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2021 lijkt op het eerste
gezicht misschien een
verloren jaar. Een situatie waarin het lastig is
om onze kernwaarden:
betrokkenheid, aandacht
en kracht, tot uiting te
brengen. Maar natuurlijk
– je kent ons – hebben we al onze creativiteit ingezet om het maximale eruit te halen en dat is gelukt.
We hebben stappen gezet om de kracht van mensen, of het nu cliënten, deelnemers of medewerkers
zijn, op te sporen en nog beter te benutten. In dit
jaarverslag laten we je graag zien hoe we dat hebben gedaan.
Wij hebben de overtuiging dat het voor ieder mens
het beste is om je leven zodanig op orde te hebben,
dat je zelf bepaalt waar je woont, hoe je rondkomt
en wat je doet. In deze tijden is dat een ingewikkelde opgave en de vele crisissen om ons heen maken
het er niet eenvoudiger op. Toch blijven wij ons sterk
maken voor een dak boven het hoofd voor iedereen,
zo zelfstandig mogelijk, met mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen met hoop en perspectief. Dat
doen we zeker niet alleen, we vinden steeds meer
partners en vrienden die in hetzelfde geloven als
wij, waardoor het ons nog beter lukt onze opdracht
te vervullen: de wereld van dak- en thuislozen mooier maken.
Kitty de Laat
directeur-bestuurder

3

OVER SMO
SMO biedt opvang en ontwikkeling aan mensen in een kwetsbare positie, die door persoonlijke of maatschappelijke omstandigheden en problemen (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandige aan de samenleving deel te nemen.
SMO biedt 24-uursopvang, ambulante begeleiding, (arbeidsmatige) dagbesteding, armoedebestrijding en begeleiding thuis.
Aanvullende individuele zorg op maat bieden we in de vorm van beschermd wonen, begeleiding individueel en begeleiding
groep vanuit de Wmo en Wlz. Ons werkgebied is de regio Helmond (met ca. 225.979 inwoners). We werken in de gemeenten
Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek en in Mierlo.

‘t Kwartier
In ‘t Kwartier zijn de
kantoren van de facilitaire dienst, de HR-afdeling, financiën en
alle andere ondersteunende diensten. Het is
de thuisbasis van het
team Begeleiding Thuis
en de Centrale Intake.

De Bundertjes
De Bundertjes is in Helmond
een begrip. Deze zorgtuinderij
ligt in een prachtig groen gebied
tussen het Helmonds kanaal en
het riviertje de Gulden AA.
Er is van alles te doen.
Groenten oogsten, hout hakken, dieren verzorgen, onkruid
wieden en nog veel meer. Écht werk, in een
veilige omgeving en met begeleiding. Er is
ook een terras en een winkel, waar we verse
producten verkopen, recht van het land.

D’n Herd
In Huize d’n Herd bieden we
opvang en begeleiding aan
volwassenen die dak-en
thuisloos zijn en voor wie
het (tijdelijk) niet mogelijk is
om zelfstandig(er) te wonen.
Op deze locatie is ook
de noodopvang, voor
mensen die kortdurend
opvang nodig hebben. Dankzij deze
noodopvang hoeven deze mensen niet
op straat te slapen.
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De Jobfactory
Bij de Jobfactory bieden we
écht werk, met
begeleiding en
op ieders eigen
tempo. Er is een
timmerwerkplaats, creatieve werkplaats, productie-afdeling en keuken. We kijken
naar talenten en wensen van mensen
en sluiten daarbij aan met een zinvolle dagbesteding. Hier wordt ook
gewerkt aan producten van ons eigen
sociale meubelmerk Skôn.

Super Sociaal
Mensen die moeten
rondkomen van
een zeer klein
budget kunnen
hun boodschappen doen bij onze
Super Sociaal. De prijzen zijn
hier een stuk lager dan in een
gewone supermarkt.

Begeleiding Thuis
Gezinnen of alleenstaanden
die hulp nodig hebben bij het
zelfstandig wonen, krijgen die
hulp van ons team Begeleiding Thuis. Zij komen zo vaak
als dat nodig is bij de mensen
thuis om hen te helpen een
stabiele woonsituatie te creëren van
waaruit ze zo zelfstandig mogelijk
kunnen leven.

De Koning
In De Koning bieden
we een veilige plek
aan mensen die (met
spoed) onderdak en
begeleiding nodig
hebben. Bijvoorbeeld
als ze thuis niet meer
veilig zijn, op straat komen te
staan of niet goed zelfstandig
kunnen wonen door een verstandelijke beperking of psychische
problemen. Mensen wonen hier
zo kort als mogelijk en zo lang als
nodig. Sommige mensen wonen
langdurig op De Koning.
Op deze locatie wonen jongeren,
een-of twee-oudergezinnen,
mensen met een verstandelijke
beperking en mensen met psychische problematiek.
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2021 IN CIJFERS

100%

bezetting
Noodopvang
Super Sociaal

bezetting

1136 pashouders
Huize d’n Herd

289 aanmeldingen

259 intakes

95 mensen

22 risicoscreenings
Dagbesteding

291 mensen
De Koning

9 succesvolle doorplaatsingen

Er zijn over het gehele jaar

langere wachtlijsten t.o.v. 2020
Dit heeft te maken met een lager
percentage afwijzingen na intakes,en
de vertraagde doorstroom naar een
(passende) woning of vervolgplek.

