreis. Met een klantreis is ‘de weg’ die mensen met bepaalde problemen doorlopen in kaart 
gebracht. Dus van hulpvraag tot een goede oplossing. Kwadraad heeft in 2019 met een aantal klantreizen dat hele proces in kaart gebracht. Naast 
schuldenproblematiek is er bijvoorbeeld ook een klantreis voor relatieproblemen gemaakt. Deze klantreis is op verschillende manieren in te zetten: 
 
1. Het is een goede methode om met gemeente en partners de keten in beeld te brengen. Waar heeft iemand op welk moment behoefte aan en wat zijn dan 

werkende elementen in de ondersteuning? Wie doet wat op welk moment en hoe zorgen we ervoor dat de inwoner de juiste ondersteuning op het juiste 
moment krijgt? Hoe kunnen we eerder in beeld zijn om erger te voorkomen?  

2. Om samen met de cliënt knelpunten op te sporen. Waar loopt de cliënt tegenaan en hoe kan Kwadraad, de gemeente en/of partners helpen deze knelpunten  
weg te nemen? 
 

Hieronder als voorbeeld de klantreis Schulden. Overzichtelijk wordt welke stadia er zijn en wat de behoefte is van de cliënt in elk stadium. Aan de hand van de 
behoefte per stadium kan een passend aanbod samengesteld worden. Interesse in onze klantreizen? Stuur even een mailtje naar communicatie@kwadraad.nl, dan 
word je in contact gebracht met een accounthouder.  

mailto:communicatie@kwadraad.nl


         
        
                                Kwadraad Jaarbeeld 2019 - Pagina 7 van 15 

 

  

 
 
- Een veel gelezen artikel op onze website -  

 
Als een bewoner in een wijk de draad in het leven kwijt is, bijvoorbeeld door 
geldproblemen, relatieperikelen of gezondheidsklachten, dan los je dat niet 
op door diegene langs allerlei instanties te sturen. Echte leefproblemen zijn 
per definitie integraal, vindt Elke Louwers (directeur a.i.). 
 

 
 

Wat is ons verhaal? 
De kracht van mensen is waar wij heilig in geloven. Van de medewerkers van 
Kwadraad, maar zeker ook de bewoner in de wijk. De bewoner is de enige die, 
ondanks alle hulp van buitenaf, het toch voor elkaar kan boksen. Min of meer 
verplicht door het fenomeen van de participatiesamenleving. Een rotwoord, 
vindt Elke. Kwadraad hanteert liever waarden als zelfredzaamheid en 
eigenaarschap. Dáár ligt de kans tot slagen: bij de kracht van mensen. 
 
Lees het hele artikel 

 
 
Ieder jaar in september komen alle uitvoerende teams een dag bij elkaar 
om in teamverband het jaarplan voor het komende jaar op te stellen. 
Medewerkers komen uit alle windstreken en het is een mooi moment om 
elkaar weer eens te zien en te spreken; altijd ontstaat er weer verbinding. 
En daarnaast: iedereen heeft iets bij te dragen en iets te leren van collega’s.  
 
Met elkaar maken we Kwadraad. Door goed te laten zien waar we in de 
teams mee bezig zijn en waarop we komend jaar ons willen verbeteren of 
ontwikkelen, kunnen we beter op elkaar aansluiten. Vanuit alle jaarplannen 
van de teams wordt het grote Kwadraad Jaarplan gemaakt.  
  
Als startpunt van de ‘hands-on’ dag startte spreker Gytha Heins van 
www.succesvolaanspreken.nl.  

https://www.kwadraad.nl/nieuws/geloof-in-de-kracht-van-mensen/
http://www.succesvolaanspreken.nl/
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Thema: ‘Aanpak een aanbod ontmoeting en eenzaamheid’  
 
WelzijnsKompas startte oktober 2018 een zoektocht naar organisaties/ 
groepen inwoners die een dialoogtafel willen organiseren om ontmoeting en 
eenzaamheid bespreekbaar te maken. Inmiddels zijn er meer dan 20 
dialoogtafels georganiseerd; met groot succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collega Joel Schijveschuurder verzorgt een inspirerende introductie waarin 
hulpverlening en eenzaamheid centraal staan. En Dionne Scheepmaker, 
werkzaam bij WelzijnsKompas, informeert eenieder over het aanbod gericht 
op ontmoeting. 
 
Tijdens een dialoogtafel gaan maximaal 8 personen met elkaar in gesprek, 
onder begeleiding van een gespreksbegeleider. Het is elke keer weer erg 
bijzonder en inspirerend om te zien wat er ontstaat als je ervaringen, 
dromen en ideeën met elkaar uitwisselt. 
 
