
Kwadraad werkt vanuit gedeelde waarden. Het ‘mens zijn’ staat 
altijd voorop – in wat we doen, hoe we samenwerken en hoe we 
onszelf organiseren. Met onze holistische blik zien we mensen als 
geheel, en kijken we verder dan het probleem waar iemand 
tegenaan loopt. Wij kijken naar het leven van mensen, het systeem 
waarin ze functioneren, hebben aandacht voor wat iemand 
bijzonder maakt en komen vanuit dit brede perspectief tot 
oplossingen die passen en effectief zijn. 

Wij zijn een organisatie die menselijk is in de kern en dat werkt door 
in al onze waarden. 

Koers 2023-2025

“Het deed me vooral goed 
dat er wel echt iemand 
achter mij stond, […] je zei 
“kom op we gaan ervoor”, 
en kijk hoe snel het nu 
beter gaat.”
Cliënt over maatschappelijk werker

We zien dat deze ontwikkelingen elke gemeente, wijk en straat raken, en enorm bepalend zijn voor wat wij als 
Kwadraad kunnen en moeten betekenen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het betaalbaar en 
organiseerbaar houden van de zorg. Dit doen wij door ons te richten op drie gebieden: bouwen aan een sterke 
sociale basis; een sterkere verbinding met de eerstelijns zorg; en effectieve overbrugging naar (en van) 
zwaardere zorg. 

Gelukkig zien we ook veel (veer)kracht in de gemeenschappen waar we in en mee werken. Zo hebben we in de 
coronacrisis ervaren hoe bewoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in een sneltreinvaart nieuwe 
vormen van ondersteuning realiseerden en zijn onze professionals en vrijwilligers alert en vindingrijk in het 
bedenken van oplossingen. Zij weten namelijk als geen ander wat werkbare oplossingen zijn voor de problemen 
waar ze tegenaan lopen. 

We maken lokaal en regionaal het verschil. We intensiveren de samenwerking in de keten, bijvoorbeeld door het 
aangaan van nieuwe allianties op grote vraagstukken. Regionaal delen en verbinden we onze kennis en ervaringen 
vanuit ons werk in andere gemeentes. Landelijk werken we samen met kenniscentra en trekken we bijvoorbeeld 
samen op in onderzoek vanuit lectoraten of onderzoeksinstituten.

Onze manier van ondersteunen gaat over normaliseren in plaats van 
problematiseren. Wij willen mensen vroeg helpen bij het aanpakken van de 
problemen waar zij tegenaan lopen en nemen daarbij de lat die de cliënt 
zelf legt als uitgangspunt. We kijken naar wat wel goed gaat en zetten het 
netwerk van mensen in. We bieden effectieve handvatten waar mensen zelf 
met hun talenten en omgeving mee verder kunnen. Vaak leidt dit tot het 
voorkomen van geïndiceerde zorg.

“Steunouder is een 
behapbare vorm van 
zorg en past beter bij ons 
dan pleegzorg. Onze 
dochters zijn zorgzaam 
en vertellen op school 
over Anna die twee keer 
per week bij ons komt.” 
Steunouders Ellen en Ruud

Wij versterken, 
signaleren, en 
organiseren in de 
sociale basis, dat is 
onze kracht. 

Er is een grote groep mensen die zware en/of langdurige zorg 
nodig lijkt te hebben, maar (nog) niet geholpen kan worden 
vanwege lange wachtlijsten in onder andere de GGZ. Door 
deze overbruggingsperiode effectief te benutten met 
interventies hopen we zwaardere en langdurige zorg te 
voorkomen en mensen interventiefit te krijgen wanneer ze 
wel aan de beurt zijn. Hiermee verhogen we de effectiviteit 
van deze zorg en kunnen mensen sneller terug naar een 
lichtere vorm van begeleiding, of zelf weer verder de draad 
oppakken met behulp van het eigen netwerk. 