17% afwijzingen
na intake

vanuit risicoscreenings

15,2%

30 tot 45 jaar 39,2

%

boven 45 jaar 45,6%
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bezetting

LEEFTIJD MEDEWERKERS
tot 30 jaar

78,4% vrouw

109,6%

224 mensen

Er zijn t.o.v. 2020 meer screenings geweest met codering groen. Deze mensen
konden snel terugkeren naar de eigen
woning of een plek binnen hun netwerk.

BETROKKEN MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

156 mensen

Begeleiding Thuis

21,6% man

juni

9,4 %

juli

81,7 %

augustus

83,9 %

september

82,8 %

oktober

93,0 %

november

83,3 %

december

89,8 %

Door corona hebben we tot juni een
tijdelijke opvanglocatie gehad in
De Braak en later De Kamenij.
In juni gingen we terug naar
de bestaande noodopvang van
zes plekken in Huize d’n Herd.

OPLEIDINGSNIVEAU MEDEWERKERS
< 30

> 45
30-45

WO 2,3%

WO

HBO 32,3%
MBO 47,7%

HBO
MBO

17,7%

7

CORONA IN 2021
Eerste vaccinatie van de bewoners
van Huize d’n Herd en De Koning
met Wlz-indicatie.
Januari

Februari

Maart

Grote corona-uitbraak in tijdelijke opvang De Kamenij.
Sluiting Super Sociaal gedurende één week,
vanwege te weinig personeel als gevolg van corona.

Outdoorconcert voor de bewoners en
medewerkers van Huize d’n Herd.
Vaccinatie van de mensen die verblijven
bij De Kamenij en de noopdopvang.
April

Mei

Juni

Sluiting van
tijdelijke opvang
in De Kamenij.
Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Tweede vaccinatie van de bewoners
van Huize d’n Herd en De Koning
met Wlz-indicatie.

Extra handen tijdens de coronacrisis
Tanja, ondersteuner Begeleiding thuis
“In september 2021 kwam ik – na wat omwegen – bij SMO terecht. Ik liet de mensen weten dat ik er voor hen was. Voor
een boodschapje, een kopje koffie en een
praatje, een stukje wandelen. Dat leverde
mooie, bijzondere ontmoetingen op. Ik
zat eindelijk op mijn plek! Daarom wilde ik
ook graag bij SMO blijven. Op dit moment
ondersteun ik de woonondersteuners bij
SMO. Dat is een pilotfunctie, die is ontstaan doordat de woonondersteuners
tijd tekort komen. Het is heel gevarieerd
werk: ik bied praktische hulp, maar ook
een luisterend oor of gezelschap tijdens
een wandeling. Ik vind dit geweldig: er
zijn voor mensen en wat luchtigheid, humor en gezelligheid brengen in het leven
dat soms best zwaar is. Dit past bij mij.
Ik merk nu pas echt: als je de juiste baan
hebt, is niks je te veel.
8

Tijdens de coronacrisis konden veel zorg- en hulpverleners wel wat extra handen gebruiken. Ook SMO. Via Extra handen voor de Zorg, een crisisinitiatief dat is ontstaan om te verbinden aan mensen die (tijdelijk)
wilden helpen in de zorg, hebben wij verschillende extra handen mogen
verwelkomen. Zij verlichtten de lasten voor onze medewerkers, ondersteunden de mensen die wij helpen én zij haalden zelf veel voldoening
uit hun werk.

Yvet, groepsleider
“Toen mijn sportstudio tijdens de lockdown dicht was, werd ik een beetje gek
van het thuis zitten. Ik kon begin 2021
bij SMO aan de slag, om medewerkers
te ondersteunen en aandacht te geven
aan bewoners die door de lockdown
geen kant op konden. Al snel kwam ik
erachter dat ik dit werk wel echt heel
leuk vond. Toen ik ook een paar maanden ingezet werd bij de noodopvang in
De Kamenij, dacht ik helemaal: ‘Wow, dit
vind ik echt super dankbaar werk.’ Nu
werk ik vanuit de Flexpool van SMO als
groepsleider bij De Koning en Huize d’n
Herd. Ik combineer mijn werkzaamheden voor de sportschool en SMO en dat
gaat prima, ook vanwege de wisselende
werktijden. Ik zie hier een stukje van de
maatschappij dat veel mensen niet zien
en het is mooi om hier te werken, met en
voor mensen.”
9

“IK LEG
VERBINDINGEN
DOOR PARTNERS
TE ZOEKEN BIJ DE
THEMA’S DIE ONS
BEZIGHOUDEN.”

