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Het lastigste van deze tijd is misschien wel dat we zo
weinig zeker weten. We worden regelmatig afgeleid
en we leren steeds beter om in te springen op onverwachte ontwikkelingen en crisissituaties; dat hebben
we de afgelopen jaren goed kunnen laten zien en dat
is mooi.
Maar het is ook belangrijk om zicht te houden op de
‘normale’ wensen van de mensen waar we het voor
doen. Onze missie is en blijft tenslotte om de wereld
van dak- en thuislozen mooier te maken. Bescherming
en ondersteuning te bieden, zodat ze ruimte ervaren
om weer te dromen en te werken aan perspectief.
In dit jaarplan laten we in vogelvlucht zien wat we van
plan zijn. We hebben in 2020 en 2021 ontwikkelingen
in gang gezet die we in 2022 graag voortzetten en
we presenteren in het voorjaar onze doelen voor de
komende jaren.
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SMO kan dit niet alléén voor elkaar krijgen; daar
hebben we onze partners hard bij nodig. Dus graag tot
ziens!

Naam rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetadres
AGB code
Fiscaal nummer

Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond en omgeving
Sint Hubertusstraat 2
5701 TC
Helmond
0492-525098
S 410 881 85
info@smo-helmond.nl
www.smo-helmond.nl
73732901
8034.56.530

Te leveren functies

Kitty de Laat
Directeur-bestuurder

opvang

sociale activering

begeleiding thuis

beschermd wonen

verblijf WLZ

armoedebestrijding
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DE ORGANISATIE

Raad van Bestuur, directie en management
raad van toezicht

Raad van toezicht

Cliëntenraad

SMO kent een raad van toezichtmodel. De raad van
toezicht bestaat met ingang van 1 januari 2022 uit de
heer Karel Boonen (voorzitter), de heer Hans Brands,
mevrouw Marianne van Buul, mevrouw Mirjam Lamme
en mevrouw Thea van Riel. Mevrouw Daphne Evers is
trainee van de raad van toezicht.

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

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad wordt gevormd door vijf
medewerkers. Met ingang van februari is de
ondernemingsraad weer voltallig.

ondernemingsraad

directeur-bestuurder

cliëntenraad

Klachtencommissie
Cliënten van SMO kunnen een beroep doen op een
onafhankelijke, externe klachtencommissie. Deze
commissie bestaat uit leden die geen binding hebben
met SMO. Daarnaast kunnen cliënten terecht bij een
externe vertrouwenspersoon.

bestuurssecretariaat

manager Super Sociaal
medewerker kwaliteit
staffunctionaris
PR en communicatie
staffunctionaris HR

manager primair proces

manager externe relaties

centrale intake

teamleider
dagbesteding
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manager bedrijfsvoering

stafmedewerker facilitair

teamleider
begeleiding thuis

teamleider
De Koning

staffunctionaris beleid

assistent controller

teamleider
Huize d’n Herd
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MISSIE EN VISIE
Missie
Bij SMO staan we voor professionele ondersteuning
met meerwaarde voor mensen die hun leven (tijdelijk)
niet zelfstandig vorm en inhoud kunnen geven.
Met een combinatie van opvang, dagbesteding,
begeleiding thuis en armoedebestrijding werken we
aan een samenleving waaraan iedereen zijn eigen
waarde kan toevoegen. Vertrouwd, beschermd en met
perspectief.

Visie
Wij willen dat iedereen gezien wordt, mee kan doen
in de maatschappij en zich naar eigen vermogen kan
ontwikkelen. Zeker als iemand geen thuis, nauwelijks
budget, geen dak boven het hoofd of geen sociaal
netwerk heeft. Als er een crisissituatie is, organiseren
we opvang met spoed. We bieden mensen de ruimte
en instrumenten om zich – vanuit eigen kracht, talent
en passie – te versterken; minstens te stabiliseren,
liever nog hun leven weer op de rit te krijgen.
Zingeving en zinvolle tijdsbesteding zien we daarbij als
belangrijk middel. Van daaruit zetten mensen stappen
naar een waardig en zelfstandig bestaan. Soms kleine
stappen, soms zelfs een stapje terug, maar altijd met
het besef dat er perspectief is.

Respectvol
We werken vanuit een houding van respect en
gelijkwaardigheid. Met oog voor ieders eigenheid,
individuele kenmerken en leefwijze. We dringen
mensen niets op, al stellen we wel voorwaarden. Zo
kunnen mensen het beste uit zichzelf halen met wat
wij te bieden hebben.