Lees het hele artikel 
 
Meer over de dialoogtafels via Welzijnskompas  

 
 
Deze zomer ontving Kwadraad Rembrandt Rowaan (GroenLinks) voor een 
korte ‘zomerstage’ waarin hij meeliep met het Sociaal Wijkteam Merenwijk 
in Leiden. Hij schreef het volgende over zijn ervaringen: 
 
Gesteund en serieus genomen 
Mijn tweede ZomerZorgStage vond plaats bij het Sociaal Wijkteam (SWT) 
Merenwijk. Drie uur lang werd ik ondergedompeld in nieuwe inzichten, om 
aan het eind zelf een huisbezoek mee te maken. Ik doe hier graag verslag van 
mijn ervaringen, waarin drie dingen mij extra opvielen:  
 

 het inzicht in het soort veelvoorkomende problemen onder inwoners;  

 de manier waarop het Sociaal Wijkteam de samenwerking zoekt met veel 
andere professionele instellingen; 

 wat er allemaal komt kijken bij de hulpverlening.  
 

Lees het hele artikel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr: Michelle van Elk, Ans van Eer, Marieke Beugelsdijk en Rowaan Rembrandt 

https://www.kwadraad.nl/nieuws/dialoogtafel-lisse-eenzaamheid/
https://welzijnskompas.nl/dialoogtafels/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/raadslid-bezoek-sociaal-wijkteam-leiden/
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In 2018 is door het Platform Scheiden zonder Schade een rapport  
aan de ministeries Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
aangeboden met een aantal beleidsaanbevelingen op het gebied van  
relaties en scheidingen. Deze notitie is door de VNG overgenomen.  
 
Eén van de aanbevelingen uit dit rapport is het oprichten van een 
relatie-/scheidingsloket in elk lokaal veld, waarin zich een aanbod van educatie  
en hulpverlening bevindt. Er wordt onderscheid gemaakt in 5 fasen,  
van een startende relatie tot een conflicterende, scheidende relatie.  
In alle fasen kunnen wij de producten van Kwadraad goed positioneren.  
Daarnaast is ons innoverend product in fase 2 – de relatie APK,  
een prachtig inspirerend product.  
 
Kortom, genoeg te doen rondom dit thema en daarom dit congres.   
  
 
Sprekers:  André Rouvoet •  ‘Scheiden zonder Schade’  
     Desiree van de Broek • EFT Nederland                         
    Ilse Janssen • Parallel ouderschap  
 
En verder: Twee voorbeelden van scheidingsloketten 
     Nynke Siderius • Relatie APK  
   
 
Ca. 300 personen bezochten dit congres, waarvan 60 externe relaties 
 
Deelname aan het gehele congres leverde registerpunten op bij Registerplein en SKJ.  
 

Bekijk de congresvlog van Nynke Siderius  

https://www.youtube.com/watch?v=UYSIWztnhuM&t=3s


         
        
                                Kwadraad Jaarbeeld 2019 - Pagina 10 van 15 

  
 

 
Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de verschillende loketten en 
regelingen rond bijvoorbeeld de Wmo, de Participatiewet, de Zvw en de Wlz. 
Inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn of niet in staat zijn zelf de 
regie te voeren, kunnen baat hebben bij onafhankelijke cliëntondersteuning 
(OCO).  
 
In de gemeente Woerden en in gemeente de Stichtse Vecht voeren we deze 
vorm van cliëntondersteuning uit. In Woerden zetten we naast onze Kwadraad 
professionals en diverse onderaannemers ook ervaringscoaches in. Dat dit niet 
onopgemerkt is gebleven, blijkt uit het feit dat Woerden één van de 
koplopergemeenten is op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Het Koploperproject is een initiatief van de VNG, in samenwerking met 
Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het 
ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project. 
 
Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van inwoners en 
heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf. In 2019 
zijn er door Kwadraad in Woerden in totaal 10 ervaringscoaches getraind. 
Mede dankzij hun inzet kunnen we de belangen behartigen van inwoners en 
weten we knelpunten van wet- en regelgeving te agenderen. 
 
Lees het artikel over  
ervaringscoaches  
in de  
Woerdense Courant 
 
 
 

 
 

Kwadraad ziet dat het aanbod van de hulpverlening  
op complexe scheiding toeneemt. Vanuit een  
preventieve visie heeft Kwadraad de Relatie-APK  
opgericht. Juist op het moment dat er met een  
lichte interventie snel wat gerealiseerd kan worden.  
Binnen de pilotfase hebben 20 stellen deelgenomen 
aan de Relatie-APK.  
 
