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Zeker in de gevallen waar beeldbellen of telefonisch contact geen alternatief was. 
We passen onze mindset aan en ontwikkelen manieren van ondersteunen die 
bijdragen aan een sociale gezondheid. Onze hulpverlening is onverminderd 
doorgegaan. Meer dan ooit waren de medewerkers van Kwadraad onmisbaar! 

 
Veerkracht bij kwetsbare groepen 
Ondanks al het verdriet brengt de crisis ook iets goeds. Er ontstaat een gevoel van 
saamhorigheid in de samenleving. Mensen willen van betekenis zijn voor anderen. 
We zien daarin ook veerkracht bij de kwetsbare groepen inwoners. In onze 
hulpverlening stimuleren wij onze cliënten op zoek te gaan naar deze kracht bij 
henzelf en te verbinden met hun netwerk en in de buurt waar zij wonen. Ook zien 
we dat professionele partners elkaar veel sneller en natuurlijker opzoeken vanuit 
een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor de samenleving. 
 

Kwadraad als sociaal vaccin 
De crisis moet echter wel worden verwerkt. Een vaccin wordt ingespoten om het 
lichaam weerbaar te maken. Onze medewerkers zijn er om de kwetsbaarheid van 
mensen te verminderen en hen in staat te stellen om zelfstandig in deze 
maatschappij te staan. Dit voegt Kwadraad toe als een sociaal vaccin! 
 

 
 
 

“Na een jaar focus op virusbestrijding en het overeind houden van de 
economie is het tijd voor het gesprek over de sociale gevolgen van 
corona” aldus Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving. De coronacrisis opent onze ogen en zet de vraag centraal: in 
wat voor samenleving willen we leven? Volgens Bussemaker is het tijd 
voor een ’sociaal vaccin’.  
 
De coronacrisis zet onze samenleving onder hoogspanning. Eenzaamheid 
neemt toe van jong tot oud, gezinnen worden extra op de proef gesteld, 
relaties staan onder druk, er is meer huiselijk geweld, versombering onder 
jongeren en ernstig psychische problemen, de spanning tussen buren loopt 
op, wanhopende ondernemers en de stress als gevolg van financiële 
problemen is extremer dan ooit. Onze maatschappij heeft een enorme klap 
gekregen en de impact is enorm.  
 

Vindingrijkheid en innovatie nemen een vlucht  
Kwadraad ondersteunt mensen in deze kwetsbare situaties. Onze 
maatschappelijk werkers, jeugd‐ en gezinswerkers, schoolmaatschappelijk 
werkers, wijkcoaches, gezinscoaches, sociaal raadslieden, sociaal makelaars, 
coördinatoren buurtbemiddeling, opvoedadviseurs, thuisbegeleiders, 
welzijnwerkers, kinderwerkers, onafhankelijke cliëntondersteuners, 
coördinatoren thuisadministratie, vrijwilligers en ervaringscoaches zetten 
zich met passie en professionaliteit in om volwassenen, kinderen, jeugd en 
gezinnen te ondersteunen bij het aanpakken van de problemen waar zij 
tegenaan lopen.   
 
De vindingrijkheid en innovatie in onze hulpverlening heeft door de crisis 
een enorme vlucht genomen. Groepswerk is omgezet in professionele 
onlineprogramma’s. Soms kwamen niet alle onderdelen van een groep in 
een online omgeving goed tot hun recht. Dat hebben we opgelost door de 
groep op die onderdelen wel face-to-face bij elkaar te laten komen. Zo is 
blended groepswerk ontstaan. Dat geldt ook voor individuele hulp. Bij de 
uitbraak van corona in maart 2020 zijn er maximale veiligheidsmaatregelen 
ingezet om onze cliënten face-to-face te kunnen blijven zien.  
 



         
        
                                Kwadraad Jaarbeeld 2020 - Pagina 3 van 19 

 

Het coronavirus houdt in 2020 heel Nederland in zijn greep. De door de 
overheid ingestelde maatregelen om de pandemie in te dammen worden 
continu aangepast. Dat vraagt veel van Kwadraad als maatschappelijk 
werk organisatie die als ‘cruciaal beroep’ wordt betiteld. En terecht! 
 
Middels corona updates worden de medewerkers steeds op de hoogte 
gehouden van zaken die invloed hebben op de uitvoering van het werk. 
Veel zaken zijn te ‘organiseren’ in deze tijd. Maar niet alles. Goed het 
gezonde verstand gebruiken is essentieel, alsook in het besef leven dat we 
met alle inwoners van Nederland voor dezelfde uitdaging staan. Ook 
hebben we continu in contact gestaan met onze opdrachtgevers en 
samenwerkingspartners om steeds het goede te doen voor onze cliënten. 
 
 
  

 
 
 
 

Gemeente-overstijgende corona-initiatieven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitaal waar mogelijk, face-to-face waar nodig 
Dat is ons uitgangspunt geweest (en dat geldt ook voor 2021). Daar waar 
digitaal of online geen alternatief is voor goede hulpverlening is er – met 
inachtneming van de veiligheidsmaatregelen – face-to-face contact geweest 
met de cliënt.  
 