Versterkend
We bedenken niet vóór iemand wat het beste is,
maar mét iemand. Wij geloven in de eigen kracht
van mensen. We stimuleren hen om vanuit die
kracht te werken aan het verbeteren van hun
toekomstperspectief en waar mogelijk het eigen
netwerk daarbij in te zetten.

Praktisch

Kernwaarden

Mensen kunnen op ons rekenen als ze gebruikmaken
van onze dienstverlening. We spreken hun taal en
kunnen ons inleven in hun situatie. Op basis van hun
behoefte bekijken we samen welke (combinatie van)
ondersteuning passend is en hoe wij daarin kunnen
faciliteren.

Onze missie en visie geven we vorm vanuit onze
kernwaarden, onze passie:

Samen

Positief
We geloven dat iedereen mogelijkheden heeft zich te
ontwikkelen: er is altijd perspectief. We zoeken samen
met de mensen die we ondersteunen naar kansen die
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ze kunnen benutten om grip op hun leven te krijgen.
Want kansen zijn er altijd, al zijn ze nog zo klein.

We zoeken de verbinding met partners als
zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties.
Met elkaar werken we aan preventie, opvang en
ontwikkeling. Afhankelijk van de situatie nemen wij
daarbij graag de regierol op ons.
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DOELEN 2022
We brengen een nieuw strategisch beleidsplan uit:
In 2022 presenteren wij ons strategische beleidsplan
over de jaren 2022-2025.
Belangrijke thema’s hierin zijn:
• Innovatie op het gebied van wonen
• Doorontwikkeling op het gebied van hoop- en
krachtgericht werken
• Samenwerken
• Cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid
• Positionering van SMO

We versterken ons partnerschap met andere
organisaties
In 2021 is, met het aanstellen van een manager
externe relaties, een extra stap gezet om onze
cliënten en het werk van SMO nog beter onder de
aandacht te brengen in de regio.

In 2022 zijn er een aantal projecten waarbij
partnerschap en samenwerking heel belangrijk zijn.
Zo blijven we betrokken bij de ontwikkeling van een
nieuwe 24-uurs voorziening voor mensen die tussen
wal en schip vallen. Ook onderzoeken we samen met
woningcorporaties de mogelijkheden van ‘gespikkeld’
wonen, en onderzoeken we de mogelijkheden om
samen met partners een aanbod te creëren op gebied
van forensische zorg.
Met de komst van Stichting Sociale Wijkteams
Helmond, slaat de gemeente Helmond een hele andere
weg in om de toegang naar hulp- en dienstverlening in
te richten. SMO wil op een prettige en constructieve
manier samenwerken met deze nieuwe partner, omdat
dat van groot belang is voor onze cliënten. Daarbij is
onze kennis en de specialistische begeleiding die wij
bieden een natuurlijk uitgangspunt.

We bouwen aan een mooi nieuw Huize d’n Herd en leren van onze tijdelijke locaties
In 2021 is de verhuizing van Huize d’n Herd naar de tijdelijke huisvesting in Studio 5701 en Baroniehof 195 een
feit geworden. Het gehele proces rondom de nieuwbouw van D’n Herd is gepaard gegaan met een intensieve
communicatie met omwonenden.
In 2022 zal communicatie met omwonenden van Huize d’n Herd, maar ook van Studio 5701 nog net zo belangrijk
zijn. Hierbij richten we ons vooral op tijdig informeren van belangrijke mijlpalen en ervoor zorgen dat we
bereikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen.
De bewoning van zowel Studio 5701 als Baroniehof 195 zullen ons in 2022 inzichten geven in kleinschalig wonen
(Baroniehof), maar ook in meer zelfstandig wonen. Deze inzichten nemen we vervolgens mee in ons beleid.
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DOELEN 2022
We beschrijven verschillende cliëntreizen
als basis van de organisatie

We breiden Super Sociaal uit
In de afgelopen jaren heeft Super Sociaal bewezen
zeer waardevol te zijn voor mensen die moeten
rondkomen van een minimum inkomen. Het bereik
is groot en uit onderzoek van de gemeente Helmond
blijkt dat er nog een flinke groei gemaakt kan worden.
Om klanten goed van dienst te kunnen blijven zijn is
het nodig om aanpassingen te doen aan de winkel.
Hierdoor kan een tweede kassa geplaatst worden en
kan er een extra koeling worden geplaatst.
Super Sociaal heeft ook een functie als het gaat om
het bieden van ondersteuning en het doorverwijzen
van mensen naar andere partners. Er is op dit moment
te weinig ruimte om dit in volledige privacy te doen.
Het creëren van een spreekkamer zorgt ervoor dat het
voeren van gesprekken beter mogelijk is.
In 2022 breiden we Super Sociaal op de huidige locatie
uit, waardoor de dienstverlening op alle vlakken
vooruit zal gaan.

