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In 2022 hebben we onze ambities vastgelegd in een strategisch 
plan voor de komende jaren. En we zijn meteen aan de slag ge-
gaan om onze beloften waar te maken. In dit jaarplan vertellen 
we alvast wat we in 2023 in petto hebben en dat is niet niks. De 
noodzaak om er te zijn voor mensen die dak- of thuisloos zijn, 
te voldoen aan hun behoefte aan ondersteuning, een zinvolle 
dagbesteding en de noodzaak van het voorkomen van armoede 
neemt wekelijks toe. En terecht wordt dan een groot appèl op 
ons gedaan. Wij zijn er klaar voor om er, ook in 2023, samen 
met u de schouders onder te zetten.

Kitty de Laat
Directeur-bestuurder   

opvang

beschermd wonen

begeleiding thuis(arbeidsmatige) dagbesteding

verblijf WLZ armoedebestrijding

ALGEMENE GEGEVENS

Te leveren functies

VOORWOORD
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Cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit vijf leden en wordt 
ondersteund door een adviseur van SMO.

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. 

Raad van toezicht
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 Dirk-Jan 
Willekens , mevrouw Marianne van Buul, mevrouw 
Mirjam Lamme en mevrouw Thea van Riel. In 2023 zal 
de raad van toezicht een nieuwe trainee werven.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad wordt gevormd door vier 
medewerkers. 

DE ORGANISATIE Raad van Bestuur, directie en management

raad van toezicht

directeur-bestuurder

bestuurssecretariaat

medewerker kwaliteit

staffunctionaris HR

manager Super Sociaal

staffunctionaris
PR en communicatie

manager primair proces

teamleider 
dagbesteding

teamleider 
begeleiding thuis

teamleider 
De Koning

teamleider 
Huize d’n Herd

manager externe relaties

stafmedewerker facilitair

manager bedrijfsvoering

assistent controller

staffunctionaris beleid

ondernemingsraad cliëntenraad

centrale intake
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Kernwaarden
De kernwaarden van SMO worden breed gedragen. Ze 
vormen samen de basis voor ons denken en doen. Deze 
waarden hebben betrekking op de relatie met onze 
mensen, medewerkers en collega en organisaties met 
wie we samenwerken. Ze geven ons energie. En we 
willen dat ze terug te zien zijn in wat we zeggen, wat we 
doen hoe we de dingen doen.  

Betrokkenheid:
We  denken en handelen in mogelijkheden en creëren 
samen kansen. We zoeken altijd naar de verbinding. 

Aandacht:
In ons contact zien we altijd de mens waarmee we in 
gesprek zijn en die we ondersteunen. Los van zijn of 
haar problemen. We zijn er waar het nodig is, luisteren, 
we stellen open vragen en zoeken samen naar 
oplossingen. En we nemen de tijd, zoveel als nodig is.  

Kracht:
Elk mens heeft krachten, talenten en mogelijkheden. 
Sommige mensen zijn het zicht hierop verloren, in dat 
geval helpen we ze dit opnieuw te ontdekken. 
Het woord kracht heeft door de implementatie van de 
methodiek Krachtwerk nog een extra lading gekregen 
binnen onze organisatie.
De focus ligt meer dan ooit op de krachten van mensen, 
zowel cliënten als medewerkers. Door kracht te 
benadrukken, groeit het vertrouwen. Het vertrouwen 
in jezelf, maar ook in de ander. 

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. Wij laten de mensen 
zo snel als mogelijk is uitvliegen om op eigen benen te 
staan, maar geven ook ruimte om langer te oefenen en 
de nodige ervaring op de doen.

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, 
woonbegeleiding en armoedebestrijding werken we aan 
een samenleving waaraan ieder 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 in de richting van een zelfgekozen 
kwaliteit van leven. Zeker als iemand geen thuis, 
nauwelijks budget, geen dak boven het hoofd of geen 
sociaal netwerk heeft. 

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

6 7



We bouwen een nieuwe Huize d’n Herd. 
Met de start van de bouw eind 2022, komen we in 2023 in een nieuw tijdperk met Huize d’n Herd. Dit jaar zal veelal 
in het teken staan van de nieuwbouw en de inrichting van het pand. De druk op de opvang, maakt dat we goed 
kijken naar de mogelijkheden binnen de nieuwe locatie. Hierbij houden we de belangen van de bewoners en de 
medewerkers, maar ook de omwonenden goed in het oog. 
We werken toe naar een situatie waarin er prettig gewoond kan worden voor iedereen en streven ernaar elkaars 
beste buren te zijn. Dit doen we door goed te blijven communiceren met de omwonenden en te blijven anticiperen 
op wat de druk op de opvang van ons vraagt. En om alvast plannen te bedenken voor meer ontmoeting tussen onze 
bewoners en hun buren.

