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1. Inleiding 

 
In opdracht van het DB heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn 

besproken in september 2016. De belangrijkste conclusies in het onderzoek zijn: 

 Orionis is op de goede weg, maar bijstand is erg opgelopen  

 Maak een aanvalsplan gericht op minder mensen in de bijstand. Richt het plan zowel op 

uitvoering als op beleid(suitgangspunten); minder mensen in de bijstand door instroom 

beperkende maatregelen en uitstroom bevorderende maatregelen. 

 Werk een strategie uit voor de toekomst van het Werkleerbedrijf  

 Zorg voor SMART kaders en sturing; er kan meer focus, richting en transparantie worden 

aangebracht in de huidige doelen  

 De beschikbare formatie van Orionis is fors minder dan gemiddeld. Het zal een flinke opgave 

betekenen om met de huidige formatie het bijstandsvolume omlaag te brengen. Extra 

middelen zijn nodig om uitvoering te kunnen geven aan een aanvalsplan. 

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Orionis Walcheren een plan van aanpak opgesteld voor 

2017 tot en met 2020. Begin 2017 heeft het DB dit plan van aanpak gehonoreerd nadat de 3 

gemeenteraden hierover hun zienswijze hadden gegeven. Voorlopig wordt uitgegaan van een 2-

jarige periode 2017-2018 met een evaluatie-moment in ieder jaar.  

 

Het plan van aanpak vormt de basis voor een verandering binnen Orionis Walcheren gericht op 

meer focus op werk en resultaatgerichtheid; kortom op het behalen van doelen die gericht zijn op 

het terugbrengen van de totale bijstandspopulatie: minder mensen in de uitkering. De acties vanuit 

het plan van aanpak zijn gericht op minder instroom en meer uitstroom. 

Daarnaast is ook de transformatie van het werkleerbedrijf opgenomen in het plan van aanpak. 

Naast werkvoorziening voor mensen met een beperking (SW en beschut werk) dient de 

leer/ontwikkelomgeving voor de re-integratie van mensen met een uitkering geïntegreerd en 

geoptimaliseerd te worden. 

 

Deze notitie betreft de evaluatie over 2017. Doel van deze evaluatie is om vast te stellen of het 

proces van implementeren van het plan van aanpak, de verandering, verloopt zoals gepland en 

om te kijken of de beoogde resultaten worden behaald. Ook wordt in de evaluatie vooruitgekeken 

naar 2018: Welke maatregelen behouden blijven, welke verder ontwikkeld kunnen worden en welke 

worden gestopt. 

 

Na de inleiding starten we met een managementsamenvatting, waarin de belangrijkste conclusies 

zijn opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft de procesmatige voortgangsrapportage per uitgangspunt. 

In hoofdstuk 4 worden de organisatieresultaten beschreven. Ook worden de financiële resultaten  

afgezet tegen de investeringen in het plan van aanpak. In hoofdstuk 5 worden per afdeling de 

deelresultaten gepresenteerd. Hoofdstuk 4 en 5 bevatten ook de aanpak van 2018. 

 

De effecten van het plan van aanpak zijn verwerkt in de 1e en 2de begrotingswijziging 2017 en de 

resultaten (klantenaantal) zullen meegenomen worden in de 1e begrotingswijziging 2018. 
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2.  Managementsamenvatting 
 

De belangrijkste conclusies welke uit de evaluatie naar voren komen zijn: 

1. De geplande maatregelen/acties van het plan van aanpak voor 2017 zijn grotendeels 

uitgevoerd; een aantal acties vindt doorgang in 2018.  

2. De belangrijkste doelstelling vermindering van het klantenaantal voor 2017 is behaald. Doel was 

128; resultaat = 177.  

3. Het plan van aanpak levert een bijdrage aan een verandering binnen de organisatie met werk 

aan de voorkant, een striktere aanpak met een combinatie van doelmatigheids- en 

rechtsmatigheidshandhaving.  

