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Voorwoord 

 

Dit is het jaarverslag over 2020 van de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. 

(SMO). In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van onze voornaamste 

ontwikkelingen en resultaten. Deel I van het jaardocument wordt gevormd door het 

maatschappelijk verslag. In deel II vindt u de jaarrekening met controleverklaring en in 

deel III de bijlage(n). 

 

2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Vanwege het Covid-19 virus heeft SMO er 

onverwacht een opdracht bijgekregen, namelijk het opvangen en begeleiden van 

daklozen die geen andere mogelijkheid hadden om “thuis te blijven”. Er zijn dagelijks 

rond 20-25 personen opgevangen. De intake, opvang, begeleiding, dagbesteding en de 

winkel Super Sociaal zijn alle opengebleven. Daar waar mogelijk zijn aanpassingen 

verricht; op ICT gebied hebben we dankbaar gebruik gemaakt van mogelijkheden om 

digitaal te overleggen met collega’s en cliënten. Wij kijken met grote tevredenheid terug 

op de veerkracht en tomeloze inzet die de medewerkers van SMO hebben laten zien. Aan 

het eind van dit jaar kunnen we constateren dat onze dienstverlening niet of nauwelijks 

heeft geleden onder deze crisis en dat is ook zichtbaar in de resultaten. SMO heeft vanaf 

het eerste moment een crisisteam samengesteld om de RIVM richtlijnen te interpreteren 

en praktisch te vertalen naar de organisatie. Dit heeft prima gewerkt. Om het werken 

voor onze medewerkers zoveel mogelijk “normaal” door te laten gaan zijn onder andere 

maatregelen getroffen om het thuiswerken te faciliteren.   

 

Tegelijkertijd is er ook op andere terreinen (weliswaar op enkele onderdelen met enige 

vertraging) aan de weg getimmerd, conform het jaarplan. De introductie van de methode 

Krachtwerk, het traject naar een nieuw kwaliteitssysteem, verbetering van de ICT 

omgeving van SMO, de voorbereidingen voor de herontwikkeling van Huize d’n Herd en 

proces naar de overgang van een veertigtal cliënten van WMO naar Wlz/ggz zijn thema’s 

die voor de organisatie van belang waren.  

 

Al met al een jaar om met trots op terug te kijken; ondanks tegenslagen heeft het ons 

als organisatie op veel niveaus verder gebracht. En het legt een goede basis om ons 

verder te ontwikkelen. 

 

 

 

Kitty de Laat 

Directeur-bestuurder 

 



SMO Helmond e.o. 2020 4 
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1  Profiel van de organisatie 

 

 

1.1 Algemene identificatiegegevens 

 

-   Naam verslagleggende  

rechtspersoon   : Stichting Maatschappelijke Opvang     

          Helmond en omgeving 

- Adres       :  St. Hubertusstraat 2 

- Postcode           : 5701  TC 

- Plaats                                :  Helmond 

- Telefoonnummer              : 0492 – 52 50 98 

- Kamer van Koophandel       : S 410 881 85 

-  E-mailadres                    : centraalbureau@smo-helmond.nl 

- Internetadres    : www.smo-helmond.nl 

-         ANBI status     :  vanaf 01.01.2008 

 

 

Geleverde functies 

  

-  Opvang 

-  Sociale activering 

-  Woonbegeleiding 

-  Armoedebestrijding  

 

 WMO-functies 

- Beschermd wonen 

- Begeleiding individueel 

- Begeleiding groep (dagactiviteit) 

- Begeleiding plus 

 

 WLZ functies 

- ZZP, VPT en MPT aan cliënten met een  

  verstandelijke beperking (VG) 

 

 

1.2. Structuur 

 

SMO heeft de rechtsvorm van stichting zoals bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. SMO kent een raad van toezichtmodel. De governance wordt in 

hoofdstuk 4 beschreven.  

 

Het managementteam van SMO bestaat uit de directeur-bestuurder in 2020 uit vier 

managers (bedrijfsvoering, opvang, ambulant & intake en sociale activering) en een 

beleidsmedewerker. Daarnaast zijn er vijf teamcoördinatoren.  

 

De organisatie ontwikkelt zich van sturen op controle naar organiseren met vertrouwen. 

Dit proces is in gang gezet in 2020 en wordt in 2021 voortgezet. 

 

 

1.3 Kerngegevens SMO  

 

Kernactiviteiten 

SMO is een organisatie voor opvang en ontwikkeling van mensen in een kwetsbare 

positie, die door persoonlijke of maatschappelijke omstandigheden en problemen niet of 

tijdelijk niet in staat zijn op zelfstandige wijze aan de samenleving deel te nemen. 

mailto:centraalbureau@smo-helmond.nl
http://www.smo-helmond.nl/
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SMO biedt 24 uurs opvang, ambulante begeleiding, sociale activering, armoedebestrijding 

en woonbegeleiding. Aanvullende individuele zorg op maat wordt geboden middels 

beschermd wonen, begeleiding individueel en begeleiding groep vanuit de WMO en WLZ. 

 

Belanghebbenden  

De cliënten 

Elke cliënt (met uitzondering van de meeste bezoekers van de nachtopvang) beschikt 

over een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin staat beschreven welke rol SMO heeft in het 

traject en hoe de cliënt zelf vorm zal geven aan de verbetering van de eigen situatie. 

SMO hanteert een krachtgerichte aanpak. SMO werkte tot voor kort met Sociale Netwerk 

Versterking (SNV) als centrale methode van werken. In 2019 is besloten om over te 

stappen op de methodiek Krachtwerk; in 2020 is een start gemaakt met de 

implementatie die in 2021 wordt afgerond. 

 

De partners 

SMO werkt samen met alle relevante ketenpartners in de regio waaronder collega 

opvangorganisaties, gemeenten, woningcorporaties, Jeugdzorg, geestelijke 

gezondheidszorg, politie, verslavingszorg, gespecialiseerde thuiszorg, verstandelijke 

gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en maatschappelijk werk. In het kader van sociale 

activering wordt samengewerkt met het onderwijs, bedrijfsleven en met partners op 

gebied van arbeidsre-integratie. 

 

De financiers 

De gemeente Helmond financiert als centrumgemeente (vanuit de doeluitkeringen 

maatschappelijke- en vrouwenopvang) een deel van de dienstverlening van SMO voor de 

inwoners van Helmond en de Peelregio. Een deel van deze financiering bestaat uit 

subsidie en een deel wordt ontvangen via aanbesteding WMO. 

 

SMO ontvangt middelen van het Zorgkantoor ten behoeve van de hulpverlening aan 

cliënten met een lichte verstandelijke beperking in het kader van de WLZ. 

 

De rijdende en fysieke winkel Super Sociaal ontvangt naast de subsidie van de gemeente 

Helmond ook subsidie van de gemeente Laarbeek. 

Een ander deel werd gefinancierd via de bestuurlijke aanbesteding WMO vanuit Helmond 

en de Peelgemeenten Deurne, Someren, Asten, Laarbeek en Gemert-Bakel.  

 

Een aantal diensten werd ingekocht door woningcorporaties, GGZ, Novadic-Kentron en 

een drietal onderwijsinstellingen. Een paar bedrijven verlenen opdrachten ten behoeve 

van productie en assemblage aan de Jobfactory. 

 

 

1.4 Communicatievoorziening belanghebbenden 

 

Het liefst gaan we met cliënten, partners en andere belanghebbenden in gesprek om hen 

te informeren over ontwikkelingen; daarnaast gebruiken we meerdere andere kanalen: 

 

Websites SMO, Jobfactory.nl en debundertjes.nl: 

De website SMO voorziet in algemene informatie over de stichting en haar afdelingen. 

Het “nieuws” onderdeel op de website(s) wordt op actualiteiten aangepast. Alle vacatures 

worden geplaatst op de websites van SMO. De website voldoet aan de criteria die door 

onze opdrachtgevers worden gesteld. 

  

Reguliere (digitale) communicatiemiddelen:  

De PRISMO is een magazine dat een á twee keer per jaar wordt verspreid onder de 

medewerkers, keten- en samenwerkingspartners en cliënten. Op de website www.smo-
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helmond.nl staat een digitale versie van de PRISMO. 

 

Social media: Facebook, Twitter, LinkedIn  

Communicatiemiddel om te voorzien in algemene informatie over de stichting en haar 

afdelingen. Ook vacatures worden verspreid via social media. 

 

 

1.5 Werkgebied 

 

Het werkgebied van SMO is de regio Helmond met ca. 253.964 inwoners  

(bron allecijfers.nl - gemeenten 1-1-2020) in de gemeenten Helmond, Deurne, Asten, 

Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek (en de inwoners van Mierlo van de gemeente 

Geldrop-Mierlo). 

 

1.6 Kwaliteit: van controle naar vertrouwen 

 

SMO vindt het belangrijk om continu te werken aan borging van de kwaliteit van 

dienstverlening. Tot 2019 werd binnen SMO het kwaliteitsmodel ISO 9001:2015 

gehanteerd.  

In 2019 is SMO voor het laatst geauditeerd door het keurmerkinstituut voor het 

kwaliteitscertificaat HKZ, met een positief resultaat. De verbetermaatregelen zijn tijdig en 

effectief uitgevoerd. Op dat moment werd geconstateerd dat het 

kwaliteitsmanagementsysteem erg zwaar was ingericht en dat het aan te bevelen was 

daar nog eens naar te kijken.  

 

In 2020 is vervolgens besloten de overstap te maken naar een nieuw 

kwaliteitsmanagement systeem dat eenvoudiger is, maar nog steeds alle aspecten van de 

organisatie voldoende raakt, en een daarbij passend keurmerk. Er is gestart met de 

voorbereidingen, zoals een inventarisatie van de behoeften binnen de organisatie en 

streven is eind 2021 gecertificeerd te zijn. SMO is een overeenkomst aangegaan met de 

organisatie Q Consult voor begeleiding van de implementatie van de door hen 

ontwikkelde methodiek “de Kwaliteitskeuken”. Het nieuwe KMS zal worden gekoppeld aan 

de nieuwe methodiek Krachtwerk en getracht wordt de implementatie van het nieuwe 

KMS en Krachtwerk zoveel als mogelijk synchroon te laten lopen. 

