
LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT met financieel-economisch profiel 

Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond en Peelregio (SMO) 

 

Missie en visie 

Wij, SMO Helmond e.o., staan voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en 

ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. 

Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. 

Wij willen onze maatschappelijke functie uitoefenen met respect voor cliënten, hun individuele 

kenmerken, (on)mogelijkheden en hun omgeving.  

 

SMO werkt op professionele wijze aan het voorkomen van dakloosheid (preventie). We bieden 

onderdak en begeleiding aan mensen die daar behoefte aan hebben en we begeleiden ze 

zodat ze zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast bieden we een zinvolle (arbeidsmatige) 

dagbesteding, bijvoorbeeld in onze Jobfactory en de Bundertjes. En we dragen bij aan 

armoedebestrijding, door de supermarkt voor minima (Super Sociaal)  

 

De inzet van Stichting Maatschappelijke Opvang is erop gericht om: 

- Dakloosheid te voorkomen (preventie)  

- Onderdak en begeleiding te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben (zorg) 

- Mensen bij het zelfstandig wonen te begeleiden (herstel) 

- Dagstructuur te bieden aan cliënten en arbeidsre-integratie te bevorderen 

- Armoede te bestrijden.  

 

Deze doelstellingen – preventie, zorg en herstel – noodzaken ons tot voortdurende 

afstemming en samenwerking met andere voor de cliënt relevante partijen. En dat doen we 

graag. Daarom investeert SMO in samenwerkingsrelaties en werkt zij aan sociale inclusie. 

Cliënten zijn eerst en vooral burgers met rechten en plichten die, als gevolg van hun eigen 

ervaringen, levensloop en/of hun persoonlijkheidsstructuur, het tijdelijk of langdurig niet 

redden om zelfstandig te functioneren en aan de rafelrand van de samenleving terecht zijn 

gekomen. 

 

Vanuit SMO bieden we mensen die ondersteuning nodig hebben een plek en begeleiding 

richting maximale zelfredzaamheid op de domeinen wonen, werken en welzijn. We gaan 

daarbij uit van de vraag van de cliënt en bevorderen zelfstandigheid door inzet van de eigen 

kracht van de cliënt, inzet van het eigen netwerk, sociale inbedding van de cliënt in zijn 

(woon)omgeving. Met de inzet van professionele medewerkers worden wensen en aspiraties 

van cliënten omgezet in vorm, richting en inhoud van de hulp. 

 

Ontwikkelingen en context 

SMO is een maatschappelijke onderneming die aan verandering onderhevig is en volop in de 

samenleving staat. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen regie en 

verantwoordelijkheid van cliënten en van medewerkers. Er is sprake van een verschuiving in 

rolopvatting: van het bieden van opvang (bed, bad en brood) naar een eigen woning met 

begeleiding. Daarnaast groeit de vraag naar opvang en begeleiding, onder invloed van het 

economische klimaat en de complexiteit van de samenleving. En lopen budgetten daar niet 

altijd mee op. Daarbij zien we bij toenemende vraag om zorg aan te bieden vanuit de Wlz.  

 

SMO verleent onder meer diensten op basis van de WMO en de WLz. Deels verloopt deze 

bekostiging volgens een aanbestedingstraject op basis van kwaliteit, prijs en 

ketensamenwerking. Er ontstaan risico’s op het gebied van huisvesting en vastgoed, 

budgetten kunnen krimpen door verdere afschaling in de zorg. De maatschappelijke opvang is 

een ondernemende markt geworden, hier zal SMO op moeten (blijven) anticiperen. De 

toekomst is minder voorspelbaar geworden. Tegelijkertijd vergt de aansluiting op de 

zorgvraag vanuit de Wlz om ontwikkeling en samenwerking rond de dienstverlening. 

 

Dit vraagt ondernemerschap in een organisatie die dit proces faciliteert en een aantal 

veranderingen voor ogen heeft waarbij onder andere eigenaarschap, zelforganisatie en 

ontwikkeling sleutelwoorden zijn.  
 



Samen met partners als gemeenten, woningcorporaties, andere zorgorganisaties, het 

welzijnswerk en maatschappelijk werk zetten we ons in om onze cliënten niet alleen 

huisvesting of onderdak te bieden maar hen ook te ondersteunen om hun leven als onderdeel 

van de samenleving op te pakken. Dit vergt samenwerking en bundeling van krachten. 

 

De raad van toezicht 

De raad van toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en vervult de 

werkgeversrol. Een goed samenspel met de directeur-bestuurder betekent ook goed 

tegenspel. Bij de invulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van 

de organisatie en zien kritisch toe of er optimaal wordt gepresteerd, in goede afstemming met 

(lokale) overheden, cliënten, medewerkers (OR) en andere belangenhouders. De samenleving 

en overheid zijn kritische partners als het gaat om de continuïteit, kwaliteit en kwantiteit.  

 

De raad houdt toezicht vanuit het maatschappelijk perspectief, vanuit de kernwaarden: 

betrokkenheid, aandacht en kracht; als formeel toezichtsorgaan dat voedt en behoedt, divers 

is van samenstelling, achtergrond en expertise. Wij beschouwen de raad als een team dat 

vanuit visie en professionaliteit haar rol vervult; en een bijdrage levert aan de 

maatschappelijke opgaven van SMO, in achtneming van de geldende governanceregels. De 

raad heeft een toezichtplan 2022-2026 opgesteld.  