Voor het groepswerk is er een nieuwe vorm georganiseerd: blended 
groepswerk. Blended betekent deels digitaal (bv. de theorie/instructie) en 
deels face-to-face (in kleine groepjes, bv. opdrachten maken). Ook zijn er 
groepen volledig digitaal gegeven. Denk daarbij aan  
 

 Assertiviteitstrainingen 

 Hoe ga jij om met geld?  

 Houd me vast (cursus voor stellen) 

 Creatief leven (bij eenzaamheid)  
 Lees het artikel van collega Evelyn die vertelt over Creatief Leven     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

https://www.kwadraad.nl/nieuws/cursus-tegen-eenzaamheid/?fbclid=IwAR1VmAigBsIhAzeNSH4qnhUuQpz7fMeWjhYqUjZ_FL2tpVP36s-ERuw6I10
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   Eén op de vijf mensen heeft schulden. Die hoeven  
     niet ernstig te zijn, maar kunnen wel ernstig  
      worden. Wanneer er een betalingsachterstand is  
     wordt er vaak een herinnering per post gestuurd,  
     maar uit onderzoek blijkt dat dit niet werkt.  
 
 
Brieven worden niet geopend en zo stapelen de schulden zich langzaam op. 
Wat wél werkt, is vroegsignalering. De ‘Vroeg erop af’-aanpak blijkt zeer 
succesvol. Daarom zijn in Leidschendam-Voorburg outreachend werkende 
maatschappelijk werkers en schuldhulpverleners gestart met deze aanpak. 
 
Bij de inwoner langs 
Een schuldhulpverlener en een maatschappelijk werker vormen een perfect 
duo om bij mensen langs te gaan voor een huisbezoek. Samen met 
PLANgroep gaan we bij inwoners langs die een betalingsachterstand 
hebben bij meerdere organisaties. Dankzij een convenant met meerdere 
organisaties en een beveiligd portaal kan er bijgehouden worden of iemand 
een betalingsachterstand heeft bij meerdere instanties. Wanneer dat het 
geval is, gaan we bij de inwoner langs. Soms is er niets aan de hand, maar 
soms ook wel. Mensen weten bijvoorbeeld bepaalde hulporganisaties niet 
te vinden of zitten met meer problemen, zoals een scheiding of zijn net 
werkloos geworden. 
 
Lees verder 
 
 
→ Bovenstaand artikel betreft Leidschendam-Voorburg. In gemeente  
     Lansingerland wordt de ‘Vroeg erop af’-aanpak ook uitgevoerd. 
 

 
     Het Sociaal Team heeft in 2020 een  
     bijzonder en hectisch jaar beleefd.  
     De voorbereidingen op de overdracht van  
      belangrijke taken op het gebied van jeugd 
      naar de gemeente en last but not least,  
      de coronacrisis. 
 
Sociaal Makelaars hebben bergen werk verzet in de stad, om samen met 
partners en inwoners zelf, allerlei initiatieven te nemen en ondersteunen 
om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zo klein mogelijk te houden. 
 
Gezondeboel 
Het e-health programma Gezondeboel is ingezet, veilige werkplekken 
werden ingericht en huisbezoeken gingen met veiligheidsmaatregelen door 
wanneer een goede hulpverlening daar om vroeg. Een goede telefonische- 
en digitale bereikbaarheid was prioriteit en zodra het mogelijk was, zijn de 
deuren van het STG (gecontroleerd) weer geopend om mensen face-to-face 
te kunnen helpen.  
 
Overdracht taken jeugd naar gemeente 
Voor de overgang van cliënten naar de gemeente en het borgen van de 
zorgcontinuïteit van de herindicaties rondom 1 januari 2021 is het STG 
betrokken bij de inrichting van het gemeentelijke registratiesysteem. 
Cruciaal zijn verbinding en samenwerking met de veiligheidsketen, het 
onderwijs, de huisartsen, jeugdhulpaanbieders en het team integraal 
binnen de gemeente. 
 
Basishulp 3.0 
De inhoud en omvang van de hulp, de kwaliteitseisen en de doelstellingen 
zijn uitgewerkt. Uitgangspunt is het behoud en verstevigen van wat goed is, 
en verbetering aanbrengen waar mogelijk en gewenst. Het STG heeft 
daarbij gebruik gemaakt van sleutelfiguren van samenwerkingspartners. 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.kwadraad.nl/nieuws/vroeg-eropaf/
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   De gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne en 8 
     zorgaanbieders hebben met elkaar een uniek team 
     opgezet: het sociaal gebiedsteam Hellevoetsluis- 
     Westvoorne. 
     Donderdag 30 januari 2020 was het startsein 
     voor de samenwerking door het convenant te  
     ondertekenen.   
 
Het sociaal gebiedsteam ondersteunt professionals bij hun vragen over 
bijvoorbeeld gezinsproblematiek of specialistische zorg. 
 
In het gebiedsteam werken medewerkers vanuit Antes/Parnassia, CJG 
Rijnmond, Enver, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Westvoorne, 
Kwadraad, M4Care, MEE plus, Pameijer en Youz/Parnassia met elkaar 
samen. Zij zijn de vraagbaak voor professionals in de wijk die te maken 
krijgen met (complexe) hulp- of zorgvragen van jongeren, volwassenen of 
gezinnen. De medewerkers van het team zorgen ervoor dat de vraag van de 
professional snel, goed en integraal wordt opgepakt. 
 