 

In de tussenliggende periode werkt SMO verder aan kwaliteit en vinden er nog steeds 

interne audits plaats, op de hoofdprocessen. Er is weliswaar geen kwaliteitscertificaat 

maar op deze wijze kan SMO aantonen hoe de (hoge) kwaliteitsstandaard van SMO wordt 

geborgd. Dit is afgestemd met financiers. 

 

CQI 

In 2020 is een clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, met als uitkomsten: een 7,5 als  

gemiddeld cijfer voor de ondersteuning (dienstverlening) en 7,7 gemiddeld voor het 

contact met onze medewerkers (zie par. 3.2.1).  

 

 

1.7 Beleid en strategie: terug- en vooruitblik 

 

SMO op de kaart 

In 2020 is de samenwerking met partners binnen en buiten de branche Maatschappelijke 

Opvang geïntensiveerd. Dit geldt ook voor de relatie met gemeenten. Als gevolg van de 

uitbraak van het Coronavirus is een tijdelijke extra voorziening opgericht voor daklozen, 

in Sporthal de Braak en later in wijkhuis De Kamenij. De inzet van SMO is gezien en 

gewaardeerd door partners, opdrachtgevers maar bovenal door de gebruikers ervan. Ook 

de PRISMO die uitkwam sloot hierbij aan, met interviews met mensen die bijdragen aan 

het succes van SMO.  
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In 2020 werden voorbereidingen getroffen om de missie en visie, de website en het logo 

van SMO op te frissen; dit wordt halverwege 2021 zichtbaar. Verder gaan we ons in 2021 

verder oriënteren op de ontwikkelingen die we zien in onze doelgroep en we gaan deze 

verder vormgeven in herpositionering en versterking, verbetering en innovatie van ons 

aanbod.  
In de loop van 2021 wordt gestart met het schrijven van een nieuw meerjarenplan, 

waarin we deze ontwikkelingen meenemen. 

 

 

Het vergroten van eigenaarschap van cliënten en van medewerkers 

In 2020 is een start gemaakt met het implementeren van Krachtwerk. Als pilot is de 

afdeling Sociale activering getraind. Vanwege Corona is het trainen van alle andere 

medewerkers, inclusief ondersteuning, staf en leidinggevenden uitgesteld naar 2021.  

Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen die belemmeringen 

ervaren op meerdere terreinen in hun leven en daardoor in sociaal isolement dreigen te 

raken.  

 

Kinderen in beeld  

In de opvang De Koning werkt SMO met de methodiek Veerkracht voor kinderen. In 2020 

zouden we deze methodiek uitbreiden naar de afdeling Ambulant. Dit heeft vertraging 

opgelopen vanwege de Covid-19 crisis. Deze methodiek sluit goed aan bij Krachtwerk. 

 

Voor onze cliënten en onze medewerkers 

SMO heeft in het kader van duurzame inzetbaarheid haar pijlen gericht op de vitaliteit 

van de medewerker; hoe fit voelt een medewerker zich, hoe ervaart hij/zij de balans 

tussen werk en privé. We hebben in 2020 een algemeen geneeskundig onderzoek 

aangeboden aan alle medewerkers, ongeacht de leeftijd en op basis van vrijwillige 

deelname. In 2020 ondertekenden we het Preventie Akkoord in Helmond, waarmee we 

ons hebben gecommitteerd aan doelstellingen om vitaliteit en gezondheid te verbeteren 

de komende jaren. 

 

Aantrekkelijk werkgeverschap 

In 2020 is verder uitwerking gegeven aan het doel om een aantrekkelijke werkgever te 

zijn voor (toekomstige) medewerkers o.a. door een ander aanname beleid en het 

inspelen op individuele behoeften van medewerkers. In hoofdstuk 5 wordt dit verder 

toegelicht. 

 

 

Automatisering  

SMO streeft naar ICT oplossingen die zo optimaal mogelijk bijdragen aan de realisatie van 

de doelstellingen van de organisatie. Deze oplossingen dienen toekomstbestendig en 

kosteneffectief te zijn en ervoor te zorgen dat bij veranderingen van de organisatie, 

dienstverlening of processen SMO kan blijven voldoen aan de gestelde eisen. 

Er is een analyse gemaakt van de huidige oplossingen door een externe adviseur en er ligt 

een advies voor alternatieve oplossingen. 

In 2020 zijn Microsoft Teams, Intranet en Power BI geïmplementeerd en zijn de 

voorbereidingen getroffen voor de migratie naar Office 365 in het 1e kwartaal van 2021.  

 

 

 

  



SMO Helmond e.o. 2020 9 

2  Bestuur en toezicht 

 

2.1 Bestuursstructuur 

 

SMO heeft de rechtsvorm van stichting zoals bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. SMO kent een raad van toezichtmodel. De raad van toezicht houdt 

toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder van de organisatie. Daarnaast is de 

raad van toezicht werkgever en adviseur van de directeur-bestuurder. In het reglement 

raad van toezicht en het statuut van de raad van bestuur heeft SMO de 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen beide organen vastgelegd, evenals de wijze 

waarop mogelijk interne conflicten tussen beide partijen kunnen worden geregeld. 

 

De instelling telt meer dan 50 werknemers en heeft een ondernemingsraad als orgaan 

dat de werknemers van de instelling vertegenwoordigt. Daarnaast is er een cliëntenraad 

actief. 

 

 

Zorgbrede Governance Code 

De stichting volgt de governance-principes en -eisen zoals vastgelegd in de zorgbrede 

governancecode. De raad van toezicht ziet erop toe dat ook de raad van bestuur in 

overeenstemming met deze code handelt. 

 

 

Raad van bestuur 

SMO kent een eenhoofdige raad van bestuur. Deze is verantwoordelijk voor het 

bestuurlijk en bedrijfsmatig functioneren, de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in 

de statuten en het statuut raad van bestuur. In 2020 werd het bestuur gevormd door 

mevrouw K.E.J.M. de Laat.  

 

 

Raad van toezicht  

De raad van toezicht bestond 31 december 2020 uit vijf personen. De raad kwam in 2020 

zes maal bijeen voor een reguliere vergadering en eenmaal voor een evaluatie van het 

eigen functioneren en een verdere verdieping op het toezicht. Daarnaast waren er aparte 

overleggen tussen leden met een specifiek aandachtsgebied en het Bestuur over o.a. de 

nieuwbouw van D’n Herd, Remuneratie, de concept jaarrekening en jaarverslag 2020, de 

concept begroting 2021 en de kwaliteit van de dienstverlening. 

De raad van toezicht opereert zonder last of ruggespraak. 

  

 

Samenstelling raad van toezicht 31.12.2020 

Na 8 jaar nam in 2020 de heer Peter Adriaans afscheid als voorzitter van de raad van 

toezicht. Een afscheid in kleine kring vanwege Corona maar de waardering over de wijze 

waarop de heer Adriaans zijn voorzitterschap heeft ingevuld is er niet minder groot om. 

Het voorzitterschap werd intern ingevuld door de heer Karel Boonen, m.i.v. 8 mei 2020. 

Diens opengevallen plaats werd m.i.v. diezelfde datum, na een externe 

wervingsprocedure, ingevuld door mevrouw Thea van Riel. Daarmee is de raad van 

toezicht weer volledig op sterkte. Mevrouw Marianne van Buul werd herbenoemd voor 

een periode van 4 jaar. 

  



SMO Helmond e.o. 2020 10 

 

  Aandachtsgebied Nevenfuncties 1e benoeming/ Presentie  

      datum aftreden   

De heer K.J.P.A. 
Boonen 

Renumeratie Eigenaar Boonen Interim & Advies 
1-1-2019 

5 (Karel) 

 
Lid gemeenteraad gemeente 
Cranendonck  8-5-2020 benoemd 

tot voorzitter 

21-4-1956 
  

31-12-2022 

Voorzitter   
Herbenoembaar 

Mevrouw M. van 
Buul 

Personeel Voorzitter CPO vereniging NRETWEE 
1-5-2016 

3 
(Marianne) 

Kwaliteit en 
Veiligheid 

Voorzitter Stichting Orwoet 
30-4-2020 

17-6-1952 
  

Regiomanager bij MEE West Brabant (tot 
01.05.2020) 

Herbenoemd 

  

Lid   
 30-4-2024 

De heer  J.C.M. 

Brands 
Financiën 

Brands Management Consultancy 

(eigenaar). 

1-1-2015 
  

(Hans) Vastgoed 

Voorzitter bestuur vereniging PVGE 

afdeling Geldrop/Mierlo en 

Heeze/Leende 

Herbenoemd 31-12-

2018   

25-11-1952 
Renumeratie 

  
31-12-2022 

5 

Lid en 

vicevoorzitter   
  

  

  

Mevrouw M. 
Lamme 

Kwaliteit en 
Veiligheid 
(tijdelijk) 

Eigenaar van 5V Management, bureau 
voor interim-management, coaching en 
advies 

1-1-2019 

5 
(Mirjam) Vastgoed  

 

4-3-1967 
  

Lid raad van toezicht Stichting 
Woongenoot Nijmegen 

31-12-2022 

Lid 
  

Voorzitter Steunstichting Talentum 
Elvolvere  

Herbenoembaar 

Mevrouw Th. van 
Riel Financiën 

Directeur Summa College 
Lid raad van toezicht Stichting Prodas 8-5-2020   

(Thea) 

 
Kwaliteit en 
Veiligheid  

 
 3 

25-12-1965     7-5-2024   

Lid     Herbenoembaar   

 

De heer Jules Litjens heeft in 2020 als ‘trainee’ meegelopen met de raad van toezicht in 

het kader van zijn opleiding Masterclass voor aankomend toezichthouder. 

 

 

Beloning raad van toezicht 

Voor de beloning van de raad van toezicht wordt verwezen naar deel 2 van dit 

jaardocument,  de jaarrekening  

 

Taken en werkwijze  

De raad van toezicht heeft als taak om als collectief te oordelen of nevenfuncties 

belangenverstrengeling met zich mee kunnen brengen. De raad van toezicht heeft de 

afspraak dat nieuwe nevenfuncties altijd gemeld en besproken worden. De raad van 

toezicht oordeelt dat er met de huidige nevenfuncties geen belangverstrengeling aan de 

orde is.  
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In de raad van toezicht is een samenstel van disciplines opgenomen. Het financieel-

economische aandachtsgebied is vertegenwoordigd in twee leden van de raad: 

de heer Brands en mevrouw Van Riel. Het aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid lag bij 

mevrouw Van Buul, mevrouw Lamme en mevrouw Van Riel. Het aandachtsgebied 

Vastgoed bij de heer Brands en mevrouw Lamme.  