SABRINA:

SAMENWERKEN: 1 PLUS 1 WORDT 3
Bij SMO zijn we ambitieus: we willen veel bereiken en echt ondersteuning met meerwaarde bieden. Daarom denken
we goed na over onze doelstellingen en strategie. En over wat en wie we daarbij nodig hebben. Sabrina heeft er in
2021 haar werk van gemaakt om de juiste partners te vinden bij de doelen die we nastreven. Zij heeft de passende
functienaam manager externe relaties gekregen.
Sabrina bouwt dus aan contact. Intern wordt ze ook
wel ‘de voelsprieten van SMO’ genoemd. We kijken altijd naar hoe onze stakeholders, de partijen die belang
hebben bij onze diensten, ons werk waarderen. Daarbij
kijken we ook naar wie of wat we nog missen om onze
ambities waar te maken. Vervolgens gaat Sabrina op
verkenning. “Alleen ga je misschien sneller, samen kom
je verder”, stelt ze. “Door bij de thema’s die ons bezighouden breed te zoeken naar partners in het werkveld
– en soms ook daarbuiten – leg ik verbindingen. Doelgericht. 1 plus 1 wordt dan 3.”

De voelsprieten van SMO
Een voorbeeld: SMO wil werken aan vernieuwende
dienstverlening op het terrein van wonen. Met dat uitgangspunt gaat Sabrina op pad om in contact te komen
met onder andere woningcorporaties die daarbij willen
aanhaken. Ze vindt altijd wel een weg om uiteindelijk
bij de juiste persoon uit te komen. “Ik ga op zoek naar
gemeenschappelijk belang. Dat leidt tot interessante
gesprekken met boeiende mensen over nieuwe ideeën
en initiatieven”, weet Sabrina inmiddels. Dat geeft haar
energie.

“ALLEEN GA JE MISSCHIEN
SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER”

10

Passend hulp bieden
Zo raakte Sabrina dieper in gesprek met woningcorporatie Goed Wonen in Gemert. “We merkten allebei dat de
weg naar hulp of ondersteuning voor mensen soms te
lang is. Door gericht samen te werken kunnen we dreigende problemen sneller signaleren en krijgen mensen
sneller de hulp die zij nodig hebben.” De samenwerking
is bedoeld om huurders uitzicht te bieden op een beter
bestaan en om probleemsituaties, zoals huisuitzetting, te voorkomen. Op dezelfde manier zoekt Sabrina
de verbinding met andere maatschappelijke organisaties in de regio. Er zijn niet veel welzijnsorganisaties
die een eigen manager externe relaties hebben, toch is
voor SMO nu al duidelijk dat het de moeite waard is om
te investeren in verbinding.

SAMENWERKING TUSSEN SMO EN GOED WONEN
IN GEMERT: “DE WERELD WORDT COMPLEXER, INGEWIKKELDER. INSTANTIES GAAN STEEDS MEER UIT VAN
GROTE ZELFWERKZAAMHEID VAN BURGERS. NIET ALLE
MENSEN KUNNEN DAT TEMPO VOLGEN. WE VINDEN HET
BELANGRIJK DAT IEDEREEN MEE KAN DOEN IN DE MAATSCHAPPIJ. ZELFSTANDIG WONEN IS DAAR ONDERDEEL
VAN”, ALDUS HANS VEDDER, DIRECTEUR-BESTUURDER
BIJ GOED WONEN GEMERT.
HET IS ERG BELANGRIJK DAT ER VOOR IEDEREEN PLEK IS
IN DE WIJK. EN DAT MENSEN DIE DAT NODIG HEBBEN SNEL
EN OP DE JUISTE MANIER GEHOLPEN WORDEN.
11

VERHUIZING VANUIT HUIZE D’N HERD
Het gebouw van Huize d’n Herd aan de Bindersestraat maakt plaats voor een nieuw gebouw met meer opvangplaatsen,
betere individuele voorzieningen en faciliteiten voor ondersteuning op maat. Afgelopen december verhuisden de
bewoners daarom naar een tijdelijke woonlocatie. De meesten naar Studio 5701, een woongebouw met studio’s van
Woonpartners. Een groepje van acht mensen verhuisde naar De Baroniehof, waar SMO hen ondersteuning biedt in
een woonvoorziening die we huren van GGZ Oost Brabant. Het was een heel avontuur.