4. Nadrukkelijk wordt meer geacteerd op de vraag vanuit de arbeidsmarkt in combinatie met het 

uitgangspunt algemeen geaccepteerde arbeid.  

5. Het werkleerbedrijf transformeert van een sociale werkvoorziening naar een werkleerbedrijf waar 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking kunnen werken en 

kunnen re-integreren. Doelstelling voor de komende jaren is een verdere 

rendementsverbetering. Belangrijk instrument is de werksoortenanalyse. 

6. Het plan van aanpak 2017 is geen incidenteel tijdelijk uitvoeren van acties geweest, maar heeft 

bijgedragen aan de noodzakelijke veranderingen en heeft daar waar dat nodig was gezorgd 

voor voldoende capaciteit. Terugdringen van het aantal klanten vraagt structureel meer 

menskracht. Zorgpunt is de verhouding van de vaste formatie en het aantal flex-medewerkers. 

De extra capaciteit is allemaal vanuit de flex ingezet. 

7. De doelgroep verandert: Meer klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.  

8. Voor een verder structureel terugdringen van het klantenaantal is nu een aanpak nodig voor de 

klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is een beperkte aanpassing van 

aanpak en trajecten nodig, maar vooral extra capaciteit. 

9. Jongerenaanpak staat onder druk door het wegvallen in 2019 e.v. van extra ESF-financiering 

(wordt meegenomen in de begroting 2019). 

10. De organisatie heeft meer focus, verandert van een functie- naar een taakgerichte organisatie; 

gaat resultaatgerichter werken. De organisatie innoveert op integrale en maatwerk-aanpak met 

een betere klantcommunicatie. 
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3. Voortgangsrapportage per uitgangspunt 
 

Het plan van aanpak bevat een groot aantal acties. Deze zijn hieronder weergegeven. Deze 

procesmatige voortgangsrapportage is bijgewerkt tot eind december. De kleuren groen, oranje en 

rood geven de status aan afgezet tegen de planning. Waar de voortgang rood kleurt, dus afwijkt 

van de beoogde voortgang wordt in de toelichting aangegeven de reden, maar ook wat gedaan 

wordt om het proces vlot te trekken. 

 
Onderwerp Voortgang  Toelichting: 

Strikte aanpak   

Naleven van principe algemeen 

geaccepteerde arbeid 

 Bewustwording rondom dit principe is groeiende bij de 

medewerkers. Wordt besproken met klanten. Moet nog 

consequenter worden toegepast. 

Jongerenloket 2.0  Procesbegeleider gestopt. Vanuit meer draagvlak 

zorgen RBL, Porthos en Orionis voor een doorstart.  

Doelmatigheidshandhaving inzetten 

(afspraak = afspraak) 

 Het opleggen van maatregelen wordt toegepast. 

Gedragsverandering bij klant en medewerker 

zichtbaar. Proces bij recidive verdient extra aandacht.  

Extra rechtmatigheidscontroles zittend 

bestand 

 De eerste controles leveren resultaten cf. verwachting 

op. Het onderzoek voorliggende voorziening levert 

hogere resultaten op dan verwacht. Ook controles 

vanuit niet verschijnen op afspraken 

Focus op werk   

Gescheiden parallelle aanpak van werk en 

inkomen 

 Klantproces met werk aan de voorkant is definitief 

ingericht.  

Diagnose waarbij kansen op de arbeidsmarkt 

centraal staan 

 In werkgesprek staan mogelijkheden centraal.  

Ook tijdens trajecten uitstroomkansen 

benutten 

 Uitstroom is het doel en niet meer het traject. 

Iedere klant blijvend in beeld maar focus op 

specifieke klantgroepen 

  

WEP (LO) en WLT (TO) inzetten in 100% van de 

gevallen 

 Inzet op WLT is goed; op WEP moet nog beter. 

Inzet taskforce om klanten goed in beeld te 

krijgen en uitstroom te bevorderen 

 Taskforces 1, 2 en 3 zijn afgerond. Ca 1000 klanten extra 

in beeld. LO en TO klanten worden / zijn begeleid naar 

werk. Extra inspanning kan tot meer resultaat leiden. 

