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• De Koning:
Huiselijk en kindvriendelijk
• Krachtwerk,
een kijkje in de keuken
• Nieuwbouw Huize d'n Herd
• ...en meer

PETJE AF!
In tijden van nood weet je wie je vrienden zijn. De pandemie en de overstromingen
in Limburg zijn verse voorbeelden; onder andere zorgverleners hebben - onder
hoge druk, maar ook met liefde en plezier - bergen werk verzet. En ook al was het
soms niet makkelijk om met alle veranderingen en richtlijnen mee te bewegen:
ook onze cliënten en deelnemers hebben het goed gedaan. Daar hebben we heel
veel bewondering voor.
Ook achter de schermen hebben we niet stil gezeten. In deze PRISMO nemen we
jullie graag mee, in vogelvlucht. Er is zoveel in beweging .., goed om dan af en
toe terug te kijken: te zien hoe het was, te mijmeren over wat ons is overkomen
en vooral te genieten van de hoeveelheid energie waarmee onze medewerkers
bouwen aan een nog betere toekomst voor onze mensen. Steeds vaker ook met
onze partners in de regio Helmond. Er zijn veel mooie dingen gebeurd en er staat
nog veel meer op de planning. Wil je meer lezen over ons en onze plannen? Neem
dan een kijkje op onze website; ook die is vernieuwd.
Er is nog een boel te doen, never a dull moment in de wereld van maatschappelijke opvang. Wij hebben er veel zin in en
blijven graag leren en ontwikkelen, samen met jullie.
Benieuwd naar ons afgelopen jaar in cijfers?
Draai dit blad dan om!

Veel leesplezier,
Kitty
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DE KONING:
EEN PLEK WAAR IEDEREEN
ZICH THUIS VOELT
Onze opvanglocatie De Koning is gevestigd in
een voormalig klooster. Een imposant gebouw
met bijzondere oude elementen en torenhoge
plafonds. Hoe mooi het er ook
was, huiselijk en gezellig was het
allerminst. De volwassenen, en
vooral ook de kinderen die hier
wonen, hebben een plek nodig
waar zij zich thuis kunnen voelen.
Ook voor onze medewerkers
is het fijn om te werken in een
huiselijke omgeving. In 2020
hebben we dan ook hard gewerkt
om De Koning huiselijk én
kindvriendelijk te maken.

De tuin is omgetoverd tot speelparadijs met een groot speeltoestel, zandbak en zitje
De nieuwe lounge is een mooie, kleurrijke ruimte waar de kinderen lekker kunnen spelen

De hal wordt door deze boom, met
Toby de Eekhoorn, een stukje vriendelijker

VEERKRACHT
Geluiddempende doeken en gezellige aankleding maken het pand huiselijker

Ook de kantoren van
de medewerkers zijn
ingericht tot fijne
ruimtes om te werken
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Met de methode Veerkracht begeleiden we kinderen die met hun ouder(s) meekomen
naar de opvang. Het hoofddoel van deze methodiek is het voorkomen of verminderen
van negatieve gevolgen van ervaringen, het versterken van veerkracht. De veiligheid
en de ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal. Het kind heeft een eigen stem
en een eigen vertrouwenspersoon. Na een uitgebreide intake maken we samen met het
kind een krachteninventarisatie en/of krachtkompas en formuleren we doelen. Wekelijks
bespreken we samen hoe het gaat en wat het kind nodig heeft.
Toby de Eekhoorn speelt in deze methode een grote rol.
Toby heeft hetzelfde meegemaakt als de kinderen in de
opvang (hij is zijn boom verloren). Er hoort een boekje en
een apart werkboek bij, met verschillende opdrachten.
We maken verder een eerste inschatting van het risico
op kindermishandeling en stellen een veiligheidsplan op.
Zo belichten we alle aspecten rondom de ontwikkeling
en veiligheid van het kind.
Sabine (trajectbegeleider en kinderwerker)
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KRACHTWERK, WERKEN MET KRACHT: EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
In 2020 maakten wij de keuze voor een nieuwe methodiek: Krachtwerk. De positieve benadering, samen kijken naar wat er wél
is, wat er wél kan, zorgt voor een heel prettige manier van werken voor zowel de deelnemer als voor ons. Onze medewerkers
bij de Jobfactory gingen als eerste 'krachtgericht' werken. Zij zijn daarover erg te spreken en hetzelfde geldt voor de deelnemers van de Jobfactory. In de keuken vertellen Daphne, trajectbegeleider, Kim (werkbegeleider) en Magdalena (deelnemer) wat
Krachtwerk voor hen betekent.
“Natuurlijk is het inzetten van de eigen kracht van deelnemers voor ons niet echt nieuw”, zegt Daphne. “Wel is het
nieuw dat we nu in het actieplan vanaf het begin uitgaan
van die kracht. In begeleidingsplannen was het voorheen
toch altijd meer een beschrijving van wat niet goed ging.”
Een verademing, vindt Magdalena: “Begeleiders kijken nu
met een andere blik naar ons. Eerst gingen gesprekken over
problemen en over wat we wilden leren, nu gaat het over
wat we kunnen. Dat is een heel andere benadering. Ik dacht
echt: wat gaan we nou krijgen? Ik mag opeens zeggen wat
ik leuk vind! Dat werkt heel motiverend.” Kim beaamt dat:
“Deelnemers weten meestal wel wat ze niet kunnen, wat ze
wél kunnen is vaak een blinde vlek die ze niet kunnen benoemen. Daar eens naar kijken is dan een opluchting.”

