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Inleiding

Elke	dag	maken	onze	medewerkers	het	verschil	in	de	levens	van	
veel	cliënten.	Thuis	en	op	school,	in	wijken	en	in	buurten.	Daar	
zijn	we	trots	op!	Dit	vraagt	om	een	stevige	professionele	basis.	
Door	te	focussen	op	versterking	van	talenten	en	mogelijkheden,	
zoeken	onze	professionals	samen	met	cliënten	een	antwoord	op	
problemen.	Deze	professionele	basis	bestaat	binnen	Kwadraad	
uit	een	warm	kloppend	hart,	gevuld	met	actuele	kennis	en	
vaardigheden.	Bovendien	klopt	dat	hart	in	een	ondersteunende	
professionele	omgeving,	met	een	organisatiestructuur	die	dat	op	
een	verstandige	manier	mogelijk	maakt.	En	met	een	gezamenlijk	
beeld	van	de	wereld	en	mogelijkheden	om	ons	heen.	Zo	onder-
steunen	we	onze	cliënten	om	hun	kracht	te	(her)vinden	en	ze	de	
regie	over	hun	eigen	leven	te	laten	nemen.	

De	wereld	om	ons	heen	is	in	de	afgelopen	jaren	enorm	veran-
derd.	Onze	cliënten	hebben	hier	iedere	dag	mee	te	maken.	
De	maatschappelijke	verandering	is	groot	en	we	zien	dat	de	
ondersteuningsbehoefte	in	de	afgelopen	periode	groter	is	
geworden.	De	complexiteit	en	intensiteit	van	vraagstukken	
neemt toe,	terwijl	het	vinden	en	ontvangen	van	de	juiste	 
ondersteuning	en	zorg	onder	druk	staan.	Steeds	vaker	lopen	
mensen	te	lang	rond	met	indringende	vraagstukken	die	het	 

normale	leven	verstoren.	Des	te	belangrijker	is	
het	voor	Kwadraad	om	kwetsbare	inwoners	
pro-actief	via	verschillende	kanalen	op	te	 
zoeken en kennis te laten maken met ons  
(preventieve)	ondersteuningsaanbod.	Hoe	 
ingewikkeld	problemen	soms	ook	lijken,	 
onze	professionals,	ervaringsdeskundigen	en	
vrijwilligers	vinden	samen	met	de	inwoner	 
een	oplossing.	”Kwadraad	stelt	jou	centraal!”	
Dit	doen	wij	in	nauwe	samenwerking	met	 
alle	formele	en	informele	samenwerkings-
partners.	

Ondanks de omstandigheden ontmoeten we 
mensen	nog	steeds	zoveel	mogelijk	in	hun	 
eigen	omgeving.	Daarnaast	heeft	ons	digitale	
ondersteuningsaanbod	in	de	afgelopen	twee	
jaar	een	vlucht	genomen.	Daar	waar	het	 
effectief	kan	en	werkt,	zullen	we	dit	blijven	 
aanbieden	en	verder	ontwikkelen.

Saskia Keereweer, bestuurder
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De impact van het coronavirus op het leven van jong en oud 
is groot. De overheid maakte daarom steunpakketten vrij voor 
herstel op korte en lange termijn. Kwadraad bedacht daar 
passend aanbod voor. We bundelden ons aanbod in een 
inspiratiegids. We lichten er graag een aantal uit:

Volwassenen

Rouwen in tijden van corona
“In	coronatijd	hebben	mensen	te	maken	gekregen	met	uitgestelde	
rouw,	omdat	men	bijvoorbeeld	niet	bij	een	begrafenis	aanwezig	
kon	zijn.	Of	niet	bij	hun	partner	konden	zijn	in	het	ziekenhuis	
toen	deze	overleed.	Over	rouwen	bestaan	vele	taboes.	In	de	
groep	noemen	we	deze	‘rouwsluiers’.	Veel	mensen	denken	 
bijvoorbeeld:	rouwen	heeft	een	begin	en	een	eind.	Of:	je	móet	
rouwen	als	je	iemand	verliest	en	rouwen	is	een	lineair	proces.	
Soms	komen	mensen	daardoor	in	de	knoop;	omdat	de	omgeving	
aangeeft	dat	rouwen	anders	moet	dan	dat	zij	rouwen.	Met	de	
Rouw-	en	verliesgroep	vergroten	we	het	vertrouwen	van	mensen	
in	hun	omgang	met	verlies.”	
Joel Schijveschuurder, Maatschappelijk werker, Lisse

Terugblik op 
ontwikkelingen in 
coronatijd
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Investeren in je relatie
“Sommige	stellen	hebben	het	vooral	tijdens	de	coronatijd	zwaar	te	
verduren	gehad.	Dan	is	het	belangrijk	om	de	verbinding	met	elkaar	
weer	terug	te	vinden.	Daarbij	kan	de	cursus	‘Houd	me	vast’	enorm	
helpen.	Deze	is	ontwikkeld	in	samenwerking	met	EFT	Nederland.	 
Er	doen	koppels	aan	mee	die	twee	jaar	bij	elkaar	zijn,	echtparen	die	
al	veertig	jaar	getrouwd	zijn	en	alles	wat	daartussen	zit.	Het	is	nooit	
te	vroeg	en	nooit	te	laat.	En	nee,	we	redden	zeker	niet	elke	relatie.	
Maar	als	een	stel	uiteindelijk	toch	uit	elkaar	gaat,	gebeurt	dat	veelal	
wel	zonder	veel	ruzie.	En	dat	is	ook	winst.”
Cynthia Muller, Maatschappelijk werker, Woerden

Kinderen en jongeren

Training Rots en water
“Kinderen die meedoen aan de training ‘Rots en water’ zien we 
groeien.	Wetenschappelijk	onderzoek	laat	zien	dat	deze	aanpak	
succesvol	is,	dat	kinderen	sociaal	vaardiger	worden.	Wij	helpen	ze	
een	goede	balans	te	vinden	tussen	Rots	en	Water.	Waarbij	Rots	staat	
voor	goed	voor	jezelf	opkomen,	beslissingen	kunnen	nemen.	Maar	
kinderen	die	te	veel	Rots	zijn,	worden	gauw	boos	en	nemen	snel	een	
vechthouding	aan.	Ben	je	te	veel	Water,	dan	heb	je	moeite	met	het	
stellen	van	grenzen,	blijf	je	erg	op	de	achtergrond.	Door	allerlei	 
leuke	groepsopdrachten	leren	kinderen	de	balans	te	vinden.”
Joanne ter Voorde, Pedagoog en maatschappelijk werker, Waddinxveen

https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2021/11/Inspiratiegids-Kwadraad-steunmaatregelen-corona-volwassenen-Algemeen.pdf
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De waarde van schoolmaatschappelijk werk
“In	coronatijd	was	de	rol	van	onze	schoolmaatschappelijk	werker	
belangrijker	dan	ooit.	Toen	de	school	dicht	moest,	belde	zij	 
wekelijks	de	kinderen	met	een	lastige	thuissituatie.	Even	een	 
luisterend	oor	of	een	gezellig	praatje:	dat	kan	zoveel	verschil	 
maken.	Het	is	fijn	dat	de	drempel	naar	schoolmaatschappelijk	
werk	niet	zo	hoog	is.	Ouders	stappen	makkelijker	naar	een	 
maatschappelijk	werker	die	op	school	aanwezig	is,	dan	naar	een	
JGZ-instelling.”