Intensieve begeleiding LO-klanten  Matchers spreken minimaal 1 keer per maand de 

klanten en aanpak leidt tot uitstroom werk. 

Toetsing op AO-klanten die tijdelijk niet 

inzetbaar zijn 

 Belactie levert doorstroom naar werkgesprek en 

opvolgende begeleiding (LO en TO) op. Afstand tot 

arbeidsmarkt is groot, dus uitstroom nog niet 

gerealiseerd. Project opgestart om dit grootschaliger 

aan te pakken 

Extra inzet op UWV klanten voor het einde 

van de WW-uitkering 

 Effectief middel om instroom te beperken. Uitvoering, 

samen met UWV is moeizaam. Aantal inwoners met 

max ww dat komt is gering. 

Extra inzet op statushouders  Klanten zijn in beeld. Vervolggesprekken zijn gepland. 

Taalstages in ontwikkeling. Inburgering parallel met 

werkleertraject. Reguliere trajecten worden ingezet met 

uitstroom als doel.  

Klanten blijvend in beeld (integraal werken; 

multidisciplinaire aanpak) 

 Interne samenwerking loopt beter; deels door 

procesaanpassingen deels door cultuurverandering. 

Verdere stappen nog nodig. Klantmanager inkomen is 

in ontwikkeling. 

Andere doelgroepen  Geen acties noodzakelijk 
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Nieuwe instrumenten inzetten om klanten te 

laten uitstromen 

  

Inzetten interventies en trajecten  Bewust keuzes voor korte interventies of 

werkleertrajecten. 1ste korte interventie traject Horeca 

start in 2018 

Werkervaringsplaats inzetten voor Loopbaan-

Ontwikkelingsklanten 

 Bewustwording en aanmelding moet nog beter 

Nazorg  Nog niet gestart. Focuspunt voor 2018 

Onkostenvergoeding als 

stimuleringsmaatregel 

 Gezien de huidige arbeidsmarkt en de complexiteit van 

de stimuleringsmaatregel wordt deze niet ingevoerd. 

Vermindering externe projecten  Afbouw loopt. Geen betaalde externe trajecten meer 

De vraagkant van de arbeidsmarkt is leidend   

Werkgeversdienstverlening als schakel tussen 

arbeidsmarkt en interne organisatie 

 Binnen de Arbeidsmarktregio Zeeland is project 

arbeidsmarkt analyse opgepakt. 

Alle relevante werkgevers in beeld  Start is gemaakt met extra accountmanagers 

uitbreiden in 2018 

Meer focus op bijstand  Focus werkgeversdienstverlening ligt volledig op 

plaatsingen vanuit bijstand 

Arbeidspools  Infrastructuurpool (Zeeuws breed) en horecapool zijn 

opgestart; organisatievorm infrapool beperkt duurzame 

uitstroom 

Werksoorten arbeidsmarktgericht en 

bedrijfseconomisch verantwoord 

  

Arbeidsmarktgericht maken werksoorten  Werkleertrajecten per werksoort zijn ingericht 

aansluitend op de arbeidsmarkt. De jaarlijkse evaluatie 

is opgestart. Arbeidsmarktgericht maken wordt 

onderdeel van de werksoortenanalyse. 

Jaarlijkse analyse en besluitvorming 

werksoorten 

 Jaarlijkse analyse is afgerond. Verdieping loopt van 6 

werksoorten: Wasserij en Kringloop zijn afgerond; 

Verpakken en Metaal lopen 

Arbeidsmatige dagbesteding  Ontwikkeling van een Arbeidstoeleidingscentrum in 

samenwerking tussen Orionis, Respont, Korre, Juvent en 

Arduin zal in 2018 leiden tot een gezamenlijke aanpak 

arbeidsmatige dagbesteding.  