Met de komst van Krachtwerk is er nog meer aandacht
gekomen voor de wijze waarop wij met onze cliënten
samenwerken om weer hoop en perspectief te
hebben. Dit werpt ook een nieuw licht op de reis die
mensen door onze organisatie maken.
In 2022 gaan we met cliënten en medewerkers in
gesprek over de verschillende reizen die binnen
SMO afgelegd worden. Wat gaat goed en wat kan
beter? We willen die cliëntreis zo laten verlopen dat
het vermogen om zelf te ontwikkelen en te groeien
optimaal wordt benut en gestimuleerd. De organisatie
moet hier zo ondersteunend als mogelijk aan
bijdragen.
Ook de informatie die cliënten van ons ontvangen,
bij de intake en daarna, heeft nog niet de toon en
inhoud die we passend en wenselijk vinden. Deze
communicatie wordt verbeterd, vanuit het motto ‘van
controle naar vertrouwen’.

We lanceren Skôn! als product van onze
werkplaatsen
De nieuwe productlijn Skôn wordt begin 2022
gelanceerd. Deze productlijn heeft altijd oog voor
verbinding van de markt met de maker van het
product. Het doel is om de verhalen achter de makers
op een mooie manier te laten zien. We bouwen een
samenwerking op met de kringloopwinkel voor
het basismateriaal en als verkooppunt voor de
producten die we ontwikkelen en breiden het aantal
verkooppunten verder uit.

We verankeren Krachtwerk
in de hele organisatie
Na de start van de implementatie van Krachtwerk in
2021, zal 2022 vooral in het teken staan de methodiek
nog beter te verankeren in de organisatie.
Krachtwerk biedt een visie op bejegening en groei die
volledig aansluit bij de visie van SMO en gaat uit van de
eigen kracht van cliënten en medewerkers.
Centraal staan: een op vertrouwen gebaseerde
werkrelatie, respect voor de autonomie van cliënten
en medewerkers.

oen we nog
meer, binnenshuis?
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Aantrekkelijk werkgeverschap

DOELEN 2022

We willen een aantrekkelijke organisatie zijn voor
mensen die een baan zoeken en mensen die bij ons
werken.
In 2022 besteden we extra aandacht aan de
kwaliteit van het contact tussen leidinggevenden
en medewerkers en tussen medewerkers
onderling. Zo ontstaat ruimte voor ieders talent en
ontwikkeling. Ook werken we aan een ondersteunende
gesprekkencyclus. De mogelijkheden, kracht, wensen
en behoeften van de medewerker staan centraal
en medewerkers hebben hier zelf regie over. Op die
manier sluiten we ook hier aan bij Krachtwerk én
wordt het tonen van eigenaarschap aangemoedigd.
De werkgever SMO wil medewerkers blijven boeien.
Ook vragen we mensen meer dan voorheen om hun
bijdrage te leveren aan de versteviging van onze
dienstverlening en het beleid van de organisatie. We

Bij Krachtwerk draait het om het eigen herstelproces
van cliënten. Het is hierbij belangrijk dat mensen
hun leven zoveel mogelijk in eigen hand hebben,
handelingscontrole hebben, in verbinding zijn met
anderen, een positieve identiteit en zelfvertrouwen
hebben, dat zij een zingevend bestaan leiden en
hoop en perspectief hebben op de toekomst. Herstel
kan groei en ontwikkeling impliceren, maar kan ook
stabilisering van de situatie inhouden. Primair gaat
het om het vinden van een optimale aansluiting tussen
de wensen en competenties van de cliënt en de
eigenschappen en eisen van de omgeving.
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zorgen ervoor dat mensen tijd en ruimte hebben om
hierin te investeren, door ieder team extra budget te
geven om waar nodig extra mankracht in te zetten.
Ook blijven we aandacht geven aan de werving van
nieuwe medewerkers; hoe kunnen we nieuwe mensen
binden aan onze mooie organisatie? We presenteren
ons vanuit onze kracht en zijn uitnodigend naar
iedereen die wil werken met onze mensen.
Betrokkenheid, aandacht en kracht zijn voor ons HR
beleid leidende begrippen. We onderzoeken welke
kanalen we het best kunnen benutten en hoe we de
kracht van SMO nog beter onder de aandacht kunnen
brengen.
Wanneer mensen SMO verlaten willen we graag weten
wat hun ervaringen waren en waar we ons nog kunnen
verbeteren. We vinden het belangrijk dat zij op een
prettige manier de organisatie kunnen verlaten.