Handvatten om thuis aan de slag te kunnen
“Een	moeder	die	ineens	begrijpt	waarom	haar	dochtertje	af	en	
toe	een	woede-uitbarsting	heeft.	Een	kind	dat	met	een	paar	tips	
leert	om	gemakkelijker	vriendjes	te	maken.	Of	een	gezin	waar	 
ondanks	echtscheidingsperikelen	de	sfeer	goed	blijft.	Dat	zijn	de	
succesverhalen	van	schoolmaatschappelijk	werk.	Ik	zie	dat	corona	
op	sommige	kinderen	veel	invloed	heeft.	Ze	durven	bijvoorbeeld	
opa	en	oma	niet	meer	te	knuffelen	of	krijgen	discussies	van	thuis	
mee.	Als	maatschappelijk	werker	kunnen	we	veel	voor	een	kind	
betekenen.	Een	luisterend	oor	is	soms	al	genoeg.”
Ilse van der Welle, schoolmaatschappelijk werker, Brielle

Preventie Plus
“Je	merkt	dat	corona	kinderen	bezighoudt:	ze	maken	zich	zorgen	
of	merken	dat	er	meer	spanning	in	het	gezin	is.	Ik	zeg	altijd	dat	ik	
een	‘praatjuf’	ben	en	dat	ze	met	mij	over	alles	kunnen	praten.	 
In	principe	bieden	wij	met	het	schoolmaatschappelijk	werk	 
kortdurende	begeleiding	aan	leerlingen	en	hun	ouders.	Meestal	
gaat	het	om	ongeveer	vijf	gesprekken.	In	de	pilot	‘Preventie	Plus’	
hebben	we	de	mogelijkheid	om	dat	uit	te	breiden	naar	tien	of	
vijftien.	Soms	zijn	een	paar	extra	gesprekken	al	voldoende	om	 
te	voorkomen	dat	we	kinderen	moeten	doorverwijzen	naar	 
geïndiceerde	jeugdhulp.	Bovendien	voelen	wij	soms	zelf	dat	 
we	dicht	bij	een	oplossing	zijn	en	dan	is	het	zo	jammer	om	te	
moeten	stoppen.”
Sara Kastelijn, schoolmaatschappelijk werker, Leidschendam en 
Voorburg

https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2021/11/Inspiratiegids-Kwadraad-steunmaatregelen-corona-kinderen-en-jongeren-Algemeen.pdf
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2021; het werkgebied in beeld
Uitbreiding ‘Steunouder’

Project Steunouder in Teylingen, Katwijk en Waddinxveen
Een	steunouder	is	een	vrijwilliger	die	een	aantal	dagdelen	per	
week	een	kind	opvangt.	Dat	kan	soms	nodig	zijn	voor	het	kind	 
en	de	ouder	en	ertoe	leiden	dat	verdere	hulpverlening	later	niet	
nodig	is.

Neem	Nadine,	drie	jaar	oud.	Haar	moeder	zorgt	in	haar	eentje	
voor	haar.	Ze	heeft	echter	psychische	problemen	en	tijd	voor	
zichzelf	nodig,	waardoor	de	zorg	voor	Nadine	soms	te	veel	is.	Een	
steunouder	is	dan	een	uitkomst.	Een	coördinator	van	Steunouder	
begeleidt	het	proces	en	voert	elk	half	jaar	een	evaluatiegesprek.
Ouders	met	kinderen	van	0	tot	13	jaar	die	zelf	geen	netwerk	 
hebben	kunnen	Steunouder	benaderen.	

TV-programma Kruispunt volgde steunouders 
Gerdine	en	Sander	helpen,	nu	de	eigen	kinderen	wat	ouder	zijn,	
graag	een	ander	kind.	Ze	zijn	de	steunouders	van	Jordy,	de	zoon	
van	Esther.	Zij	vond	de	drempel	om	steun	te	vragen	best	hoog.	
“Maar	het	is	een	hele	verademing	en	geeft	me	wat	extra	tijd	met	
mijn	dochter	Chloë.	Ik	wil	graag	dat	meer	mensen	weten	van	
deze	mogelijkheid.	Ook	als	je	lichamelijk	beperkt	bent	zoals	ik,	
kan	steunouderschap	een	oplossing	bieden.	

https://www.npostart.nl/kruispunt/25-10-2021/KN_1726725?st=premium
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Kwadraad	biedt	de	dienst	‘Steunouder’	aan	in	Gouda,	Krimpenerwaard,	
Teylingen,	Katwijk	en	Waddinxveen.	Eind	2021	zijn	met	meer	gemeenten	
afspraken	gemaakt	om	in	2022	Steunouders	in	te	gaan	zetten.	

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar 
burenruzies op

De	maand	september	stond	in	het	teken	van	het	25-jarig	bestaan	van	
Buurtbemiddeling.	In	die	tijd	werden,	volgens	een	schatting	van	het	
Centrum	voor	Criminaliteitspreventie	en	Veiligheid	(het	CCV),	ruim	
180.000	conflicten	tussen	buren	gemeld	bij	de	buurtbemiddelings-
organisaties.	In	zeven	van	de	tien	situaties	lukt	het	de	buurtbemidde-
laars	samen	met	de	buren	om	tot	een	oplossing	te	komen	voor	het	
probleem.

