


Hier is ons jaarplan voor 2021.

We kunnen niet aan 2021 beginnen zonder met gemengde 
gevoelens terug te kijken naar 2020. Een jaar dat bol stond 
van ambities en mooie plannen en dat uiteindelijk voor mis-
schien wel meer dan de helft in het teken heeft gestaan van 
“omgaan met het Covid-19 virus”. 
SMO zou SMO niet zijn wanneer we van de nood geen deugd 
zouden hebben gemaakt: hoe ingewikkeld het probleem ook 
is, er is altijd ruimte voor perspectief en innovatie. We richt-
ten direct een tijdelijke opvang op waarmee we heel snel een 
tijdelijk (t)huis konden bieden aan tientallen (extra) daklozen 
en onze medewerkers hebben zich van hun meest creatieve 
en gedreven kant laten zien door overal waar dat nodig was 
de schouders eronder te zetten. En (soms letterlijk) de win-
kel open te houden. 

En tegelijkertijd hebben we het voor elkaar gekregen ook 
veel nieuwe dingen aan te pakken en meer aandacht te 
genereren voor onze doelgroep en voor wat SMO te bieden 
heeft. Die gedrevenheid en passie voor onze doelgroep gaan 
we ook in 2021 als brandstof gebruiken. “SMO Helmond geeft 
thuis!”. Zodat we aan het eind van het komend jaar opnieuw 
met trots terug kunnen kijken.
We horen heel graag wat u van onze plannen vindt en waar u 

aan wil bijdragen,

Vriendelijke groeten,

Kitty de Laat
Directeur-bestuurder
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• Naam rechtspersoon  Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond en omgeving
• Adres  Sint Hubertusstraat 2
• Postcode  5701 TC
• Plaats  Helmond
• Telefoonnummer  0492-525098
• Kamer van Koophandel S 410 881 85
• E-mailadres  centraalbureau@smo-helmond.nl
• Internetadres www.smo-helmond.nl
•  AGB code 73732901
• Fiscaal nummer  8034.56.530

opvang sociale activering woonbegeleiding

beschermd wonen armoedebestrijding verblijf WLZ

ALGEMENE GEGEVENS

Te leveren functies
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Organisatieontwikkeling

Raad van Toezicht
SMO kent een Raad van Toezichtmodel.
De Raad van Toezicht bestaat met ingang van 1 januari 2021 
uit de heer Karel Boonen (voorzitter), de heer Hans Brands, 
mevrouw Marianne van Buul, mevrouw Mirjam Lamme en 
mevrouw Thea van Riel. In 2020 is Jules Litjens als trainee 
aangesloten en zijn traineeschap eindigt op 24 mei 2021.

Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad wordt eind 2020 gevormd door vijf 
medewerkers. 

Cliëntenraad 
De cliëntenraad bestaat uit vier leden en wordt ondersteund 
door een adviseur van SMO.

Klachtencommissie 
Cliënten van SMO kunnen een beroep doen op een onafhan-
kelijke, externe klachtencommissie. Deze commissie bestaat 
uit zes leden die geen binding hebben met SMO.

Raad van Bestuur, directie en management
Mevrouw Kitty de Laat vervult de functie van directeur-be-
stuurder. De directeur-bestuurder is tevens de voorzitter van 
het bestuur van de stichting SaldoPlus. Mevrouw Chantal 
Verkooijen vervult de functie manager bedrijfsvoering 

SMO kent managers voor de volgende afdelingen: 
- Opvang
- Sociale activering
- Ambulant / Centrale Intake 

SMO kent staffuncties op de gebieden:
- Beleid 
- PR en Communicatie
- Kwaliteit en Methodiek
- Facilitair
- HR 

SMO kent een bedrijfsleider voor 
- Super Sociaal 

ALGEMENE GEGEVENS
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Missie en visie SMO 

In het beleidsplan 2019-2021 onder de 
titel “van opvang naar huis” is de missie 
en visie van SMO bekrachtigd en zijn 
strategische doelen gesteld. Dit docu-
ment vormt nog deels de basis voor dit 
jaarplan.

2020 stond vooral in het teken van 
inventariseren van kansen en mogelijk-
heden, heroriënteren, herpositioneren, 
bedenken van nieuwe richtingen en 
opstarten van nieuwe ontwikkelingen. 
Eind 2021 willen we de resultaten in de 
vorm van een aangescherpte visie en 
koers van SMO voor de komende jaren 
vastleggen in een nieuw strategisch 
beleidsplan.     