We realiseren samen met Woonpartners 
een gemengd wonen complex in Helmond.

Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat mensen zo veel mogelijk 
zelfstandig wonen (met begeleiding als dat nodig is). Daarnaast vinden 

we het belangrijk dat iedereen een dak boven het hoofd heeft en weer 
onderdeel kan uitmaken van de samenleving. Door actief partners 

op te zoeken om innovatieve woonprojecten te ontwikkelen, 
zorgen we er meteen voor dat er meer doorstroom plaats kan 

vinden op onze woonlocaties.
In 2023 starten we hiermee, door met Woonpartners een 
gemengd wonen complex in te richten. Hier zullen tien 

van onze bewoners, die toe zijn aan een zelfstandige plek, 
samen met mensen die via reguliere wegen op zoek zijn naar 

een woning, gaan wonen.

In 2022 hebben we het meerjarenbeleid voor 2023-2025 vastgesteld. Dit beleid wordt begin 2023 gepubliceerd. 
Hierin zijn vier krachtige bedoelingen opgenomen:

  •  Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd
 •  We zijn allemaal mensen
 •  Samen staan we sterker
 •  We gaan volle kracht vooruit

De doelen in dit jaarplan vormen een meer concrete 
uitwerking van onze bedoelingen.

DOELEN 2023
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mensen en het vertellen van hun verhaal. Dit willen we 
vaak en veelvuldig blijven doen, om hun en onze kracht 
verder uit te dragen.

We willen onze dienstverlening uitbreiden naar foren–
sische zorg, zelfstandig of in onderaannemerschap 
van, en samen met partners. We zullen expertise 
inhuren als dat nodig is om ons hier goed op voor te 
bereiden. Ook zullen we investeren in opleidingen voor 
onze medewerkers. 

Dit doen we door samen met ketenpartners te 
werken aan de ontwikkeling van een time-out & 
verblijfsvoorziening in Helmond. Hierbij bepalen we 
samen met de gemeente welke keuzes er gemaakt 
worden over de inrichting en werkwijze in de voor–
ziening. Een belangrijk onderdeel hierbij is de 
communicatie met de omgeving van deze nieuwe 
voorziening, waarbij we te maken hebben met veel 
stigma’s. Stigma’s die we in de volledige breedte 
willen aanpakken door het maken portretten van onze 

DOELEN 2023 We geven meer vorm aan cliëntparticipatie
In 2022 hebben we met het beschrijven van de cliëntreis en het ontwikkelen van de omgangsregels op onze 
verschillende locaties gezien hoe krachtig het is om cliënten te betrekken bij het ontwikkelen van onze organisatie.
Om scherp te blijven op onze ambities, gaan we cliëntparticipatie meer bestendigen in de organisatie. Om de teams 
te faciliteren in hun ambities op dit vlak zullen we een collega aannemen die hen kan ondersteunen in de organisatie 
en communicatie van activiteiten. 

We breiden onze inzet voor mensen met een complexe problematiek verder uit.
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We werken samen met partners aan een lange 
termijn aanpak tegen dakloosheid
Aan het recht van het hebben van een dak boven je 
hoofd valt wat ons betreft niet te tornen. Wij zien 
onszelf als een belangrijke schakel in de keten die zich 
hard maakt voor dit recht.
Dit jaar starten we samen met partners een task- 
force wonen, om te komen tot een aanpak tegen 
dakloosheid in Helmond en de Peelregio voor de 
komende jaren. Hierbij streven we ernaar buiten de 
gebaande paden naar oplossingen te zoeken voor de 
huisvestingsproblematiek. Dit onderwerp vraagt om 
een innovatieve aanpak en daar werken wij graag aan 
mee.

We nemen ons nieuwe kwaliteitssysteem in gebruik
Nu alle voorbereidingen getroffen zijn, starten we in 
2023 ons nieuwe kwaliteitssysteem. We beginnen hier 
meteen in januari mee, zodat we na een aantal maanden 
de externe audit kunnen laten plaatsvinden. Deze audit 
gaat leiden naar een nieuwe ISO9001 certificering. 
Onderdeel van het nieuwe kwaliteitssysteem is het 
digitale kwaliteitshandboek dat beschikbaar is voor alle 
medewerkers. Een makkelijk te vinden en te benaderen 
systeem dat mensen ondersteunt bij het uitvoeren van 
hun werkzaamheden.