We willen hier de komende jaren extra op inzetten, door te 
werken aan een wachttijdaanbod. Hiervoor hebben we extra 
expertise en duidelijke kaders nodig. We gaan namelijk als 
Kwadraad geen geïndiceerde zorg bieden. Deze inzet vraagt 
ook om sterkere verbindingen met zorgaanbieders en 
aandacht voor de impact op onze professionals. We moeten 
verkennen welke rol onze professionals bij deze langdurig 
betrokkenheid hebben en welke grenzen en escalatie-
mogelijkheden er zijn.  

We zien dat steeds meer mensen 
nu tussen de wal en schip vallen, 
omdat ze op een wachtlijst 
staan. Maar als we deze 
‘wachttijd’ waardevol weten te 
gebruiken, kunnen we 
voorkomen dat ze afglijden, en 
misschien zelfs mensen béter 
laten beginnen aan een 
behandeling, of deze helemaal 
voorkomen.

Vaak komen mensen bij 
de huisarts met een 
vraag waarvan de 
oplossing eigenlijk geen 
psychische of medische 
is, maar een sociale.

Persoonlijk en 
betrokken  

Gelijkwaardig 
samenwerken 

Zelf denken doen 
en groeien

Midden in de 
wereld staan

Hét verschil maken. 

Mensen ondersteunen bij problemen waar zij in het leven tegenaan lopen is de kern 
van ons werk. Problemen zoals schulden, geweld, scheiden, opvoeden, eenzaamheid 
en rouw. Wij helpen hen bij het vinden van duurzame oplossingen waar zij met eigen 
inzet, talent en netwerk aan werken. Dat doen we met effectieve ondersteuning: 
individueel; in groepsverband en op digitale wijze. Daar waar mensen zijn: op school; 
thuis; het ontmoetingscentrum in de wijk; bij de huisarts en onze locaties. Altijd om 
iemand zelf weer verder op weg te helpen. We werken met mensen en we doen 
MensenWerk.

Waar wij van zijn

Onze rol in een mensenleven

Doe mee & ontmoet
Wij zijn aanwezig in de wijken en buurten, waar we de sociale basis van mensen 
versterken. We zorgen ervoor dat mensen dichtbij en vertrouwd informatie en 
ondersteuning kunnen vinden. Soms zelfs nog voordat ze zich bewust zijn van hun vraag. 

Kom naast me staan
Als mensen een uitdagende hulpvraag hebben, luisteren we, kijken we wat er nodig is, en gaan samen 
aan de slag. Soms doen we dit proactief, als we het signaal krijgen dat het niet goed gaat met mensen. 
Bijvoorbeeld als iemand financieel in de problemen raakt. Dan gaan we het gesprek aan en proberen 
we te helpen. We dragen mensen over als er zwaardere of geïndiceerde zorg nodig blijkt. En 
begeleiden hen hiernaartoe. We lopen een tijdje met mensen mee, tot ze op eigen kracht weer verder 
kunnen. 

Snel weer verder
Soms hebben mensen een specifieke hulpvraag of probleem waar ze hulp bij 

willen. Dan helpen we mensen verder met gerichte ondersteuning, en blijven we 
kijken met een brede blik wat nodig is. Hierna kunnen mensen weer door. 

Sta klaar in nood
In sommige gevallen bieden wij ook acute ondersteuning in crisissituaties. 
Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van huiselijk geweld of verward gedrag.

Niets aan de hand Samen werken aan Verder leven

Breed
Specifiek

Breed én specifiek
We kiezen er bewust voor om zowel breed als specifiek te werken. Het gevolg hiervan is dat we als organisatie lastig 
in een hokje te plaatsen zijn, eigenlijk net zoals dat de mensen die we helpen niet altijd in een hokje te plaatsen zijn.

Het is juist onze kracht dat we breed én specifiek zijn. Het stelt ons in staat veel mensen te helpen en geeft onze 
professionals en vrijwilligers ruimte het werk op hun manier te doen. Voor sommige professionals heeft een baan 
met een zo breed mogelijke scope de voorkeur, omdat ze houden van afwisseling. Anderen focussen zich liever op 
specifieke vraagstukken of doelgroepen. Die bandbreedte en diversiteit willen we ondersteunen en versterken.