De werkgeversfunctie (remuneratie) is het aandachtsgebied van de heren Boonen en 

Brands.  

 

De raad van toezicht hanteert op basis van haar reglement een algemeen profiel, wat 

specifiek wordt aangevuld bij een vacature. De ondernemingsraad en de cliëntenraad 

hebben recht op een bindende voordracht voor een lid in de raad. Mevrouw Lamme 

bekleedt op dit moment die functie, op voordracht van de cliëntenraad. Mevrouw Van 

Buul is destijds voorgedragen door de ondernemingsraad. 

 

De raad van toezicht heeft ook in 2020 haar functioneren geëvalueerd. Dit gebeurde 

onder eigen regie en de zelfevaluatie is vastgelegd in een verslag. De conclusie van het 

verslag luidt: 

De raad van toezicht heeft er blijk van gegeven voldoende (dossier)kennis, ervaring en 

betrokkenheid bij de opdracht van SMO te hebben om toekomstgericht en vanuit haar 

eigen taken toezicht te houden. De onderlinge taken zijn als gevolg van de gewijzigde 

samenstelling herverdeeld. De zelfevaluatie heeft zich nu toegespitst op het collectief 

functioneren en onderling vertrouwen en zal de volgende keer het accent leggen op de 

individuele inbreng, stijl en onderlinge samenwerking. Dit gebeurt dan met externe 

begeleiding. De raad van toezicht is in staat zichzelf te blijven vernieuwen en mee te 

groeien met de veranderende opvattingen binnen de samenleving inzake toezicht en 

governance. 

 

De taak van de raad van toezicht heeft drie aspecten: 

• integraal toezicht houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang 

van zaken bij de stichtingen. 

• werkgever van de raad van bestuur 

• sparringpartner van de raad van bestuur 

  

De raad heeft een informatieprotocol vastgesteld, waarin afspraken met de bestuurder 

over informatievoorziening zijn vastgelegd. Dit houdt onder andere in dat elk kwartaal 

een financieel verslag wordt gemaakt en een dashboard, waarin de organisatie 

rapporteert over het al dan niet bereiken van afgesproken doelstellingen. Daarnaast 

wordt elke vergadering door de bestuurder gerapporteerd over specifieke bestuurlijke 

aangelegenheden en over de algemene gang van zaken. Indien er zich onverwachte 

belangrijke ontwikkelingen binnen of buiten de organisatie voordoen, is de raad van 

toezicht hier tussentijds over geïnformeerd. 

  

In onder andere de statuten van SMO is vastgelegd welke bestuursbesluiten onderworpen 

zijn aan goedkeuring van de raad van toezicht. 

In de toezichtvisie (toezichtkader en toetsingskader), die de raad in 2017 heeft 

vastgesteld, is de essentie vastgelegd dat de raad van toezicht erop toeziet dat de 

maatschappelijke gewenste doelen van SMO worden vertaald naar een onderscheidende, 

eigentijdse en kwalitatief goede bestrijding en preventie van dakloosheid, uitsluiting en 

armoede. Binnen deze toezichtvisie staat de cliënt nadrukkelijk centraal.  

De raad van toezicht functioneert daarbij vanuit een aantal kernwaarden: 

• Zij ziet zichzelf als formeel toezichtsorgaan dat voedt en behoedt, divers van 

samenstelling is en vanuit samenwerking en voortdurend professioneel handelen, 

werkt aan de maatschappelijke opdracht van SMO, met in achtneming van de 

geldende governance-regels. 



SMO Helmond e.o. 2020 12 

• De besturingsfilosofie voor het interne toezicht berust op partnerschap. Dit betekent 

dat de raad van toezicht niet alleen volgend is, maar ook proactief en met voldoende 

distantie acteert en met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het 

Bestuur als bevoegd gezag. 

De raad is voornemens in 2021 deze toezichtvisie te actualiseren in relatie tot de 

actualisatie van het strategisch meerjarenplan, ook in 2021 op te stellen door het 

Bestuur. 

 

Jaarverslag raad van toezicht 2020 

Het jaar 2020 heeft ook voor de raad van toezicht in het teken gestaan van Corona. Dat 

betekende meer digitaal vergaderen, bestuur en organisatie terzijde staan in de hectiek 

van de crisis en de nodige flexibiliteit aan de dag leggen. Hier past een groot compliment 

aan bestuur en organisatie hoe zij hebben geopereerd in deze moeilijke periode. We 

verwijzen daarvoor naar elders in dit jaarverslag. 

  

Naast Corona was het tweede grote onderwerp waar de raad van toezicht zich over heeft 

gebogen de nieuwbouwplannen Huize d’n Herd. Dit gaat om een zeer grote investering 

met veel impact voor huidige en toekomstige cliënten van SMO, voor de organisatie, voor 

de stad en de buurt. De raad van toezicht volgt dit project kritisch op risico’s en 

voortgang en heeft goedkeuring verleend aan de besluiten die het bestuur in 2020 in dit 

kader heeft genomen. 

Er is vanuit de raad van toezicht overleg geweest met de cliëntenraad, waar we het 

afgelopen jaar hebben doorgenomen. Zij wordt goed meegenomen in de processen en 

besluitvorming. Met de cliëntenraad is afgesproken dat we 2x per jaar overleggen en dat 

zij na blijven denken over de vernieuwing van de cliëntenraad. Besproken is dat er 

wellicht meer recente ervaringsdeskundigheid gewenst is.  

Commissie renumeratie 

De voorzitter en de heer Brands hebben een evaluatiegesprek gevoerd met de 

bestuurder. Mevrouw Kitty de Laat is per 1-9-2019 aangesteld als bestuurder. De raad 

van toezicht heeft waardering voor de wijze waarop zij functioneert als bestuurder van 

SMO. Haar tijdelijke aanstelling is dan ook per 1-9-2020 omgezet in een vaste 

aanstelling. 

 

De voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder overleggen maandelijks (en 

verder zo vaak als daar aanleiding toe is) over zaken die (een van) beiden van belang 

achten en over de agenda van elke vergadering van de raad van toezicht. 

 

Commissie aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid  

De commissie is meegenomen in het proces rondom een nieuw kwaliteitskader en 

methodiek op basis van het receptenboek van de kwaliteitskeuken voor goede zorg. Dit 

als basis voor een nieuw managementsysteem. Op de borden liggen de recepten voor de 

smaak van de organisatie, de cliënt, een meetinstrument en over verantwoording en 

procesbeheersing. De commissie heeft geconstateerd veel vertrouwen te hebben in de 

nieuwe aanpak en ziet het als krachtig model om de kwaliteit te leveren die SMO 

voorstaat. 

 

 

Commissie aandachtsgebied financiën 

De leden van de raad van toezicht met het aandachtsgebied financiën waren tot 18 

augustus de heer K. Boonen en H. Brands. Per 18 augustus heeft mevrouw Th. Van Riel 

deze taak van de heer Boonen overgenomen. 

 

In 2020 is overleg gevoerd met de bestuurder en de interne controller over de concept 

jaarrekening, concept accountantsverslag, de begroting als ook het besluit om conform 
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de vigerende regelgeving te wisselen van externe accountant bij de firma Verstegen 

accountants en adviseurs. Ten aanzien van de voorgenoemde documenten werd positief 

geadviseerd aan de raad van toezicht. 

 

In het verlengde van het ingezette beleid (2016) ten aanzien van de (her)bouw Huize d’n 

Herd heeft de financiële commissie zich laten informeren door het bestuur ten einde de 

financiële aspecten nauwgezet te beoordelen op haalbaarheid en risico’s. Ook op dit 

onderwerp werd positief geadviseerd aan de raad. 

 

  

2.2 Ondernemingsraad  

 

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit vijf leden.  

Eind 2020 waren alle vijf de vacatures vervuld: 

- mevrouw Christa van Griensven, voorzitter 

- mevrouw Malou Schrantee, secretaris 

- de heer René van Lierop, vicevoorzitter/penningmeester 

- mevrouw Daphne Ockers, lid 

- de heer Mark Balmer, lid. 

 

De OR heeft een budget voor cursussen en informatiedagen. Dit jaar zijn er vanwege de 

corona en het sluiten van daarbij horende faciliteiten, veel minder cursussen gevolgd dan 

anders. De cursussen die wel gevolgd zijn: de wet arbeid in balans, werkkostenregeling 

en de basiscursus aan de slag in de OR. Online is een aantal Webinars gevolgd. 

Er zijn in totaal 18 uur beschikbaar voor vijf OR leden. De OR beslist zelf over de 

verdeling van de uren over de leden van de OR.  

 

Zes keer per jaar vindt overleg plaats met de bestuurder, vanwege de corona hebben we 

deze vergaderingen naast de normale bijeenkomsten een aantal keren via teams moeten 

doen. De ondernemingsraad heeft in principe tweemaal per jaar een overleg met de raad 

van toezicht. 1x met de voltallige raad van toezicht en 1x met het afgevaardigde lid van 

de raad van toezicht, mevrouw Marianne van Buul. 

 

 

Jaarverslag van de ondernemingsraad  

Het afgelopen jaar is instemming gegeven over de volgende onderwerpen: 

- Wet arbeid in Balans de WAB 

- Fubes Super Sociaal 

- Frequentie verzuimgesprek 

- Onregelmatigheidstoeslag tijdens coronacrisis 

- Aanpassing woon-werkverkeer, is door ons afgewezen 

- Wijziging diensttijden 24 uurs locaties 

- Faciliteren thuiswerken 

- Inzet preventiemedewerkers binnen SMO, bij de sollicitatiegesprekken betrokken 

geweest 

- Periodiek medisch onderzoek 

 

Er is advies uitgebracht over de begroting 2021 en over de functienaam en -inhoud van 

de manager bedrijfsvoering.  