“ Van Opvang naar huis”

MISSIE EN VISIE
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In 2020 zijn we gestart met een aangescherpte visie en koers 
van SMO, die zoals hierboven aangegeven, in 2021 verwerkt 
wordt in een strategisch document. De pijlers van deze visie, 
die steeds duidelijker worden, zullen we in de loop van 2021 
vorm gaan geven.

Intern zal 2021 in het teken staan van: 

Het vergroten van het eigenaarschap 
Allereerst voor cliënten en in het verlengde hiervan 
voor medewerkers. De implementatie van de methodiek 
Krachtwerk gaat hier een grote rol in spelen. Met deze 
methodiek nemen we de volledige organisatie mee in het 
krachtgericht denken en werken.
We gaan aansluitend hierop ervaringsdeskundigen inzetten 
binnen onze organisatie. Hierbij willen we onderzoeken hoe 
we de deskundigheid die al aanwezig is bij medewerkers 
kunnen benutten. Hierbij gaan we medewerkers natuurlijk 
wel op een passende wijze ondersteunen. 

Van controle naar vertrouwen
We werken aan een passend kwaliteitssysteem dat 
ondersteunend is aan de werkzaamheden die we uitvoeren.
Bij het inrichten van dit systeem zal SMO ondersteund worden 
door Q-consult middels de door hen ontwikkelde methodiek 
‘de Kwaliteitskeuken’. Binnen deze methodiek staat de cliënt 
centraal. Belangrijke stappen en beslissingen worden pas 
genomen nadat alle medewerkers zijn uitgenodigd hierover 
mee te denken en input te leveren. Met dit traject hopen wij 
in het najaar van 2021 een gedragen kwaliteitssysteem te 
hebben neergezet, welke staat als een huis!
Onze inzet is vooral gericht op het primaire proces. We willen 
professionals uitdagen hun professionaliteit optimaal in te 
zetten. Daarvoor is het nodig dat kaders helder zijn; om die 
reden blijft ons systeem van interne controle in stand

Versterken profiel en positionering 
Extern zal 2021 gebruikt worden om ons profiel en onze 
positionering nog verder te verbeteren.
We zien ontwikkelingen in de doelgroep van SMO die vragen 
om herpositionering en versterking, verbetering en innovatie 
van ons aanbod. In 2021 gaan we ons nader oriënteren op 
deze ontwikkelingen en daarom hebben we dit ook terug 
laten komen bij onze doelen.

ACTIVITEITEN 2021
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Voor wat het eigenaarschap van medewerkers betreft 
zorgen we voor HR beleid dat hierop aansluit en een goede 
toerusting van de leidinggevenden op dit onderwerp.

We richten onze administratie zodanig in dat we informatie 
verzamelen waar nodig en nuttig en vereenvoudigen 
systemen of schaffen dingen af waar dat kan en mogelijk 
is. We bieden hierin onze medewerkers ruimte en 
ondersteuning om te komen tot voorstellen en innovatieve 
ideeën om gezamenlijk te komen tot verbeteringen.

SMO op de kaart
We blijven ons profiel en positionering verbeteren. We willen 
ons huidig aanbod verder versterken en uitbreiden.

We richten in samenwerking met de gemeente en keten-
partners een aanpak voor de doelgroep “tussen wal en 
schip” in en maken ons sterk voor de begeleiding van deze 
doelgroep. 
We onderzoeken - in overleg met de gemeente - de kansen 
en mogelijkheden om de dienstverlening op gebied van 
Forensische zorg en begeleiding op te pakken en uit 
te breiden. We oriënteren ons in 2021 op de benodigde 
expertise hiervoor en gaan in gesprek met de betreffende 
ketenpartners. 

Om al deze ontwikkelingen in combinatie met onze zorg 
en visie zowel in- als extern goed uit te dragen breiden we 
ons personeel uit met een (parttime) staffunctionaris PR en 
Communicatie.

Eigenaarschap
SMO zal het eigenaarschap zowel voor 
cliënten als medewerkers vergroten. 
Voor wat betreft cliënten geven 
we dit verdere invulling aan de hand 
van de methodiek Krachtwerk 
en ontwikkelen op ICT gebied 
toepassingen die hier ondersteunend 
aan zijn. 

DOELEN 2021
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Woonbegeleiding 
We versterken de positie van Woonbegeleiding en werken 
aan uitbreiding van de doelgroep. We versterken de 
samenwerking met woningcorporaties.