Inbesteding extra werk door gemeenten  Geen extra financiële opbrengsten; positief resultaat 

pilot Groen leidt tot extra uitstroom.  

Randvoorwaarden interne organisatie   

Sociale innovatie  Taakgericht werken, cultuursessies, 

werkbelevingsonderzoek gerealiseerd; inzet op 

resultaatgericht werken en eigenaarschap zo laag 

mogelijk in de organisatie 

Methodisch werken en procesverbetering  Nieuw klantproces en, INK model voor 

afdelingsplannen gerealiseerd.  

Flexibele formatie   Uitwerking in 2018. Verhouding vast en flexibel is 

ongewenst en kan continuïteit dienstverlening in 

gevaar brengen. 

Randvoorwaarden externe organisaties   

roadmap economy  Vanuit arbeidsmarktregio Zeeland wordt gewerkt aan 

arbeidsmarktanalyse. In samenwerking met wethouders 

krijgen diverse sectorplannen inhoud. Orionis zit in de 

haarvaten.  

Schrappen 10% bezuiniging   Motie is januari 2017 geschrapt door raad Middelburg 

Analyse ICT kosten  Geen uitvoering; in 2018 wordt de business case I&A 

geëvalueerd inclusief de leveranciers-klantrelatie tussen 

I&A en Orionis.  
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4. Organisatieresultaten 
 

Het plan van aanpak is gebruikt om werkprocessen aan te passen, medewerkers op een andere 

meer op uitstroom gerichte wijze te laten werken, binnen een strikte en duidelijke aanpak, waarbij 

ook handhaving als middel ingezet kan worden (zeker om de doelmatigheidsaanpak te vergroten; 

minder vrijblijvend). De acties in het plan van aanpak zijn ingebed in de organisatie en werken 

ondersteunend aan elkaar. Om die reden is het niet mogelijk de resultaten van de losse acties te 

beoordelen, maar moet ook in de evaluatie naar de samenhang gekeken worden. 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de organisatieresultaten. Belangrijkste organisatiedoelstelling 

voor 2017 betreft een netto daling van 128 bijstandsklanten naar een eindaantal op 31 december 

van 3427. Resultaat op genoemde datum is 3378, een daling van 177 klanten. Over 2017 is dus een 

extra daling van 49 klanten bereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke vraag is of de daling met 177 klanten veroorzaakt wordt door het plan van aanpak, of 

dat er andere aanwijsbare autonome oorzaken aan ten grondslag liggen. Als mogelijke oorzaak 

wordt vaak verwezen naar betere economische omstandigheden en een aantrekkende 

arbeidsmarkt. Effecten van een aantrekkende arbeidsmarkt zijn er zeker. Werkgeversdienstverlening 

constateert dat sprake is van een toename van het aantal vacatures bij werkgevers. Daarnaast is 

ook de vraag veranderd. In het verleden werd naar de meest passende kandidaat gezocht; nu is 

een werkgever al blij dat er een gemotiveerde kandidaat wordt aangeboden. Op dit moment, 

januari 2018, zijn van 50% van de gemeenten (vooral de grotere gemeenten) de klantcijfers 

beschikbaar (de CBS-cijfers lopen altijd 2 maanden achter). Uitgaande van deze vergelijkingsgroep 

zou het aantal klanten per 31 december uitkomen op 3497, in totaal 119 hoger dan de 

realisatiecijfers van Orionis. Aanname is dan ook dat in ieder geval (afgerond) 120 klantendaling 

extra is gerealiseerd door de eigen inspanningen. 