 

Daarnaast hebben we de volgende onderwerpen besproken: 

- Cameratoezicht, hier wordt in 2021 verder over gesproken 

- Bijzonder verlof bij overlijden, het definitieve besluit wordt in 2021 verwacht. Bij 

dit onderdeel hebben we een achterbanraadpleging uitgevoerd. 

- Intranet 

- Verkiezingen OR, doordat er net zoveel aanmeldingen als vacatures waren hebben 

deze uiteindelijk niet plaatsgevonden 
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- RI&E 

- Corona 

- Veiligheid Braak/ De Kamenij 

- Zorgbonus 

- Vervanging werkzaamheden in kader van zwangerschapsverlof van onze 

secretaris mevrouw Malou Schrantee. 

 

Er zijn verder het afgelopen jaar gesprekken of mailwisseling met diverse personen 

gevoerd zoals; manager bedrijfsvoering SMO, crisisteam SMO, staffunctionaris facilitair, 

staffunctionaris HRM, raad van toezicht, diverse vertegenwoordigers van de vakbond, 

vertrouwenspersoon, en externe deskundigen op het gebied van de ondernemingsraad. 

De overleggen met de cliëntenraad en de ondernemingsraden binnen Noord-Brabant het 

zogenaamde SMO-OR overleg hebben vanwege corona niet plaatsgevonden. We hopen 

dat die in de tweede helft van 2021 weer opgepakt kunnen worden. In de tussentijd 

blijven we elkaar wel via de mail bevragen over allerlei onderwerpen die spelen. 

 

Blij zijn wij dat onze achterban ons oftewel door persoonlijke gesprekken, telefonisch of 

door een vraag via de mail te stellen weer diverse keren over verschillende onderwerpen 

heeft benaderd. Al deze vragen zijn of in behandeling genomen of zijn doorverwezen. 

Ook de achterbanraadpleging heeft tot voldoende reacties geleid. 

 

Verder hebben we alle collega’s en stagiaires in het kader van duurzaamheid en vitaliteit 

voorzien van een drinkfles met logo van de ondernemingsraad. We vinden het fijn om te 

zien dat deze flessen inmiddels een vast onderdeel vormen van wat de collega’s mee 

naar het werk nemen.  

 

 

2.3 Cliëntenraad  

 

De cliëntenraad bestond in 2020 uit vier leden: 

 

Mevrouw Shanny Curiël 

De heer Erik Nieuwenhuis 

De heer Chris de Kort 

De heer Faouzi Agrande 

 

Er is een openstaande vacature. De cliëntenraad beschikt over een eigen budget en 

wordt ondersteund door Mieke Toussaint. 

 

Eenmaal per 6 weken vindt overleg plaats met de directeur-bestuurder, Kitty de Laat, 

waar de cliëntenraad de mogelijkheid krijgt te adviseren of instemming te verlenen t.a.v. 

onderwerpen zoals financiën, begroting en jaarplan. Tevens wordt de cliëntenraad door 

de directeur-bestuurder op de hoogte gebracht van actuele en toekomstige zaken. 

 

In de persoon van Mirjam Lamme heeft de cliëntenraad een vertegenwoordiger in de 

raad van toezicht. 

 

Jaarverslag cliëntenraad 2020 

De cliëntenraad heeft deelgenomen aan: 

- Projectgroep ''Op weg naar werk'' 

- Overlegtafel ''Beschermd Wonen'', Gemeente Helmond 

 

De cliëntenraad is als toezichthouder aanwezig geweest bij de enquête 

tevredenheidonderzoek op de locaties Huize d'n Herd en De Koning. 

De cliëntenraad heeft een bezoek gebracht aan Markieza in Eindhoven. 

Vanwege de Covid-19 crisis heeft de cliëntenraad geen bezoeken afgelegd bij de 

afdelingen van SMO. 
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3  Inspanningen en prestaties 

 

 

3.1 Kerngegevens prestaties 

 

 

Centrale Intake 

 

 

Indicator 2020 2019 

Aantal aanmeldingen  306  331 

Aantal intakes  269  305 

Percentage afwijzingen na intake  20%  

Aantal risicoscreenings  22  

Aantal succesvolle doorplaatsingen vanuit RS  11  

 

 

Wachtlijstgegevens  

Eind 2020 stonden in totaal 35 cliënten op de wachtlijst,  eind 2019 was dit 32; dit is dus 

ongeveer vergelijkbaar gebleven. Gedurende het jaar 2020 hebben we een aanzienlijke 

stijging gezien in kwartaal 2 met betrekking tot wachtenden voor de crisisopvang, dit is 

een direct gevolg van de extra aandacht voor daklozen tijdens de Coronacrisis. Deze 

toename is in kwartaal 3 en 4 weer afgevlakt. 

 

Toelichting 

Bij de Centrale intake is men dit jaar, vooral in het begin van de Corona crisis, zoekende 

geweest naar een passende manier van het afnemen van intakes. Medio 2020 is daarin 

de juiste modus gevonden. 

Het aantal intakes was daarmee wel lager dan in 2019. 269 in 2020 versus 305 in 2019. 

Dit heeft overigens niet geleid tot kortere wachtlijsten of lagere bezetting. 

Verder hebben zij in 2020 een grote rol gehad met het in kaart brengen van de cliënten 

van de noodopvang. Waarbij ze op locatie intakes gedaan hebben en meegekeken 

hebben naar het juiste traject voor elke cliënt die zich daar gemeld heeft. 

 

 

Productie- en bezettingscijfers 

 

Productie Indicator 2020 2019 

Huize d’n Herd Aantal klanten 87 97 

Bezetting % 98,9 97,6 

De Koning Aantal klanten 144 129 

Bezetting % 116,2 107,3 

Ambulant Aantal klanten 200 178 

Sociale Activering Aantal klanten 301 275 

Supersociaal Aantal pashouders 992 1090 
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Toelichting  

 

 

Opvang 

Zowel bij Huize d’n Herd als bij de Koning hebben we het hele jaar een bijna volledige 

bezetting gehad. Bij de Koning is het hele jaar door overbezetting te zien. Dat heeft te 

maken met het aantal kinderen dat opgenomen is; dat is fors gestegen in vergelijking 

met 2019. 

 

Verder is in de opvang in 2020 hard gewerkt aan de overgang van cliënten Beschermd 

wonen (product vanuit de WMO) naar Wlz ggz (financiering vanuit de overheid). Daarmee 

is de zorg voor deze cliënten beter geborgd en het betekent voor SMO een betere 

spreiding m.b.t. financiering. 

 

Bij d’n Herd is men druk geweest met de voorbereidingen voor de herontwikkeling van 

Huize d’n Herd en bij de Koning is het pand nog kindvriendelijker gemaakt met als kers 

op de taart een prachtige -gesponsorde- boom in de hal. 

 

Er is een Corona opvang opgezet in april 2020 (De Braak, later verhuisd naar De 

Kamenij) en deze had 25 plekken. Tegelijkertijd hebben wij het passantenverbijf 

gesloten, om te reserveren als quarantaine plekken om een eventuele uitbraak van 

Corona binnen de opvanglocaties op te kunnen vangen. De nachtopvang had over heel 

2020 had een bezettingsgraad van 72,7%. Dit is gebaseerd op 6 plekken in Q1 en 25 

plekken Corona opvang in Q2 t/m Q4. Dat is erg veel gezien het feit dat we ¾ jaar over 

meer dan het viervoudige van het aantal plekken beschikten dan voorheen. 

In het plan herontwikkeling d’n Herd hadden we al een uitbreiding meegenomen van het 

aantal plekken voor nachtopvang. Door de Corona opvang kunnen we deze aanvraag 

extra plekken en extra hulpverlening aan deze cliënten nu ook onderbouwen met cijfers. 

 

Ambulant 

Bij ambulant zien we een voorzichtige stijging van het aantal cliënten. Wat helaas nog 

geen positief effect heeft op de exploitatie van dit onderdeel van SMO. 2020 is benut om 

een helder beeld te krijgen van het huidige clientprofiel en een plan te ontwikkelen om 

cliënten te werven die beter passen bij ons aanbod, om de dienstverlening 

cliëntvriendelijker te maken en tegelijkertijd toe te werken naar een sluitende exploitatie. 

Dit plan zal in 2021 uitgevoerd worden. 

 

Verder heeft men in 2020 veel geworsteld met de wijze van hulpverlening op een manier 

die “Coronaproof” is. In de praktijk betekende dit dat er meer dan voorheen online hulp 

en ondersteuning is geboden. Later is dit wat omgebogen naar toch meer face to face 

contact omdat we merkten dat cliënten er teveel onder leden dat er geen direct 

persoonlijk contact was. De frequentie van het aantal bezoeken is wel verminderd. Soms 

omdat cliënten gezondheidsklachten hadden (richtlijnen RIVM) maar ook omdat mensen 

angstig zijn om iemand binnen te laten, digitaal lastiger bereikbaar zijn; of medewerkers 

hadden zelf gezondheidsklachten, etc. Door het veelvuldig thuiswerken werd vooral het 

directe collegiale contact erg gemist. 

 

 

Sociale Activering 

Ook hier werd in 2020 veel gevraagd van flexibiliteit en creativiteit in de manier van 

aanbieden van dagbesteding i.v.m. Corona. We hebben de sociale activering het hele jaar 

open kunnen houden; uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen en dat is goed 

gegaan. Verder zijn er manieren gevonden om dagbesteding aan huis aan te bieden (o.a. 

binnen de Opvang) maar ook om bijvoorbeeld van Ratatouille een afhaal restaurant te 

maken voor minima, als alternatief voor het restaurantbezoek. 
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Daarnaast is men dit jaar bij Sociale Activering begonnen met de uitrol van Krachtwerk 

binnen de organisatie. Op deze locatie is het met veel enthousiasme ontvangen. In 2021 

zal de rest van SMO aan de beurt komen. 

 

Tot slot is er in 2020 een begin gemaakt met terug te gaan naar de basis. In de loop der 

jaren zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld die, hoe goed bedoeld ook, vooral veel werk 

met zich meebrachten maar weinig meerwaarde hadden voor de doelgroep. Nu wordt er 

meer gedacht vanuit de vraag dan vanuit het aanbod. Er wordt kritisch gekeken naar de 

manier van organiseren en dat wat meer kost dan het oplevert – vooral voor onze 

cliënten - wordt anders ingevuld of gestopt. 