We groot genoeg zijn om 
breed en specifiek te zijn, 
dat is juist onze sterkte.

Tegelijkertijd zijn we niet blind voor de spanning die onze brede 
scope soms oplevert. Ons werk moet wel behapbaar blijven. Dat 
lukt alleen als we goed zijn georganiseerd, iedereen op de juiste 
plek zit en voldoende ondersteuning krijgt. In deze koersperiode 
willen we hier belangrijke stappen in nemen, zodat de werkdruk 
werkbaar blijft en en het werkplezier voorop staat.

Wat wij doen
Bouwen aan een sterke sociale basis

Effectieve overbrugging naar (en van) zwaardere zorg. 

Sterkere verbinding met de eerstelijns zorg

Wanneer we met onze brede blik naar mensen kijken, zien we vaak dat sociaal-
maatschappelijke factoren onderliggend zijn aan medische- en psychische 
problemen. Armoede, relatieproblemen, eenzaamheid en zingevingsvragen 
verergeren of zijn soms de oorzaak van fysieke klachten. We merken dat 
mensen hiervoor vaak wel de huisarts weten te vinden, maar dat de beste 
oplossing lang niet altijd een medische is. Wij willen daarom investeren in een 
betere verbinding met de eerste lijn, onder andere door een 
Praktijkondersteuner huisartsen door Kwadraad in te vullen, als 
maatschappelijk POH.  

Zo kunnen we onze brede blik inzetten om de kern van het vraagstuk
met mensen aan te pakken. Hiervoor zullen we de rol van een POH ontwikkelen 
zodat deze past bij de sterktes van onze mensen. Ook
gaan we verkennen wat het voor ons betekent om vanuit andere geldstromen 
vergoed te worden. 

Om ervoor te zorgen dat we successen kunnen blijven boeken op de 
drie bovengenoemde focuspunten, moeten we openstaan voor nieuwe, 
innovatieve ideeën. Dit vraagt om ruimte om te experimenteren.

Vragen, of 
meedenken?

De afgelopen twee jaar hebben we als organisatie mooie stappen voorwaarts gezet. 
De herijking van ons organisatiemodel heeft ervoor gezorgd dat we dichter bij elkaar 
komen. We zijn inmiddels een wendbare en lerende organisatie die optimaal gebruik 
maakt van onze collectieve intelligentie, de wijsheid van de groep. We weten beter 
wat er in de teams speelt, waar medewerkers tegenaan lopen en hoe het vak zich in 
de praktijk ontwikkelt.

Als Kwadraad willen we het verschil maken en dat doen we door middel van onze 
professionals. De ontwikkeling van onze professionals en de kwaliteit die we leveren 
is de manier waarop we dit doen. Met de ontwikkeling van de Kwadraad Academie 
en de vak- en expertgroepen zorgen we ervoor dat onze professionals zich bij 
Kwadraad kunnen blijven ontwikkelen in het vak. Door werkbegeleiding voor nieuwe 
medewerkers in te voeren, zetten we nieuwe stappen om de kwaliteit van het 
handelen en de veerkracht van (nieuwe) Kwadraadmedewerkers te versterken.

We zien de ontwikkelingen in de krappe arbeidsmarkt en zien het als een uitdaging in 
duurzame inzetbaarheid. Dit houdt in dat we persoonlijke- en team-
ontwikkelingsprogramma’s hebben; we willen jonge mensen aan ons binden, maar ook 
medewerkers met een rijke rugzak blijven boeien. Daarbij vraagt het om meer flexibiliteit 
en maatwerk in het aannemen van medewerkers, dus niet alleen kijken naar de juiste 
papieren, maar ook bijvoorbeeld naar relevante (levens)ervaring. Dit vraagt 
investeringen in opleidingspaden en begeleiding hierin. Doordat we inzetten op kwaliteit 
en inhoud, kunnen we dit leveren vanuit onze eigen organisatie.