Al lang voordat SMO op 1 oktober 2021 de sleutel zou
krijgen van Studio 5701, startte Annelies – die pas net
bij SMO was begonnen als vervangend staffunctionaris
Facilitair – met de voorbereidingen voor de verhuizing.
“Met de beheerder en facilitair coördinator van Huize
d’n Herd en Karin, teamleider bij Huize d’n Herd, ben ik
gaan onderzoeken wat we daar nodig hadden, wat er al
was en wat er nog aangepast moest worden.” Zo was
er behoefte aan een brandmeldinstallatie. Ook moesten enkele studio’s geschikt gemaakt worden voor
dubbele bewoning. En omdat een paar studio’s al even
leegstonden, was een legionellacontrole nodig. Daarbij
werd inderdaad legionella aangetroffen.

Studio’s om trots op te zijn
Annelies: “De geplande verhuizing op 7 december kon
uiteindelijk net gehaald worden.” Dat was mede dankzij
de inzet van eigen medewerkers van het Centraal Bureau, die op het laatste moment hebben geholpen met
het schoonmaken van alle ruimtes, nadat de bouwlieden vertrokken waren. “En bij de verhuizing zelf hielpen ook bewoners met sjouwen.” Vanuit Huize d’n Herd
verhuisden 50 mensen naar de studio’s. De nieuwe
bewoners zijn trots. Karin: “Ze hebben hier een ruime
woonslaapkamer, een eigen keukenblok en een eigen

Scan de QR code
om het filmpje van de
verhuisdag te bekijken!
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badkamer, net zoals ze straks in de nieuwbouw hebben.” Sommige dingen zijn hier iets anders geregeld.
Annelies: “We missen een linnenkamer, de was moeten
we uitbesteden. Er is geen gezamenlijke woonkamer
en geen gezamenlijke keuken.” De koks van Huize d’n
Herd verhuisden naar de keuken van de Jobfactory, die
daarom ook een stuk groter moest worden. Een deel
van de bewoners kan zelf koken. Voor de rest van de
bewoners wordt elke dag gekookt en worden de warme maaltijden op locatie bezorgd. Begeleiders maken
intussen wel gebruik van de mogelijkheid om met bewoners stappen te zetten naar meer zelfstandigheid.

“IK VOND HET SPANNEND OM TE
VERHUIZEN, MAAR IK BEN NU BLIJ.”
Kenneth: “Ik vond het spannend om te verhuizen, maar
ik ben nu blij. Ik heb een mooie, schone kamer met eigen douche en wc. Mijn keukentje gebruik ik nog niet,
dat wil ik wel gaan doen. Ik mis de gemeenschappelijke
ruimte, daarom is het fijn dat we hier makkelijk bij elkaar op bezoek kunnen gaan. Waarschijnlijk vind ik het
straks weer spannend om te verhuizen. Ik ben wel heel
benieuwd hoe het nieuwe gebouw eruitziet en of het
net zo luxe is.”
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Gezellige huiselijkheid
Acht mensen verhuisden naar De Baroniehof, waar
SMO één vleugel voor kleinschalig wonen huurt. De bewoners hebben een eigen kamer en de vleugel heeft
een gezamenlijke woon- en eetkamer en twee gedeelde badkamers en wc’s. “Het is er heel huiselijk”, vindt

“DE OMGEVING IS HIER MOOI, HET IS VEEL
RUSTIGER DAN IN HET CENTRUM EN WE ZIJN
HIER MET MINDER MENSEN BIJ ELKAAR. “

le. We kunnen in de gemeenschappelijke ruimte van
alles samen doen, en ons ook terugtrekken in onze eigen kamer. Voorlopig woon ik hier prima, al kijk ik ook
uit naar het nieuwe gebouw. Daar hebben we weer gemeenschappelijke ruimtes én meer zelfstandigheid in
onze eigen ruimte.”
De tijdelijke locaties geven de mogelijkheid om nu al
meer mensen te huisvesten dan voorheen. Inmiddels
wonen er 54 mensen in Studio 5701 en er kunnen tot 58
mensen gehuisvest worden. Dat is mooi, want de behoefte aan opvangplaatsen groeit en daar houden we
ook in de nieuwbouw rekening mee. Naar verwachting
is de nieuwbouw eind 2023 klaar.

DUIDELIJKHEID, STABILITEIT EN RUST VOOR BEWONERS
Veel mensen die bij SMO verblijven, hebben intensieve zorg in de nabijheid nodig. Niet voor even, maar hun leven
lang. De gemeente regelde die zorg tot 2021 via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Sinds 1 januari 2021
valt deze zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij SMO voldoen inmiddels ongeveer 75 mensen aan de toelatingscriteria voor de Wlz. Dat scheelt een hoop gedoe en biedt veel duidelijkheid.
Theo, bijna 61 jaar, verhuisde begin 2021 van Huize d’n
Herd naar een appartement met een eigen keukenblok
en sanitair in De Koning. Het gaat goed met hem, sinds
hij in een kliniek met succes zijn verslavingen heeft
overwonnen. “Ik ben 2 jaar geleden teruggekomen bij
SMO en sindsdien heb ik niks meer gebruikt”, vertelt
Theo. Vandaar ook dat Theo de stap kon maken naar
meer zelfstandigheid. Toch moest hij tot voor kort
steeds opnieuw aantonen dat het ‘slecht genoeg’ met
hem ging om in aanmerking te komen voor de zorg die
hij wel degelijk nog nodig heeft. “Niet alleen niet erg
efficiënt”, vindt Mieke, staffunctionaris Wmo & Wlz bij
SMO, “maar ook allesbehalve motiverend voor onze bewoners.”