Kwaliteit van Dienstverlening 
Voor het actualiseren en verbeteren van de dienstverlening 
hecht SMO grote waarde aan de uitvoering van een 
cliënttevredenheidonderzoek c.q. de CQ-index. In het najaar 
van 2020 zijn onze cliënten opnieuw uitgenodigd om hun 
ervaringen rondom onze hulp- en dienstverlening met ons te 
delen en suggesties te doen voor eventuele verbeterpunten. 
Met de uitkomsten van deze onderzoeken hebben we een 
mooi aantal verbeteracties opgesteld, welke naadloos 
aansluiten bij onze nieuwe zorgvisie.

Opvang 
We werken verder aan de herontwikkeling 
van Huize d’n Herd conform het in 2020 
opgestelde plan van aanpak. We worden hierbij 
ondersteund door een externe partij. 

Breder aanbod bij Sociale Activering
We blijven de positie van de Jobfactory en 
de Bundertjes verstevigen, als waardevolle 
voorzieningen binnen SMO en in de keten(s) 
van Onderwijs, WMO en Participatie.

Super Sociaal, supermarkt voor 
minima
In 2021 werken we een toekomstbestendig 
plan uit voor borging van de Super Sociaal. 
We zullen onze klanten in overleg met de 
gemeente en ketenpartners in elk geval 
bevriezen op maximaal 1500 en de huidige 
locatie qua magazijnruimte en duurzaamheid 
aanpassen op de toekomst. 

DOELEN 2021
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Verbeteracties:
- Nog meer inspraak in eigen traject - Begeleiding/hulp nog 

beter op elkaar afstemmen
- Beter om leren gaan met probleem situaties
- Vergroten van gevoel van hoop
- Meer privacy binnen de woonvoorziening

Medio 2022 zal opnieuw een cliënttevredenheidsonderzoek 
worden uitgevoerd. Desgewenst zullen cliënten tussentijds 
nog bevraagd worden over hun ervaringen met op dat 
moment relevante thema’s.

Personeel
De organisatie is continu in ontwikkeling. Door het creëren 
van professionele ruimte voor de medewerker, stimuleren 
we zijn/haar ontwikkeling naar meer eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid. Deze ontwikkeling vindt plaats op 
team- en individueel niveau. We ontwikkelen daarvoor een 
medewerkersprofiel, wat de stip op de horizon vormt.

Faciliteren en stimuleren groei
Om deze groei te faciliteren werken we het functieboek met 
functiebeschrijvingen bij. Het boek wordt zo overzichtelijker 
en de functies meer algemeen beschreven, waardoor 
medewerkers breder inzetbaar worden. Leidinggevenden 
gaan vanuit hun rol richting geven aan dit proces, waarbij 
zij een cultuur creëren waarin leren belangrijk is en wordt 
gestimuleerd.

Voor onze cliënten en onze medewerkers
SMO wil in het kader van duurzame inzetbaarheid haar 
pijlen richten op de vitaliteit van de medewerker. Hierbij zijn 
zaken belangrijk: - Hoe fit voelt een medewerker zich? - Hoe 
ervaart hij/zij de balans tussen werk en privé?

DOELEN 2021

9



Aantrekkelijk werkgeverschap
SMO wil verder uitwerking geven aan het doel om een 
aantrekkelijke werkgever zijn te voor (toekomstig) 
medewerkers. Dit willen we bereiken middels een positieve 
positionering van de organisatie, actief contact met scholen 
als stagebedrijf, de wijze van werven en selecteren en 
het werken aan duurzame inzetbaarheid (inspelen op 
de individuele behoeften van medewerkers). Zo is er al 
overgestapt op een aannamebeleid waarbij medewerkers 
sneller dan voorheen een contract voor onbepaalde tijd 
krijgen. Dit wordt voortgezet.

Flexibele werkoplossingen
Door recente ontwikkelingen (COVID 19) zijn een aantal 
flexibele werkoplossingen enigszins versneld uitgevoerd 
in 2020. We gaan hierop doorpakken en een meer 
toekomstbestendige manier van werken faciliteren, 
onderzoek doen naar de voordelen en mogelijkheden van 
meer flexibele werkplekken en de kosten hiervan. Enerzijds 
gaat dit over thuis te werken en anderzijds ook over een 
flexibele meer efficiënte indeling van ruimtes binnen SMO. 
De bedoeling is dit in 2021 een vaste vorm te geven.