 

Super Sociaal 

In 2020 hebben we vanwege een flinke toename van het aantal klanten (van 250 in een 

paar jaar tijd naar meer dan 1000) extra subsidie aangevraagd bij en ontvangen van de 

gemeente. Tegelijkertijd hebben we kritisch naar het klantenbestand gekeken en dit 

“opgeschoond”: Alle klanten die een half jaar of langer niet geweest waren zijn 

schriftelijk benaderd en daarop zijn er 298 klanten uitgestroomd. Hiermee ontstaat een 

zuiverder beeld van het aantal klanten dat echt gebruik maakt van deze voorziening. 

Door de komst van 448 nieuwe klanten in 2020 is er toch een groei geweest van het 

totaal aantal. 

 

Er is geïnvesteerd in een nieuwe bakwagen, inlc. Koel-/vriesbox. Dit om het laden en 

lossen voor de vrijwilligers te  vereenvoudigen en om te voldoen aan de haccp normen. 

We hebben deze aanschaf kunnen realiseren door een bijdrage van een aantal 

sponsoren.  

 

In het begin van de Corona crisis hebben we in maart / april veel vrijwilligers gevraagd 

om thuis te blijven, gezien de toenmalige richtlijnen en de kwetsbaarheid van een aantal 

van de vrijwilligers. In die tijd is bijgesprongen door medewerkers uit andere geledingen 

binnen SMO, waardoor we in staat zijn gebleken de draad weer goed op te pakken. 

Vanwege een aantal besmettingen met het Covid virus is de winkel aan het eind van 

2020 heel kortstondig dicht geweest. 

 

Corona 

Wij kunnen gelukkig aangeven dat het aantal besmettingen met Corona binnen SMO in 

2020 vooral heeft bestaan uit incidentele besmettingen. Er is een iets grotere uitbraak 

geweest onder medewerkers van het ambulante team aan het einde van 2020. In 2020 

waren er geen cliënten of medewerkers die direct ernstige gevolgen hebben ervaren van 

een Coronabesmetting. 

 

 

3.2 Clienttevredenheid 

 

3.2.1 CQI index 

 

In 2020 is door onderzoeksbureau Triqs een clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, 

met als uitkomsten: een 7,5 als  gemiddeld cijfer voor de ondersteuning 

(dienstverlening) en 7,7 gemiddeld voor het contact met onze medewerkers.  

 

Er is een mooie stijgende lijn zichtbaar in de waardering van onze cliënten. Met name bij 

de Koning is sprake van een forse stijging. Het team heeft veel aandacht besteed aan het 

thema Veiligheid. Het team is beter toegerust in hoe te handelen, er zijn duidelijke 

afspraken gemaakt en deze worden ook goed nageleefd. Ook zijn er flinke stappen gezet 

in de voorzieningen voor en begeleiding aan kinderen en dat werpt zijn vruchten af. En 

de verfraaiing van de Koning heeft vast en zeker ook bijgedragen aan een hogere 

waardering, omdat het woon- en leefklimaat hierdoor veel warmer en huiselijker is 

geworden.  
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Terugkerende thema’s over het geheel genomen zijn de mate van inspraak die cliënten 

ervaren in hun traject, de mate waarin zij zich toegerust voelen met onze hulp en de 

mate waarin zij privacy in de voorziening ervaren. Deze thema’s hebben naar onze 

mening voor een deel te maken met de autonomie die cliënten wel of niet ervaren binnen 

de MO. Dit is een onderwerp dat prima past binnen de voornemens van SMO. 

 

Opmerkelijk is de mate waarin ‘de medewerker’ op alle afdelingen beoordeeld wordt. 

Over het algemeen wordt de bejegening, de mate waarin er tijd wordt genomen voor de 

cliënt en de mate waarin de cliënt zich serieus genomen voelt, als goed beoordeeld. Wat 

verder opvallend positief is:  

• De veiligheid die cliënten bij ons blijken te ervaren, 

• De tevredenheid over de geboden hulp aan kinderen binnen de Koning, 

• Het aantal cliënten dat ons zou aanbevelen! (zegt veel) 

• Waar de waardering van de medewerker bij de opvang en Sociale activering over het 

algemeen goed is, is deze bij Ambulant – waar de cliënt te maken heeft met een 

vaste begeleider -  zeer hoog.  

 

 

3.2.2 Klachten 

 

Klachtencommissie 

De instelling beschikt conform de wetgeving over een externe en onafhankelijke 

klachtencommissie. De Klachtencommissie bestaat uit vijf leden. 

 

Aantal klachten 2020: 4 betreffende dienstverlening Huize d’n Herd (in 2019 waren er 2 

klachten) 

Alle vier klachten zijn door eenzelfde klager ingediend. Drie van deze klachten zijn 

ingetrokken door de klager zelf. Voor de vierde klacht heeft een hoorzitting 

plaatsgevonden. De klager heeft geen gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze 

hoorzitting. De klacht is door de klachtencommissie ongegrond verklaard in afwezigheid 

van de klager. 

       

Klachtenloket Zorg 

SMO heeft conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) een 

klachtenfunctionaris voor cliënten met een WLZ indicatie (Wet Langdurige Zorg). 

Indien een klacht intern niet kan worden opgelost, kan de cliënt zich wenden tot het 

landelijke externe klachtenloket zorg. 

 

Interne klachten 

In 2020 hebben 6 cliënten een klacht ingediend (2019: 3). Het merendeel van deze 

klachten is afkomstig van Huize d’n Herd en betreft voeding. Bij navraag had het vooral 

te maken met de Coronamaatregelen waarbij men niet meer gezamenlijk in de zaal kan 

eten maar allemaal individueel op de kamer. Klachten zijn gegrond en begrijpelijk, maar 

we hebben deze vanwege nog altijd geldende maatregelen niet op kunnen lossen. 

 

 

3.2.3 Veiligheid cliënten en medewerkers 

 

Veiligheid van cliënten en medewerkers had in 2020 nog meer aandacht dan voorheen. 

We hebben extra voorzieningen getroffen op onze tijdelijke opvanglocaties en op- en 

afgeschaald op basis van noodzaak, in nauw overleg met de medewerkers op locatie. In 

de plannen voor 2020 was een gatekeeperstraining (suïcide preventie) opgenomen, die 

helaas vanwege de uitbraak van Corona is uitgesteld. 
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Ook hebben wij in 2020 een aantal fysieke maatregelen getroffen om de veiligheid te 

vergroten. We hebben extra brandblussers opgehangen in het appartement gedeelte van 

De Koning en daar wordt ook de brandcentrale uitgebreid.  

 

Uiteraard hebben wij ook steeds de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig opgevolgd om 

de risico’s van Corona voor cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. 

 

Werkwijze 

Incidenten worden geregistreerd en leiden tot herstel- en eventueel preventieve 

maatregelen. 

Om het (gevoel van) veiligheid van medewerkers te vergroten en kennis over hoe om te 

gaan met verbaal of fysieke agressie verder te ontwikkelen, worden medewerkers jaarlijks 

(bij)geschoold d.m.v. een training Dreigend en Destructief Gedrag (DDG). 

 

Op alles locaties binnen SMO zijn medewerkers voorzien van een persoonlijk paniekalarm, 

daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van portofoons. Elke locatie beschikt over 

opgeleide bedrijfshulpverleners. 

 

Er werden in 2020 geen calamiteiten gemeld bij de GGD, als toezichthouder op de WMO. 

Er werden in 2020 geen calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

 

Incidenten 

In 2020 zijn er 47 incidenten gemeld waarbij de veiligheid op welke manier dan ook in 

het geding was. Dat is fors minder dan de meldingen in 2019, toen waren het er 85. 

Deels komt dit omdat we nog eens kritisch zijn gaan kijken naar de interpretatie van het 

begrip incident en we op basis daarvan vooral relevante incidenten, waar we van kunnen 

en moeten leren, registreren en bespreken. Een andere oorzaak van de daling van het 

daadwerkelijk aantal incidenten is, dat we een afname van agressie constateren als 

gevolg van verminderd (fysiek) contact tijdens de Corona crisis. Wat overigens niet wil 

zeggen dat er geen sprake is geweest van agressie, maar die situaties hebben zich dan 

niet voorgedaan in het zicht van medewerkers. 
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4  Financiën  

 

4.1 Resultaat 

 

Het jaar 2020 heeft SMO afgesloten met een positief resultaat van ruim €  68.000-.  

 

Na een aantal jaar achtereenvolgende daling van de omzet, stijgt de omzet sinds 2017 

weer. De groei wordt met name veroorzaakt door de toename van Beschermd Wonen 

indicaties WMO en WLZ. Daarnaast stijgen de subsidies, dit betreft met name een 

eenmalige stijging in verband met de tijdelijke opvangvoorziening de Braak/de Kamenij. 

 

Bij het opstellen van het nieuwe strategisch beleidsplan in 2021 willen we ons ook 

beraden op deze (positieve) situatie, om ook financieel gezien richting te geven aan de 

jaren die voor ons liggen. Na jaren van terughoudendheid, beheer en bezuiniging vinden 

we het belangrijk om de financiële positie stevig te houden en tegelijkertijd -bewust- 

ruimte te creëren voor ontwikkeling en innovatie. 

 
 

 

 

4.2 Financiële positie 
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De norm voor het weerstandsvermogen van SMO is vastgesteld op 10%. Dit kengetal geeft 

weer in hoeverre SMO zich een tekort in de exploitatie kan permitteren in relatie tot de 

opgebouwde reserves. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een percentage van 

de omzet.  

Eind 2020 bedraagt het weerstandsvermogen 15,6 %; dit is ruim boven de gestelde 

norm.    