De juiste hulp, zo dicht mogelijk bij de inwoner 
In Hellevoetsluis en Westvoorne werken veel hulp- en zorgverleners, 
leerkrachten, medewerkers van de woningcorporaties, huisartsen en 
wijkverpleging in de buurten en wijken. Dicht bij de inwoners. De meeste 
antwoorden op hulp- en zorgvragen van inwoners worden in de wijken 
gevonden door al die betrokken professionals. Soms hebben deze 
professionals behoefte aan advies of willen zij een situatie met andere 
experts bespreken om de juiste hulp voor een inwoner te vinden. Het 
sociaal gebiedsteam Hellevoetsluis-Westvoorne biedt hen die 
ondersteuning. Lees hier verder 

 
   Corona kluistert ons aan huis. We zijn meer dan  
    ooit aangewezen op elkaar en onze buurt. En nu  
    het erop aankomt blijkt er veel saamhorigheid, ook  
     op plekken waar je het niet verwacht. Kruispunt  
     trok de Goudse arbeiderswijk Korte Akkeren in, de  
     armste wijk van Gouda, waar, blijkt uit onderzoek,  
     inwoners het minst tevreden zijn over hun  
    woonomgeving. 
 
De afgelopen jaren kwam de wijk regelmatig negatief in het nieuws.  
Autobranden, problemen met drugs, reljeugd, een enkele schietpartij. Maar 
achter krantenkoppen en cijfers ontwikkelt zich ook een ander verhaal: een 
verhaal van verbinding en omkijken naar elkaar. Kruispunt laat mensen aan 
het woord die het verschil maken en zich verbonden voelen met de wijk, 
waar ze soms al hun hele leven wonen en die ze voor geen goud zouden 
verlaten.  
 
Fotograaf Bram Tackenberg zette die buurtbewoners op de foto voor zijn 
project: De woonkamers van Korte Akkeren. 
 
‘Roti van Dushi’ 
De van Curaçao afkomstige Marian Eisden (54) woont al meer dan dertig 
jaar in Korte Akkeren. Ze is een spilfiguur in de buurt, iedereen kent ‘Dushi’, 
zoals ze wordt genoemd. Ze kookt twee dagen per week in buurthuis De 
Walvis en ze brengt haar beroemde ‘roti van Dushi’ naar ouderen die slecht 
ter been zijn. Iedereen kan bij haar terecht. Zoals Cor IJsselstein (72), 
geboren en getogen in de wijk. Na zijn relatiebreuk werd hij opgevangen 
door Dushi. “Ze is mijn beste vriendin.” Sindsdien werkt Cor als vrijwilliger 
bij de Walvis en helpt als Dushi kookt. 
Lees hier verder 
 
 
 
 

 

  

https://www.kwadraad.nl/nieuws/sociaal-gebiedsteam
https://kro-ncrv.nl/wij-in-de-wijk?fbclid=IwAR0Abx9RpuEKB317oVzbwIWTunIbNlVuzgyQWFBWl6oCd-B5amw6DH2boMY
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   In de Hoeksche Waard krijgt ieder kind de kans om  
     gezond, fijn, kansrijk en veilig op te groeien.  
    Hiervoor is een sterke basis nodig. Een opvoed- en  
     opgroeiomgeving, waarin opvoeders en (semi) 
     professionals samenwerken, elkaar aanvullen en  
    versterken.  
 
Om te komen tot zo’n omgeving is een goede netwerksamenwerking tussen 
ouders, opvoeders en (semi)professionals uit het voorveld nodig.  
Met elkaar zijn we die netwerksamenwerking aangegaan in het programma 
‘It takes a village to raise a child’. Vanuit het programma (2019-2022) 
initiëren we diverse inspanningen om ouders en kinderen te ondersteunen 
en te versterken bij opvoed- en opgroeiuitdagingen. Doelen zijn daarbij:  
 
Versterken netwerk 
Samen inzetten op een brede en sterke opvoedbasis, bestaande uit het 
netwerk van ouders met (mede-)opvoeders en professionals (uit het 
voorveld). Betrokken spelers worden verbonden, we werken vraaggerichter 
en brengen meer samenhang aan in het huidige basisaanbod. 
 
Versterken van de (mede-)opvoeders 
We faciliteren dat ouders en (mede-)opvoeders beter toegerust zijn en met 
zelfvertrouwen bijdragen aan de opvoeding van kinderen. Goede informatie 
over en hulp bij opgroeien, opvoeden en ouderschap is hierbij onmisbaar. 
 
Versterken van de kinderen 
Er zijn genoeg keuzemogelijkheden voor kinderen om zich kansrijk te 
ontwikkelen. We brengen samenhang aan in het aanbod voor kinderen en 
belangrijke thema’s, die aan de basis staan voor hun groei en ontwikkeling,  
en werken die in co-creatie uit. 
 
Wat is er al bereikt in 2020? Neem hiervoor een kijkje op het platform. 

   We zien het kunnen bieden van OCO als een  
     belangrijk onderdeel van het maatschappelijk  
     werk zodat inwoners snel de juiste ondersteuning 
     ontvangen waarmee hulpvragen vroegtijdig  
     aangepakt kunnen worden. 
 