Onze verscheidenheid aan waarden en inzichten is wat ons als organisatie verbindt. We 
laten ons leiden door deze waarden. Dat doen we door samen ons vak te ontwikkelen en 
een organisatie te vormen die de medewerker als mens en als vakkundig professional zo 
goed mogelijk ondersteunt en faciliteert, zodat iedereen bij Kwadraad fluitend naar het 
werk gaat. 

We willen een 
organisatie zijn waarin 
iedereen zich thuis 
voelt en gezien weet. 
Een organisatie waar je 
trots op bent en waarin 
je je herkent. 

Kwadraad zet in op waardengedreven groei. Dit betekent dat we openstaan voor groei als onze waarden 
daardoor tot hun recht komen. Dus: áls er een kans is om met een menselijke insteek onze hulpverlening te 
bieden, áls wij daarvoor de aangewezen organisatie zijn in de ogen van onze partners en opdrachtgevers, en áls 
we in staat zijn onze diensten te leveren met kwaliteit en doelmatigheid: ja, dan groeien we graag. Maar als op 
één van deze vlakken iets niet voldoende is, dan doen we het niet.

We willen meer investeren in het meten en aantonen van het effect van ons werk. Zodat we nog beter weten hoe 
we iemand zo goed en effectief mogelijk kunnen helpen en hiermee een onderscheidende bijdrage kunnen 
leveren aan onze partners en opdrachtgevers.  

Wij blijven investeren in de integrale ondersteuning van samenwerkingsverbanden. Hierbij benutten we de 
efficiëntie en kwaliteit van onze bedrijfsvoering (Finance – Informatiemanagement – HR – Kwaliteit –
Communicatie – Frontoffice – Huisvesting). We doen dat nu voor het sociaal team 0-100 in Gouda en voor Tom in 
de buurt in de Rijnstreek. 

Tenslotte investeren we in een nieuw hoofdkantoor, waarbij we juist voor méér ruimte hebben gekozen. Ruimte 
genoeg zelfs om voor al onze medewerkers en partners een hub te zijn, om te verbinden en kennis uit te 
wisselen. 

De organisatie die we nodig hebben 

Waardengedreven groei
Kwadraad heeft een gezonde financiële basis waardoor we structureel 
kunnen investeren in een stevig professioneel klimaat en een kwalitatief 
hoogwaardige bedrijfsvoering realiseren. Kwadraad heeft zo’n 350 
contracten verdeeld over 40 opdrachtgevers in 36 gemeenten in de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht. Dit legt druk op de bedrijfsvoering, 
maar zorgt er ook voor dat het bedrijfsrisico bij onverhoopt verlies van 
opdrachten is gespreid. 

We willen niet groeien om de groei. Maar 
wél als we zo waarde kunnen toevoegen.

Om mensen zo vroeg mogelijk en in hun eigen omgeving te helpen, gaan 
we extra investeren in een sterke sociale basis. 
Dit betekent dat we de kracht van de gemeenschap om mensen heen 
optimaal benutten en versterken, zorgen voor continuïteit van een sterke 
sociale basis. Dit is voor ons ook het vóór zijn van problemen en het 
vergroten van vaardigheden en veerkracht van mensen. 

Zo bevorderen we kwaliteit van leven én voorkomen we zware en dure 
langdurige zorg.

We horen 
graag van je!

Als Kwadraad staan we midden in de maatschappij. En er is nogal wat aan de hand in 
ons land: de bestaanszekerheid van steeds meer mensen staat onder druk. Ook 
groeit het aantal ouderen sterk en wonen mensen steeds langer thuis. De behoefte 
aan zorg en ondersteuning en druk op mantelzorgers neemt daardoor nog verder 
toe. Daarbij zijn het voor veel mensen verwarrende tijden, waarin er steeds minder 
vertrouwen is in de overheid. Een tijd waar veel eenzaamheid achter de voordeur is, 
bij ouderen maar ook bij jonge mensen. Een maatschappij waar ook de 
coronapandemie haar sporen heeft nagelaten. Dit alles heeft de druk op de zorg 
enorm vergroot en dit lijkt de komende jaren niet minder te worden.