 

 

Financieel kengetal Realisatie 

2020 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2018 

 Realisatie 

2017 

 Realisatie 

2016 

Norm 

Weerstandsvermogen 15,6 % 16,7 % 16,1 %  11,1 %  9,2   % 10 %  

Solvabiliteit 35,0 % 36,4 % 33,7 %  22,8 %  18,5 % 20 %  

liquiditeit 2,0 2,3 2,2  2,1   1,9 >1 

 

 

4.3 Subsidies Welzijn 2020 

 

Bijzonderheden ten aanzien van de subsidie: 

 

Eigen bijdrage 

In 2020 wordt de eigen bijdrage van cliënten zonder recht op een WWB uitkering geïnd 

door SMO Helmond in opdracht van de gemeente Helmond. De verwachte opbrengsten 

uit eigen bijdrage 2020 waren € 70.000,--. De daadwerkelijk geïnde eigen bijdrage is  

€ 72.112,-(vermeld in de jaarrekening onder toelichting overige opbrengsten 

zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning) ten opzichte van € 56.369,- in 2019. 

Een verdere specificatie en onderbouwing per maand is apart verstrekt aan de gemeente. 

 

Coronaopvang de Braak (later De Kamenij) 

In 2020 is een extra subsidie ontvangen ten behoeve van de noodopvang van daklozen in 

relatie tot Corona van € 571.535,-. 

 

Eenmalige subsidie Super Sociaal 

Er is een extra eenmalige subsidie ontvangen voor de exploitatie van de Super Sociaal. 

De subsidie betreft de algemene winkel- en huisvestingskosten en personele kosten. Voor 

de inkoopkosten van goederen werd uitgegaan van een kostendekkende omzet. In 2020 

hebben we een positieve marge op de inkopen gerealiseerd van ongeveer € 10.000,-. Dit 

deel van de subsidie zal worden teruggegeven aan de gemeente Helmond. 

 

Crisisopvang vrouwen en kinderen in Deurne  

De nieuwe voorziening voor crisisopvang vrouwen en kinderen in Deurne is in 2020 niet 

opgestart. De aangevraagde subsidie van 143.000,- is derhalve niet benut. 

 

4.4 Verwachtingen 2021 

 

In 2021 zullen de langdurende GGZ BW cliënten overgaan van de WMO naar de Wlz, 

hierdoor vindt een verschuiving plaats van financiering.  

 

De beoogde kwaliteitsverbeteringen in 2020, zoals implementatie Krachtwerk, invoering 

nieuw kwaliteitssysteem en ICT efficiency, lopen door in 2021. 

 

Verder zullen de plannen omtrent herontwikkeling van Huize D’n Herd, in samenwerking 

met de woningcorporaties, verder vorm krijgen. 
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Begroting 2021 

Totaal opbrengsten  € 9.081.000,- 

Totaal kosten  € 9.079.000,- 

Resultaat  € 2.000,- 

Investeringen  € 500.000,- 

  

 

4.5 Kasstroom en financieringsbehoeften 

 

Het totaal aan vrij opneembare liquide middelen eind 2020 van €1,67 miljoen, is 

ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Gezien de ruime liquide positie is ervoor 

gekozen om eind 2020 de hypothecaire leningen vervroegd af te lossen. Zowel de 

kortlopende vorderingen als schulden lopen op; dit is een momentopname en wordt 

veroorzaakt door eenmalige verrekeningen in de reguliere subsidie en de extra subsidie 

noodopvang Corona. 

In de komende jaren wordt een aanzienlijke investering verwacht voor de 

inrichtingskosten van de nieuwbouw Huize d’n Herd. Gedeeltelijk kan dit gefinancierd 

worden vanuit de eigen liquide middelen, maar aanvullend hierop zal extra financiering 

benodigd zijn. Mogelijk dat hiervoor aanvullende subsidie verkregen kan worden of 

fondsenwerving kan plaatsvinden. Tevens zal overlegd worden met financiers of er 

mogelijkheden zijn om een lening af te sluiten.  
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5  Personeel en vrijwilligers 

 

 

5.1 Kerngegevens personeel 

 

 

Personeel 2020 (excl. vrijwilligers en stagiaires) T.o.v.

2019 

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2020 132 125 

Aantal fte personeelsleden in loondienst op 31 december 2020 90 87 

Aantal personeelsleden niet in loondienst op 31 december 2020 5 3 

 

 

Personeelsinformatie 2020 T.o.v. 

2019 

Ziekteverzuim Percentage  

Gemiddeld ziekteverzuim in 2020 4,71 % 4,70 % 

Waarvan kort verzuim (tot 7 dagen) 0,75 % 0,66 % 

Waarvan midden verzuim (7 tot 42 dagen) 1,22 % 0,95 % 

Waarvan lang verzuim (vanaf 42 dagen) 2,74 % 3,09 % 

Leeftijdsopbouw personeelsbestand op 31 december 2020  

Tot 30 jaar 15,9 % 21,6 % 

Van 30 tot 45 jaar  41,7 % 34,4 % 

Boven 45 jaar 42,4% 44 % 

Geslacht personeelsbestand op 31 december 2020  

Vrouw 77 % 80 % 

Man 23 % 20 % 

Opleidingsniveau  

Wo 2 % 3,9 % 

Hbo 30 %  32,6 % 

Mbo 40 %  46,5 % 

Lbo 28 %  17 % 

 

 

Toelichting 

Deze verzuimcijfers laten zien dat het totale verzuim nagenoeg gelijk is gebleven. Wel is 

zichtbaar dat dit meer is opgebouwd uit middellang verzuim, in tegenstelling tot lang 

verzuim. Dit betekent dat gemiddelde verzuimduur is afgenomen en dat is een positieve 

ontwikkeling, omdat het personeelsbeleid erop is gericht medewerkers uit het verzuim te 

houden dan wel zo snel en efficiënt als mogelijk en passend is, weer terug te laten keren 

in het arbeidsproces. 

Daarnaast is dit ook deels te verklaren door de coronapandemie. Dit laat zien dat meer 

verzuim ontstaat in de middellange periode, omdat medewerkers vanuit de maatregelen 

opgesteld door het RIVM en de Overheid moeten wachten totdat ze 24 uur klachtenvrij 

zijn voordat zij weer aan het werk mogen. 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn, net als medewerkers, van groot belang voor SMO. Vrijwilligers dragen 

direct of indirect bij aan een steunende leefomgeving. In 2020 werkten bij SMO in totaal 

43 vrijwilligers (in 2019: 39).  
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5.2 Ontwikkeling van organisatie en medewerkers 

 

SMO heeft twee ontwikkelingslijnen als doel gesteld, die beide voortkomen uit de 

behoefte om vanuit de klant en ‘de bedoeling’ te werken. De ene lijn is: van controle naar 

vertrouwen; de andere is van top down sturing naar zelf verantwoordelijkheid dragen; 

we noemen dit ‘eigenaarschap’. We willen verantwoordelijkheid neerleggen op de plek 

waar deze hoort en werken vanuit vertrouwen. We willen werken met minder regels en 

richtlijnen, heldere kaders en daarbinnen ruimte om te groeien, uit te vinden waar je 

talenten liggen en hoe je die kunt inzetten om elkaar te versterken. Deze ontwikkeling en 

de methodiek Krachtwerk kunnen elkaar versterken. In deze periode wordt hiervoor een 

plan van aanpak uitgewerkt, zodat een solide basis is gelegd voor deze 

organisatieontwikkeling en ook goede aansluiting en afstemming wordt gevonden op de 

implementatie van Krachtwerk en het nieuwe KMS (de Kwaliteitskeuken). In 2020 zijn 

eerste aanzetten gedaan om deze opgaven vorm te geven en de eerste bevindingen zijn 

positief.  

 

 

Aantrekkelijk werkgeverschap 

SMO wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor (toekomstig) medewerkers. Een manier 

om dit te bereiken is door meer te werven op de persoon en de “match” die er tussen de 

persoon en SMO is, in aanvulling op het werven en selecteren op een profiel waarin 

specifieke werkervaring en/of het uitgangspunt is. We letten in het bijzonder op de 

motivatie van een kandidaat om met onze cliënten te werken.  

 

Flexpool 

We creëren mogelijkheden om bij SMO te werken voor mensen met passie voor de 

doelgroep, ook al hebben zij minder werkervaring. Vanuit een andere sector kan 

bijvoorbeeld ervaring ook zeer relevant zijn. Deze kandidaten kunnen instromen in de 

flexpool die wij in 2020 hebben opgericht. Op deze wijze kunnen mensen breed binnen 

ervaring opdoen, eventueel opgeleid worden via SMO en kunnen zij snel doorstromen bij 

vrijvallende vacatures. Een ander voordeel van deze flexpool is dat we snel kunnen 

reageren op openstaande uren in onze roosters. Ook medewerkers die al langer in dienst 

zijn bij SMO kunnen deelnemen aan de flexpool zodat ze inzetbaar zijn op alle afdelingen 

binnen de organisatie.  

 

Personeelsbeleid  

Gezien alle huidige omstandigheden (corona) en de ontwikkelingen waar de organisatie 

voor staat, wil SMO in het kader van duurzame inzetbaarheid haar pijlen richten op de 

inzetbaarheid, het werkgeluk en de vitaliteit van de medewerker. Onze visie is dat 

professionals in de basis het beste weten hoe zij hun werk moeten uitvoeren en dat staf 

en leiding er voor hen is om hen te faciliteren. Samen wordt gekeken welke talenten van 

mensen op welke plek het beste tot uiting komt en hoe mensen kunnen groeien in hun 

werk. Waarbij thema’s als vitaliteit en werkgeluk belangrijk zijn (en verzuim afneemt) 

 

Inzet ervaringsdeskundigen 

Vanaf 2017 werkt SMO met ervaringsdeskundige medewerkers binnen de Koning en is 

het team geschoold in het proces van ervaring naar ervaringskennis en 

ervaringsdeskundigheid. SMO heeft plannen om ervaringsdeskundigheid beter in te 

bedden en te benutten de organisatie en wil de inzet van ervaringsdeskundigen 

uitbreiden. Dit is opgenomen in de begroting van 2021. 

 

HR-afdeling 

Om alle ontwikkelingen vanuit HR proactief te ondersteunen wordt ook gewerkt aan het 

optimaliseren van alle processen die op dit gebied bestaan. Daarbij is aandacht voor de 

digitale ondersteuning van processen, welke faciliterend aan het primaire proces dienen 

te zijn. Deze manier van inrichten van processen draagt ook bij aan de 

organisatieontwikkeling, omdat daarmee wordt teruggegaan naar ‘de bedoeling’ en laten 
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we het ‘systeemdenken’ in stappen steeds meer los. In een vooruitblik naar 2021 

betekent dit dat we alle bestaande processen in kaart brengen op de manier zoals deze 

ondersteunend zijn. Op basis daarvan kan worden bekeken hoe en waar aanpassingen in 

het systeem nodig zijn. 