 
Op deze nieuwe opdracht is een samenwerking aangegaan tussen 
Kwadraad (penvoerder), Abrona, GezinsBuddy, Kwintes en Leef 
maatschappelijke dienstverlening.  
 
Belangrijke pijlers waar we ons op hebben gericht: 
 

 Kwaliteit van dienstverlening hoog houden in tijden van krapte. 

 Het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van OCO onder alle 
inwoners, waaronder ook de kwetsbare groepen. 

 Informele OCO (vrijwilligers en ervaringsdeskundigen) meer in positie 
brengen. 

 De inzet van het eigen netwerk vergroten. 

 Het verbeteren van de aansluiting tussen de vraag en het aanbod op 
het gebied van zorg en ondersteuning. 

 
In 2020 bereiden we de inzet van OCO in gemeente Stichtse Vecht voor, 
zodat we per 1 januari 2021 klaar staan voor de uitvoering van deze mooie 
opdracht. Dan gaan we met onze ambities aan de slag! 
 
Communicatie over OCO op de site van gemeente Stichtse Vecht 

 

  

https://hoekschewaard.alsvillage.nl/
https://stichtsevecht.nl/onafhankelijke-clientondersteuners/
https://stichtsevecht.nl/onafhankelijke-clientondersteuners/
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     Vanaf 1 januari 2020 is Kwadraad verantwoordelijk  
    voor het Meldpunt Bezorgd in Zoetermeer.   
     Meldpunt Bezorgd is een centraal punt waar  
    inwoners en professionals binnen de gemeente  
    Zoetermeer terecht kunnen met zorgen over - of  
     overlast van - een inwoner.  
 
We hebben een ervaringsdeskundige die de wijkcoaches ondersteunt in 
hun werkzaamheden en mee gaat op huisbezoek, om zo de inwoners die 
weerstand hebben te motiveren om hulp te aanvaarden. Als een inwoner 
echt niet open staat voor hulpverlening wordt de melding afgesloten. 
Mocht dit wel het geval zijn wordt de inwoner aangemeld bij de meest 
passende hulpverlenende instantie. 
 
Voor de keten aan hulpverlening en woningbouwcorporaties, politie en 
gemeente zijn wij ook een centraal punt. Vastgelopen casuïstiek wordt met 
de wijkcoach besproken, en zo nodig in een wijk-signaleringsoverleg 
besproken waar de wijkcoach verantwoordelijk voor is.  
 
Wet verplichte GGZ (WvGGZ) 
Daarnaast zijn wij vanuit het Meldpunt verantwoordelijk voor het 
verkennende onderzoek binnen de WvGGZ (Wet verplichte GGZ). Hierin 
trekken we samen op met de gemeente en GGZ Rivierduinen. De wijkcoach 
van Kwadraad voert het onderzoek uit, GGZ Rivierduinen geeft advies 
vanuit hun expertise. Uiteindelijk neemt de gemeente zelf een besluit over 
het vervolg, of er al dan niet een dwangmaatregel wordt aangevraagd.  
 
‘Overlast’ hoog op de agenda 
Het thema overlast staat hoog op de gemeentelijke agenda, hier willen we 
als Meldpunt graag op aansluiten. In 2020 zijn er ruim 450 meldingen 
geweest die ook allen afgehandeld zijn. 
 

 
   In 2020 werkten we voor het zesde jaar, na de   
   uitrol begin 2015, samen met de collega’s van  
     MEE, impegno, Fonteynenburg, Stichting Welzijn  
     Rijswijk en GGD Haaglanden/Meldpunt Bezorgd in  
     het Sociaal Wijkteam Rijswijk.  
 
 
In 2020 is er door de Gemeente Rijswijk verder gewerkt aan de 
doorontwikkeling toegang Sociaal Domein. Binnen het Sociaal Domein 
hebben er veel veranderingen plaatsgevonden. De vijfde teamleider Sociaal 
Wijkteam werd o.a. aangesteld. 
 
Het jaar 2020 stond in het teken van corona en de aanbesteding. Juist 
vanwege corona is de aanbesteding van 1 juli naar 1 oktober verschoven. 
De aanbesteding die Kwadraad niet gegund heeft gekregen, heeft grote 
gevolgen gehad voor het bestaande team en functies binnen het Sociaal 
Wijkteam. De Kwadraad medewerkers binnen het Sociaal Wijkteam 
moesten herplaatst worden.  
 
In Rijswijk biedt Kwadraad nu nog het Opvoedadviespunt en 
Gezinscoaching.   
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   Het doel van thuisbegeleiding is kwetsbare  
   burgers te helpen structuur in het dagelijks leven  
   te brengen, waardoor problemen verminderen of  
   erger wordt voorkomen. Het gaat om mensen met  
   meervoudige problemen, die de grip op het  
   dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te verliezen.  
 
In Leidschendam-Voorburg is de vraag naar thuisbegeleiding in 2020 flink 
gestegen. Met name de praktische insteek van thuisbegeleiding, waar 
kwetsbare gezinnen met kinderen laagdrempelig ondersteund kunnen 
worden in de thuissituatie, heeft hiertoe geleid.  
 
Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met dezelfde hulpverlener. Er ontstaat 
een vertrouwensrelatie, waardoor er ook na afsluiting van het traject nog 
heel makkelijk contact wordt gelegd met de hulpverleners. Van de 35 
trajecten die zijn doorlopen, konden 29 gezinnen weer zelfstandig verder.  
 
 
 
 
Het was heel fijn om een achterlangs te hebben, zeker in de coronatijd. We 
hebben geleerd om zelf te zoeken naar oplossingen. Onderling lukt het ons 
om een minder verwijtende toon te hebben.  
 

Een goede uitlaadklep, ik moest mijn verhaal kwijt. Betrokken maar 
neutraal in het oordeel, het was heel waardevol voor mij. Iemand buiten de 
familie, die meedacht en ideeën opperde. 
 

Als Consulent Jeugd binnen de gemeente heb ik thuisbegeleiding ingezet 
vanuit Kwadraad. Een jeugdige (groep 4) wilde niet meer naar school en 
zowel ouders als school zaten met de handen in het haar. Er is meteen 
doorgepakt en de ouders zijn hierin ondersteund.  
 
 

 
    Ontmoetingcentrum Van Noord, nabij   
     Winkelcentrum Bloemendaal, is in  
     september officieel geopend. De oude  
      bibliotheek, naast winkelcentrum  
      Bloemendaal, stond al een tijd leeg.  
 
In de wijk Bloemendaal werd in 2020 hard gewerkt aan het nieuwe 
wijkcentrum aan de Lekkenburg. 
 
Buurtservicecentrum 
Veel zorginstellingen werken samen in dit pand. Dat biedt natuurlijk veel 
voordelen. Voor zowel de professionele partijen als voor de bezoekers. 
Wijkbewoners moeten makkelijk vragen kunnen stellen over zorg & welzijn 
in de wijk. De nieuwe gebruikers van het wijkcentrum zijn onder meer 
Kwadraad (met onder meer de Formulierenbrigade en het Sociaal Team 
Jeugd & Volwassenen), de kinderbibliotheek en het uitleenpunt van de 
Bibliotheek Gouda, de GGD (met het consultatiebureau en de jeugdartsen)  
en Gemiva-SVG. Er is óók alle ruimte voor bestaande en nieuwe 
bewonersactiviteiten. Kookclubs, het Speelcafé, enzovoorts, er is veel 
mogelijk in het nieuwe multifunctionele pand. 
 
Café Van Noord 
Per november is horecaman Dirk van der Heijden in het centrum gestart 
met een café. Bezoekers kunnen dan in het centrum terecht voor koffie, 
broodjes en andere versnaperingen.  
 
“Ik wil een huiskamergevoel creëren voor jong en oud, een veilige 
vertrouwde plek. Naast mijn rol in de horeca binnen het centrum, zal ik ook 
samen met de ontvangstdames mijn rol als gastheer vervullen”, aldus de 
nieuwe horecaondernemer in Van Noord. 
 
Neem voor activiteiten in Van Noord een kijkje op de Facebookpagina 

 

  

https://www.facebook.com/VanNoordGouda/
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    Gezien alle ontwikkelingen in het sociaal domein  
     heeft gemeente Nissewaard uren vrij gemaakt 
voor      voor een coördinerende taak m.b.t. het (V)SMW. 
De     Samenwerking tussen gemeente en het (V)SMW –  
     en de daarbij behorende partners – wordt hiermee  
     geïntensiveerd.  
 
De gemeente komt met deze verbinding dichtbij de werkvloer te staan. 
Vakinhoudelijke ontwikkeling, professionalisering, positionering, interne en 
externe communicatie zijn hierin belangrijke thema’s.  
 
Project Kinderogen 
Het (V)SMW is actief betrokken geweest bij het project Kinderogen. De 
gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee hebben in 2020 met 
de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO (primair onderwijs) en 
VO (voortgezet onderwijs) een PACT gesloten om de verbinding tussen 
onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp nog beter te maken. De ambitie van 
het PACT Kinderogen is dat, met name kwetsbare, kinderen elke dag 
gebruik kunnen maken van hun eigen school of opvang, voor hun en voor 
ouders een veilige en vertrouwde omgeving.  
 
Aan deze ambitie dragen alle partijen in het jeugddomein bij. We willen met 
elkaar de juiste hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en gezinnen 
zo vroeg mogelijk inzetten. Dit maakt deze groep sterker en zo kunnen we 
complexere problemen voorkomen. Deze ambitie sluit aan bij wat er in 
Nissewaard de afgelopen jaren ontwikkeld is m.b.t. een zorgstructuur 
binnen de voor- en basisscholen.  

 
     Kwadraad heeft een frontoffice gerealiseerd  
    binnen  HLTN.    
 
   Deze frontoffice wordt niet alleen bemenst door  
     medewerkers van Kwadraad, maar ook van Welzijn  
    Teylingen/Lisse en Noordwijk, MEE, het Jeugd- en  
     gezinsteam en de ISD. Hiermee wordt een eerste  
stap gezet naar echte integrale toegang in de Duin- en Bollenstreek.  
 