Wat wij zien



Mensen ondersteunen bij problemen waar zij in het leven tegenaan 

lopen is de kern van ons werk. Problemen zoals schulden, geweld, 

scheiden, opvoeden, eenzaamheid en rouw. Wij helpen hen bij het 

vinden van duurzame oplossingen waar zij met eigen inzet, talent en 

netwerk aan werken. Dat doen we met effectieve ondersteuning: 

individueel; in groepsverband en op digitale wijze. Daar waar mensen 

zijn: op school; thuis; het ontmoetingscentrum in de wijk; bij de huisarts 

en onze locaties. Altijd om iemand zelf weer verder op weg te helpen. 

We werken met mensen en we doen MensenWerk.

Koers 2023-2025



“Het deed me vooral goed 
dat er wel echt iemand 
achter mij stond, […] je zei 
“kom op we gaan ervoor”, 
en kijk hoe snel het nu 
beter gaat.”
Cliënt over maatschappelijk werker

Persoonlijk en 
betrokken  

Gelijkwaardig 
samenwerken 

Zelf denken doen 
en groeien

Midden in de 
wereld staan

Hét verschil maken. 

Waar wij van zijn
Kwadraad werkt vanuit gedeelde waarden. Het ‘mens zijn’ staat altijd 
voorop – in wat we doen, hoe we samenwerken en hoe we onszelf 
organiseren. Met onze holistische blik zien we mensen als geheel, en 
kijken we verder dan het probleem waar iemand tegenaan loopt. Wij 
kijken naar het leven van mensen, het systeem waarin ze functioneren, 
hebben aandacht voor wat iemand bijzonder maakt en komen vanuit dit 
brede perspectief tot oplossingen die passen en effectief zijn. 

Wij zijn een organisatie die menselijk is in de kern en dat werkt door in 
al onze waarden. 



Onze rol in een mensenleven

Doe mee & ontmoet
Wij zijn aanwezig in de wijken en buurten, waar we de sociale basis 
van mensen versterken. We zorgen ervoor dat mensen dichtbij en 
vertrouwd informatie en ondersteuning kunnen vinden. Soms zelfs nog 
voordat ze zich bewust zijn van hun vraag. 

Kom naast me staan
Als mensen een uitdagende hulpvraag hebben, luisteren we, kijken we wat er nodig 
is en gaan samen aan de slag. Soms doen we dit proactief, als we het signaal krijgen 
dat het niet goed gaat met mensen. Bijvoorbeeld als iemand a financieel in de 
problemen raakt. Dan gaan we het gesprek aan en proberen we te helpen. We 
dragen mensen over als er zwaardere of geïndiceerde zorg nodig blijkt. En 
begeleiden hen hiernaartoe. We lopen een tijdje met mensen mee, tot ze op eigen 
kracht weer verder kunnen. 

Snel weer verder
Soms hebben mensen een specifieke hulpvraag of probleem waar 

ze hulp bij willen. Dan helpen we mensen verder met gerichte 
ondersteuning en blijven we kijken met een brede blik wat nodig is. 

Hierna kunnen mensen weer door. 

Sta klaar in nood
In sommige gevallen bieden wij ook acute ondersteuning in 
crisissituaties. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van huiselijk 
geweld of verward gedrag.

Niets aan de hand Samen werken aan Verder leven

Breed

Specifiek



Breed én specifiek
We kiezen er bewust voor om zowel breed als specifiek te werken. Het gevolg hiervan is dat we als organisatie lastig 
in een hokje te plaatsen zijn, eigenlijk net zoals dat de mensen die we helpen niet altijd in een hokje te plaatsen zijn.

Het is juist onze kracht dat we breed én specifiek zijn. Het stelt ons in staat veel mensen te helpen en geeft onze 
professionals en vrijwilligers ruimte het werk op hun manier te doen. Voor sommige professionals heeft een baan 
met een zo breed mogelijke scope de voorkeur, omdat ze houden van afwisseling. Anderen focussen zich liever op 
specifieke vraagstukken of doelgroepen. Die bandbreedte en diversiteit willen we ondersteunen en versterken.