GROEI IN ONTWIKKELING
Dat Magdalena zich thuis zou gaan voelen in de keuken, had
ze zelf niet echt verwacht. Een uitje snijden kon ze wel, veel
verder ging haar ambitie niet. Toen ze toch een keer vanuit
de afdeling Creatief inviel in de keuken, was ze aangenaam
verrast over de dynamiek en de sfeer die daar heerste.
Sindsdien werkt ze er met veel plezier. Ze is echt gegroeid in

haar ontwikkeling, merken Daphne en Kim op. “Ik ben intussen vanuit Huize d’n Herd verhuisd naar een eigen woning”,
vertelt Magdalena trots. “En ik zie de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Uiteindelijk hoop ik weer een reguliere baan
in de zorg te vinden; daar ligt mijn hartje. Ik wil terug naar het
normaal en de perioden waarin het minder ging achter me
laten. In de tussentijd is het fijn dat ik bij de Jobfactory kan
werken. Daphne en Kim zijn super-de-puper!”

STAPPEN MAKEN
Daphne vindt het zelf ook super om met Krachtwerk te
werken: “We kunnen heel concreet kleine doelen stellen,
vanuit positieve uitgangspunten. Je wordt er zelf ook creatiever van, denkt sneller aan andere mogelijkheden als iets
niet helemaal loopt zoals je zou willen. Je ziet dat deelnemers
echt stappen maken. Vanuit hun eigen talenten. Ze zien ook
dat ze het uiteindelijk toch voor zichzelf doen, niet voor ons.”
Dat geeft heel veel energie, vindt Kim: “Omdat in de krachtinventarisatie krachten en talenten beschreven zijn, willen
deelnemers het plan zelfs aan anderen laten zien. Ze zijn er
trots op, dat was nooit zo met een begeleidingsplan. Mensen
krijgen kansen die ze nooit hebben gehad.”

Daphne (trajectbegeleider) en Magdalena (deelnemer)

Kim (werkbegeleider) en Magdalena (deelnemer)

SMO-BREED INGEZET
Inmiddels zijn vrijwel alle medewerkers van SMO geschoold
in Krachtwerk. Als we zeggen ‘alle’ bedoelen we ook echt álle
medewerkers. Van receptionistes tot persoonlijk begeleiders, van de huishoudelijke dienst tot aan het MT, van Super
Sociaal tot Begeleiding Thuis en iedereen daartussenin. Deze
denkwijze en aanpak moet voor medewerkers als hun tweede
natuur gaan aanvoelen. En dat lukt al aardig! Enkele reacties:
Joyce (trajectbegeleider Begeleiding Thuis):
“De kracht van Krachtwerk zit er volgens mij in dat er vanuit
gelijkwaardigheid wordt gekeken naar de echte wensen van
iemand. Als je deze wensen daadwerkelijk hoort en serieus
neemt, ontstaan er inzichten waardoor de wensen haalbaar
worden. Doordat ik samen met cliënten op zoek ga naar kleine
en haalbare stappen binnen de bestaande structuur, ervaart
iemand de successen al meteen.”

Patty (trajectbegeleider bij opvanglocatie De Koning):
“Tijdens het werken met Krachtwerk heb ik geleerd hoe ontzettend waardevol het is om met de cliënt stil te staan bij zijn
krachten en hieruit hoop en wensen te halen voor de nabije
toekomst. Ik schrijf de plannen nu persoonlijker en dichter bij
het hier-en-nu. En meer vanuit de hier-en-nu behoefte van
de cliënt. De verschillende instrumenten van Krachtwerk zijn
voor mij een ontzettend prettig hulpmiddel om met een cliënt
nog meer de diepte in te kunnen gaan. Ik geef nu veel bewuster
complimenten en ik merk dat dat mij ook een positief gevoel
geeft. En het is mooi om te merken hoe een klein compliment
iemands dag al kan maken.”
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OPVANG TIJDENS DE CORONACRISIS: EEN TERUGBLIK
Van 1 april 2020 tot 1 juli 2021 bood SMO in opdracht van de gemeente Helmond tijdelijke noodopvang aan mensen die tijdens
de coronacrisis geen plek hadden om te verblijven. Eerst in sporthal De Braak, later in buurthuis De Kamenij. Op beide locaties
waren er een slaapzaal én een ruimte voor verblijf overdag. Dat was nieuw voor SMO, want in de noodopvang in Huize d’n Herd
boden we de afgelopen jaren alleen opvang voor de nacht: bed, bad en brood. We blikken terug op een waardevolle en leerzame
periode.
Waar in Huize
d’n Herd slechts
6 slaapplaatsen
beschikbaar
waren, bood de
tijdelijke opvang
ruimte voor 25
mensen.
“Daardoor konden we veel meer
mensen bereiken
dan voorheen”,
Miranda (teamleider)
vertelt Miranda
“Ook mensen die nog niet in beeld waren
bij de verschillende instanties waarmee
wij samenwerken.”