“Wat verschillend lijkt, maken we gemeenschappelijk”
Voor	Kwadraad	werken	ongeveer	130	vrijwillige	buurtbemiddelaars	in	
15	gemeenten.	Ingrid	van	der	Meer	doet	dat	werk	inmiddels	15	jaar.	
“Dat	wat	verschillend	lijkt,	maken	we	gemeenschappelijk”,	vertelt	ze.	
“In	conflicten	lopen	standpunten	uit	elkaar,	waardoor	de	communicatie	
stroever,	harder	of	vermeden	wordt.	Terwijl	wat	beide	buren	belangrijk	
vinden,	vaak	niet	ver	uit	elkaar	blijkt	te	liggen.	Als	ik	bijvoorbeeld	bij	
mensen	op	bezoek	ga,	vraag	ik	vaak:	‘Hoe	vindt	u	het	om	hier	te	 
wonen?’	Als	mensen	vertellen	over	hun	conflict	met	de	buren,	zeggen	
ze	vaak:	‘We	denken	er	zelfs	over	na	om	te	verhuizen,	maar	we	wonen	
hier	zo	fijn.’	Dan	blijkt	later	in	gesprekken	zelfs	dat	béide	partijen	 
wilden	verhuizen.	De	buren	hebben	dus	iets	gemeenschappelijks.”
 

Succesvolle pilot Integrale gezinscoaching 
Alphen aan den Rijn

Met	de	pilot	‘Integrale	gezinscoaching’	werden	het	afgelopen	
half	jaar	vijftien	gezinnen	uit	de	Gemeente	Alphen	aan	den	Rijn	
succesvol	geholpen.	Teams	van	18-	en	18+	professionals	 
werken	als	integraal	team	samen	aan	oplossingen	voor	 
‘multi-problem’	gezinnen.	Bijvoorbeeld	op	financieel	en	 
psychosociaal	gebied.

De basis op orde
De	kracht	van	de	pilot	zit	‘m	in	de	samenwerking	tussen	beide	
partijen.	“Aan	ieder	gezin	wordt	een	medewerker	gekoppeld	van	
Tom	in	de	buurt	en	GO!	Voor	Jeugd.	Zij	werken	intensief	met	 
elkaar	samen,”	licht	Nelleke	van	Beusekom,	projectmanager	van	
de	pilot,	toe.	“Het	principe	is	steeds:	de	basis	op	orde	hebben.”	

https://www.kwadraad.nl/nieuws/buurtbemiddelaars-maken-dat-wat-verschillend-lijkt-gemeenschappelijk/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/succesvolle-pilot-integrale-gezinscoaching-in-alphen-aan-den-rijn/
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Mantelzorgondersteuning 
Kwadraad	biedt	in	Zoeterwoude	Mantelzorgondersteuning	aan.	Mensen	die	zorgen	
voor	familie,	vrienden	of	buren	zijn	mantelzorger.	Dit	kan	ook	extra	hulp	zijn	die	 
gegeven	wordt	rondom	lichamelijke	of	psychische	ziekte	of	een	beperking.	

Een ervaringsverhaal van Lisanne, die vanaf haar 22e 
mantel zorger is voor haar moeder

“In	oktober	2017	krijgt	mijn	moeder	de	diagnose	alzheimer.	Maar	al	eerder,	in	2015,	
zijn	de	signalen	zichtbaar.	Ze	stelt	dezelfde	vragen,	vergeet	waar	zijzelf	of	iemand	 
anders	is	geweest	en	haalt	meerder	keren	per	dag	dezelfde	boodschappen.

Veranderingen in gedrag
Na	de	diagnose	valt	steeds	meer	op	zijn	plek.	Het	veranderen	van	het	gedrag,	de	 
argwaan	en	natuurlijk	de	vergeetachtigheid.	Tot	het	moment	dat	mijn	moeder	 
vergeet	te	koken,	eten	we	gemiddeld	vier	keer	per	week	kip	kerrie,	met	aardappelen	
en	sperziebonen.	Ze	vergeet	wat	we	eerder	die	week	al	gegeten	hebben.

Herkenning
Langzaam	herkent	mijn	moeder	mij	steeds	minder	vaak.	Soms	herkent	ze	mij	niet	
meer	als	haar	dochter	en	verwart	ze	mij	als	een	vriendin	van	mijn	vader.	Terwijl	ze	
nog	wel	weet	dat	ze	met	mijn	vader	getrouwd	is.	Op	een	avond	komt	mijn	moeder	
thuis,	ze	heeft	bij	mijn	broer	gegeten.	Ze	weet	niet	meer	wie	ik	ben.	Ze	blijft	maar	
kwaad	om	het	feit	dat	ze	nu	pas	voor	het	eerst	hoort	dat	ze	een	dochter	heeft.	 
Dit	is	een	van	de	zwaarste	avonden	in	mijn	leven	en	die	draag	ik	voor	altijd	bij	me.	

https://www.kwadraad.nl/mantelzorgondersteuning/zoeterwoude/
www.kwadraad.nl/nieuws/lisanne-is-vanaf-haar-22e-jonge-mantelzorger-voor-haar-moeder/
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Hulp voor gedupeerden kinderopvangtoeslag

“Deze	situatie	speelt	voor	sommigen	al	sinds	2008,”	vertelt	Jacoline	Stol,	maat-
schappelijk	werker,	die	zich	samen	met	collega’s	inzet	voor	de	groep	gedupeerden	
van	de	kinderopvangtoeslag.	De	impact	voor	deze	groep	gedupeerden	kan	enorm	
zijn.	Voor	ondersteuning	van	deze	groep	kunnen	gemeenten	de	hulp	inschakelen	
van	Kwadraad.	

Onafhankelijke rol
“We	leggen	hen	uit	wie	we	zijn	en	dat	we	onafhankelijk	te	werk	gaan,”	vertelt	Jacoline	
Stol,	maatschappelijk	werker	in	Katwijk.	De	onafhankelijke	rol	van	de	maatschappelijk	
werkers	en	sociaal	raadslieden	blijkt	heel	belangrijk.	Mensen	kunnen	moeite	hebben	
om	professionals	van	bijvoorbeeld	de	Belastingdienst	te	vertrouwen.”

Financiële ondersteuning voor inwoners Oegstgeest

Kwadraad	biedt	in	tien	gemeenten	hulpverlening	vanuit	sociaal	raadslieden	aan.	
Sinds	september	2021	is	er	ook	een	inloopspreekuur	van	een	Sociaal	Raadslid	 
gestart	in	Oegstgeest.

