
Openbare mappen structuur Versie

Kwadraad 8-nov-18

Hoofdmap submapnaam = bijbehorend mailadres

informatiemanagement inhoudelijke vragen informatiemanagement@kwadraad.nl

Facturen facturen@kwadraad.nl

Financiële administratie mail financieleadministratie@kwadraad.nl 

Fondsen fondsen@kwadraad.nl

frontoffice frontoffice gouda frontoffice@kwadraad.nl

Huisvesting huisvesting@kwadraad.nl

Werkplek te huur werkplektehuur@kwadraad.nl

Ruimte huren ruimtehuren@kwadraad.nl

Alphen bureaudienst bureaudienst.alphenadrijn@kwadraad.nl

Buurtbemiddeling buurtbemiddeling@kwadraad.nl

Brielle Bureaudienst bureaudienst.brielle@kwadraad.nl

Brielle Eenzaamheid eenzaam.brielle@kwadraad.nl 

Competentietraining competentietraining@kwadraad.nl

De Ronde Venen Bureaudienst bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl

Delft bureaudienst bureaudienst.delft@kwadraad.nl

Delft SHG shg.dwo@kwadraad.nl

Delft OJMW ojmw.delft@kwadraad.nl

Duin&Bollen bureaudienst bureaudienst.duinenbollenstreek@kwadraad.nl

Duin&Bollen huisverboden huisverbod.duinenbollen@kwadraad.nl

Goeree-Overflakkee Bureaudienst bureaudienst.goereeoverflakkee@kwadraad.nl

Hellevoetsluis Bureaudienst bureaudienst.hellevoetsluis@kwadraad.nl

Hoeksche Waard Bureaudienst bureaudienst.hoekschewaard@kwadraad.nl

Hulp Online hulponline@kwadraad.nl

Katwijk Broodnodig broodnodig@kwadraad.nl

Katwijk Ouderschapblijft ouderschapblijft.katwijk@kwadraad.nl

Krimpen welkomsmail welkom.krimpen@kwadraad.nl 

Lansingerland bureaudienst bureaudienst.lansingerland@kwadraad.nl

Lansingerland Opvoedadviespunt opvoedadviespunt.lansingerland@kwadraad.nl

Leiden aanmeldingen groepen aanmeldingengroepen.leiden@kwadraad.nl

Leidschendam-Voorburg aanmeldingen aanmeldingen.leidschendamvoorburg@kwadraad.nl 

Leidschendam-Voorburg bureaudienst bureaudienst.leidschendamvoorburg@kwadraad.nl

Leidschendam-Voorburg meldingen HG meldingenhg.leidschendamvoorburg@kwadraad.nl

Mediation Mediation@kwadraad.nl

Midden Delfland bureaudienst bureaudienst.middendelfland@kwadraad.nl

Midden Holland Sociale urgenties socialeurgenties.middenholland@kwadraad.nl

Nissewaard Bureaudienst bureaudienst.nissewaard@kwadraad.nl

Nissewaard Baliemedewerkers baliemedewerkers.nissewaard@kwadraad.nl

Nissewaard HG huiselijkgeweldamw.nissewaard@kwadraad.nl

Nissewaard LZN lokaalzorgnetwerkamw.nissewaard@kwadraad.nl

Opvoedadviespunt opvoedadviespunt@kwadraad.nl

Opvoedbureau MH opvoedbureau.mh@kwadraad.nl

Ouderenadviseur ouderenadviseur@kwadraad.nl

Oudewater Formulierenhulp formulierenhulp.oudewater@kwadraad.nl

Rijswijk bureaudienst bureaudienst.rijswijk@kwadraad.nl

Rijswijk Opvoedadviespunt opvoedadviespunt.rijswijk@kwadraad.nl

Sociaal Raadslieden sociaalraadslieden@kwadraad.nl

Scheidingshelpdesk scheidingshelpdesk@kwadraad.nl

Steunouder steunouder@kwadraad.nl

Stichtse Vecht Bureaudienst bureaudienst.stichtsevecht@kwadraad.nl

Teylingen MW mwteylingen@kwadraad.nl

Thuisbegeleiding Aanmeldingen aanmelding.thuisbegeleiding@kwadraad.nl

Voorschoten bureaudienst bureaudienst.voorschoten@kwadraad.nl

VPR Zorginstellingen zorginstellingen.vpr@kwadraad.nl

Waddinxveen MW mwwaddinxveen@kwadraad.nl

Wassenaar bureaudienst bureaudienst.wassenaar@kwadraad.nl

Wassenaar huisverboden huisverbod.wassenaar@kwadraad.nl

Westland bureaudienst bureaudienst.westland@kwadraad.nl

Woerden Bureaudienst bureaudienst.woerden@kwadraad.nl

Woerden Sociaal Raadslieden sociaalraadslieden.woerden@kwadraad.nl

Zoetermeer bureaudienst bureaudienst.zoetermeer@kwadraad.nl

Zoetermeer Emma emma.zoetermeer@kwadraad.nl

huisverbod.leidschendamvoorburg@kwadraad.nl

huisverbod.zoetermeer@kwadraad.nl

Zuidplas Bureaudienst bureaudienst.zuidplas@kwadraad.nl

info bedoeld voor externen ! info@kwadraad.nl

klachten bedoeld voor externen ! klacht@kwadraad.nl

managementsecretariaat managementsecretariaat@kwadraad.nl

communicatie communicatie@kwadraad.nl

intranet Klink klink@kwadraad.nl

kwadraad - Het Nieuwe Werken HetNieuweWerken@kwadraad.nl

Marketing marketing@kwadraad.nl

medewerkersbijeenkomst medewerkersbijeenkomst@kwadraad.nl

webmaster Kwadraad webmaster@kwadraad.nl

K24 K24@kwadraad.nl

Vlog vlog@kwadraad.nl (nieuw)

ondernemingsraad ORKwadraad@kwadraad.nl

bedrijfsarts bedrijfsarts@kwadraad.nl 

personeelszaken personeelszaken@kwadraad.nl

solliciteren solliciteren@kwadraad.nl

tevreden tevreden@kwadraad.nl 

verzuimadministratie verzuimadministratie@kwadraad.nl

mijnkwadraadarbeidsvoorwaarden mijnkwadraadarbeidsvoorwaarden@kwadraad.nl

personeelsaangelegenheden

Afhankelijk van rechten zijn mappen wel of niet zichtbaar

marktontwikkeling & communicatie

Zoetermr en Leidschend-Voorb Huisverboden

hulp & dienstverlening

huisvesting

financiële administratie
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