"Toen onze noodopvang in april 2020
in De Braak opende, zijn we met de
Centrale Intake op dinsdagen daar ons
spreekuur gaan houden. Heel fijn, want
zo kregen we inzicht in wie er allemaal
verbleven én konden mensen heel
gemakkelijk en laagdrempelig bij ons
terecht met hun vragen. De gemeente
Helmond en Senzer sloten iedere
dinsdag aan bij ons spreekuur, waardoor we de juiste mensen bij elkaar
hadden om cliënten snel praktische
hulp te bieden. Met het regelen van
een postadres bijvoorbeeld, of met een
melding van een daklozenuitkering.

Ook de intakes hebben we bij De Braak
op locatie kunnen doen. Dat is zó goed
bevallen! Doordat cliënten overdag
ook op de locatie waren, was het heel
gemakkelijk voor ze om even binnen te
lopen en konden wij ze beter in beeld
krijgen.
Toen we verhuisden naar De Kamenij
werd dat wat lastiger, want dat gebouw
bood wat minder privacy. Ons spreekuur bleef, maar de intakes konden we
daar niet doen. Nu De Kamenij is gesloten, houden we ons spreekuur (samen
met de gemeente) bij de noodopvang in
Huize d’n Herd. Dat doen we als mensen

die er verblijven daar behoefte aan
hebben. In de nieuwbouw van Huize
d'n Herd hopen we onze cliënten ook
weer overdag faciliteiten voor verblijf
te bieden, zodat we ze gemakkelijker
kunnen spreken. En zij ons.
Ik heb zelf ook vaker meegedraaid in
De Braak en De Kamenij vorig jaar. Ik
vond het heel leuk om even helemaal
wat anders te doen, om op een laagdrempelige manier contact te kunnen
maken met de cliënten en om tijd te
hebben voor ander soort gesprekken.
Erg waardevol voor mij! "
Veerle (intaker)

Zoë (persoonlijk begeleider):"Ik
vind het heel mooi dat we in coronatijd voor mensen zonder thuis
een veilige plek konden bieden. Dat
we ze ook ondersteuning konden
bieden bij het vinden van een reguliere baan en andere woonplek was
echt van toegevoegde waarde.
Mensen die zonder eigen regie
binnen kwamen, kregen door onze
hulp weer grip op hun leven. Het
maakt me trots dat ik daaraan heb
bij kunnen dragen!"
Noodopvang in sporthal De Braak

DE SCHOUDERS ERONDER
“We wilden zoveel mogelijk mensen
naar een passende plek of een passend
traject begeleiden”, vervolgt Miranda.
SMO bood begeleiding bij allerlei praktische zaken, zoals een inschrijving
als woningzoekende, het reageren op
woningaanbod, het zoeken naar werk
of het aankloppen bij de juiste instanties voor hulp. Een groot deel van
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de cliënten is na een tijdelijk verblijf
vertrokken naar een passende plek.
Bijvoorbeeld bij Novadic-Kentron,
de GGZ of in een eigen huurwoning.
Arbeidsmigranten zonder werk en
woning kregen hulp van Stichting
Barka. “Er waren cliënten die er vol
de schouders onder hebben gezet om
hun leven weer op de rit te krijgen,

anderen waren moeilijker te motiveren”, voegt Miranda eerlijkheidshalve
toe. “En ja, we hebben ook mensen uit
de opvang gezet die niet meer terug
mochten komen. Voor het merendeel
was de opvang wel succesvol en ik ben
trots op de inzet van onze medewerkers. We hebben met elkaar de klus
goed geklaard.”