Resultaat  
• Van de 20 stellen gaven 5 stellen aan dit als laatste kans te zien en 

anders zouden gaan scheiden. 
• 3 van deze stellen willen na de Relatie APK niet meer scheiden. 
• 2 stellen zijn wel bezig met scheiden; zij geven aan dat er minder 

conflicten zijn en ze beter kunnen communiceren over het hele proces. 
• Bij 4 stellen was er sprake van huiselijk geweld. Door de training is het 

geweld bespreekbaar geworden en gestopt. Met deze stellen is de   
juiste hulp gezocht bij het vervolgtraject.  

 
De Relatie-APK werkt dus laagdrempelig op het moment dat stellen bij de 
eerste spanningen in de relatie zich aanmelden. Maar ook preventief ter 
voorkomen van een echtscheiding dan wel niet een complexe scheiding. 
 

Cursus Houd me Vast 
Deze cursus is een onderdeel van de Relatie-APK. Om de (partner)relatie te 
verbeteren, ruzies te verminderen en meer begrip te krijgen voor elkaar.  
Door het volgen van de cursus ontstaat bij de meeste deelnemers een 
diepere emotionele verbinding met elkaar. Je leert anders te kijken naar 
patronen in je relatie, negatieve patronen te stoppen en de onderliggende 
emoties en behoeftes te herkennen. Houd me vast is ‘EFT-light’, een lichte 
vorm van  Emotionally Focused Therapy. 
 
Hoe Relatie-APK als aanbod is ontstaan (artikel AD)  
Kick-off Relatie-APK (YouTube)  

https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/05/Artikel-Ervaringscoaches-Woerden.jpg
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/05/Artikel-Ervaringscoaches-Woerden.jpg
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/05/Artikel-Ervaringscoaches-Woerden.jpg
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/05/Artikel-Ervaringscoaches-Woerden.jpg
https://www.ad.nl/gouda/goudse-relatie-apk-ook-naar-andere-gemeenten~a74049be/
https://www.youtube.com/watch?v=a5YN1FK2pts
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Privacy en veiligheid 
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 
zich niet alleen te conformeren aan de wet en regelgeving, maar vooral ook het 
gedrag van de medewerkers centraal te stellen en 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 veel aandacht voor.   
 
Kwadraad vindt het belangrijk dat haar medewerkers overal, dicht bij de cliënt, 
hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarom is elke medewerker toegerust 
met een laptop en smartphone. In 2019 heeft Kwadraad, ten aanzien van de 
(technische) beveiliging van de apparaten, een aantal belangrijke verbeteringen 
doorgevoerd. Het beheer en onderhoud van de smartphones en laptops wordt 
centraal geregeld, waardoor belangrijke updates direct kunnen worden 
uitgevoerd, er hulp op afstand is en virusscanners up-to-date worden 
gehouden. De procedures op het gebied van data beveiliging worden continue 
aangescherpt en verbeterd. Dit alles in samenwerking met een ICT partner die 
ISO27001 en NEN-7510 gecertificeerd is. 
 

Kwaliteit 
Kwadraad is NEN-EN 15224: 2012 gecertificeerd. In de cyclus van 3 jaar, waarin 
een ISO-Nen-certifcaat geldig is, heeft in januari 2019 een uitgebreide audit 
plaats gevonden met als eindresultaat een certificaat-vernieuwing. Kwadraad 
staat voor kwaliteit en het continue willen ontwikkelen en verbeteren van haar 
dienstverlening. De certificeringscyclus ondersteunt ons hierbij. 
Vanuit de kernwaarden voor kwaliteit die voor Kwadraad strategisch van belang 
zijn: eigenaarschap van burgers, professionaliteit van medewerkers en 
ondernemerschap, heeft Kwadraad ervoor gekozen in 2020 over te gaan van de 
NEN-EN 15224 naar ISO 9001, die meer ruimte biedt voor het op maat inrichten 
van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen Kwadraad. 
 

Klanttevredenheid 
 
Ingevulde tussentijdse kwaliteitsonderzoeken (in Mijn Kwadraad)  
Totaal 2019      3.247  
 
Resultaten/gemiddelde cijfers hiervan 
Tevreden over contact medewerker  8,1 
Tevreden over werken in Mijn Kwadraad 7,3 
Tevreden over eigen regie   7,7 
 
Totaal aantal ingevulde eindkwaliteitsonderzoeken  
Totaal 2019     556 
 
Resultaten/gemiddelde cijfers hiervan 
Het traject/eindresultaat   6,8 
De samenwerking met de contactpersoon 7,6 
De stimulans om zelf aan de slag te gaan 7,0 
De bereikbaarheid van de contactpersoon 7,6 
Het werken in Mijn Kwadraad   7,0  
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Werkgebied Kwadraad  
 

Kwadraad is actief in 36 gemeenten  
in Zuid-Holland en Utrecht-West 

 

   
 

   

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. 
 

