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De waarden die ons drijven 



Kwadraad Gedeelde Waarden 

In dit document vind je de gedeelde waarden van Kwadraad. 

 
Dit is de manier waarop wij naar de wereld kijken en waar wij het meeste waarde aan 

hechten. Het zijn ook deze waarden die ons drijven en in beweging zetten, die ons helpen 

onze rol in de maatschappij te vervullen op de manier die bij ons past. Deze waarden 

zeggen hoe wij willen zijn als organisatie, als werkgever, als hulpverlener, als 

samenwerkingspartner en als collega. 

 
In dit document vind je de waarden stuk voor stuk toegelicht. Van elke waarde is er een 

korte slide, een uitgebreidere slide én een detailslide waarbij wordt toegelicht hoe we 

deze bedoelen intern, naar cliënten en in samenwerking. 
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Hoe zijn we op deze waarden 
gekomen? 

Deze set waarden komen vanuit de organisatie, in een proces van verschillende 

co-creatie sessies met medewerkers uit alle regio’s zijn stap voor stap deze 

waarden expliciet gemaakt en onder woorden gebracht. 

 
Tijdens de Koersdag hebben we met 150 medewerkers van Kwadraad deze 

waarden doorleefd en ervaren wat het betekent om deze waarden leidend te 

laten zijn in je werk. 
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De waarden die ons drijven Persoonlijk 

en betrokken 

 
 

Gelijkwaardig 

samenwerken 
 

 

Menselijk 

in de  

kern 

 

Zelf denken, 

doen en groeien 

 

 
Midden in de 

wereld staan 

 

 
Het verschil 

maken 
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Menselijk in de kern 
staat voorop 
Kwadraad is een fundamenteel menselijke 

organisatie. Deze waarde is zo onlosmakelijk 

verbonden met het werk dat we doen, en de 

manier waarop wij samenwerken dat wij dit zien 

als een overkoepelende waarde. 
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Menselijk in de kern 
Bij ons staat het ‘mens zijn’ altijd voorop, in wat we doen, hoe we 

naar elkaar kijken, hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons 

organiseren. 
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Overkoepelende waarde 

 

Menselijk in de kern 

Bij ons staat het ‘mens zijn’ altijd voorop, in wat we doen, hoe we 

met elkaar omgaan en hoe we ons organiseren. 

 
Wij en wie we tegenkomen in ons werk zijn zo divers als mensen 

kunnen zijn. We gaan uit van het goede in de mens. 

 

Wij zetten niet alleen de ‘klant/cliënt centraal’ maar juist het mens 

zijn. We zijn menselijk in hoe we omgaan met onze cliënten, onze 

medewerkers, onze partners en in hoe we naar de wereld kijken. 

In onze eigen woorden 

Mens centraal   

niet klant centraal 

Primair menselijk 

Mensenwerk 

Fundamenselijk 

 

 

 

 

 

‘We zorgen ervoor dat je je 

gezien en gehoord voelt’ 

‘Jij zorgt voor de cliënt, 

Kwadraad zorgt voor jou’ 
“ 
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Deze waarde toegepast 
 

 
In samenwerking: met opdrachtgevers, partners 

We gaan relaties aan met onze partners, collega’s en opdrachtgevers. We komen naast ze staan en 
kijken vanuit hun perspectief. We werken begripvol samen, nemen initiatief en stellen grenzen waar 
nodig. 

 

 

 

 
 

In actie: met cliënten 
 

We zien de mens als geheel. Niet enkel het probleem waar iemand tegenaan loopt, maar 

alle facetten in het leven en het systeem waar deze persoon in leeft. 
 

 

 

 

 

Intern: als werkgever, werknemer, collega 
 

Wij zorgen goed voor onze medewerkers en elkaar, en organiseren ons zo dat de mensen die 

direct klantcontact hebben zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. 
 

Diversiteit en inclusie vinden we horen bij menselijk in de kern, bij ons kan je zijn wie je bent. 