Daisy (manager Primair Proces) met een
bedankje voor de buren, bij de sluiting
van De Kamenij

Boven en rechts:
De noodopvang in De Kamenij

MEER BEREIKEN
Op 1 juli is De Kamenij gesloten voor
tijdelijke opvang. Dak- en thuislozen
kunnen nu weer voor een slaapplaats
terecht in de noodopvang in Huize d’n
Herd. “Graag willen we deze vorm van
opvang voortzetten”, vertelt Miranda.
In de herontwikkeling van Huize d’n
Herd maakt SMO daarom ruimte voor

extra plaatsen voor kortdurende opvang
van dak- en thuislozen zonder eigen
sociaal netwerk. We bieden dan passende begeleiding en - als het nodig is
- ruimte voor verblijf gedurende de dag.
“Omdat we hebben gezien dat we met
meer dan alleen bed, bad en brood ook
echt meer kunnen bereiken.”

SEPT 2021 PRISMO
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NIEUWBOUW HUIZE D’N HERD

PRETTIG WONEN

EIGENTIJDSE PLEK VOOR
OPVANG OP MAAT

Het pand van Huize d'n Herd is verouderd en niet meer geschikt
voor de opvang en begeleiding die wij willen bieden. “De
kleine kamers zijn niet meer van deze tijd”, vat Karin (teamleider) samen. “We willen meer zorg op maat bieden. Vanuit een
houding van respect en gelijkwaardigheid. Daar is ruimte voor
nodig. Bovendien is er behoefte aan meer opvangplaatsen.”
Om die reden komt er een heel nieuw gebouw op de plaats
waar nu Huize d’n Herd staat. SMO pakt de vernieuwing op
met woningbouwvereniging Bergopwaarts. VFO Architects
uit Eindhoven ontwerpt het nieuwe gebouw.
De afgelopen jaren is het aantal dak- en thuislozen in
Nederland gestegen en de visie op zorg voor hen sterk veranderd: waar opvang voorheen vooral sober en doelmatig
moest zijn, richt SMO zich nu op ontwikkeling van de mensen
die opvang nodig hebben. Minstens stabilisatie, liever
nog een ontwikkeling richting een zelfstandig bestaan.
Nieuwbouw biedt mogelijkheden om geschikte ruimtes te
creëren voor individuele trajecten op maat. Met eigen voorzieningen zoals een keukentje en sanitair voor mensen die er
langer verblijven.

DRAAGVLAK CREËREN
Nieuwbouw is meteen ook een uitgelezen kans om de buurt
mee te nemen in de ontwikkelingen. Chris Franken (architect

Presentatie van de plannen aan medewerkers,
bewoners en omwonenden

en mede-eigenaar bij VFO Architects) en Karin kijken daarom
niet alleen naar behoeften van bewoners en passanten,
maar ook naar die van omwonenden. Ze hebben al verschillende buurtavonden georganiseerd en huisbezoeken afgelegd. De buurt kijkt kritisch mee, merken Karin en Chris. En
daar zijn ze blij mee. Chris: “Ik wil aan de oppervlakte krijgen
wat er allemaal speelt. Mensen meenemen in beslissingen,
keuzes uitleggen en ervoor zorgen dat zij zich herkennen in
uitwerkingen. Ontwerpen is onder andere een dialoog met
wederkerigheid. Want plannen worden als mooier ervaren
als er draagvlak voor is.”

Karin legt in het contact met buurtbewoners de nadruk op
samen wonen in de wijk en prettig wonen. Op punten waar
buurtbewoners nu overlast ervaren, zoekt de architect
oplossingen in de nieuwbouw. Bijvoorbeeld door het gebouw
hier en daar wat meer op afstand van de omliggende woningen te plaatsen en de toegang tot de noodopvang te verplaatsen van de straat naar het plantsoen. Met een muur tussen
het gebouw en de naastgelegen woning en gevels zonder
uitzicht op woningen. Met aparte ingangen voor de noodopvang en bewoners in de opvang. En een patiotuin, waar
mensen een sigaretje kunnen roken in plaats van op straat.
“Zo ontstaat meer afstand en rust voor zowel omwonenden
als de passanten en de bewoners van Huize d’n Herd”, verwacht Chris. Op die manier werkt hij met zijn ontwerp naar
een overzichtelijke, veilige en rustige situatie voor iedereen.
En eentje waarin de ruimtes de ontwikkeling van de cliënten
stimuleren.

Ingang voor bewoners en medewerkers

MAXIMALE KWALITEIT
Chris vertelt: “Het wordt een gemetseld gebouw, in lichte
tinten, met allerlei horizontale en verticale details, en groen
aan de gevels waar geen ramen komen. Weliswaar iets hoger
dan het huidige gebouw, nog altijd veel lager dan het bestemmingsplan toelaat.” De beperkte hoogte en architectonische
details zorgen ervoor dat het gebouw een niet al te massieve
uitstraling krijgt. Het ontwerp is niet helemaal vastomlijnd.
“We hebben al heel veel tot in detail uitgewerkt, maar blijven
ook open staan voor suggesties van de bouwer”, legt Chris
uit. “Zeker als die ideeën heeft om met alternatieve materialen of werkwijzen te komen tot dezelfde kwaliteit voor een
lagere prijs. Het plan is bij wijze van spreken steeds in een
staat van wording, zelfs als de bouw al gestart is. We werken
ook bij andere projecten op deze manier en ik vind het goud."