“HET IS GEREGELD. ALS IK HULP
NODIG HEB OF ERGENS MEE ZIT, WEET
IK WAAR IK TERECHT KAN.
HET GAAT NU GOED, MAAR HET IS FIJN
TE WETEN DAT IK VOOR ALTIJD EEN
VANGNET HEB.”
eindstation bereikt hebben”, benadrukt Sabine, trajectbegeleider. “Ze kunnen zich nog steeds ontwikkelen. Theo heeft bijvoorbeeld de wens om helemaal zelfstandig te gaan wonen. Dat kan. En de zorg hoeft dan

Geen eindstation
Karin. “In overleg met het team heb ik gezocht naar bewoners die hier op hun plaats zouden zijn. Uiteindelijk
kwamen we uit op een groep van acht mannen die al
wat ouder zijn en die al een tijdje in Huize d’n Herd wonen: zij zagen De Baroniehof wel zitten en hebben het
nu heel gezellig.”
Hans: “De omgeving is hier mooi, het is veel rustiger
dan in het centrum van de stad en we zijn hier met minder mensen bij elkaar. Overdag werk ik, ’s avonds eten
we gezellig met de kleine groep mensen bij elkaar en
twee keer per week komen er maaltijden van Ratatouil-
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Mieke is dan ook blij dat het landelijke Centrum Indicatiecentrum Zorg de opdracht kreeg om in kaart te
brengen voor wie de Wlz van toepassing is. De trajectbegeleiders hebben er – soms met hulp van externe
deskundigen – heel hard aan gewerkt om alle diagnoses opnieuw tegen het licht te houden, om zo alles op
orde te krijgen voor een juiste indicatie. Het resultaat:
een levenslange indicatie voor de Wlz voor vrijwel alle
bewoners in Huize d’n Herd, een aantal bewoners in
De Koning en een aantal mensen die begeleiding thuis
krijgen. “Levenslang betekent niet dat die mensen hun

15

SUPER SOCIAAL BEWEEGT MEE
niet op te houden. Sterker nog, als Theo in een andere
gemeente gaat wonen, is hij ook daar verzekerd van
de juiste hulp. De Wlz is namelijk niet gemeente-gebonden, zoals de Wmo wel is.”

Nadruk op wat wél kan
Toegang tot de Wlz betekent kortom de zekerheid
dat samenhangende zorg voor de lange termijn is
geregeld. “Een groot voordeel is dat de zorg op of af
te schalen is, afhankelijk van de persoonlijke situatie van iemand”, vertelt Mieke. “De indicatie helpt om
doelgerichter ondersteuning te bieden, zonder dat
steeds opnieuw onderzoek nodig is. Daardoor kunnen
we nadruk leggen op wat wél kan.” Voor Theo betekent het veel dat hij nu voor altijd een vangnet heeft.
“Het is geregeld. Als ik hulp nodig heb of ergens mee
zit, weet ik waar ik terecht kan. Ik heb niet veel meer,
maar wel een thuis. En sinds 2 jaar een vaste vriendin.” Die vriendin helpt Theo met veel dingen, en als
zij niet kan helpen, is er altijd wel iemand van SMO die
dat wel kan. “Ik ben niet alleen”, concludeert hij. “En
hoewel mijn leven helemaal anders is dan toen ik nog
in het buitenland werkte en zelfs eigen casino’s had,
ben ik nu veel gelukkiger.”
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Als er in 2021 iets bepalend was voor de ontwikkelingen van Super Sociaal, dan was het wel corona. Opnieuw, want
ook in 2020 drukte de pandemie een behoorlijke stempel op de dienstverlening van onze supermarkt. Dat uitte zich
vooral in een stijging van het aantal pashouders: waren dat er eind 2019 nog ongeveer 800, eind 2021 waren het
er meer dan 1100. Goed voor zo’n 2500 personen. En het aantal mensen voor wie boodschappen doen voor minder
geld écht helpt, blijft groeien. In 2022 tot wel 1500 pashouders, is de verwachting.
Volgens Wim, bedrijfsleider bij Super Sociaal, is het
aantal klanten dat Super Sociaal bezoekt nog maar het
topje van de ijsberg: “Steeds meer mensen vallen binnen onze doelgroep. De gemeente verstuurt jaarlijks
5000 inkomensverklaringen waarmee mensen in aanmerking komen voor boodschappen met korting.”