 

De onderstaande tabel bevat de resultaten 2017 afgezet tegen de doelstelling en de vergelijkende 

cijfers in 2015 en 2016. 
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  Uitkeringen Participatiewet realisatie 
2015 

realisatie 
2016 

jaarnorm 
2017 

realisatie 
2017 

1 Beginstand 3064 3364 3555 3555 

2 Instroom 1158 1210 1137 1011 

3 Uitstroom werk -251 -361 -520 -494 

4 Uitstroom overig -607 -658 -745 -694 

5 Uitstroom totaal -858 -1019 -1265 -1188 

6 Eindstand 3364 3555 3427 3378 

7 Toe-/afname klantenaantal 300 191 -128 -177 

 
Conclusies vanuit deze gegevens zijn: 

- Voor het eerst sinds jaren loopt het aantal uitkeringen terug (regel 7); kwamen er in 2015 nog 300 

mensen bij; in 2017 is er een vermindering van 177. Doelstelling was 128. 

- De instroom (regel 2) is vergeleken met 2015 en 2016 verminderd met 147 en 199  

- De uitstroom (regel 5) is vergeleken met 2015 en 2016 verhoogd met 330 en 169 

- De uitstroom naar werk (regel 3) is vergeleken met 2015 en 2016 gestegen met 243 en 133 

De uitstroom naar werk is weliswaar lager dan begroot in 2017 (494 t.o.v. 520), maar daar staat 

tegenover dat de instroom ook lager is dan begroot. Hier zit een samenhang tussen. Als aan de 

poort instroom voorkomen wordt door iemand meteen aan het werk te helpen, telt deze persoon 

als minder instroom maar niet als uitstroom naar werk. 

 

Kosten – baten 20171 

In het plan van aanpak is een investering opgenomen van € 885.000 voor 2017 (binnen budget). De 

financiële opbrengst bedraagt structureel € 3.700.000. Dit is te verklaren door een daling van het 

klantenaantal met 177, doordat meer een beroep wordt gedaan op voorliggende voorzieningen 

en door een hoger rendement in het Werkleerbedrijf. De maatschappelijke opbrengst ligt in het feit, 

dat meer inwoners weer meedoen (participeren) en hun eigen inkomen verdienen, en ook in het 

gegeven, dat meer mensen geplaatst zijn op de arbeidsmarkt. 

 

2018 en verder 

Uiteindelijk doel van het plan van aanpak en een meerjarige uitvoering daarvan is om het 

klantenaantal, (het aantal inwoners die bijstandsuitkering krijgen) dusdanig te verlagen dat de 

uitkeringslast gelijk is aan de uitkeringsvergoeding die de 3 gemeenten conform het verdeelmodel 

BUIG ontvangen. Op basis van het huidige verdeelmodel, de bestaande regelgeving, de macro-

economische effecten zouden we cijfermatig per 31 december 2017 in totaal 450 minder klanten 

moeten hebben (break-even point). 

Een verdere structurele daling van het klantenaantal in de komende jaren en de daarvoor 

noodzakelijke continuering van de huidige aanpak zijn afhankelijk van een structurele en meerjarige 

inzet van middelen.  

In de primaire begroting 2018 is als doel een daling van het klantenaantal van 200 opgenomen. 

Hiertoe is € 900.000 aan middelen opgenomen voor de realisatie van het plan van aanpak 2018.   

                                                      
1 Ten gevolge van de vangnetuitkering is het netto financiële effect lager. De vangnetuitkering is een landelijke bijdrage, die 

de gemeentelijke bijdrage verlaagt als de uitkeringslast hoger is dan het landelijk budget. Bij het lager worden van deze 

uitkeringslast wordt de extra bijdrage ook lager. Zonder plan van aanpak wordt geen extra bijdrage gegeven door het rijk. 
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5.  Plan van aanpak per afdeling 
 

5.1  Werk 
 

Vanuit het plan van aanpak zijn de belangrijkste wijzigingen doorgevoerd bij de afdeling Werk:  

 Een strikte aanpak; handhaving op afspraak = afspraak (doelmatigheid) 

 Focus op werk: werk aan de voorkant van het proces: het werkgesprek 

 Algemeen geaccepteerde arbeid: een broodbaan gaat voor een droombaan 

 Arbeidsmarkt is leidend; goede relatie van werkgeversdienstverlening met werkgevers 

 Inzet nieuwe instrumenten: matching van groep LO met inzet van een werkervaringsplek 