Inwoners uit HLTN kunnen hier terecht met vragen over o.a.: 

  Ondersteuning en advies bij problemen met opvoeding en gedrag 

  Echtscheiding en/of mediation 

  Ondersteuning bij financiën en inkomen 

  Begeleiding en ondersteuning bij dagelijkse leefproblemen 

  Psychische klachten, verslaving of mentale hulp  
 
Bekijk de cliëntflyer 
 
Integrale toegang 0-100 jaar 
Samen met partners MEE-Partners Coöperatie JGT in aansluiting met de ISD 
en Welzijn, zijn we gestart met het bouwen aan een nieuwe stichting: Voor 
Ieder 1. Deze nieuwe toegang heeft als doel om inwoners uit Hillegom – 
Lisse – Teylingen en Noordwijk te ondersteunen. 
 
Alle inwoners van ‘0-100’, met en zonder indicatie, kunnen met al hun 
vragen bij de Integrale toegang terecht. Dit kunnen vragen zijn over 
bijvoorbeeld eenzaamheid, huishoudelijke hulp, jeugdhulp, geestelijke en 
lichamelijke gezondheid, aangepast vervoer,  
rolstoelen en schulden. Via één telefoonnummer  
(per team), één website, e-mailadres of door  
binnen te lopen bij een van de zes locaties.  
 
 

 

  

https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/05/HLT-Huis-aan-huis-pamflet-hulp-en-ondersteuning_v5.pdf
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    Met de coronapandemie is zowel volledig digitale -  
     als blended hulpverlening in een stroomversnelling  
    gekomen. Dit geldt inmiddels niet alleen voor  
     individuele trajecten: ook voor groepswerk hebben  
     we volledig online en blended programma's  
     gerealiseerd, waarvan de eerste groepstrainingen  
    succesvol zijn afgerond.  
 
Groepswerk via videobellen 
De bijeenkomsten vinden plaats via videobellen en de deelnemers maken 
gebruik van een digitaal cursusboek, waarin ze ook elkaar door middel van 
een forum kunnen vinden. In het cursusboek staan talloze opgaven 
waardoor de deelnemers actief aan de slag blijven. De trainingen die 
inmiddels één of meerdere keren gedraaid hebben zijn:   
• Assertiviteit 
• de 'meidengroep' 
• Puber in huis, speels en positief (opvoeding)  
• 'Vrouwen weer krachtig' (ondersteuning rondom huiselijk geweld)   
 
Zo'n 130 deelnemers hebben aan een training of cursus meegedaan. 
Hiermee hebben we ook personen bereikt die liever vanuit hun eigen 
omgeving deelnemen, dan op locatie in een groep te zitten. 
 
Train de trainer 
Medewerkers van Kwadraad zijn getraind in een ‘Webinar maken’. Deze 
training is door eigen medewerkers – uiteraard digitaal – opgezet en veel 
van onze medewerkers hebben hieraan deelgenomen.  
 

 
        Primair richten wij ons tot onze cliënten op de  
    website. Echter voortschrijdend inzicht maakte  
     duidelijk dat er ook behoefte was aan specifieke  
     content voor partners, opdrachtgevers en nieuwe 
    medewerkers.  
 
 
Daarom zijn er in oktober twee landingspagina’s toevoegd aan de website:  
 
• Nieuwe medewerkers (Werken bij) 
• Partners en opdrachtgevers 
 
Hierdoor is de primaire website nóg beter ingericht voor de primaire 
doelgroep; de cliënt. Alle niet-relevante content is weggehaald, waardoor 
de route voor de client veel duidelijker is geworden.   
 
Daarnaast zijn de thema’s aangepast en verwerkt in iconen.    

 

  

  

http://www.kwadraad.nl/
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In 2020 is een driejarige koers bepaald. Deze koers geeft ons 
richting bij onze te bereiken doelen en bij het behouden van een  
prominente plek in het sociaal domein.   
 
De wereld waarin wij werken 
De agenda van maatschappelijke vraagstukken is aanzienlijk. 
Inclusie, participatie, wonen, stress, scheiden, vergrijzing, armoede, 
kwetsbaarheid en eenzaamheid. Het maatschappelijk werk van 
Kwadraad zit in het hart van deze dynamiek. Daar waar de  
gevolgen en kansen tastbaar worden in het leven van mensen.  
 

Kwadraad als belangrijke partner  
Veel van onze opdrachtgevers, de gemeenten, zijn bezig met 
het herinrichting van het lokaal sociaal domein. De transformatie  
staat boven aan de agenda. De expertise van Kwadraad ligt in  
die transformatie. Wij weten dat voor het realiseren van 
oplossingen voor maatschappelijke problemen, samenwerken 
met partners essentieel is, zowel met informele - als formele  
organisaties. Wij zijn erop gericht elkaar te versterken en aan  
te vullen en kennis en kunde samen te brengen.   
 

Goed maatschappelijk werk 
Mensen ondersteunen bij problemen waar zij in het leven  
tegenaan lopen is de kern van ons werk. Wij helpen hen bij  
het vinden van duurzame oplossingen waar zij met eigen  
inzet, talent en netwerk aan werken. Dat doen we met  
effectieve interventies: individueel, in groepsverband en op  
digitale wijze. 
 
Complexe en acute problemen van mensen worden door de decentralisatie 
en extramuralisering vroegtijdig in het voorveld aangepakt. 
 