De eetzaal

PLANNING
Op 20 juli zijn de plannen gepresenteerd aan medewerkers,
bewoners en omwonenden. Voor het einde van 2021 verhuizen de huidige bewoners van Huize d’n Herd naar hun tijdelijke onderkomen in Studio 5701 aan de Kasteel Traverse,
dat beschikbaar wordt gesteld door woningcorporatie
Woonpartners. In 2022 start vervolgens de sloop van het
gebouw en daarna de wederopbouw. De bedoeling is om
in het najaar van 2023 de nieuwbouw van Huize d’n Herd te
openen.
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Impressie van het nieuwe gebouw, gezien vanaf de Bindersestraat

Ingang van de noodopvang
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SUPER SOCIAAL WIL MEER MENSEN BEREIKEN
GOEDKOOP BOODSCHAPPEN DOEN
Sinds de verhuizing van de winkel van Super Sociaal naar de Engelseweg in 2018
heeft Super Sociaal een enorme groei doorgemaakt: medio 2020 waren er bijna
1000 huishoudens klant. We weten echter dat de doelgroep in Helmond nog veel
groter is. Daarnaast waren er ook mensen die de winkel niet meer bezochten. Tijd
dus om het klantenbestand eens op te schonen én op zoek te gaan naar manieren om ook die mensen te helpen die de weg nog niet weten te vinden, vond Wim
(bedrijfsleider bij Super Sociaal). Wim nam in april 2020 het stokje over van Joop,
die toen met pensioen ging.
“Vanaf juni 2020 hebben we alle klanten
die een half jaar of langer niet geweest
waren schriftelijk benaderd”, vertelt
Wim. “Daarop zijn er 250 klanten uitgestroomd. Op zich goed nieuws,
want het is natuurlijk de bedoeling
dat klanten uiteindelijk weer op eigen
benen kunnen staan en ons niet meer
nodig hebben.” De uitstroom biedt
bovendien weer ruimte voor nieuwe
klanten. Sinds juli 2020 zijn er ruim 300
nieuwe pashouders bij gekomen.

VAN BETEKENIS VOOR
DUIZENDEN INWONERS
Wim wil echter nóg meer mensen
helpen. Iedereen met een inkomensverklaring van de gemeente
Helmond kan een beroep doen op
goedkope boodschappen van Super
Sociaal. Afhankelijk van de situatie
komen klanten in aanmerking voor
boodschappen met tot 80% of tot
30% korting op de reguliere prijs.
De gemeente verstuurt zo’n 4000

Wim ( bedrijfsleider)

inkomensverklaringen per jaar, maar
niet iedereen die er recht op heeft,
vraagt zo’n verklaring aan. Wim
schat dat er tussen de 4000 en 5000
pashouders zouden kunnen zijn. “Dat
zijn huishoudens, dus soms is een
pas voor 3 personen of meer”, legt
Wim uit. “Dat betekent dat we alleen
al in Helmond van betekenis zouden
kunnen zijn voor ruim 10.000 inwoners. Nu bedienen we nog maar een
kwart daarvan.”

MENSEN IN BEWEGING KRIJGEN
Om meer mensen - letterlijk - warm te
laten lopen voor Super Sociaal, start na
de zomer het proefproject Fitcoin, een
digitaal platform dat klanten stimuleert gezonder te leven. Onze bijdrage
aan het preventieakkoord. Het systeem
werkt met de stappenteller van de
smartphone: de stappen die iemand
zet worden omgezet in Fitcoins, die
mensen in de winkel kunnen inwisselen voor gezond eten. Een bepaald
aantal stappen kan bijvoorbeeld goed
zijn voor een gratis komkommer, of een
broccoli. Daarnaast is voor de zomer
een proefproject gestart, waarbij elke
week een ervaringsdeskundige budgetcoach van SaldoPlus in de winkel aanwezig is om vragen over financiën en budgetbeheer te beantwoorden. “Zo hopen
we mensen in beweging te krijgen naar
een beter bestaan,” besluit Wim.

KLANT AAN HET WOORD
René is klant bij Super Sociaal sinds juli 2019, toen hij na een
scheiding met schulden achterbleef. Hartstikke fijn vindt hij het
om goedkoop boodschappen te kunnen doen: “De vrijwilligers
zijn klantvriendelijker dan de medewerkers in een gewone winkel.
Er zijn genoeg spullen en ik hoef nooit naar een gewone winkel
voor mijn boodschappen. Ik vind het fijn dat ik zelf kan kiezen wat
ik koop. En het scheelt wel in de portemonnee. Ik heb alles op
alles gezet om uit de schulden te komen en dat is gelukt. Ik heb
8 kinderen uit twee huwelijken, 17 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Het kleine beetje geld dat ik overhoud, stop ik in een potje
om cadeautjes voor hen te kunnen kopen.”