 

Wij verstaan onder onafhankelijk toezicht: 

1. Voorbereiden, inrichten, uitvoeren en evalueren van het toezicht 

2. Identificeren en raadplegen van onafhankelijke informatiebronnen 

3. Uitsluiten van belangenverstrengeling 

 

Profiel Lid raad van toezicht SMO 

De raad van toezicht van SMO bestaat uit 5 leden. De leden beschikken over verschillende, 

elkaar aanvullende expertises en competenties om de taken op het goed toezicht te kunnen 

waarmaken en daarmee de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de raad in te vullen.  

 

De raad van toezicht heeft de taak toezicht te houden op het besturen door de directeur-

bestuurder en op de algemene zaken binnen SMO. In dit kader houdt de raad van toezicht, 

toezicht op tenminste: 

• de realisatie van de doelstellingen binnen SMO; 

• de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van SMO; 

• de opzet en werking van (interne) risicobeheersing en controlesystemen; 

• de financiële verslaglegging 

• naleving van wet- en regelgeving 

 

De raad van toezicht functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat 

de maatschappelijke gewenste doelen van SMO worden vertaald naar onderscheidende, 

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

armoede. Een goede bedrijfsvoering is daarbij voorwaarde.  

 

De raad van toezicht houdt gepaste afstand en beperkt zich tot strategische en essentiële 

onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren.  

Zij toont een sterke betrokkenheid bij de cliënten en bij de organisatie. De raad kiest voor 

proactief en transparant toezicht, bepaalt de eigen agenda en prioriteit, maar houdt daarbij 

rekening met de behoeften en mogelijkheden van de directeur-bestuurder en stemt deze af.  

 

Daarnaast bewaakt de raad van toezicht de governance volgens de principes van de 

Zorgbrede Governancecode en volgt het opgestelde toetsingskader en visie op toezicht. 

Hierdoor is de raad aanspreekbaar op de wijze van toezicht houden, wat integraal onderdeel 

is van het functioneren van de raad van toezicht.  

 

In algemeenheid is er binnen de raad voldoende kennis van de Wmo en wijzigingen in het 

beleid, kennis van vastgoedontwikkeling, het beleid daarover en de financiën.  

 

https://smo-helmond.nl/over-smo/organisatie/gegevens-documenten/


De raad van toezicht van SMO heeft verschillende verantwoordelijkheden en alle leden 

beschikken in meer of mindere mate, echter in combinatie een overtuigend totaalbeeld, over 

de volgende kwaliteiten: 

- Strategisch inzicht: 

Heeft het vermogen om, met kennis van markt en/of maatschappelijke sector bij te 

dragen aan ontwikkelingen van een strategisch toekomstbeeld, dit kritisch te 

beoordelen en daarbij afstand te hebben van de dag-tot-dag zorgen van de 

organisatie. Kan op strategisch niveau opereren, documenten en andere 

informatiebronnen doorgronden en analyseren op strategisch niveau. Kan hoofd- en 

bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen. Heeft kennis van/visie op het sociaal 

domein en de vaardigheid hieromtrent te opereren in relatie tot het 

gemeentelijk/regionaal/maatschappelijk bestuurlijk krachtenveld; 

 

- Onafhankelijk kritisch oordelend vermogen: 

Is in staat om zich een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen over 

beleidsvoornemens en andere zaken die aan de raad ter beoordeling worden 

voorgelegd. Een eindoordeel wordt gevormd met de andere leden van de raad. Zal 

toezien op de doelrealisatie van de organisatie door de bestuurder. Zal werkgever, 

adviseur en klankbord zijn voor de bestuurder;  

 

- Besef van kwaliteit en professionaliteit 

Is in staat om zich bij het handelen voortdurend te laten leiden door het besef van 

kwaliteit en professionaliteit van de zorg- en dienstverlening die SMO te bieden heeft, 

waarbij een goede balans wordt gezocht tussen cliëntgerichtheid van de zorg en een 

stimulerend werkklimaat voor medewerkers; 

 

- Toezichthoudende ervaring  

Committeert zich aan de waarden die horen bij toezichthouderschap zoals is 

vastgelegd in het verenigingsconvenant van de NVTZ waarbij integriteit, 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, verbinding en professionaliteit vaste waarden 

zijn. Is in staat advies te geven en voelt zich thuis in de rol van adviseur. Is thuis in de 

governance en heeft inzicht in de juridische aspecten van de functie 

 

- Academisch werk- en denkniveau 

Beschikt over werk/denkniveau dat aansluitend is op en passend is bij de behoefte van 

de organisatie. Is in staat tot zelfreflectie 

 

- Lokale betrokkenheid 

Heeft bij voorkeur lokale betrokkenheid. Toont betrokkenheid bij lokale ontwikkelingen 

en heeft zicht op relevante netwerken. 

 

Specifiek profiel: Financieel – economische expertise 

Voor de vacature in de raad van toezicht zijn wij op zoek naar een collega met expertise op 

het financieel-economische vlak. Iemand met ervaring met toezicht bij complexe 

vraagstukken. 

  

Benoeming 

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid voor een eenmalige 

herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar.  De raad van toezicht vergadert 

minimaal zesmaal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. 

Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren en legt over de evaluatie en 

de overige werkzaamheden verantwoording af in het jaarverslag.  

De raad van toezicht van SMO verwacht van u dat u voldoende tijd ter beschikking heeft om 

deze werkzaamheden uit te oefenen. De inschatting is dat u gemiddeld 10 tot 15 uur per 

maand beschikbaar moet hebben. Hier staat een rijke, professionele en collegiale omgeving 

tegenover, waarin u kunt bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie en aan de 

samenleving. 

 
Honorering 

De honorering is conform de Wet Normering Topinkomens en NVTZ-code. 