 

Menselijk in 
de kern 



9 

Overkoepelende waarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk en betrokken 
Onze manier van verbinden is die van mens tot mens. 

Naar onze cliënten maar ook binnen onze organisatie. 
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Persoonlijk en betrokken 

Binnen en buiten bieden wij die veilige basis, waar je jezelf kunt zijn. 

Je wordt gezien en gehoord, je krijgt en geeft erkenning. Het voelen 

van verbondenheid geeft vertrouwen. 

 
Wij hebben een open en nieuwsgierige houding, luisteren goed en 
oordelen niet. 

 
Onze mensen werken soms 'dichtbij' en soms met meer afstand, 

toch houden we die betrokkenheid. 

In onze eigen woorden 

Kopje thee  

Gezien worden 

Kerstpakket  

Aandacht  

Thuiskomen 

Op maat 

gemaakt  

Even dat  kaartje 

Echte co-creatie 

 

 

 

 

 

‘Jij zorgt voor de cliënt, Kwadraad 

zorgt voor jou’ 

‘ Ik voel mij verbonden 

met mijn collega's’ 
“ 
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Deze waarde toegepast 
 

 
In samenwerking: met opdrachtgevers, partners 

 

We bouwen aan een duurzame en goede relatie met opdrachtgevers en partners. 
 

 

 

 

 

 

In actie: met cliënten 
 

We luisteren en oordelen niet. 

Wij vinden het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij ons. 
 

 

 

 

Intern: als werkgever, werknemer, collega 

Door onze betrokken houding creëren we een fijne werksfeer waar mensen zich gesterkt 

voelen en het idee hebben dat ze zichzelf kunnen zijn. Ook wanneer mensen ‘in het veld’ 

werken en verder van de organisatie af staan vinden we het belangrijk dat mensen toch 

persoonlijk betrokken zijn en worden. 

 
Persoonlijk 
en betrokken 
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Gelijkwaardig 
samenwerken 
Met goede samenwerking worden we sterker. 

Dit doen we van nature gelijkwaardig. 
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Gelijkwaardig samenwerken 

Met goede samenwerking worden we sterker. Dit doen we op een gelijkwaardige, open en 

betrouwbare manier. Samen weten we meer, samen bereiken we meer en samen leren we 

van elkaar; 

 
Dit doen we met onze cliënten, we werken als gelijken aan doelen die door hem of haar 

worden gesteld en coachen, adviseren en ondersteunen. 

 
Ook met onze opdrachtgevers en partners met wie we samenwerken, gaan we uitdagingen 

aan. Vanuit oprechte samenwerking maken we het to een succes. 

In onze eigen woorden 

NetWerk 

Samenwerk DNA 

Samenredzaam 

Gelijkwaardige relaties 

(blind) Vertrouwen in 

elkaar 

Het hoeft niet in1 x goed 

Vraag achter de vraag 

 

 

 

 

 

 

“‘Ik leer ook weer van een cliënt’ ‘ Samen is sterker’ 
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Deze waarde toegepast 
 

 
In samenwerking: met opdrachtgevers, partners 

We blijven in gesprek met onze partners en opdrachtgevers. 

We streven naar een gelijkwaardige samenwerking waarin we ja zeggen als het kan, maar ook nee 
durven zeggen als het nodig is (bijvoorbeeld wanneer het de kwaliteit van de zorg in gevaar brengt). 

 
We zien samenwerkingspartners net zo goed als onze collega’s en zo werken we ook met ze.  

 

 

In actie: met cliënten 

 
Doordat we gelijkwaardig samenwerken met onze inwoners en cliënten voelen zij zich serieus 
genomen en kunnen we samen op zoek gaan naar passende antwoorden of oplossingen voor hun 
vragen. Wij coachen, adviseren en ondersteunen op die manier dat de cliënt dit goed in zijn eigen 
leven kan toepassen. 