 

 

5.3 Kwaliteit  

 

5.3.1 medewerkerstevredenheid 

 

In 2019 is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de  
medewerkers. Het responspercentage was 76% en het gemiddelde rapportcijfer dat 

medewerkers aan SMO gaven was 7,7. Een volgend onderzoek zal plaatsvinden in 2021. 

N.a.v. de uitkomsten van het onderzoek zijn stichting brede- en afdeling specifieke 

doelen benoemd en hierop zijn verbeteracties uitgezet. 

 

5.3.2 Vertrouwenspersoon 

 

SMO heeft beleid ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen door medewerkers. 

Bestrijding van ongewenste omgangsvormen bestaat uit een tweesporenbeleid, te weten 

preventie en afhandeling van klachten. 

Hiervoor werkt SMO samen met een externe vertrouwenspersoon (via Initium). Sinds 

begin 2020 kunnen ook cliënten hiervan gebruik maken. Er zijn 9 meldingen gedaan in 

2020, waarvan 8 door medewerkers. Uit evaluatie is gebleken dat de meldingen goed zijn 

nagevolgd en alle casussen naar tevredenheid van alle partijen zijn verlopen. 

 

 

5.4 Scholing 

 

SMO hecht grote waarde aan de professionaliteit van haar medewerkers en de kwaliteit 

van dienstverlening. Om dit te waarborgen, zetten wij in op (bij)scholing c.q. training die 

de deskundigheid van medewerkers vergroot. Hiertoe wordt jaarlijks een opleidingsplan 

opgesteld.  

In 2020 is daarom telkens gekeken naar de mogelijkheden om scholing toch door te laten 

gaan, ondanks de coronamaatregelen die dit beperkt mogelijk hebben gemaakt. Daar 

waar mogelijk en wenselijk zijn trainingen omgezet naar een online training of een e-

learning variant is opgesteld. Een enkele scholing is doorgeschoven naar het volgende 

jaar. De geplande trainingen in de methode Krachtwerk zijn vanwege Corona 

doorgeschoven naar 2021, op de afdeling Sociale Activering na; die training was al voor 

de uitbraak afgerond. 

 

SMO heeft een staffunctionaris coaching in dienst, die medewerkers kortdurende 

persoonlijke begeleiding biedt rondom thema’s als loopbaanadvies, problemen in het 

dagelijks functioneren (werk gerelateerd) en het (voorkomen van) een burn-out. 

 

Er worden op structurele basis teamintervisies georganiseerd, de leidinggevende bepaalt 

de frequentie. De staffunctionaris coaching leidt deze teamintervisies. Doel is om meer 

inzicht te krijgen in het eigen functioneren en om elkaar te ondersteunen in de 

ontwikkeling.  

 

In 2020 zijn er 42 medewerkers opgeleid als bedrijfshulpverlener (BHV basis en 

herhaling). 
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6  Kennis en innovatie 

 

6.1 Duurzaamheid 

 

Het duurzaamheidbeleid van SMO richt zich op verschillende vlakken: milieu, kwaliteit 

van leven en kwaliteit van werken. Bij de nieuwbouwplannen van Huize d’n Herd is hier 

winst te behalen door zoveel mogelijk energiebesparende materialen en installaties te 

gebruiken. 

Met de plaatsing van de zonnepanelen is het pand SMO ’t Kwartier volledig haar eigen 

energieleverancier geworden. 

In 2018 is besloten om in ’t Kwartier geheel over te stappen op LED verlichting. Dit wordt 

in 2021 uitgevoerd in samenhang met een nieuw werkplekconcept.  

 

Tevens zijn er verschillende zaken in 2020 onder de aandacht gekomen en is er een 

actielijst opgesteld voor 2021. Zo gaan we aan de slag met de isolatie bij t ’Kwartier en 

zal er een plan van aanpak energiebesparing voor alle locaties van SMO worden 

opgesteld. 

 

De uitdaging om te komen tot een duurzame organisatie richt zich niet alleen op 

technische aspecten. Het menselijk handelen en gedrag speelt een ook belangrijke rol. En 

de persoonlijke betekenis, in het kader van duurzame inzetbaarheid. SMO probeert hier 

zoveel mogelijk op aan te sluiten door bijvoorbeeld scholing, coaching en intervisie in te 

zetten, maar ook met de ingevoerde generatieregeling om duurzame inzetbaarheid van 

oudere medewerkers te stimuleren.  

 

 

6.2 Innovatie 

Zoals uit dit jaarverslag op te maken is heeft SMO veel tijd en energie geïnvesteerd in 

innovatie van het dienstenpakket, op verschillende afdelingen. We zijn volop in 

beweging. De missie en visie zijn aangescherpt en op basis daarvan zijn plannen 

ontwikkeld om juist mensen met meervoudige problematiek te bereiken, omdat juist die 

groep mensen veel baat kan hebben bij de aanpak van SMO.  

En ook de interne organisatie krijgt veel aandacht. De ondersteunende afdelingen werken 

continu aan verbetering, vanuit de zelfde organisatiedoelen als de afdelingen in het 

primair proces (zie 5.2). 

  

Ook de invoering van Krachtwerk als methodiek en de ombuiging van het 

kwaliteitssysteem volgens de aanpak van de Kwaliteitskeuken moeten leiden tot 

verbetering van ons aanbod voor de cliënten en naar verwachting verhoogt dit ook het 

werkgeluk van onze medewerkers. 

 

Halverwege 2020 heeft gemeente Helmond een subsidieaanvraag ingediend bij het rijk, 

als onderdeel van het landelijke plan van aanpak dak- en thuislozen. SMO heeft hier een 

grote bijdrage aan geleverd. Eind 2020 werd bekend dat de volledige aanvraag is 

toegekend, wat ook weer mogelijkheden biedt voor vernieuwing. 
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7  Risico’s en onzekerheden 

 

 

 

7.1 Risico’s extern en intern 

 

 

In het nieuwe strategisch beleidsplan dat we gaan ontwerpen in 2021 zullen we dieper 

ingaan op de SWOT analyse voor SMO en hoe we hier onze doelen op gaan (bij)stellen. 

Op dit moment willen we wel al een aantal onderwerpen noemen die we in 2020 en in de 

(nabije) toekomst in het vizier hadden, willen hebben en houden. Deze opsomming is 

niet uitputtend maar geeft wel een beeld van de complexiteit in- en extern. 

 

 

7.1.1 In de omgeving van SMO: landelijke, regionale en lokale trends 

 

Toenemende problematiek onder dak- en thuislozen 

In 2021, aan het einde van de Coronacrisis, zal de tijdelijke voorziening voor daklozen, 

de Kamenij, de deuren sluiten. Dit betekent dat we een plan maken om dit af te bouwen, 

maar er is een risico dat er een groep mensen overblijft voor wie er nog geen oplossing is 

gevonden.  

 

Naast de mensen die wij nu in beeld hebben, (voor)zien we in de regio Helmond meer 

mensen en doelgroepen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Denk aan mensen 

die forensische zorg nodig hebben of die vanwege hun gedrag geen toegang meer 

hebben tot voorzieningen en huisvesting. Voor dit doel is extra rijkssubsidie aangevraagd 

door de gemeente Helmond omdat het een opgave is die breed opgemerkt en erkend 

wordt, ook in onze regio. Fijn dat daaraan gewerkt wordt; niettemin voorzien wij een 

risico dat er niet tijdig een alternatief voor en een vervolg op de Kamenij voorhanden is, 

waardoor mensen op straat komen te staan. SMO vindt dit onverantwoord en wij voelen 

ons hier nadrukkelijk (mede) verantwoordelijk voor, evenals voor de anderen die onder 

de ‘categorie’ tussen wal en schip vallen. 

 

Verder is het niet ondenkbaar dat er mensen -meer dan nu wordt verwacht of 

aangenomen- als gevolg van de crisis in de problemen komen en tot de doelgroep van 

SMO behoren. Daarnaast is er een toenemende problematiek van dakloosheid onder 

arbeidsmigranten zichtbaar in regio’s om ons heen die ook in ons werkgebied verwacht 

kan worden. Onze verwachting is dat een deel van hen ook een beroep zal doen op 

maatschappelijke opvang. 

 

Stagnatie woningbouw 

Het huisvestingstekort blijft een groot knelpunt, ook en juist voor onze cliënten. We 

merken nu al een stagnatie in de doorstroom uit onze opvang naar zelfstandig wonen, 

met alle consequenties van dien: we willen niemand langer dan nodig in een 

opvangvoorziening laten verblijven én we hebben voortdurend plekken nodig voor nieuwe 

cliënten die dat nodig hebben en die nu noodgedwongen moeten wachten op een plek, 

met alle gevolgen van dien. 

  

Daarnaast zien we het risico -en dat is helaas soms al praktijk- dat SMO onder druk 

wordt gezet om plaatsen beschikbaar te stellen aan mensen die volgens ons niet in de 

(crisis)opvang horen, omdat ze in principe in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te 

wonen. Maar die vanwege het gebrek aan woningen toch bij ons geplaatst moeten 

worden. Daarvoor is de maatschappelijke opvang niet bedoeld en het is ook op 

individueel niveau zeker niet wenselijk.  

  

Hoewel wij niet primair verantwoordelijk zijn voor dit probleem willen wij de 

samenwerking met corporaties en gemeenten hoog op onze agenda houden om samen 
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tot oplossingen te komen. Via het overleg wonen en zorg zijn verschillende werkgroepen 

gevormd om meer duidelijkheid te krijgen en concrete oplossingen aan te dragen. 