 
 
 

Onze maatschappelijk werkers hebben specifieke expertise op bijvoorbeeld 
het gebied van huiselijk geweld, uithuisplaatsing en tijdelijk huisverbod, 
(vecht)scheidingen, mensen met ernstige schulden, mensen die zorg mijden 
en mensen met verward gedrag. 

 
          In verbinding met de cliënt, zijn netwerk en de specialist 
        Onze maatschappelijk werkers maken de afweging of er (tijdelijk)  
             geïndiceerde zorg nodig is in verbinding met onze  
    specialistische partners zoals de GGZ, de Jeugdzorg en de  
     (L)VB. We begeleiden de cliënt terug naar het gewone  
     leven. Zo maken wij de noodzakelijke verbindingen tussen  
          alle onderdelen van de domeinen, tussen jeugd en  
     volwassenen, ondersteuning en participatie en van  
     welzijn tot en met geïndiceerde hulp.  
 
            We zijn trots dat onze cliënten ons vakkundig,  
             vasthoudend en solidair vinden. Gericht op wat  
         mogelijk is en niet veroordelend. We handelen vanuit 
      gelijkwaardigheid, zijn praktisch ingesteld en transparant.   
 

  Opdracht in belang van inwoners uitvoeren 
       In de samenwerkingsverbanden pleiten wij ervoor  
              de sturing van de opdracht los te koppelen van het  
    belang van de moederorganisaties. Zodoende kan 
            de opdracht efficiënt en enkel in het belang van de 
inwoners worden uitgevoerd. De partners zijn met elkaar verbonden op de 
realisatie van de visie op de opdracht en de bundeling van innovatie(kracht).  
 
Goed werkgeverschap 
Onze professionals zijn het kapitaal van Kwadraad. Wij ondersteunen hen 
vanuit een rijk professioneel klimaat en een opleidingsprogramma, zodat zij 
zich optimaal kunnen ontwikkelen en doorontwikkelen in hun vakgebied.  
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In 2020 heeft Kwadraad haar visie op organiseren herijkt.  
 

Wat er aan vooraf ging 
Kwadraad heeft in 2015 zelforganisatie geïntroduceerd met het doel onze 
medewerkers de ruimte te geven om naar eigen professioneel inzicht goed 
maatschappelijk werk te leveren én zelf te kunnen beslissen over zaken die 
de hulpverlening direct aangaan. Onderzocht is wat goed en minder goed 
werkt binnen deze zelforganisatie. 
 

Wat goed gaat behouden we 
De autonomie van onze professionals is versterkt. Onze professionals staan 
voor de kwaliteit van hun werk en de organisatie ervan. Daarnaast zijn zij de 
spil in de ontwikkeling en profilering van hun vak. Dit levert werkplezier, 
eigenwaarde en goede resultaten op. Daar zijn wij trots op, dit behouden 
we en gaan we verder versterken. 
 

Wat minder goed gaat veranderen we 
De verantwoordelijkheid van de teams voor personele- en productie zaken 
leidt af van de focus op de hulpverlening. Daarom kiezen we ervoor om dit 
op een andere manier te gaan organiseren. De invloed van het team blijft 
behouden, maar de verantwoordelijkheid gaan we verleggen. 
 

Een nieuwe functie; de regisseur (manager nieuwe stijl) 
We introduceren een nieuwe functie, die van regisseur. De regisseur is 
verantwoordelijk voor de juiste samenstelling van het team, qua omvang en 
expertise; afgestemd op het contract met de opdrachtgever of het 
samenwerkingsverband. Daarnaast vervult de regisseur de werkgeversrol 
voor de professionals. 

Een nieuwe rol en tenaamstelling voor accounthouders 
Kwadraad is een organisatie met 500 medewerkers en 200 vrijwilligers en 
levert maatschappelijk werk in 36 gemeenten. Door deze omvang zijn wij in 
staat ten volle te investeren in de ontwikkeling van onze professionals en 
de ontwikkeling van ons werk. Ook kunnen we kennis en expertise, 
opgedaan in de ene gemeente of samenwerkingsverband, benutten voor 
andere gemeenten of samenwerkingsverbanden. Wij hebben deze 
ontwikkeling verder versterkt. Met de komst van de regisseur kunnen onze 
accounthouders zich hiervoor meer inzetten. Ook zij hebben en houden 
belangrijke Kwadraad brede portefeuilles onder hun hoede en nemen 
plaats aan de regietafel. Daarom hebben we de functie van accounthouder 
verstevigd en de titel gewijzigd in die van  regiodirecteur. Deze titel dekt 
goed de lading in het vertegenwoordigen van ons werk en de organisatie 
naar onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. 
 
De regisseur en de regiodirecteur zijn samen, in duaal leiderschap, 
eindverantwoordelijk voor hun regio. De regiodirecteur heeft daarin de 
focus op de externe wereld en de regisseur op de interne organisatie. 
 
Met deze veranderingen blijven we onverminderd  
onze expertise inzetten, omdat we voor inwoners  
in steden, dorpen, wijken en buurten dagelijks  
het verschil willen maken. 
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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 Informatiebeveiliging en Privacy (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.   
 