 

Gelijkwaardig 
samenwerken 

 
 

 
Intern: als werkgever, werknemer, collega 

 

We zijn een platte organisatie, en werken graag samen aan een mooie menselijke organisatie.  
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Zelf denken, 
doen en groeien 
Kracht zit al ín mensen. 

We gaan uit van het eigen vermogen om te groeien. 
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Zelf denken, doen en groeien 
Kracht zit al ín mensen. We gaan uit van het eigen vermogen om te groeien. Kwadraad 

schept de veilige basis om stappen vooruit te zetten. 

 

Onze ondersteuning richt zich op het veerkrachtiger worden en het ontwikkelen van 

vaardigheden om eventuele tegenslagen in de toekomst te zien aankomen en ermee om 

te gaan. 

 
Bij onze medewerker gaan we uit van professionele deskundigheid. Kwadraad biedt de 

zekerheid en tegelijkertijd de vrijheid. In de zekerheid worden we geholpen als we het 

zelf net niet weten. In de vrijheid groeien we op eigen initiatief in denken, leren en doen. 

In onze eigen woorden 

Autonomie (bottom up) 

Verantwoordelijk 

(individueel/ 

Maatschappelijk) 

Reflectie 
Wie leidt, stelt 

kaders  

Pijnlijke historie  

Sterke mensen 

Dapper vs veilig  

Bewegen/ 

niet stil blijven staan 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik hou van de vrijheid in mijn werk, 

dat ik zelf kan bepalen wanneer en 

hoe ik het doe.’ 

‘Kwadraad stelt duidelijke 

kaders waarbinnen ik kan 

werken.’ 

“ 
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Deze waarde toegepast 
 

 
In samenwerking: met opdrachtgevers, partners 

Wij hebben onze eigen expertise en delen deze graag waar dat nodig is, daar mag je op rekenen. 

We respecteren ook andermans specialismes en weten deze goed in te zetten. 
 

 

 

 

 
In actie: met cliënten 

 
We focussen op de eigen regie en kracht van inwoners, en ondersteunen waar 

zij dat (even) niet meer kunnen. 
 

Uitgaan van hun vermogens, en behoeften. Zij bepalen hun eigen lat. 

Zelf denken, 
doen en 
groeien 

 
 
 

Intern: als werkgever, werknemer, collega 

Onze mensen zijn expert in hun vak, en weten zelf wat er het beste werkt. We moedigen deze 

autonomie aan. 

Wij staan klaar om mensen te helpen in hun ontwikkeling en professionaliteit. Daarbij is reflectie en 
persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. 
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Midden in de 
wereld staan 
Wij staan midden in de samenleving 

dankzij onze toegankelijkheid en laagdrempeligheid. 
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Midden in de wereld staan 
De samenleving verandert continu. 

 
Wij staan midden in de samenleving dankzij onze toegankelijkheid en 

laagdrempeligheid. We reageren direct op (hulp)vragen. Hierdoor signaleren 

wij veranderingen als één van de eersten. 

 
Wij passen ons werk aan op deze veranderingen. We zijn flexibel, we 

schakelen, verbinden ons met nieuwe partners en groeien mee. Wij geven 

sturing aan ons vak en aan ons netwerk voor de uitdagingen in onze 

veranderende samenleving. We zijn innovatief. 

 
We zijn benaderbaar, kom vooral binnen. 

In onze eigen woorden 

Snel 

Laagdrempelig 

Oren en ogen van de 

Maatschappij 
Signaleren 

Wij weten de weg  

Wij schakelen 

Flexibel 

Rekbaar 

 

 

 

 

 
 

‘Wij signaleren het als eerste, 

voordat Den Haag het door heeft.’ 

‘Wij zijn laagdrempelig om 

mee in contact te komen’ 
“ 
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In samenwerking: met opdrachtgevers, partners 

Wij merken vaak als eerste wat er in een gemeente of wijk speelt, en zijn ons bewust van deze 

signaalfunctie naar onze opdrachtgevers. 
 