Diensten Kwadraad 
•  Maatschappelijk werk 
•  Schoolmaatschappelijk werk 
•  Sociaal Raadslieden 
•  Buurtbemiddeling  
•  Opvoedondersteuning  
•  Mediation 
•  Gezinscoaching 
•  Thuiscoaching 
•  Echtscheidingsarrangement 
•  Papierwinkel  
•  Ouderenadviseurswerk 
•  Sociale urgenties 

  Schuldhulpverlening 

  Bereikbaarheid Buiten Kantooruren 

  Wet Tijdelijk Huisverbod 

  Huiselijk Geweld 

  Veilig Verder Team 

  Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning 

  Meldpunt Bezorgd 
 

Medewerkers in dienst (per 31.12.2019) 

359 FTE (474 personen) 
 

Omzet  
€ 29,1 miljoen  
 
 

Online 2019        

Bezoeken website  149.928    Social media 
Top 5 Meest bezochte pagina’s  1. Eenzaamheidstest   LinkedIn 3.054 volgers 
       2. Werken bij    Twitter 2.740  volgers  
       3. Waar vind ik Kwadraad?  Facebook 844 volgers 
       4. Assertiviteitstest 
      5. Hulp bij Gezin & Opvoeding
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Kwadraad sluit 2019 af met een positief resultaat van € 338.446,‐; 1,16 % van de jaaromzet. Op het eerste gezicht ligt dit resultaat in de lijn met 2018 (€ 317.187,‐ 
positief). Indien we geen rekening houden met baten en lasten uit voorgaande jaren, bedraagt het resultaat 2019 € 104.449,‐ negatief (2018 € 122.485,‐ positief).  
De omzet van Kwadraad heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt van € 26,8 mln. in 2017 naar € 27,8 mln. in 2018 en dan nu in 2019 tot een totale 
omzet van € 29,1 mln. In deze laatste omzet is € 468.000,‐ verwerkt uit alsnog toegekende omzet voorgaande jaren. Ook zonder deze laatste post is nog steeds sprake 
van een groei van bijna 3%. 

Balans per 31 december 2019     

  2019 2018 

  € € 

ACTIVA   

Vaste activa 719.232 880.260 

Vlottende activa 7.337.952 8.208.113 

Totaal activa  8.057.184 9.088.373 

PASSIVA   

Eigen vermogen 2.219.477 1.881.032 

Voorzieningen 479.800 522.840 

Kortlopende schulden 5.357.907 6.684.501 

Totaal passiva 8.057.184 9.088.373 

   

Baten en lasten over 2019     

  2019 2018 

  € € 

BATEN   

Netto omzet  29.087.416 27.809.735 

LASTEN   

Personele kosten 26.283.136 24.687.558 

Overige bedrijfskosten 2.465.834 2.804.990 

Totaal lasten 28.748.970 27.492.548 

Bedrijfsresultaat 338.446 317.187 

 

  

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 
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Goed maatschappelijk werk centraal 
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. 
 
Lees hier over: 

Eigenaar van het werk 
Werken met opgaven en talenten 
Kwadraad is altijd een thuis 
 

   

Raad van Toezicht     
Dhr. Drs. G.J. van Egmond, voorzitter 
Mw. Drs. S.V.H. Baas-Van Leeuwen, vice-vz 
Dhr. M. el Mokaddem 
Mw. Drs. D. Alkema 
Mw. E.C.R. Albering Msc. 
 

Raad van bestuur 
Dhr. Drs. R.J.R. Verkuylen (t/m 31 maart 2019) 
Mw. Drs. S.H. Keereweer (per 1 augustus 2019) 
 

Ondernemingsraad    
Mw. F. Krul (voorzitter) 
Mw. M. Stavenuiter (ambtelijk secretaris) 
Mw. T. Boerman 
Dhr. R. van Galen 
Dhr. E. Ince 
Dhr. C. Minuscoli 
Mw. J. Oosterom  
Mw. A. Wittekoek 
Dhr. C. Stokman

 
 

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

       

 

  

 
       

    

 

https://www.kwadraad.nl/over-kwadraad/waarom-kwadraad/ons-verhaal/
http://www.kwadraad.nl/
mailto:communicatie@kwadraad.nl
http://linkedin.com/company/kwadraad
http://facebook.com/kwadraadmw
http://twitter.com/kwadraad
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28% van de netto omzet van Kwadraad komt uit samenwerkingsverbanden 
 
De dienstverlening van Kwadraad wordt deels uitgevoerd in diverse 
samenwerkingsverbanden waarin Kwadraad participeert. In 2019 werd 28% 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 en  
       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 
 
•  Gers met Geld   Rotterdam  
 

•  MBO-Rijnland   Rijnland 
 
•  Thuis in de Wijk   Nissewaard 
 
 

 

 