Onze kracht is dat we groot 
genoeg zijn om breed en 
specifiek te zijn. 

Tegelijkertijd zijn we niet blind voor de spanning die 
onze brede scope soms oplevert. Ons werk moet wel 
behapbaar blijven. Dat lukt alleen als we goed zijn 
georganiseerd, iedereen op de juiste plek zit en 
voldoende ondersteuning krijgt. In deze koersperiode 
willen we hier belangrijke stappen in nemen, zodat de 
werkdruk werkbaar blijft en en het werkplezier voorop 
staat.



Kwadraad zet in op waardengedreven groei. Dit betekent dat we openstaan voor groei als onze waarden daardoor 
tot hun recht komen. Dus: áls er een kans is om met een menselijke insteek onze hulpverlening te bieden, áls wij 
daarvoor de aangewezen organisatie zijn in de ogen van onze partners en opdrachtgevers en áls we in staat zijn 
onze diensten te leveren met kwaliteit en doelmatigheid: ja, dan groeien we graag. Maar als op één van deze vlakken 
iets niet voldoende is, dan doen we het niet.

We willen meer investeren in het meten en aantonen van het effect van ons werk. Zodat we nog beter weten hoe 
we iemand zo goed en effectief mogelijk kunnen helpen en hiermee een onderscheidende bijdrage kunnen leveren 
aan onze partners en opdrachtgevers.  

Wij blijven investeren in de integrale ondersteuning van samenwerkingsverbanden. Hierbij benutten we de 
efficiëntie en kwaliteit van onze bedrijfsvoering (Finance – Informatiemanagement – HR – Kwaliteit –Communicatie 
– Frontoffice – Huisvesting). We doen dat nu voor het sociaal team 0-100 in Gouda en voor Tom in de buurt in de 
Rijnstreek. 

Tenslotte investeren we in een nieuw hoofdkantoor, waarbij we juist voor méér ruimte hebben gekozen. Ruimte 
genoeg zelfs om voor al onze medewerkers en partners een hub te zijn, om te verbinden en kennis uit te wisselen. 

Waardengedreven groei
Kwadraad heeft een gezonde financiële basis waardoor we structureel 
kunnen investeren in een stevig professioneel klimaat en een kwalitatief 
hoogwaardige bedrijfsvoering realiseren. Kwadraad heeft zo’n 350 
contracten verdeeld over 40 opdrachtgevers in 36 gemeenten in de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht. Dit legt druk op de bedrijfsvoering, 
maar zorgt er ook voor dat het bedrijfsrisico bij onverhoopt verlies van 
opdrachten is gespreid. 

We willen niet groeien om de groei. Maar 
wél als we zo waarde kunnen toevoegen.



De afgelopen twee jaar hebben we als organisatie mooie stappen 
voorwaarts gezet. De herijking van ons organisatiemodel heeft ervoor 
gezorgd dat we dichter bij elkaar komen. We zijn inmiddels een wendbare 
en lerende organisatie die optimaal gebruik maakt van onze collectieve 
intelligentie, de wijsheid van de groep. We weten beter wat er in de teams 
speelt, waar medewerkers tegenaan lopen en hoe het vak zich in de 
praktijk ontwikkelt.

Als Kwadraad willen we het verschil maken en dat doen we door middel 
van onze professionals. De ontwikkeling van onze professionals en de 
kwaliteit die we leveren is de manier waarop we dit doen. Met de 
ontwikkeling van de Kwadraad Academie en de vak- en expertgroepen 
zorgen we ervoor dat onze professionals zich bij Kwadraad kunnen blijven 
ontwikkelen in het vak. Door werkbegeleiding voor nieuwe medewerkers in 
te voeren, zetten we nieuwe stappen om de kwaliteit van het handelen en 
de veerkracht van (nieuwe) Kwadraadmedewerkers te versterken.