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
Yvonne werkt twee middagen per week als vrijwilliger bij Super Sociaal. “Ik kon
twee vliegen in één klap slaan: ik leef al jaren in de bijstand en het bleek dat
ik niet alleen vrijwilligerswerk, maar ook boodschappen kon doen bij Super
Sociaal. Ik vind het fijn om wat te doen te hebben, ondanks mijn gezondheidsproblemen, en onder de mensen te zijn. We hebben hier een gezellig team. De
klanten zijn meestal dankbaar en we krijgen vaak complimenten. Ik zou niet
altijd thuis willen zitten. En dat ik daarbij ook iets kan betekenen voor andere
mensen, iets bijdraag aan de maatschappij, vind ik ook mooi.”

Meer weten over Super Sociaal,
openingstijden en mogelijkheden
om klant te worden?
Ga naar: www.supersociaal.nl
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VERTROUWEN IN TALENT EN KRACHT VAN MEDEWERKERS:
VERRASSENDE WENDINGEN
Kracht, talent en eigenaarschap. Het zijn voor SMO niet
zomaar een paar losse managementtermen, het zijn wezenlijke begrippen. Niet alleen voor de mensen die we ondersteunen, zeker ook voor onze eigen medewerkers. Meer en meer
vervullen leidinggevenden een coachende en faciliterende
rol, in plaats van een sturende. Zo gaan we in de hele organisatie van controle naar vertrouwen. Medewerkers krijgen
en nemen de ruimte om hun talenten en interesses verder te
ontwikkelen. Zo creëren we een werkomgeving waarin medewerkers de regie durven te nemen. En soms leidt dat tot verrassende wendingen!

Jacco, van origine kunstenaar, kwam in de zomer van 2019 bij
SMO werken als gebouwbeheerder in De Koning. Toen er in
recordtempo tijdelijke opvang georganiseerd moest worden
in Sporthal De Braak, zei hij tegen Miranda, de teamcoördinator: “Zet mij maar in als je mensen tekort komt.” Dat liet zij
zich geen twee maal zeggen. “Het was een roerige tijd en ik
vond het geweldig”, vertelt Jacco. Toen de opvang verhuisde
naar De Kamenij, verhuisde hij dus met plezier mee. “Ik vond
het zo leuk, dat ik met Daisy (manager Primair Proces) in
gesprek ben gegaan toen er een vacature kwam voor een
groepsleider.”

PAS OP DE PLAATS
Ook Jorrit kwam vanuit onverwachte hoek bij SMO binnen. In zijn werkzame leven had hij tot die tijd verschillende leidinggevende functies vervuld en teams van formaat aangestuurd. Persoonlijke omstandigheden dwongen hem na te gaan
denken over wat voor hem nu echt belangrijk was, in plaats van wat de omgeving van hem leek te verwachten. “De zorg
trok me altijd al wel en ik maakte me altijd al wel hard voor mensen met in een kwetsbare positie.” Jorrit besloot het roer
om te gooien. Op LinkedIn plaatste hij een berichtje, met de oproep: Wie durft? Via een oud-collega kwam hij op het spoor
van SMO, waar hij als groepsleider kon starten in de flexpool. Sinds 1 januari 2021 heeft hij een vaste aanstelling op Huize
d’n Herd. “Ik ben heel gelukkig in mijn nieuwe rol en voel me zo vrij als een vogel. Het voelt goed om naar eigen inzicht te
kijken naar wat goed is voor bewoners en leuke dingen met ze te
ondernemen. Ik help ze op weg en
als ik naar huis ga, kan ik het goed
loslaten. Ik voel me ook vrij om
even pas op de plaats te maken
voor mijzelf: ik zit op dit moment
niet te wachten op doorgroeimogelijkheden. Ik zit op mijn plek, ik
volg mijn hart en daar krijg ik de
ruimte voor.”

Jorrit (groepsleider) samen met
bewoners Huize d’n Herd

TALENT OPGEMERKT
Daisy was net zo enthousiast als Jacco zelf; zijn talent was
namelijk niet onopgemerkt gebleven binnen de organisatie.
Jacco werd aangenomen en volgt nu een sociale opleiding,
met als bijvak ‘creatieve activiteiten’, waarmee hij zijn schilderkracht dan ook volop kan benutten. “Ik vind het fantastisch om bij SMO te werken”, vervolgt Jacco. “Je krijgt veel
mogelijkheden en kansen om je te ontwikkelen. Het is voor
mij ook een leerproces waarbij ik mijn rol naar eigen inzicht
in kan vullen.” Daar biedt SMO volop de ruimte voor, want wij
geloven dat onze medewerkers het beste weten wat nodig
is om resultaat te bereiken. Nu De Kamenij gesloten is, is
Jacco weer terug bij De Koning, nu dus als groepsleider.