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers overal, dicht bij de cliënt, hun 
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarom is elke medewerker toegerust met 
een laptop en smartphone. Kwadraad voert voortdurend verbeteringen door, 
ten aanzien van de (technische) beveiliging van de apparaten. 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 
databeveiliging worden continu aangescherpt en verbeterd. Dit alles in 
samenwerking met een ICT partner die ISO27001 en NEN-7510 gecertificeerd is. 
 

Kwaliteit 
Kwadraad is ISO 9001:2015 gecertificeerd. In de cyclus van 3 jaar, waarin een 
ISO-certificaat geldig is, heeft in december 2020 een uitgebreide externe audit 
plaatsgevonden, met als eindresultaat een certificaatverlenging. Kwadraad 
staat voor kwaliteit en het voortdurend willen ontwikkelen en verbeteren van 
haar dienstverlening. De certificeringscyclus ondersteunt ons hierbij.  
 

Klanttevredenheid 
In 2020 hebben we onze eigen Kwadraadtevredenheidsapp ontwikkeld. In 
oktober hebben alle medewerkers middels de app een maand lang aan 
cliënten, na afloop van een gesprek, gevraagd maximaal 5 korte vragen te 
beantwoorden. 

Door de corona-ontwikkelingen is het ook mogelijk gemaakt dit via een link 
te doen die via andere gebruikte communicatiekanalen (zoals bijvoorbeeld 
het online dossier) gedeeld kan worden met cliënten. 2 keer per jaar zal in 
april en oktober de klanttevredenheid op deze wijze gemeten gaan 
worden. 
 
Gemiddeld scoorden we in 2020 een 8 op klanttevredenheid. Alle 
uitvoerende teams hebben inmiddels een overzicht gehad van de 
uitkomsten, waarbij ook op teamniveau en werksoort inzage is in de scores. 
Zo kunnen er ook lokaal concrete verbeteracties worden uitgezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stakeholdertevredenheid 
1 keer per 2 jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek onder stakeholders 
uitgezet. De laatste vond plaats in het najaar van 2020. 
Stakeholders/ketenpartners beoordeelden Kwadraad met een 7,7 voor 
onze samenwerking, bereikbaarheid, vakmanschap en ons productaanbod. 

 
 
 

 

Klanttevredenheid 
(gemiddeld) 
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Werkgebied Kwadraad  
 

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

 

   
 

   

Mensen ondersteunen bij problemen waar zij in het leven tegenaan lopen is de kern van ons werk. 
Wij helpen hen bij het vinden van duurzame oplossingen waar zij met eigen inzet, talent en netwerk 
aan werken. Dat doen we met effectieve interventies: individueel, in groepsverband en op digitale 
wijze. 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 31.12.2020) 

357 FTE (471 personen)  
 

Vrijwilligers verbonden aan Kwadraad (per 31.12.2020) 
241 
 

Omzet  
€ 30,2 miljoen 
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Balans per 31 december 2020 
  
Activa  
Vaste activa         829.050  

Vlottende activa     6.813.589  

Totaal activa     7.642.639  
  
Passiva  
Eigen vermogen     2.553.169  

Voorzieningen         673.598  

Kortlopende schulden     4.415.872  

Totaal passiva     7.642.639  
  

Baten en lasten over 2020  
  
Baten   
Netto omzet   30.150.774  
  
Lasten  
Personele kosten   27.396.287  

Overige bedrijfskosten     2.420.794  

Totaal lasten   29.817.081  
  
Bedrijfsresultaat         333.693  

 

  

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). 
 
 

Kwadraad sluit 2020 af met een positief resultaat van € 333.692 (2019:  
€ 338.446); 1,11% (2019: 1,16%) van de omzet. Het resultaat toont daarmee een 
vergelijking t.o.v. 2018 (€ 317.187 positief) en 2019. Indien we geen rekening 
houden met baten en lasten uit voorgaande jaren, bedraagt het resultaat 2020  
€ 123.046 positief (2019: € 104.449 negatief). 
 

 

De omzet van Kwadraad heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt 
van € 27,8 mln. in 2018 naar € 29,1 mln. in 2019 en nu € 30,2 mln. in 2020. In deze 
laatste omzet is € 210.647 verwerkt uit alsnog toegekende omzet van voorgaande 
jaren. Ook zonder deze laatste post is nog steeds sprake van een groei van 2,5%. 
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32% van de netto omzet van Kwadraad komt uit samenwerkingsverbanden 
 
De dienstverlening van Kwadraad wordt deels uitgevoerd in diverse 
samenwerkingsverbanden waarin Kwadraad participeert. In 2020 werd 32% 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 
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Mw. Drs. S.H. Keereweer 
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Postbus  440  - 2800 AK  GOUDA 
T 088 900 4000 
www.kwadraad.nl    
communicatie@kwadraad.nl 
 

       

 

  

 
       

    

 

Online 2020       
Bezoeken website   150.729      Social media 
Top 5 Meest bezochte webpagina’s  1. Eenzaamheidstest   LinkedIn 3.501 volgers 
        2. Werken bij    Twitter 2.731  volgers  
        3. Waar vind ik Kwadraad?  Facebook 1.302 volgers 
        4. Assertiviteitstest 
       5. Faalangsttekst 

http://www.kwadraad.nl/
mailto:communicatie@kwadraad.nl
http://linkedin.com/company/kwadraad
http://facebook.com/kwadraadmw
http://twitter.com/kwadraad