We zien de ontwikkelingen in de krappe arbeidsmarkt en zien het als een uitdaging in duurzame inzetbaarheid. 
Dit houdt in dat we persoonlijke- en teamontwikkelingsprogramma’s hebben; we willen jonge mensen aan ons 
binden, maar ook medewerkers met een rijke rugzak blijven boeien. Daarbij vraagt het om meer flexibiliteit en 
maatwerk in het aannemen van medewerkers, dus niet alleen kijken naar de juiste papieren, maar ook 
bijvoorbeeld naar relevante (levens)ervaring. Dit vraagt investeringen in opleidingspaden en begeleiding hierin. 
Doordat we inzetten op kwaliteit en inhoud, kunnen we dit leveren vanuit onze eigen organisatie.

Onze verscheidenheid aan waarden en inzichten is wat ons als organisatie verbindt. We laten ons leiden door 
deze waarden. Dat doen we door samen ons vak te ontwikkelen en een organisatie te vormen die de 
medewerker als mens en als vakkundig professional zo goed mogelijk ondersteunt en faciliteert, zodat iedereen 
bij Kwadraad fluitend naar het werk gaat. 

We willen een 
organisatie zijn 
waarin iedereen 
zich thuis voelt 
en gezien weet. 
Een organisatie 
waar je trots op 
bent en waarin je 
je herkent. 

De organisatie die we nodig hebben



We zien dat deze ontwikkelingen elke gemeente, wijk en straat raken, en enorm bepalend zijn voor wat wij 
als Kwadraad kunnen en moeten betekenen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het betaalbaar en 
organiseerbaar houden van de zorg. Dit doen wij door ons te richten op drie gebieden: bouwen aan een 
sterke sociale basis; een sterkere verbinding met de eerstelijns zorg; en effectieve overbrugging naar (en 
van) zwaardere zorg. 

Gelukkig zien we ook veel (veer)kracht in de gemeenschappen waar we in en mee werken. Zo hebben we in de 
coronacrisis ervaren hoe bewoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in een sneltreinvaart nieuwe 
vormen van ondersteuning realiseerden en zijn onze professionals en vrijwilligers alert en vindingrijk in het 
bedenken van oplossingen. Zij weten namelijk als geen ander wat werkbare oplossingen zijn voor de 
problemen waar ze tegenaan lopen. 

We maken lokaal en regionaal het verschil. We intensiveren de samenwerking in de keten, bijvoorbeeld door 
het aangaan van nieuwe allianties op grote vraagstukken. Regionaal delen en verbinden we onze kennis en 
ervaringen vanuit ons werk in andere gemeentes. Landelijk werken we samen met kenniscentra en trekken we 
bijvoorbeeld samen op in onderzoek vanuit lectoraten of onderzoeksinstituten.

Wat wij zien
Als Kwadraad staan we midden in de maatschappij. En er is nogal wat aan de 
hand in ons land: de bestaanszekerheid van steeds meer mensen staat onder 
druk. Ook groeit het aantal ouderen sterk en wonen mensen steeds langer thuis. 
De behoefte aan zorg en ondersteuning en druk op mantelzorgers neemt 
daardoor nog verder toe. Daarbij zijn het voor veel mensen verwarrende tijden, 
waarin er steeds minder vertrouwen is in de overheid. Een tijd waar veel 
eenzaamheid achter de voordeur is, bij ouderen maar ook bij jonge mensen. Een 
maatschappij waar ook de coronapandemie haar sporen heeft nagelaten. Dit 
alles heeft de druk op de zorg enorm vergroot en dit lijkt de komende jaren niet 
minder te worden.



Onze manier van ondersteunen gaat over normaliseren in plaats van 
problematiseren. Wij willen mensen vroeg helpen bij het aanpakken van de 
problemen waar zij tegenaan lopen en nemen daarbij de lat die de cliënt 
zelf legt als uitgangspunt. We kijken naar wat wel goed gaat en zetten het 
netwerk van mensen in. We bieden effectieve handvatten waar mensen zelf 
met hun talenten en omgeving mee verder kunnen. Vaak leidt dit tot het 
voorkomen van geïndiceerde zorg.