Verbouwingsplannen
Om iedereen ook in de toekomst goed te blijven bedienen, is het nodig om de winkel aan te passen aan de
verwachte groei. “We hebben het dan vooral over uitbreiding van het assortiment, extra koelruimte en een
extra kassa”, somt Wim op. “Daarnaast is er behoefte

“STEEDS MEER MENSEN VALLEN
BINNEN ONZE DOELGROEP”
aan een spreekkamer waar mensen met meer privacy
een gesprek kunnen voeren. Bijvoorbeeld met Tess,
de ervaringsdeskundige van SaldoPlus.” De verbouwingsplannen liggen klaar. Samen met de gemeente
denkt Wim daarnaast na over de toekomst. “We hebben
elkaar nodig”, benadrukt hij. “Door de inflatie komen
steeds meer mensen in de problemen. Met de getallen waarmee we nu rekenen, zien we misschien al een
groep mensen over het hoofd. Daarom is het belangrijk
om bijvoorbeeld de grenzen voor toelating in de gaten te houden.”

Stappen naar gezond eten en leven
Wim maakt zich zorgen over de klanten van Super Sociaal: “Het leven
wordt duurder en duurder en de minima krijgen de hardste klappen. Zij
hebben vaak geen keuze om ergens
op te bezuinigen, want ze hebben al
overal op bezuinigd.” Om die mensen
te motiveren om toch verantwoord
boodschappen te blijven doen en – letterlijk – in beweging te blijven, is af-
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“MAKKELIJK, GEZOND EN
BETAALBAAR: DAT IS WAT
WE WILLEN BIEDEN.”

gelopen jaar het Fitcoins-spaarprogramma gestart. Al
128 klanten van Super Sociaal tellen de stappen die ze
zetten in een app. Voor iedere 1000 stappen krijgen ze
een Fitcoin. Fitcoins zijn in te wisselen voor gezonde
voeding, sportkleding en –accessoires, sportlessen en
wandelactiviteiten. Verschillende lokale ondernemers
en organisaties sponsoren het programma.

Betaalbare versmaaltijden van Ratatouille
Wat ook bijdraagt aan gezonder leven, zijn de versmaaltijden van Ratatouille, die onze mensen in de keuken van
de Jobfactory bereiden. Per week worden er daarvan
ongeveer 35 verkocht bij Super Sociaal. Vier dagen in
de week, zolang de voorraad strekt. Een eenpersoonsmaaltijd kost €3,10. De maaltijden zijn gevarieerd, met
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vlees en vis. Sinds kort zijn er vegetarische maaltijden
op proef. Kim, werkbegeleider afdeling Keuken & Ratatouille: “Met deze maaltijden maken we heel gericht
gebruik van de keuken in Jobfactory. Beter dan voorheen, toen het restaurant ‘s avonds geopend was, als
onze eigen mensen niet aan het werk waren. Met de
versmaaltijden leggen we verbanden binnen heel SMO:
het zijn onze eigen mensen die de maaltijden maken,
en sommige van hen doen ook boodschappen bij Super
Sociaal. Wij kopen zelf in bij Super Sociaal en als er bij
De Bundertjes groenten overblijven, verwerken wij die
in onze maaltijden.” De reacties op de maaltijden zijn
positief en ook Kim ziet de vraag toenemen. “We bewegen mee met de vraag en kunnen opschalen als het
nodig is.” Volgens Wim voegen de maaltijden echt iets
toe aan de dienstverlening van Super Sociaal: “Makkelijk, gezond en betaalbaar: dat is wat we willen bieden.”

De blik vooruit
Wim is blij met de 26 vaste vrijwilligers die gemiddeld
tussen de 5 en 20 uur per week werkzaamheden verrichten voor Super Sociaal, want zij zijn onmisbaar bij
het bedienen van de klanten. De ambitie van Super
Sociaal blijft om meer mensen met een minimum inkomen te bereiken, en beter vindbaar te zijn. Wim blijft
zich dan ook overminderd inzetten voor zoveel mogelijk zichtbaarheid in de de lokale media, ondernemend
Helmond en alle mogelijke andere kanalen.