DOELEN 2023

We breiden Super Sociaal nog verder uit
In het afgelopen jaar is het aantal mensen dat Super 
Sociaal bezoekt ongekend hard gegroeid. Hierdoor is de 
uitbreiding die we vorig jaar hebben benoemd en hebben 
bewerkstelligd niet voldoende. Door de huidige crisis 
rondom energiekosten, verwachten we dat het aantal 
mensen dat de Super bezoekt alleen nog maar toe zal 
nemen.
In 2023 starten we een tweede (tijdelijke) Super Sociaal 
in Helmond. Ook onderzoeken we hoe we de mobiele 
winkel nog beter in kunnen zetten in de Peelgemeenten.
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Financiën
We zien de kosten die we maken exponentieel stijgen. 
Het gaat dan om de energieprijzen, maar ook de in juni 
2023 aflopende cao met een verwachte loonstijging 
van 7% brengt extra kosten met zich mee. Aan de 
opbrengstenkant zien we daarentegen weinig tot 
geen extra indexeringen vanuit financiers en is er 
onduidelijkheid over eventuele tegemoetkomingen in 
met name de stijgende energieprijzen.
Er zijn al langer gesprekken gaande met de gemeente 
Helmond over de tarieven voor maatschappelijke 
opvang. Deze tarieven zijn vanuit de historie erg laag, 

We investeren in ICT en technologie
Een goed ingerichte ICT-omgeving is noodzakelijk en werkt enorm onder-
steunend bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. We 
verstevigen onze ICT-omgeving onder andere door de invoering van een 
nieuw cliëntvolgsysteem. Eerder benoemden we al de inrichting van het 
digitale kwaliteitshandboek, wat eveneens wordt mogelijk gemaakt door de 
verandering van onze ICT-omgeving.
Onder voorbehoud van een positieve evaluatie introduceren wij in 2023  
Tessa, de Tiny robot die in 2022 op proef is ingezet bij begeleiding thuis. Deze 
robot biedt ondersteuning aan de mensen die wij begeleiden.

We werken aan onze 
profilering als werkgever
We zijn ons bewust van het 
grote tekort aan mensen in de 
zorg, daarom zetten we extra in 
op arbeidsmarktcommunicatie 
en richten ons met meer focus 
op de meest populaire kanalen. 
We zoeken naar (voor SMO) 
vernieuwende manieren om 
potentiële nieuwe collega’s te 
bereiken. Hierop volgend wordt 
speciale aandacht besteed 
aan de onboarding van nieuwe 
medewerkers. Daarmee starten 
we al voordat iemands eerste 
werkdag is begonnen. Het doel 
is om mensen een warm welkom 
te geven en te zorgen dat ze 
alle belangrijke informatie over 
onze organisatie op het juiste 
moment te weten krijgen.
Natuurlijk vinden we het ook 
belangrijk dat de mensen die 
al bij ons werken dat met veel 
plezier blijven doen. Wij vinden 
het verhogen van werkgeluk 
en werken aan vitaliteit van 
medewerkers van groot be–
lang. We maken daarom voor 
elk team budget vrij voor 
ontwikkelingsactiviteiten.
Ook blijven we investeren in het 
inbedden en doorleven van de 
methodiek Krachtwerk.

DOELEN 2023
door de jaren heen minimaal geïndexeerd en niet meer 
reëel, gezien de kosten die hier tegenover staan. We 
vonden dit al langer problematisch maar in het licht van 
de huidige ontwikkelingen wordt het onderwerp hoogst 
urgent. We willen hier begin 2023 meer duidelijkheid 
over hebben.
Het ontvangen van een reëel tarief voor de 
maatschappelijke opvang en een tegemoetkoming in 
de energielasten zijn nodig om de begroting voor het 
komende jaar sluitend te maken.
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DOELEN 2023

Communicatie/PR
De vernieuwing van de print-
media waarmee in 2022 is 
gestart wordt 2023 verder 
uitgebreid. Er komen folders 
van de Jobfactory, Begeleiding 
Thuis, Kindwerk van de Koning 
en ‘Ik ben/word dakloos, wat nu?’. 
De algemene brochure wordt 
breed verspreid in Helmond en 
de Peelregio, om zoveel mogelijk 
instanties te bereiken waar onze 
toekomstige cliënten als eerste 
aankloppen voor hulp.
Ons meubelmerk Skôn is hét 
voorbeeld geworden als het gaat 
om destigmatiseren. We zijn 
nu gestart met verkoop bij Het 
Goed en gaan de verkooppunten, 
als alles goed gaat,  uitbreiden 
naar alle locaties van Het Goed 
in Brabant. Hierbij hebben we 
veel aandacht voor bewaking 
van de merkidentiteit en het 
duidelijk overbrengen van ons 
verhaal aan de winkelbezoekers.
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