“Steunouder is een 
behapbare vorm van 
zorg en past beter bij ons 
dan pleegzorg. Onze 
dochters zijn zorgzaam 
en vertellen op school 
over Anna die twee keer 
per week bij ons komt.”
Steunouders Ellen en Ruud

Wij versterken, 
signaleren en 
organiseren in de 
sociale basis, dat is 
onze kracht. 

Wat wij doen
Bouwen aan een sterke sociale basis

Om mensen zo vroeg mogelijk en in hun eigen omgeving te helpen, gaan 
we extra investeren in een sterke sociale basis. 
Dit betekent dat we de kracht van de gemeenschap om mensen heen 
optimaal benutten en versterken, zorgen voor continuïteit van een sterke 
sociale basis. Dit is voor ons ook het vóór zijn van problemen en het 
vergroten van vaardigheden en veerkracht van mensen. 

Zo bevorderen we kwaliteit van leven én voorkomen we zware en dure 
langdurige zorg.



Er is een grote groep mensen die zware en/of langdurige zorg 
nodig lijkt te hebben, maar (nog) niet geholpen kan worden 
vanwege lange wachtlijsten in onder andere de GGZ. Door 
deze overbruggingsperiode effectief te benutten met 
interventies hopen we zwaardere en langdurige zorg te 
voorkomen en mensen interventiefit te krijgen wanneer ze 
wel aan de beurt zijn. Hiermee verhogen we de effectiviteit 
van deze zorg en kunnen mensen sneller terug naar een 
lichtere vorm van begeleiding, of zelf weer verder de draad 
oppakken met behulp van het eigen netwerk. 

We willen hier de komende jaren extra op inzetten, door te 
werken aan een wachttijdaanbod. Hiervoor hebben we extra 
expertise en duidelijke kaders nodig. We gaan namelijk als 
Kwadraad geen geïndiceerde zorg bieden. Deze inzet vraagt 
ook om sterkere verbindingen met zorgaanbieders en 
aandacht voor de impact op onze professionals. We moeten 
verkennen welke rol onze professionals bij deze langdurig 
betrokkenheid hebben en welke grenzen en escalatie-
mogelijkheden er zijn.  

We zien dat steeds meer 
mensen nu tussen de wal en 
schip vallen, omdat ze op een 
wachtlijst staan. Maar als we 
deze ‘wachttijd’ waardevol 
weten te gebruiken, kunnen 
we voorkomen dat ze 
afglijden en misschien zelfs 
mensen béter laten beginnen 
aan een behandeling, of deze 
helemaal voorkomen.

Effectieve overbrugging naar (en van) zwaardere zorg 



Wanneer we met onze brede blik naar mensen kijken, 
zien we vaak dat sociaal-maatschappelijke factoren 
onderliggend zijn aan medische- en psychische 
problemen. Armoede, relatieproblemen, eenzaamheid en 
zingevingsvragen verergeren of zijn soms de oorzaak van 
fysieke klachten. We merken dat mensen hiervoor vaak 
wel de huisarts weten te vinden, maar dat de beste 
oplossing lang niet altijd een medische is. Wij willen 
daarom investeren in een betere verbinding met de 
eerste lijn, onder andere door een Praktijkondersteuner 
bij huisartsen door Kwadraad in te vullen, als 
maatschappelijk POH. 

Zo kunnen we onze brede blik inzetten om de kern van 
het vraagstuk met mensen aan te pakken. Hiervoor zullen 
we de rol van een POH ontwikkelen zodat deze past bij de 
sterktes van onze mensen. Ook gaan we verkennen wat 
het voor ons betekent om vanuit andere geldstromen 
vergoed te worden. 

Om ervoor te zorgen dat we successen kunnen blijven 
boeken op de drie bovengenoemde focuspunten, moeten 
we openstaan voor nieuwe, innovatieve ideeën. Dit vraagt 
om ruimte om te experimenteren.

Vaak komen mensen bij 
de huisarts met een 
vraag waarvan de 
oplossing eigenlijk geen 
psychische of medische 
is, maar een sociale.

Sterkere verbinding met de eerstelijns zorg



Vragen, of 
meedenken?
We horen graag 
van je!