DAT IS SKÔN EN DAT VOELT SKÔN
Tot voor kort werkten onze mensen bij Jobfactory vooral aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven. In 2021 leidde de mooie
samenwerking met SintLucas, de regionale vakschool voor creatief talent, en Stichting Kringloopwinkel Helmond tot een
compleet nieuwe, eigen en eigentijdse productlijn met de stevige Helmondse naam: Skôn. Het idee ontstond al veel
eerder: met de Lampbrador, een lamp die is doorontwikkeld door te kijken naar de mogelijkheden van de maker.
“Als duidelijk is waar iemand blij van wordt én waar diegene goed in is, is er altijd wel een product te bedenken
dat daarbij past”. Dit is de overtuiging van Meggy, vormgeefster Werk en Product bij Jobfactory. Daarom zocht
ze de samenwerking met SintLucas, waar studenten de
opdracht kregen vaardigheden en ideeën van de mensen van Jobfactory te vertalen naar een productontwerp. Het materiaal van de producten staat vast: hout
van gebruikte meubels van Stichting Kringloopwinkel
Helmond. Meggy: “Zo redden we tweedehands meubels
die niet verkocht worden van de verbrandingsoven en
hergebruiken we goede grondstoffen.”

iedere maker kan zijn of haar product ‘signeren’ met
een stempel met zijn of haar naam, geschreven in het
eigen handschrift.

Van betekenis voor makers
Donny houdt van de afwisseling: “Ik rijd heftruck, zorg
voor bevoorrading van materialen, help bij het zagen,
maak ook weleens een krukje. Ik kijk gewoon wat nodig is.” Henny werkt vrijwel altijd aan de krukjes met de

“DE PRODUCTLIJN WERKT VOOR
ONZE MENSEN, IN PLAATS VAN DAT
ZIJ VOOR DE PRODUCTIE WERKEN.”
Krachten herontdekken
“Met Skôn benutten we de krachten van onze mensen”, vervolgt Meggy. “Sterker nog: ze herontdekken
vaak hun eigen krachten. Zo werkt dit werk voor onze
mensen, in plaats van dat zij voor het werk werken. Het
maakt het leuker, motiverender voor de makers en die
zijn terecht trots op hun werk. Ze zetten er dan ook
graag hun naam op.” Dat bedoelt Meggy letterlijk, want

19

“WE HEBBEN HET NIET OVER
MENSEN MET AFSTAND TOT
DE ARBEIDSMARKT, WANT
DIT ÍS DE ARBEIDSMARKT.”

naam Draagkracht. “Ik weet wat ik moet doen en dat
doe ik met liefde”, vertelt hij. ”Iedere dag kom ik met
plezier naar mijn werk.” En dat is écht werk, benadrukt
Meggy: “We hebben het niet over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, want dit ís de arbeidsmarkt.
Onze producten blijven niet hangen op een niveau van
cadeautjes die mensen kopen vanuit een maatschappelijk bewustzijn; ze worden gekocht vanwege het design en de kwaliteit.” Dat alle producten te koop zijn
voor een kleine, eerlijke prijs, is mooi meegenomen:
daardoor ligt de aanschaf ervan ook voor de makers
zelf binnen het bereik.

Makers van betekenis
Het werk betekent veel voor zowel Henny als Donny:
door de luisterende oren die er altijd zijn, de afleiding
en de sociale contacten. Donny zou niet anders meer
willen en dat hoeft ook niet. Dankzij zijn Wlz-indicatie
is hij verzekerd van de zorg die hij nodig heeft en daar
hoort ook de begeleiding bij Jobfactory bij. Voor Henny
is de toekomst minder zeker: zijn Wmo-indicatie loopt
binnenkort af. Hij is op zoek naar een reguliere baan en
erg gemotiveerd, maar krijgt ondanks het grote personeelstekort steeds een afwijzing of helemaal geen
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reactie als hij solliciteert. Dat geeft hem het gevoel
dat hij wordt tegengewerkt, in plaats van geholpen. En
bij Jobfactory, waar hij op zijn plek zit, moet hij weg.
“Het is raar geregeld in Nederland”, vindt Meggy. “Onze
mensen zetten zich in voor mooie, duurzame producten, maar de maatschappij beoordeelt ze op hun ‘loonwaarde’. Hier laten ze zien dat ze heel waardevol zijn,
maar een loonwaardebepaling geeft ze het gevoel dat
ze moeten aantonen dat ze minder waard zijn dan een
ander.” Meggy maakt zich er dan ook hard voor om stigmatisering tegen te gaan. “Het is mijn droom om te bereiken dat het voor deze makers anders geregeld wordt
en om vooroordelen de wereld uit te helpen. Werken
bij Jobfactory is niet iets om je voor te schamen. Hier
werken juist de meest creatieve, grensverleggende en
filosofische pioniers.”
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NIEUWE AANPAK BEGELEIDING THUIS VOELT GOED
Woonondersteuners Dayana en Jessica in gesprek.
Dayana: Toen jij de switch maakte van activiteitenbegeleider bij De Koning naar woonondersteuner, werkten wij
al in wisselende diensten, toch? Hield dat je niet tegen?”
Jessica: Ik heb vooral gekeken naar waar mijn hart sneller van ging kloppen en één keer in de week een avond
werken en eens in de paar weken een weekend leek me
niet zo erg. Inmiddels vind ik het juist heel fijn. In het
weekend zijn de mensen veel relaxter. Dan zijn ze in voor
een wandeling of nemen ze de tijd voor een boodschap
bij de Action. Dan ontstaan de beste gesprekken en zie
of merk je wat er echt speelt.
Voor sommige collega’s was het lastig om niet meer in
een 9-tot-5-baan te werken. Als je jonge kinderen hebt,
is een vast rooster ook handiger. Maar ik herken wat
je zegt. Buiten kantooruren ervaren de mensen meer
rust.
Iemand zei dat hij dacht dat hij van alles zou moeten, als
ik in het weekend langs kwam. Maar toen ik vroeg of ik
doordeweeks dan wel dingen van hem verlangde, moest
hij toegeven dat dat ook niet zo was.
Klopt. We gaan veel meer uit van de eigen wensen van
mensen. Krachtwerk helpt daar heel goed bij.
Die eigen regie die we de mensen geven, daar gaan ze
heel goed op. Tijdens mijn consignatiedienst meldde
een vrouw zich laat op de avond; zij had te maken met
huiselijk geweld. In plaats van iets voor haar te regelen,
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“IK BEN TROTS OP HET
ENORM STERKE TEAM VAN
BEGELEIDING THUIS.”