Jacco (groepsleider) samen met bewoonster De Koning
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EEN NIEUWE WEBSITE VOOR SMO!

EEN INTERVIEW MET SIMONE, STAFFUNCTIONARIS PR EN COMMUNICATIE.
WAAROM WAS HET NODIG OM
DE WEBSITE TE VERNIEUWEN?
Een website is het online gezicht van
je organisatie. Je visitekaartje. Het is
voor veel mensen het allereerste contactmoment met SMO. Voor cliënten,
doorverwijzers, ketenpartners, maar
óók voor potentiële nieuwe medewerkers. Hoe je jezelf online presenteert
is daarom erg belangrijk. Je wilt een
goede indruk maken! De website van
SMO was om die reden al een tijdje écht
toe aan een frisse, nieuwe look.

WAT KOMT ER ALLEMAAL KIJKEN
BIJ ZO’N PROJECT?
Dat is meer dan je zou verwachten! We
moesten natuurlijk eerst inventariseren wat de wensen waren ten aanzien
van de nieuwe site. De nieuwe navigatie (wat komt op welke plek, is het
logisch te vinden voor een websitebezoeker?) moest worden bepaald,
maar ook de informatie (wat is belangrijk en hoe willen we dat vertellen?)
moest opnieuw worden bepaald. De
teksten moesten grotendeels opnieuw

worden geschreven. Er moest een
nieuw ontwerp komen, dat aansloot
bij de nieuwe huisstijl én waarbij werd
gezorgd voor de mogelijkheid om voldoende foto’s en video’s te laten zien.
Verschillende medewerkers, maar
ook cliënten mochten meedenken en
feedback geven op wat er gemaakt
was. Toen ik werd aangenomen, had
de website al aardig vorm gekregen. Ik
heb de laatste puntjes op de i gezet.

WAT ZIJN DE VERBETERINGEN
TEN OPZICHTE VAN DE OUDE
WEBSITE?
Allereerst valt de moderne look
natuurlijk op. Het mooie en rustige
kleurgebruik, past precies bij het
nieuwe logo en de foto’s geven een
heel goed beeld van de organisatie.
De informatie is meer to-the-point
én beter vindbaar. Jezelf of iemand
anders aanmelden kan vanaf nu heel
gemakkelijk met een online formulier.
Ook de chatmogelijkheid is nieuw.
Het is een laagdrempelige én anonieme manier om een vraag te stellen.

BEGELEIDING THUIS:
FOCUS OP ONDERSTEUNING
MET MEERWAARDE
De woonondersteuners van SMO hebben rare tijden achter de
rug. Begeleiding bieden bij mensen thuis was lastig door de
coronamaatregelen. Veel van de begeleiding verliep telefonisch of met videobellen. Tegelijkertijd ontstond in de tijdelijke opvang behoefte aan woonondersteuners om mensen
die daar verbleven een stukje verder op weg te helpen. Het
‘nieuwe normaal’ leidde tot inzichten waar we met Begeleiding
Thuis nu mee aan de slag gaan.

Vragen over de nieuwe website?
Mail dan naar s.v.veldhoven@smo-helmond.nl

Het nieuws is veel duidelijker weergegeven op de website én er is voortaan
een blogfunctie waar ik leuke plannen
voor heb!

WAT ZIJN DE REACTIES OP DE
NIEUWE WEBSITE?
Die zijn ontzettend positief. Ik heb
van heel veel collega’s leuke berichtjes gekregen. Verder zijn de cliënten
die op de foto staan heel enthousiast.
Ook de Centrale Intake heeft veel positieve reacties gekregen op de website.
Ontzettend fijn!

“Mensen zeggen al snel dat alles goed is”, vertelt Laura
(teamleider). “Dat het huis bijvoorbeeld verwaarloosd is of
mensen zich niet goed verzorgen, zie je niet tijdens het videobellen.” Het was voor de woonondersteuners een bevestiging dat hun iinzet bij de mensen thuis echt nodig is. Bij de
tijdelijke noodopvang (die werd opgezet vanwege corona)
heeft Begeleiding Thuis, samen met de begeleiders van de
opvang, ook een verschil kunnen maken. “Hier hebben we
deze doelgroep beter in beeld gekregen. De noodopvang
was in eerste instantie gericht op opvang en het voorzien in
basisbehoeften, maar niet op begeleiding. We zagen echter
dat er ook bij deze mensen behoefte was aan stabilisatie,
gezien worden en hoop voor de toekomst.” vertelt Laura.
“We hebben hierin als organisatie gekeken naar oplossingen. Een van die oplossingen was het alvast begeleiden
van deze cliënten door Begeleiding Thuis. Zo konden we
samen met de cliënt bijvoorbeeld op zoek naar woonruimte
en keken we samen met hen naar wat zij nodig hadden.”