Budgetbegeleiding
De	sociaal	raadsman	kan	budgetbegeleiding	aanbieden	voor	inwoners	die	onder-
steuning	nodig	hebben	bij	het	in	kaart	brengen	van	hun	financiën.	Met	als	doel	om	
samen	een	overzicht	van	alle	inkomsten	en	uitgaven	in	beeld	te	brengen,	zodat	 
inwoners	na	een	periode	van	ondersteuning	en	begeleiding	weer	zelfstandig	verder	
kunnen.	En	zo	mogelijk	zonder	ingewikkelde	schulden.

https://www.kwadraad.nl/nieuws/hulp-voor-gedupeerden-van-de-kinderopvangtoeslag/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/financiele-ondersteuning-voor-inwoners-oegstgeest/
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Een warme kerst op de hotelboot voor 
vluchtelingen in Gouda

Naast	de	vele	activiteiten	die	Kwadraad	levert	vanuit	Welzijn	is	
dit	een	hele	bijzondere.	Vluchtelingen	zijn	in	Gouda	opgevangen	
op	de	hotelboot	en	vanuit	De	Walvis	zijn	er	diverse	activiteiten	
georganiseerd	voor	hen.	De	Walvis	is	een	ontmoetingscentrum,	
die	wordt	beheerd	vanuit	Kwadraad.	

Warm welkom
Patricia	Lucas	is	sociaal	beheerder	bij	De	Walvis.	“Toen	de	hotel-
boot	in	Gouda	kwam,	ontstond	het	idee	om	de	honderd	asiel-
zoekers	namens	alle	Gouwenaars	een	warm	welkom	te	geven.”	 
Er	werd	enthousiast	op	gereageerd.	Inwoners	die	het	zelf	niet	al	
te	breed	hebben,	werkten	samen	om	wildvreemden	in	hun	 
gemeente	een	pakket	aan	te	bieden.	Verschillende	Goudse	 
ondernemers	stelden	een	twintigtal	pakketten	samen.	Zo	konden	
Brownies	&	Downies	voor	een	aantal	dagen	dagbesteding	aan-
bieden.	The	Gouda	Shop	en	Samma	werkten	samen	om	een	halal	
pakket	aan	te	bieden.	

Zo	werden	vlak	voor	kerst	de	pakketten	aangeboden	aan	Norisa	
Jaada,	senior	medewerker	van	het	COA,	die	de	actie	met	open	 
armen	ontving.	“Een	prachtig,	warm	gebaar,	zo	vlak	voor	kerst.	
Wij	zijn	de	inwoners	en	ondernemers	van	Gouda	er	heel	dank-
baar	voor.”

https://www.goudsepost.nl/nieuws/algemeen/299187/op-de-vlucht-toch-een-beetje-kerst
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Werken met groepen
Een onderdeel van het (preventieve) ondersteuningsaan-
bod zijn onze groepstrainingen. Met gelijkgestemden  
worden onderwerpen besproken waarmee de cliënt weer 
verder kan. Bijvoorbeeld door uitwisselen van ervaring en 
het doen van oefeningen. Kwadraad heeft een breed aan-
bod in groepswerk en we lichten er graag een aantal uit: 

Cursus ‘Plezier op school’

Anne	van	Eijken	(schoolmaatschappelijk	werker	bij	 
Kwadraad)	organiseerde	samen	met	collega’s	de	zomer-
cursus	‘Plezier	op	school’	op	Goeree-Overflakkee.	Om	aan-
staande brugklassers aan een goede start op hun nieuwe 
school	te	helpen.	“Voor	veel	kinderen	is	de	drempel	naar	
de	middelbare	school	hoog”,	stelt	Anne.	“Met	deze	cursus	
willen	we	die	kinderen	met	meer	zelfvertrouwen	aan	het	
nieuwe	avontuur	laten	beginnen.	Daarvoor	hebben	ze	de	
juiste	vaardigheden	nodig.	Denk	aan	omgaan	met	spanning	
of	moeilijke	situaties,	zoals	pesten,	inzicht	in	de	invloed	van	
denken,	een	praatje	kunnen	maken	en	weten	wat	helpende	
en	niet-helpende	gedachtes	zijn.	De	cursus	vindt	plaats	in	
de	laatste	week	van	de	zomervakantie.	Wat	ze	tijdens	de	
cursus	leren,	kunnen	ze	meteen	toepassen.”

https://www.kwadraad.nl/nieuws/klaar-middelbare-school/
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Vriendjes maken én houden

“De	Coole	Kikkertraining	is	bedoeld	voor	kinderen	tussen	de	8,5	
en	12	jaar	die	sterker	willen	worden	in	de	omgang	met	andere	
kinderen.	Door	corona	hebben	kinderen	hun	sociale	vaardig-
heden	minder	kunnen	oefenen.	We	leren	ze	hoe	ze	vriendjes	
kunnen	maken	én	houden,	hoe	ze	op	een	goede	manier	voor	
zichzelf	kunnen	opkomen,	met	emoties	omgaan	en	het	verschil	
tussen	pesten	en	plagen.	Het	gaat	daarbij	vaak	om	zelfvertrouwen.	
Sommige	kinderen	hebben	een	negatief	zelfbeeld.	Daar	gaan	we	
zeker	mee	aan	de	slag.”
Janine Epping, Pedagoge en weerbaarheidstrainer, Zoetermeer

Cursus Creatief leven

Veel	mensen	voelen	zich	wel	eens	alleen.	Maar	wanneer	je	 
last	hebt	van	langdurige	eenzaamheid,	dan	kan	dat	allerlei	 
problemen	met	zich	meebrengen.	“Als	je	een	jaar	lang	last	hebt	
van	eenzaamheid,	krijg	je	een	probleembrein”,	legt	Evelyne	
Broekhuis	van	Kwadraad	uit.	“Je	hersenen	veranderen,	waardoor	
ook	het	gedrag	verandert.	Het	wordt	bijvoorbeeld	moeilijk	om	
gezichtsuitdrukkingen	goed	te	interpreteren.	Mensen	worden	
besluiteloos	en	zelfs	het	IQ	gaat	omlaag.	Met	deze	cursus	helpen	
we	mensen	uit	de	negatieve	spiraal	te	komen	en	zelf	aan	de	 
slag	te	gaan.”

https://www.kwadraad.nl/nieuws/cursus-tegen-eenzaamheid/
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Werken aan zelfvertrouwen en assertiviteit