We ronden de vernieuwing van het
kwaliteitsmanagementsysteem af
In 2021 is gestart met de inrichting van een nieuw
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Waar eerst
domeinen en doelen bepaald moesten worden,
werken we in 2022 verder aan de invulling van
meetinstrumenten en het opnieuw vaststellen van
belangrijke beleidsstukken.
De inrichting van het KMS gebeurt in samenwerking
en samenspraak met medewerkers en cliënten. Dit is
voor ons de enige logische manier om een systeem
te ontwikkelen dat volledig door SMO omarmd en
gedragen wordt.
Vervolgens wordt er in 2022 een keuze gemaakt voor
de best passende kwaliteitsnorm, waarna het proces
richting certificering in gang wordt gezet.
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DOELEN 2022

Administratieve processen
Ons interne proces wordt ondersteund door gegevens
die wij vastleggen in een digitaal systeem. De huidige
manier van werken is niet meer naar onze wens.
Het jaar 2022 staat daarom ook in het teken van het
optimaliseren van ons digitale administratieve proces.
We zorgen hierbij dat we gemakkelijker gegevens en
kengetallen kunnen genereren die we nodig hebben
om keuzes op te baseren.
Daarnaast zijn we aangesloten bij de inventarisatie
van de gehele organisatie op dit gebied en wordt een
gezamenlijk programma van eisen opgesteld. Op basis
daarvan wordt beslist op welke manier dit kan worden
ingericht.

Financiën
Zoals eerder in dit jaarplan aangegeven brengen
we in 2022 een nieuw strategisch beleidsplan uit.

Vanzelfsprekend zullen we nog niet voor alle ambities
en doelen kosten maken in 2022. Op het moment van
schrijven weten we nog onvoldoende welke kosten en
opbrengsten met onze ambities gepaard gaan. Maar
we willen wel ruimte creëren om ook al in 2022 te
kunnen ontwikkelen en innoveren. Hiervoor hebben
we in de begroting een bedrag opgenomen dat we het
komend jaar gaan inzetten voor verbetering van de zorg
(cliëntreis) en ten behoeve van innovaties en kansen die
zich voordoen en die passen bij de gestelde ambities.
Deze reservering veroorzaakt een tekort op de reguliere
exploitatiebegroting. De verwachting is dat deze kosten
niet structureel voor een tekort gaan zorgen.
Het totale tekort komt uit op ruim €75.000,- . De
financiële reserves van SMO zijn voldoende groot om
dit te kunnen dekken. De verwachte solvabiliteit zal
hiermee dalen van 16 % naar 15 % (norm: optimaal
15 % of hoger, minimaal 10 %).

Vakmanschap
De implementatie van Krachtwerk en het vergroten van
eigenaarschap onder de medewerkers zijn de belangrijke
speerpunten geweest van het voorgaande jaar. Daar willen we in
2022 op voortborduren.
Het scholingsplan wordt hierop afgestemd. Daarbij leggen we meer
focus op de talenten van medewerkers. We willen weten wat ze
motiveert, hoe ze zich kunnen blijven ontwikkelen en op welke plek
zij het beste tot hun recht komen binnen de mogelijkheden van de
organisatie.
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Communicatie / PR
SMO heeft een frisse nieuwe huisstijl en website.
In 2022 wordt het gebruik van de nieuwe huisstijl
doorgetrokken in alle communicatiemiddelen,
waardoor de uitstraling past bij onze visie.
Er is een Social Media team samengesteld van
medewerkers van verschillende locaties van SMO.
In 2022 gaan we ons ook op Social Media meer
richten op zichtbaarheid en de verbinding met onze
omgeving. We vertellen verhalen van de mensen die
wonen én werken bij SMO. Daarmee dragen we bij aan
verbetering van de positionering binnen Helmond en
de Peelregio en aan vermindering van stigmatisering
van mensen die dakloos zijn.
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