 

Marktwerking / marktaandeel 

Als gevolg van marktwerking is het aantal cliënten waar SMO woonbegeleiding aan biedt 

teruggelopen en die trend dreigt zich voort te zetten. Dit klopt niet met het landelijke 

beeld en ligt ook niet in onze eigen lijn van verwachting. De oorzaak en de te nemen 

maatregelen worden verder geanalyseerd en daar waar mogelijk treffen we direct 

maatregelen (denk aan het vergroten van bereikbaarheid). We zetten vooralsnog in op 

het vergroten van ons marktaandeel, door ons meer en beter te profileren op de kracht 

van SMO, zeker als het gaat om het begeleiden van mensen die extra veel zorg vragen 

en nodig hebben. De samenwerking met gemeenten en woningcorporaties rondom dit 

thema verdient aandacht.  

 

Krapte op de arbeidsmarkt 

SMO wil goede en gekwalificeerde mensen aannemen/behouden. De arbeidsmarkt wordt 

krapper en dit vraagt een actieve werving. Een aantal maatregelen is en wordt al 

getroffen (zie hoofdstuk 5, bijvoorbeeld de flexpool) maar er zal waarschijnlijk meer 

nodig zijn om aantrekkelijk te zijn en te blijven als werkgever. Het is belangrijk dat we 

dit thema goed in beeld houden, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de website en 

andere keuzes die we maken in het positioneren en profileren van SMO (“employer 

branding”) 

 

Covid 19 

Niemand kan voorzien hoe de pandemie verloopt in 2021. Ook wij zullen dit nadrukkelijk 

blijven volgen en richtlijnen steeds zo snel mogelijk vertalen naar SMO. Een risico op 

(grote) uitbraken en de noodzaak om daar flexibel en adequaat op te reageren 

(bijvoorbeeld het toegang hebben tot quarantaineplekken maar ook: mogelijk toename 

van ziekteverzuim) blijft aanwezig.  

 

 

 

7.1.2 In de relatie met opdrachtgevers 

 

Compensatieregelingen Covid 19 

We hebben geen aanspraak gemaakt op extra middelen in 2020. Maar het verloop van de 

pandemie en de gevolgen voor 2021 zijn nog onzeker. En als dat financiële consequenties 

heeft, weten we nog niet of er alsnog compensatie wordt geboden door het rijk of onze 

opdrachtgevers. 

 

Subsidierelatie gemeente Helmond 

De contractafspraken met de gemeente zijn gebaseerd op een jaarlijkse subsidie. Dit 

geldt ook voor de meeste andere contracten van onze samenwerkingsverbanden. SMO 

loopt net als andere organisaties het risico dat ze lange termijn verplichtingen moet 

aangaan waarvoor dan mogelijk in de toekomst geen of minder dekking is.  

 

Van WMO naar Wlz/ggz 

De indicatie van een veertigtal cliënten van SMO gaat begin 2021 over van de WMO naar 

Wlz/ggz. Er zijn in Nederland veel meer mensen die deze overgang maken dan was 

verwacht. Op dit moment weten we nog niet welke consequenties dit heeft in aantallen of 

financieel gezien; ook weten we niet welk effect deze wetswijziging heeft op budgetten 

die (al dan niet met korting) worden toegekend aan gemeenten voor beschermd wonen, 

of dat dit zal leiden tot bezuinigingen op de gemeentelijke begrotingen in onze regio.    
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7.1.3 Interne ontwikkelingen 

 

Werkprocessen  

De ambities op gebied van organisatieontwikkeling zijn hoog en worden in een rap tempo 

zichtbaar en voelbaar in de organisatie. Om geen energie, tijd, effect of werkgeluk te 

verliezen is het belangrijk om werkprocedures en processen goed aan te laten sluiten bij 

de (nieuwe) doelen die we ons gesteld hebben (zie 5.2). Dit wordt samen met de 

mogelijke implementatie van Krachtwerk en een nieuw kwaliteitssysteem opgepakt. 

 

 

Informatiemanagement 

De kwaliteit en continuïteit van informatiemanagement blijft een aandachtspunt. In 2019 

is de tool Power BI in gebruik genomen om management informatie te genereren. Dit 

moet nog verder worden uitgewerkt, waarbij meer aandacht zal zijn voor 

sturingsinformatie op basis van KPI’s. Ook hier is het van belang dat het enerzijds 

aansluit bij interne ontwikkelingen (Kwaliteitskeuken, Krachtwerk) en anderzijds bij de 

visie en (verantwoording)eisen die onze opdrachtgevers aan ons stellen.  

 

ICT 

SMO heeft een verouderde ICT-omgeving. In 2020 is een plan van aanpak gemaakt om 

meer kwaliteit en efficiency te creëren, dit zal in 2021 verder worden uitgewerkt. Met 

name is geconstateerd dat de huidige klantregistratiesysteem verouderd is. Met als risico 

dat het niet meer past bij en ondersteunend is aan het werk en de werkmethoden van 

SMO, dat het meer ergernis dan effectiviteit veroorzaakt en niet de informatie oplevert 

die we zinvol vinden.   

 

Ontwikkeling naar “meer eigenaarschap” 

De ontwikkelingen binnen SMO vragen om medewerkers die met (zelf)vertrouwen 

verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen werk. Dit vraagt een verandering die 

niet voor alle medewerkers vanzelfsprekend is en kan leiden tot onzekerheid in het 

handelen. Dit ondervangen we onder meer door zaken stapsgewijs naar medewerkers 

door te geven en ze mee te nemen in het proces. 

 

Herontwikkeling Huize d’n Herd 

2021 en verder staan ook in het teken van herontwikkeling van een van de twee grote 

locaties voor opvang: Huize d’n Herd. In een hiervoor opgesteld businessplan hebben wij 

in 2020 nadrukkelijk stilgestaan bij de risico’s die het aangaan van verplichtingen in dit 

kader met zich meebrengt en hebben we bewust gekozen voor de beste uit verschillende 

scenario’s.  

 

Ook tijdens de uitvoering van deze plannen zullen risico’s zichtbaar en voelbaar worden. 

Deels omdat we niet volledig grip hebben op (bijvoorbeeld vergunnings)procedures en 

mogelijke aanpassingen in het tijdspad; maar ook gaan we samenwerkingsverbanden 

aan met partijen die op hun beurt weer te maken hebben met risico’s. Daarnaast is er 

een risico dat we voor een deel van onze cliënten niet op tijd goede tijdelijke huisvesting 

kunnen vinden, waardoor we in het proces in de knel komen en bijvoorbeeld zelf tijdelijke 

units moeten gaan plaatsen.  

Wat we doen: we richten een heldere projectstructuur in, zorgen voor adequate en 

professionele ondersteuning op relevante onderwerpen en onderdelen van het proces en 

nemen verantwoordelijkheid voor de sturing van het hele project. Zodanig, dat we 

voldoende momenten creëren om risico’s te (her)benoemen en te denken in oplossingen. 

Wij zullen dit project en de bijbehorende processen nadrukkelijk blijven volgen in 2021 

en daarna. 
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7.2 Beheersing van risico’s en onzekerheden 

 

Het werkveld van en om SMO is voortdurend in beweging. Ons streven is om een 

organisatie te zijn die het beste te bieden heeft voor mensen die ons nodig hebben; een 

organisatie die (financieel) gezond en wendbaar is, zodat we kunnen meebewegen met 

ontwikkelingen en waar nodig en mogelijk kunnen anticiperen op risico’s. En natuurlijk 

door goede relaties met ons netwerk op te bouwen en verbintenissen aan te gaan met 

partners met wie we samen tot oplossingen kunnen komen. Daar richten we ons op en 

dat zullen we vertalen in het nieuwe strategisch beleidsplan dat we in 2021 opstellen. 

 

Niet alles is te voorzien en we kunnen ons niet op alle risico’s voorbereiden. Wel 

organiseren we vanuit bestuur, management en toezicht een frisse en alerte blik op onze 

omgeving, zodat we ontwikkelingen tijdig opmerken en waar nodig beleid bijtijds kunnen 

bijsturen. En we willen voortdurend klaar staan om bedreigingen om te buigen naar 

kansen en mogelijkheden voor onze doelgroep, onze medewerkers en de dienstverlening 

van SMO. Dit doen we onder andere door relevante informatie te verzamelen en 

onderzoeken en beleidswijzigingen te volgen; door actief betrokken te zijn bij platforms 

zodat we relevante ontwikkelingen in de regio op de voet kunnen volgen; door actief 

betrokken te zijn bij Valente en de diverse netwerken daaronder; door betrokken te zijn 

bij methodiekontwikkeling en onderzoek (via de academische werkplaats Impulsgroep), 

door veel en vaak in contact te staan met collega organisaties MO in Brabant en vooral: 

door heel goed te kijken en te luisteren naar onze cliënten en te ontwikkelen op meso- en 

soms microniveau, vanuit hun perspectief. 

 

Interne risicobeheersing 

SMO heeft een AO/IC proces ingericht dat aansluit op de eisen die onze financiers aan 

ons stellen. Conclusies worden rechtstreeks gerapporteerd aan het bestuur en op basis 

van de bevindingen worden acties uitgezet om het administratieve proces en de interne 

controle nog verder te verbeteren. 

 

Kwartaalrapportages 

In de kwartaalrapportages worden alle ontwikkelingen met betrekking tot productie, 

formatie, financiën en doelen nauwgezet gemonitord. Deze rapportages worden 

besproken in het MT en met de raad van toezicht; maatregelen worden getroffen 

wanneer er afwijkingen ontstaan die aandacht nodig hebben. 

 

RI&E  

In 2016 is door een extern, gecertificeerd bureau een RI&E uitgevoerd op alle locaties 

van SMO. Na de verhuizing van de Jobfactory in 2017 is op deze locatie nogmaals een 

RI&E uitgevoerd. Op basis van de risicoanalyse is een plan van aanpak opgesteld, alle 

verbetermaatregelen zijn opgenomen in het beheersregister en uitgevoerd in 2018. 

De volgende RI&E staat gepland voor 2021. 

 

 

Tot slot: In het nieuwe strategisch beleidsplan komen bovenstaande onderwerpen in 

thema’s aan bod en stellen we ons ten doel om de vitaliteit en flexibiliteit van onze 

organisatie (nog) groter te maken zodat we “fit” genoeg zijn om te kunnen anticiperen en 

reageren op risico’s en vooral ook: op kansen die zich voordoen. 
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Deel II Jaarrekening 2020 
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Deel III Bijlage 

 

Organogram 

 

 

 