“De	Meidengroep	is	voor	meisjes	tussen	de	13	en	18	jaar.	Een	
van	de	meiden	vertelde	dat	ze	voorheen	anderen	nodig	had	om	
te	vertellen	dat	ze	iets	goed	had	gedaan	en	dat	ze	dat	nu	tegen	
zichzelf	kon	zeggen.	Dat	is	waar	het	om	gaat.	De	kracht	moet	uit	
de	meiden	zelf	komen.	Het	gaat	over	het	omgaan	met	gevoelens,	
grenzen	stellen,	kennismaken	met	anderen,	omgaan	met	sociale	
media.	In	coronatijd	hebben	veel	pubers	sociale	contacten	 
moeten	missen.”
Elvera Molenaar, Maatschappelijk werker, Woerden

Vrouwen weer krachtig

Speciaal	voor	vrouwen	die	te	maken	hebben	(gehad)	met	 
huiselijk	geweld	en	willen	leren	om	beter	grenzen	aan	te	kunnen	 
geven,	organiseerde	Kwadraad	de	groep	‘Vrouwen	weer	krachtig’.	
Vrouwen	komen	hier	in	contact	met	lotgenoten	waar	ze	 
ervaringen	kunnen	delen.	Ze	leren	hoe	grenzen	beter	aangegeven	
kunnen	worden.	Er	worden	ook	oefeningen	gedaan	om	meer	zelf-
vertrouwen	te	krijgen.	

Contactgroep ‘Verstoten Vaders’, 
een succesvolle pilot in Zoetermeer

Eric	Lups,	maatschappelijk	werker	bij	Kwadraad,	en	Bas	 
Baggerman,	zelfstandig	mannencoach,	zijn	een	gespreksgroep	
gestart	voor	vaders	die	na	een	echtscheiding	weinig	of	geen	 
contact	meer	met	hun	kinderen	hebben.

Luisteren
“Er	zat	veel	frustratie	bij	vaders,	maar	het	werd	gelukkig	geen	
klaagzang	over	de	ex.	Vaders	luisterden	naar	de	inbreng	van	 
andere	vaders	en	stonden	open	om	naar	hun	eigen	aandeel	te	
kijken,”	vertelt	Eric.	“En	er	werden	tips	uitgewisseld.”	De	eerste	
twee	pilotbijeenkomsten	werden	erg	positief	beoordeeld.	Vanaf	
de	zomer	ontmoeten	de	vaders	elkaar	live.”

KOLT (Kwadraad Online Trainingen)

Via	Kwadraad	Online	Trainingen	stellen	we	onze	hulpverlening	 
op	laagdrempelige	wijze,	via	een	online	platform	beschikbaar.	 
Zodat	we	eenvoudig	toegankelijk	zijn	voor	mensen	die	dat	nodig	
hebben.	Voorbeelden	zijn	de	online	trainingen	‘Hoe	ga	jij	om	met	
geld?’	en	‘Speels	en	positief	opvoeden’.		We	zetten	steeds	meer	
van	onze	trainingen	om	naar	een	online	variant.	

https://www.kwadraad.nl/nieuws/meidengroep-voor-jonge-meiden-van-13-18-jaar/
https://www.kwadraad.nl/nieuws/succesvolle-pilot-contactgroep-verstoten-vaders-in-zoetermeer/
https://www.kwadraad.nl/kalender/
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Ontwikkelingen in 
het sociaal domein

inZet, een nieuwe samenwerking 
in Zoetermeer

Op	1	mei	is	een	nieuw	samenwerkingsverband	voor	zorg	en	welzijn	
in	Zoetermeer	gestart:	inZet.	Deze	nieuwe	organisatie	bestaat	uit	
negen	zorg-	en	welzijnsaanbieders	in	Zoetermeer	–	waaronder		
Kwadraad	-	die	samen	verantwoordelijk	zijn	voor	het	leveren	van	
hulp	en	ondersteuning	in	een	wijk.	Hiermee	worden	inwoners	 
vanaf	18	jaar	die	dat	nodig	hebben	–	via	één	duidelijke	ingang	–	
beter	en	sneller	geholpen.	inZet	is	dé	plek:	praten,	luisteren,	elkaar	
helpen	en	samen	oplossingen	zoeken.	Daar	draait	het	om!

Opvoeden, opgroeien en sociale activering  
in Alphen aan den Rijn

Vanaf	1	juli	2021	biedt	Kwadraad	–	vanuit	de	preventieopdracht	
in	Alphen	aan	den	Rijn	–	ondersteuning	bij	het	opvoeden	en	 
opgroeien	én	bij	de	sociale	activering	van	inwoners	die	met	de	
Participatiewet	en	Wet	inburgering	te	maken	hebben.

https://www.kwadraad.nl/nieuws/nieuwe-samenwerking-in-zoetermeer/
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Sociale activering en ondersteuning  
statushouders

Kwadraad ondersteunt inwoners die te maken hebben met de 
Participatiewet,	om	naar	vermogen	mee	te	doen	in	de	maat-
schappij.	Dat	noemen	we	‘sociale	activering’.	Dat	kan	gaan	om	
vrijwilligerswerk	of	een	zinvolle	dagbesteding,	maar	kan	ook	 
toeleiding	naar	betaald	werk	betekenen.

Daarnaast	ondersteunen	we	statushouders	in	Alphen	aan	den	Rijn	
bij	een	goede	inburgering	en	helpen	wij	hen	bij	het	doorlopen	van	
het	Participatieverklaringstraject	en	het	vergroten	van	kennis	van	
de	Nederlandse	samenleving.

Gemeente	Alphen	aan	den	Rijn	biedt	hiermee	extra	onder-
steuning	voor	deze	inwoners	die	te	maken	hebben	met	de	 
Participatiewet	(bijvoorbeeld	door	middel	van	een	uitkering)	 
en	de	Inburgeringswet.

Ondersteuning in de Rijnstreek

Tom	in	de	buurt	biedt	hulp	aan	volwassenen	in	de	gemeenten	 
Alphen	aan	den	Rijn,	Nieuwkoop	en	Kaag	en	Braassem.	Kwadraad	
participeert	in	Tom	in	de	buurt.	Afspraken	met	Tom	in	de	buurt	en	
andere	partijen	liepen	in	2021	af.	Kwadraad	heeft	samen	met	vijf	 
andere	partners	ingeschreven	op	de	nieuwe	opdracht	en	deze	gegund	
gekregen.	Vanaf	1	januari	2022	verzorgt	dit	samenwerkingsverband	
onder	de	naam	Tom	in	de	buurt	activiteiten	en	diensten.