Wij zijn ons ook bewust van onze signaal functie voor het land, wij zijn niet bang om op te komen 

voor de belangen van onze cliënten. 

 

 

In actie: met cliënten 
 

Wij zijn waar onze cliënten zijn, in de wijk, in de huiskamer of digitaal. 
 

We zijn laagdrempelig, en snel. Bij ons geen lange wachtlijsten. Bovendien weten wij de weg ook als je 

toch beter ergens anders terecht kan. 

 

 

 
 

Midden in 
de wereld 

 
 
 

Intern: als werkgever, werknemer, collega 

Wij weten dat onze mensen op dagelijkse basis dingen zien, horen en leren waar we allemaal wat aan 
hebben. Wij maken daarom graag gebruik van deze collectieve intelligentie en vinden het belangrijk   
om daadwerkelijk te luisteren naar wat er speelt in de uitvoering en daarnaar te handelen. 
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Verschil maken 
Wij gaan voor impact, op onze manier. 
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Verschil maken 
Er zijn altijd voor iedereen stappen te zetten. 

Kleine stappen vooruit maken verschil in een mensenleven. En al 

deze stappen samen maken een verschil in onze samenleving. 

Kwadraad groeit, en daarmee ook onze impact. 
 

Door ‘gewoon’ ons vak te doen, verbetert een mensenleven, 

bespaart de maatschappij zorgkosten, neemt druk af en wordt de 

wereld positiever. 

 

Ondanks dat we niet zo snel grote woorden gebruiken, zeggen we 

het: Kwadraad maakt een groot verschil. We kennen ons vak. We 

weten wat werkt. 

 In onze eigen woorden 

Pragmatisme  

Het 'er toe doen’  

Vangnet van NL 

Nuchter 

Druk wegnemen 

Bescheiden 

Realistisch  

Wij verstaan ons vak 

Vertrouwen op ervaring  

Grote speler 

Betrouwbaar 

We doen wat we kunnen 
Net dat beetje meer 

Humor 

 

 

 

‘Wij voorkomen dat mensen in de 

geïndiceerde zorg terecht komen’ 
‘Voorkomen van erger’ “ 
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Deze waarde toegepast 
 

 
In samenwerking: met opdrachtgevers, partners 

Wij weten wat werkt en tonen daarin leiderschap naar onze opdrachtgevers, 

samenwerkingspartners en naar de politiek. 
 

 

 

 

 

 

In actie: met cliënten 
 

Wij zijn realistisch en bescheiden en beseffen ons dat de kleine stapjes 

soms juist het verschil maken. 
 

 

 

 

 

Intern: als werkgever, werknemer, collega 

 

 
We zijn trots, op ons vak, onze mensen en elkaar. 

Verschil 
maken 
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Waarden die ons drijven 

Menselijk in de kern 
Het ‘mens zijn’ staat centraal in hoe wij naar de wereld kijken; hoe we 

met de cliënt omgaan en met elkaar. We zijn divers en gaan uit van het 

talent in de mens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk en 

betrokken 

 

Het bieden van een 

veilige basis is voor 

ons het startpunt 

van verbinding. Hier 

kunnen we onszelf 

zijn. Hier luisteren 

we en stellen we 

goede vragen. 

Gelijkwaardig 

samenwerken 

 

Met goede 

samenwerking worden 

we sterker. We werken 

samen op een 

gelijkwaardige manier, 

we zijn open en 

betrouwbaar. 

Zelf denken, doen en 

groeien 

 

Kracht zit al ín mensen. 

We gaan uit van het 

eigen vermogen. We 

bieden ruimte om je ten 

volle te ontwikkelen. 

Midden in de wereld 

staan 

 

De samenleving 

verandert en wij spelen 

in op de uitdagingen 

van morgen. 

Wij zijn dichtbij en 

benaderbaar. 

Verschil maken 

 
 

Voor iedereen is er 

een stap vooruit te 

zetten. Wij weten 

wat werkt. Onze 

kracht zetten we in 

voor een gelukkigere 

maatschappij. 