DOELEN 2021
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ICT
In 2020 is een plan van aanpak ICT opgesteld. Dit krijgt 
in 2021 een vervolg waarbij alle aspecten omtrent ICT en 
automatisering verder doorgelicht worden met als doel 
efficiencyverbeteringen door te voeren, kostenreductie 
en/of kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Er is al een 
start gemaakt met de infrastructuur en de kwaliteit en 
snelheid hiervan. Daarnaast zal van bestaande systemen 
worden gekeken naar de logische samenhang en eventueel 
gewijzigde behoeftes van de organisatie.

Financiën
Het begrote overschot over 2021 is € 1.579,-.
Deze begroting is gebaseerd op de reguliere dienstverlening, 
eventuele consequenties ten aanzien van het project Huize 
d’n Herd, zullen in een aparte projectbegroting worden 
gepresenteerd en in de loop van 2021 worden vastgesteld.

In voorgaande jaren was de intentie om de risicoreserve 
van SMO redelijkerwijs te verhogen, gezien de toenemende 
onzekerheden in de markt. De afgelopen jaren zijn de 
resultaten positief. SMO vindt het belangrijk om beschikbare 
middelen direct ten goede te laten komen aan het primaire 
proces en de cliënten.

De omzetstijging ten opzichte van de begroting 2020 
bedraagt 9 %. Dit heeft met vooral te maken met de hogere 
indicaties en tarieven toegekend aan cliënten in verband met 
de transitie van WMO Beschermd Wonen naar WLZ GGZ en 
de extra inkomsten door verhoging van de indicaties voor 
Woonbegeleiding op de doelgroep die tussen Beschermd 
Wonen en reguliere begeleiding zitten.
De totale kosten stijgen met 6 %, dit wordt veroorzaakt door 
extra personele inzet in het primair proces om de kwaliteit 
van de dienstverlening nog verder te verbeteren in de 24 
uursvoorzieningen.

De huisvestingskosten dalen omdat we een aantal 
begeleid wonen appartementen gaan afstoten. De 
productieopbrengsten stijgen behoorlijk, dit heeft te maken 
met de ambitie van Super Sociaal om behoorlijk te groeien 
zowel in aantal klanten als in omzet.

De totale investeringen in 2021 bedragen ongeveer 
€ 500.000,-. Dit betreft met name klimaatbeheersing 
en een brandmeldcentrale in De Koning, verplichte 
energiemaatregelen en flexibele werkplekken op het 
Centraal Bureau om de bestaande ruimte optimaal te 
benutten.

Het weerstandsvermogen zal eind 2021 naar verwachting 
16,3 % bedragen, de liquiditeit 2,2 en de solvabiliteit komt uit 
op 44 %.

DOELEN 2021
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Public relations
In 2020 zijn we gestart met het vervangen van de interne 
nieuwsbrief voor medewerkers door interne communicatie 
via intranet. We zullen in 2021 medewerkers blijven 
stimuleren om dit als verbindend platvorm te gebruiken.

Daarnaast publiceert SMO de krant Prismo (oplage: 1.000), 
die een of twee keer per jaar verschijnt en wordt verspreid 
onder cliënten, medewerkers en externe relaties.

Op de website(s) worden regelmatig nieuwsberichten 
geplaatst. Daarnaast wordt de gehele informatie 
jaarlijks geactualiseerd. De website is dringend aan 
vernieuwing toe, inhoudelijk en qua uitstraling. In 
2020 zijn we gestart met een oriëntatie om alle 
websites die onder SMO vallen tot een geheel 
te brengen. In de loop van 2021 wordt 
dit verder ontwikkeld en zal de nieuwe 
algemene site online gaan. 

In 2021 gaan we de in 2020 gestarte 
inventarisatie van de eigen productlijn 
voor de Jobfactory en de Bundertjes 
verder uitwerken en realiseren. 

Duurzaamheid
SMO vindt duurzaamheid in de 
brede zin van het woord een 
belangrijk thema. We hebben 
aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid en vitaliteit van onze 
medewerkers. We willen investeren 
in duurzame relaties met onze 
ketenpartners. We maken bij het 
vervaardigen van producten binnen 

Jobfactory en De Bundertjes dankbaar (her)gebruik van 
materialen om verspilling te voorkomen.
Ook bij inrichting van onze panden en vervanging van 
inventaris etc. wordt als eerste gekeken naar duurzame 
oplossingen en middelen.

DOELEN 2021
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