Opgroeien en opvoeden
Inwoners	uit	Alphen	aan	den	Rijn	kunnen	via	het	Centrum	voor	
Jeugd	en	Gezin	terecht	bij	wijkpedagogen	en	sociaal	makelaars	
van	Kwadraad	voor	pedagogisch	advies,	trainingen	voor	jeugd	en	
activiteiten	in	het	kader	van	opvoeden	en	opgroeien.	Samen	 
met	Participe	wordt	er	invulling	gegeven	aan	de	brede	preventie-
opdracht	in	Alphen	aan	den	Rijn.	Denk	aan	welzijnsactiviteiten	
voor	jong	en	oud,	activiteiten	van	cultuurcoaches,	en	het	 
specialistisch	jongerenwerk.	Peuters	met	een	indicatie	voor	 
Voorschoolse	educatie	krijgen	vanaf	1	juli	voorschoolse	educatie	
van	Peuterstart,	Kern	kinderopvang	of	Shezaf.

https://www.kwadraad.nl/nieuws/kwadraad-actief-in-preventieve-veld-en-voor-vragen-over-opgroeien-en-opvoeden-in-alphen-aan-den-rijn/
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Gemiva,	ActiVite,	de	Binnenvest,	WMO	Maatwerk	(Ipse	de	 
Bruggen),	Kwintes	en	Kwadraad	werken	samen	binnen	de	nieuwe	
afspraken.	

Voor Ieder 1 

Een	nieuwe	stichting	en	daarmee	één	ingang	voor	iedereen	in	 
de	Duin-	en	Bollenstreek,	waarin	negen	organisaties	de	krachten	
gebundeld	hebben	voor	zorg,	ondersteuning	en	advies	aan	 
inwoners	van	Hillegom,	Lisse,	Teylingen	en	Noordwijk.	De	organi-
saties	zijn	Cardea	(jeugdhulp),	Kwadraad	(maatschappelijk	werk),	
MEE	(ondersteuning	bij	leven	met	een	beperking),	Rivierduinen	
en	Curium	(beide	specialistische	GGZ),	Ipse	de	Bruggen,	 
’s	Heerenloo	en	Gemiva	(specialistische	voor	mensen	met	een	
beperking)	en	Inzowijs	(begeleiding	en	GGZ	hulp).	

Sociaal Preventieteam Krimpenerwaard

De	samenwerkingspartners	Welzijn	Krimpenerwaard,	Kwadraad	
Maatschappelijk	Werk,	Jeugd	en	JongerenWerk	Midden-Holland,	
MEE-Vivenz	en	het	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	vormen	samen	
een nieuwe netwerksamenwerking in het werkgebied Krimpener-
waard.	De	nadruk	ligt	op	het	geven	van	informatie	en	advies,	 
ondersteuning	en	doorverwijzen.	Met	deze	interventies	willen	
we	complicaties	voorkomen,	verminderen	of	oplossen.	Daarnaast	
organiseert	het	Sociaal	Preventieteam	vraaggericht	preventief	en	
collectief	aanbod.	We	willen	hiermee	meerwaarde	creëren	voor	
onze	inwoners.	Ook	moet	het	Sociaal	Preventieteam	leiden	tot	
een	optimale	inzet	van	de	beschikbare	voorzieningen	en	een	

doelmatiger	inzet	van	de	organisaties	van	de	samenwerkende	
partners.	Het	team	is	samen	met	de	gemeente	volop	in	 
ontwikkeling	en	werkt	toe	naar	een	volgende	stap	op	het	gebied	
van	organisatie	en	inrichting.

Midden-Delfland 

Jarenlang	was	het	Maatschappelijk	Werk	in	gemeente	 
Midden-Delfland	ondergebracht	in	het	wijkteam,	onder	leiding	
van	de	gemeente.	Per	2021	heeft	de	gemeente	de	uitvoering	 
van	het	maatschappelijk	werk	weer	direct	ondergebracht	bij	 
Kwadraad.	Inwoners	kunnen	terecht	met	vragen	of	zorgen	 
over	bijvoorbeeld	werk	en	geld,	relatie	en	scheiden,	gezin	en	 
opvoeding,	buurt	en	inburgeren,	eenzaamheid	en	verdriet.	 
De	hulp	van	Kwadraad	is	makkelijk	toegankelijk	én	gratis.

https://www.middendelfland.nl/maatschappelijk-werk-via-kwadraad
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Veranderingen in de Leidse regio

In	de	Leidse	regio	(Leiden,	Leiderdorp	en	Zoeterwoude)	worden	
de	jeugd-	en	gezinsteams	samengebracht	onder	de	nieuwe	naam	
‘Jeugdteams	Leidse	Regio’.	De	kracht	van	dit	jeugdteam	is	de	
laagdrempelige	zichtbare	hulpverlening	zónder	wachtlijsten.	 
Dat	vindt	de	cliënt	prettig.	De	nauwe	samenwerking	met	de	hulp-
verlening	voor	volwassenen	blijft	daar	apart	ingericht.	In	Katwijk	
wordt	de	hulp	samen	met	de	gemeente	georganiseerd.

Wij zijn enorm trots dat wij als Kwadraad onderdeel uit mogen 
(gaan) maken van deze nieuwe dienstverlening en samenwerkin-
gen. Daar staat tegenover dat het soms ook voorkomt dat er 
een aanbesteding niet gegund wordt. In 2021 betrof dat:

Kwadraad uit kernteam De Ronde Venen
Tegelijkertijd	is	er	ook	een	amendement	aangenomen	dat	pleit	
voor	het	behoud	van	het	algemeen	maatschappelijk	werk	als	on-
afhankelijke	voorziening	in	het	voorveld.	Deze	dienst	wordt	door	
de	gemeente	nu	bij	Kwadraad	ingekocht.	Op	deze	manier	kunnen	
we samen met de gemeente en onze samenwerkingspartners 
blijven	werken	aan	het	verstevigen	van	het	lokaal	sociaal	domein.

Aanbesteding Stichtse Vecht niet gegund
De	gemeente	Stichtse	Vecht	schreef	in	2020	een	aanbesteding	 
uit	voor	het	invullen	van	de	toegang,	de	jeugdhulp	en	WMO- 
begeleiding	vanaf	1	januari	2022.	Het	samengestelde	consortium	
Abrona,	Altrecht,	Kwadraad,	Kwintes,	de	Rading	en	Youké,	deed	
mee	aan	de	aanbesteding,	maar	heeft	deze	helaas	niet	gegund	

gekregen.	Kwadraad	blijft	wel	een	belangrijke	rol	spelen	als	 
aanbieder	in	het	voorveld	van	Stichtse	Vecht.	