heb ik eerst gevraagd of zij zelf mensen kende bij wie ze
terecht zou kunnen. Ze heeft op eigen kracht een veilige slaapplaats gevonden. Ik focus automatisch steeds
meer op het positieve. Deze manier van werken geeft mij
handvatten om te doen wat nodig is.
In mijn werk voor Housing First werkten we al veel op
die manier. Toch leer ik nu nog steeds. Toen iemand
een woning kreeg en meteen de schuldeisers op zijn
dak kwamen, had ik de neiging de man te ‘redden’ en
alles zo snel mogelijk op te lossen, terwijl hij daar nog
niet aan toe was. Ik zat in een sneltrein, hij in een stoptrein. Ik heb toen een teamkrachtbespreking ingezet.
Nu zitten we samen in een trein die met een passend
tempo ook echt wel zijn eindbestemming bereikt. Het
is fijn om in zo’n bespreking met collega’s te overleggen
en out of the box te denken, gebaseerd op de krachten
van iemand.
Zeker. Als activiteitenbegeleider was ik erg op mezelf.
Hier werk ik ook zelfstandig, maar weet ik dat ik op collega’s kan bouwen.
En dan de benadering. Vroeger hadden we het over
een begeleidingsplan, met dingen die nog niet goed
gingen. Nu maken we een krachteninventarisatie met
de dingen die iemand wél kan. Daar zijn mensen trots
op. Hetzelfde met het overleg. Eerst hadden we een
MDO, multidisciplinair overleg, bijvoorbeeld met een
wijkagent of Buurtzorg. Nu een teamkrachtbespreking, waar we de situatie van mensen niet bespreken

op basis van problemen en achtergrond, maar op basis
van mogelijkheden. Met de blik vooruit. Daar zien ook
steeds meer partners de meerwaarde van in. Het is fijn
dat we het vertrouwen van onze leidinggevende krijgen
om te doen wat goed is. We kunnen nu bijvoorbeeld ook

de no-shows registreren. Daardoor krijgen we beter zicht
op de situatie van mensen. De nieuwe manier van werken
geeft ons ruimte om te kijken naar de dingen die ertoe
doen en hoe we meerwaarde kunnen bieden. Ik ben trots
op het enorm sterke team van Begeleiding Thuis.
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WAT ZULLEN WE MISSEN AAN 2021?

D’n ‘oude’ Herd. Daar heb ik ruim 20 jaar gewerkt
en veel meegemaakt. De titel ‘coronabaan’! Dat klonk zó

virusachtig en ongezellig. De rust tijdens het van thuis uit werken,

maar ik ben nu wél weer blij met het gezellige contact met
collega’s. De momenten van rust om even 1-op-1 met iemand te gaan zitten. In ieder ge-

De diensten bij
De Braak, en later De Kamenij. Missen? Ik hoop

val níet de beperkingen voor bezoek of de mondkapjes!

dat we juist dingen weer loslaten, zoals de angst om te

leven. De dingen die ik zou missen, haal ik in 2022 terug, zoals het samen
creëren. Het was door corona best een sip jaar, dus ik mis weinig van 2021. Meubilair

uit het raam kunnen gooien: dat maakte niet
alleen Huize d’n Herd lekker leeg, maar ook
mijn hoofd. Ondanks mijn mooie nieuwe functie? Mijn lieve kindjes
bij de activiteitenbegeleiding in De Koning! Dat

we, door het werken op de
tijdelijke locaties, als collega’s van verschillende
afdelingen dichter bij elkaar zijn komen te staan. Dat is
eigenlijk iets wat we vast moeten houden. Ik ga het

helemáál niet missen om thuis te werken. Veel gezelliger om
mijn nieuwe collega’s ‘live’ te leren kennen!
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