ECHT EEN VERSCHIL MAKEN
Reden voor SMO om Begeleiding Thuis opnieuw vorm te
geven. Laura: “Waar wij echt een verschil kunnen maken, is bij
mensen met complexe problematiek. Daar zijn we altijd goed

in geweest en daarop gaan we ook meer de focus leggen.
Binnenkort komen er sociale wijkteams van de gemeente
en die kunnen zorg dragen voor mensen met lichte problematiek.” Dat betekent voor de woonondersteuners van SMO:
meer tijd voor de cliënten die het echt nodig hebben en meer
diepgang in de begeleiding, voor meer resultaat. "En we
gaan onregelmatig werken, zodat mensen ook ’s avonds en
in het weekend op onze woonondersteuners kunnen terugvallen als dat nodig is.” De verwachting is dat de behoefte
aan ambulante begeleiding
in de toekomst verder groeit.
Met de focus op ondersteuning met meerwaarde is SMO
daarop voorbereid.

Maaike (woonondersteuner)
met cliënt
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CIJFERS 2020
HOEVEEL MENSEN HEBBEN WE GEHOLPEN?
306

Aantal aanmeldingen
Aantal intakes

269

Afwijzingen na intake

20%

87

98,9%

144

116,2%

klanten

bezetting

Huize d’n Herd

Aantal risicoscreenings

klanten

22

bezetting

De Koning

Aantal succesvolle
doorplaatsingen vanuit RS

6 bedden
kwartaal 1

11

72,7%

25 bedden

kwartaal 2-4

bezetting

Noodopvang

Cliënten op wachtlijst
eind 2020

35

200
klanten

Uitstroom wordt bemoeilijkt door het
beperkt aantal beschikbare woningen

Begeleiding thuis

301

Dagbesteding

992

CENTRALE INTAKE
St. Hubertusstraat 2 | 5701 TC HELMOND
0492 50 43 90 | centrale-intake@smo-helmond.nl

pashouders
Super Sociaal

WAT VINDEN ONZE CLIËNTEN?

7,5

7,7

Het contact met
onze medewerkers
geven zij een 7,7

WAT GAAT GOED?
• Veiligheid die de cliënt bij ons ervaart
• Geboden hulp aan kinderen binnen De Koning
• Bejegening van de cliënt
• De mate waarin tijd wordt genomen voor de cliënt
• De mate waarin de cliënt zich serieus genomen
voelt
WAAR GAAN WE AAN WERKEN?
• Privacy in de voorziening
• Inspraak van de cliënt in zijn/haar traject
• De mate waarin men zich toegerust voelt met
onze hulp

BETROKKEN MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS
132 in loondienst (90fte) • 5 niet in loondienst • 43 vrijwilligers

77% vrouw

LEEFTIJDSOPBOUW MEDEWERKERS

tot 30 jaar

30 tot 45 jaar 41,7%

< 30
> 45

boven 45 jaar 42,4%

16

23% man

OPLEIDINGSNIVEAU

PRISMO SEPT 2021

30-45

HBO 30%
MBO 40%
LBO 28%

OPVANG
De Koning
Brevierpad 2 | 5709 AD Helmond
0492 47 23 50 | info@smo-helmond.nl
Huize d’n Herd
Bindersestraat 2 | 5701 SZ Helmond
0492 53 67 78 | info@smo-helmond.nl
Noodopvang
Bindersestraat 2 | 5701 SZ Helmond
0492 53 67 78 | info@smo-helmond.nl
DAGBESTEDING
Jobfactory
Engelseweg 127 | 5705 AC Helmond
0492 57 47 98 | info@jobfactory.nl
www.jobfactory.nl
De Bundertjes
Bosselaan 2 | 5702 NV Helmond
0492 526280 | info@bundertjes.nl
www.debundertjes.nl

WO 2%

15,9%

Oplage: 1000
Redactie: Simone van Veldhoven
Tekst: Patricia van Laerhoven
Foto’s: Saskia Moerman
Vormgeving en druk: TGO Uden
CENTRAAL BUREAU
Postbus 242 | 5700 AE Helmond
St. Hubertusstraat 2 | 5701 TC HELMOND
0492 52 50 98 | info@smo-helmond.nl

klanten

Onze cliënten
geven onze
ondersteuning
gemiddeld een 7,5

Prismo is een uitgave van Stichting
Maatschappelijke Opvang Helmond e.o.

WO
LBO
MBO

HBO

BEGELEIDING THUIS
St. Hubertusstraat 2 | 5701 TC Helmond
0492 52 95 01 | info@smo-helmond.nl
BOODSCHAPPEN
Super Sociaal
Engelseweg 127 | 5705 AC Helmond
0492 55 28 76 | info@supersociaal.nl
www.supersociaal.nl