Gedeeltelijk afscheid Zuidplas
Vanaf	1	juli	is	het	grootste	gedeelte	van	onze	dienstverlening	in	
Zuidplas	overgegaan	naar	‘Stichting	Zuidplas	Ondersteunt!’.	 
In	2018	leverde	de	gemeente	het	‘Verbeterplan	integrale	dienst-
verlening’	op.	Uiteindelijk	zijn	we	samen	tot	het	inzicht	gekomen	
dat	in	dit	model	Kwadraad	geen	rol	kan	spelen.	Kwadraad	blijft	in	
Zuidplas	als	aanbieder	actief,	onder	andere	op	het	gebied	van	
Buurtbemiddeling	en	de	uitvoer	op	de	Wet	Tijdelijk	Huisverbod.	

https://www.kwadraad24.nl/company/personal/user/1603/blog/11586/
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Onze koers
Er is met ongelooflijk veel passie en kwaliteit gewerkt. In een 
tijdperk waarin het sociaal domein volop in beweging is en  
corona voor het tweede jaar op rij de samenleving tart. 

We	kunnen	met	enige	trots	terugkijken	op	de	behaalde	resultaten.	
Ons	werk	is	gegroeid	in	2021.	Het	bestaande	maatschappelijk	
werk	is	versterkt	en	we	hebben	nieuwe	opdrachten	gegund	 
gekregen.	We	gaan	financieel	gezond	en	stabiel	de	komende	 
jaren	in.	

De	hulpverlening	hebben	we	aangepast	aan	een	samenleving	 
in	coronatijd	met	professionele	‘blended’	hulpverlening	en	met	
nieuwe	interventies	die	aansluiten	bij	de	problemen	waar	men-
sen	tegenaan	lopen.

Tegelijkertijd	heeft	onze	passie	voor	het	sociaal	werk	ook	een	
keerzijde.	De	complexiteit	van	de	hulpverlening	is	toegenomen	
en	de	ontwikkelingen	in	het	sociaal	domein,	met	afgelopen	jaar	
onder	meer	zeven	inschrijvingen	op	grote	aanbestedingen,	vergt	
veel	van	iedereen.	Soms	te	veel	waardoor	de	werkdruk	te	hoog	
is.	Het	doel	voor	2022	is	daarom	om	bij	alles	wat	we	doen,	oog	te	
houden	voor	een	gezond	werkklimaat.	

In	2022	gaan	we	verder	op	de	ingeslagen	weg,	waarin	we	leren	
en	ontwikkelen	op	onze	drie	kernen:	hart	(sociaal	werk),	het	
hoofd	(goed	georganiseerd	zijn)	en	de	wereld	(de	samenleving,	
onze	partners	en	opdrachtgevers).	We	ontwikkelen	door	in:

• De	Kwadraadacademie	(hart):	het	fysieke	en	digitale	 
platform	voor	onze	professionals	waar	kennis	en	kunde	wordt	
ontwikkeld	en	gefaciliteerd.	

• Ons	nieuwe	ondersteunend	organisatiemodel	(hoofd):	waarin	
de	autonomie	van	de	professional	voorop	staat	en	teams	en	
medewerkers	op	maat	worden	ondersteund.	Met	goed	 
werkgeverschap	en	een	soepel	lopende	bedrijfsvoering.	Zie	de	
visualisatie	van	onze	organisatiemodel	op	de	volgende	pagina.

• Effect	aantonen	van	sociaal	werk	(wereld):	Zichtbaar	maken	
wat	wij	doen	en	wat	het	effect	daarvan	is,	is	cruciaal	in	de	 
interactie	met	cliënten,	partners	en	opdrachtgevers.	De	 
huidige	set	aan	KPI’s	(ZelfRedzaamheidMatrix,	doelrealisatie,	
terugval,	participatieladder	en	tevredenheid)	is	inmiddels	aan	
revisie	toe.	 
 
Kwadraad	heeft	in	2021	geparticipeerd	in	het	KPI-model	 
Programma	van	Sociaal	Werk	Nederland.	Doel:	een	uniforme	
set	aan	KPI’s.	Er	zijn	hiertoe	pilots	uitgevoerd	met	KPI’s	op	
specifieke	interventies.	Ons	team	Lansingerland	heeft	een	pi-
lot	uitgevoerd	op	het	thema	relatie	en	scheiden	samen	met	
de	gemeente.	De	resultaten	van	deze	en	de	andere	negen	pi-
lots	uit	het	landelijke	programma	zijn	inmiddels	opgeleverd. 
 
In	2022	gaat	Kwadraad	door	op	deze	voet	als	het	doel	op	een	 
gevalideerde	manier	de	output	te	meten	(wat	levert	een	inter-
ventie	op)	en	uiteindelijke	outcome	(wat	levert	de	interventie	
voor	maatschappelijke	toegevoegde	waarde	op).	We	doen	dit	
door	meer	pilots	te	starten	waarin	we	de	belangrijke	proces-
stappen	doorlopen	met	professionals	en	gemeenten	om	tot	
een	geaccepteerde	set	aan	KPI’s	te	komen.
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Ons organisatiemodel
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Kwaliteit

Privacy en veiligheid
Als	beroepsgroep	zijn	we	gewend	veel	aandacht	te	hebben	voor	
de	privacy	van	onze	cliënten.	Binnen	Kwadraad	anticiperen	wij	
niet	alleen	op	de	AVG	door	ons	te	conformeren	aan	de	wet-	en	
regelgeving,	maar	ook	door	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	en	dicht-
bij	de	cliënt,	hun	werkzaamheden	kunnen	uitvoeren.	Daarom	is	
het	vanzelfsprekend	bij	ons	dat	elke	medewerker	toegerust	is	
met	een	laptop	en	een	smartphone.	We	voeren	voortdurend	 
verbeteringen	door,	ten	aanzien	van	de	(technische)	beveiliging	
van	de	apparaten.	Het	beheer	en	onderhoud	van	de	smart-
phones	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	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.	We	staan	voor	 
kwaliteit	en	het	continu	willen	ontwikkelen	en	verbeteren	van	
onze	dienstverlening.	De	certificeringscyclus	ondersteunt	ons	
hierbij.	In	februari	2022	zal	er	opnieuw	een	externe	audit	 
plaatsvinden,	die	uitgevoerd	wordt	door	LRQA.

Klanttevredenheid
In	2020	hebben	we	onze	eigen	Kwadraad-tevredenheidsapp	 
ontwikkeld.	In	2021	hebben	we	in	de	maanden	april	en	oktober	
onze	cliënten	gevraagd	via	de	app	of	digitale	link	maximaal	vijf	
korte	vragen	te	beantwoorden.	In	totaal	hebben	614	cliënten	
meegedaan	aan	het	tevredenheidsonderzoek.	Gemiddeld	scoor-
den	we	in	2021	een	9.5	op	klanttevredenheid.	Alle	uitvoerende	
teams	hebben	op	teamniveau	en	werksoort	inzage	in	de	scores.	
Zo	kunnen	er	ook	lokaal	concrete	verbeteracties	worden	uitgezet.

Stakeholdertevredenheid
Eén	keer	per	twee	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,	vakman-
schap	en	ons	productaanbod.	In	het	najaar	van	2022	zal	opnieuw	
een	stakeholderstevredenheidsonderzoek	worden	uitgevoerd.
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Werkgebied  
en diensten in 
2021

Mensen	ondersteunen	bij	problemen	waar	zij	
in	het	leven	tegenaan	lopen	is	de	kern	van	ons	
werk.	Wij	helpen	hen	bij	het	vinden	van	duur-
zame	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	mensen	zijn:	in	 
wijken,	gezondheidscentra,	scholen,	buurt-
centra,	thuis,	face-to-face	en	blended.

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



23

Diensten Kwadraad
• Maatschappelijk	werk
• Schoolmaatschappelijk	werk
• Sociaal Raadslieden
• Buurtbemiddeling
• Opvoedondersteuning
• Mediation
• Gezinscoaching
• Thuiscoaching
• Papierwinkel
• Sociale	urgenties
• Schuldhulpverlening
• Bereikbaarheid	Buiten

Kantooruren

• Wet	Tijdelijk	Huisverbod
• Huiselijk	Geweld
• Veilig	Verder	Team
• Onafhankelijke	Cliënt

Ondersteuning
• Meldpunt	Bezorgd
• Ondersteuning	bij	langdurige

coronaklachten
• Thuisadministratie
• Scheidingspunt
• Steunouder
• Vroegsignalering
• Welzijnswerk
• Mantelzorg

Statutair	zijn	de	bestuursorganen	van	 
Kwadraad	eind	2021	als	volgt	samengesteld:

Raad van Toezicht
Dhr.	Drs.	G.J.	van	Egmond,	voorzitter
Mw.	M.	el	Mokaddem,	vice-voorzitter
Mw.	Drs.	D.L.	Alkema
Mw.	E.C.R.	Albering	Msc.
Dhr.	H.	el	Hadji	

Per	10	juni	2021	is	Mw.	Drs.	S.V.H.	Baas	–	van	
Leeuwen	(voorheen	vice-voorzitter)	afgetreden.

Raad van bestuur
Mw.	Drs.	S.H.	Keereweer	

Ondernemingsraad
Mw.	F.	Krul	(voorzitter)
Mw.	M.	Stavenuiter	(ambtelijk	secretaris)
Dhr.	R.	van	Galen
Dhr.	E.	Ince
Mw.	J.	Oosterom
Mw.	A.	Wittekoek
Mw.	A	Marijnissen
Mw.	L.	Steenbergen

In	2021	zijn	Mw.	T.	Boerman,	dhr.	C.	Minuscoli	en	
dhr.	C.	Stokman	afgetreden.

Medewerkers in dienst	(per	31.12.2021)
361	FTE	(473	personen)	

Vrijwilligers verbonden aan Kwadraad (per	31.12.2021)
299

Omzet 
€	30,4	miljoen
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Kort financieel 
verslag
Kwadraad	sluit	2021	af	met	een	positief	resultaat	
van	€	1.549.313	(2020:	€	333.692);	5,1%	van	de	 
omzet	(2020:	1,1%).	In	de	begroting	gingen	we	uit	
van	een	resultaat	van	€	327.748.	Aan	het	verschil	
liggen	vooral	incidentele	oorzaken	ten	grondslag.														
Indien we geen rekening houden met baten en 
	lasten	uit	voorgaande	jaren,	bedraagt	het	resultaat	
2021	€	1.186.600	(2020:	€	123.046).	Van	het	(onver-
deelde)	resultaat	wordt	een	bestemmingsreserve	
gevormd	van	€	1,35	mln	voor	de	versnelling	van	de	
Kwadraadbrede	opgaven.																																																																																																																					
                                                                                                                                                      
De	bruto	omzet	van	Kwadraad	laat	de	afgelopen 
	jaren	een	continue	stijgende	lijn	zien.	In	2017	 
26,8	mln	en	in	2021	realiseren	we	een	omzet	van	 
€	30,8	mln.	In	deze	laatste	omzet	is	€	362.713	ver-
werkt	uit	alsnog	toegekende	omzet	van	voorgaande	
jaren.	Ook	zonder	deze	post	is	nog	steeds	sprake	
van	een	groei	van	0,9%	t.o.v.	voorgaand	boekjaar.

 Balans per 31 december 2021 

Activa
Vaste	activa 1.195.111
Vlottende	activa 9.940.877
Totaal	activa 11.135.988

Passiva
Eigen	vermogen 4.194.144
Voorzieningen 610.963
Kortlopende schulden 6.330.881
Totaal	passiva 11.135.988

Baten en lasten
Baten
Bruto	marge 29.860.218

Lasten
Personele	kosten 25.937.980
Overige	bedrijfskosten 2.372.925
Totaal lasten 28.310.905

Bedrijfsresultaat 1.549.313

De	Jaarrekening	is	opgesteld	in	overeenstemming	met	de	in	Neder-
land	geldende	RJ-Richtlijn	640	Organisaties-zonder-winststreven	en	
de	bepalingen	van	en	krachtens	de	Wet	normering	bezoldiging	top-
functionarissen	publieke	en	semipublieke	sector	(WNT).
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Samenwerkingsverbanden
De	dienstverlening	van	Kwadraad	
wordt	deels	uitgevoerd	in	diverse	 
samenwerkingsverbanden	waarin	
Kwadraad	participeert.	In	2021	werd	
36%	van	de	netto	omzet	van	Kwadraad	
in	deze	samenwerkingsverbanden	 
gerealiseerd.	Het	betreft	geformaliseer-
de	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:	
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Postbus	440	
2800	AK	GOUDA	
T 088 900 4000 
www.kwadraad.nl	
communicatie@kwadraad.nl

http://www.kwadraad.nl 
mailto:communicatie%40kwadraad.nl?subject=
https://www.facebook.com/Kwadraadmw/
https://twitter.com/kwadraad
https://www.linkedin.com/company/kwadraad/
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