 Trajecten voor de groep TO met inzet van een werkleertraject of opleiding 

 Iedere klant blijvend in beeld (de groep AO) 

 Focus en targets op uitstroom – 1 afdeling Werk 

Vanaf september 2016 is daar het werkgesprek geïntroduceerd als eerste activiteit na de 

aanmelding voor een uitkering. In dit gesprek is de focus op werk aan de hand van de 

mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Tevens wordt beoordeeld welk vervolgtraject in 

ondersteuning en begeleiding het meest effectief (kortste weg naar werk) kan zijn. Een uitkering is 

een tijdelijke inkomensvoorziening, zolang een klant nog niet aan het werk is. Afspraken die met de 

klant gemaakt worden in het re-integratietraject worden wederzijds nagekomen en waar nodig 

gehandhaafd. 

 

Voor de LO- en TO-doelgroep2 heeft Orionis de werkprocessen goed op orde en er stromen steeds 

meer klanten uit naar werk. De arbeidsmarkt trekt aan, mensen met een korte afstand tot de 

arbeidsmarkt vinden sneller en makkelijker zelf een baan. Om voldoende aanbod van kandidaten 

te hebben om uitstroomdoelen te halen, is het in beeld brengen van, en interventies inzetten op de 

AO-doelgroep noodzakelijk. Klanten vanuit deze AO-doelgroep blijven instromen in de bijstand 

omdat zij het zelfstandig niet redden. Met het werkgesprek dat standaard bij nieuwe instroom wordt 

ingezet, maar dat ook als instrument is gebruikt bij de zogenaamde ‘Taskforce’, krijgen we steeds 

meer informatie over de achtergronden en mogelijkheden van de klanten. Van belang is om ook 

een gerichte begeleiding en ondersteuning in te zetten, juist voor de doelgroep AO. 

 

Algemeen geaccepteerde arbeid: een broodbaan gaat voor een droombaan.  

Als er werk is dan kun je en moet je aan het werk. Werkgeverdienstverlening heeft steeds meer de 

arbeidsmarkt in beeld en spreekt steeds meer werkgevers. Niet alleen om vacatures op te halen, 

maar ook in het kader van strategische personeelsplanning, om de behoefte aan personeel op de 

middellange en lange termijn te polsen. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om samen met de 

werkgevers de vacatures af te stemmen op het aanbod aan kandidaten, zodat vraag en aanbod 

                                                      
2 Orionis Walcheren maakt op basis van het werkgesprek een indeling in groepen op basis van de afstand tot de 
arbeidsmarkt die de klant heeft. De loopbaanontwikkelgroep (LO) heeft een korte afstand tot de arbeidsmarkt; zou 
eigenlijk direct aan de slag kunnen; binnen 3 tot 6 maanden matchen op een baan. Totdat er een baan is werkervaring 
en ritme op doen op een werkervaringsplaats (WEP). De trajectontwikkelgroep (TO) heeft een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt; basis werknemersvaardigheden ontbreken vaak en in trajecten/opleidingen kunnen ook bepaalde 
vakvaardigheden ontwikkeld worden; deze groep gaat met een werkleertraject (WLT) aan de slag (zo kort als mogelijk, 
maar zo lang als nodig), ontwikkelt zich tot LO en zal daarna gematcht worden op een baan. Mensen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt, met kortdurende of langdurige belemmeringen worden geplaatst binnen de 
arbeidsontwikkelgroep (AO). 
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beter matcht. Voor de werkgever is van belang de motivatie van de klant en diens algemene 

werknemersvaardigheden.  

 

Voor mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt (LO) is meer capaciteit ingezet op 

matching, de matcher, die in overleg met accountmanagement de klant begeleidt en voorstelt bij 

een werkgever en als doelstelling heeft om de klant binnen 6 maanden te plaatsen op werk bij een 

werkgever. Totdat er werk is, kan de klant werkritme opdoen op een werkervaringsplaats (WEP) 

binnen het werkleerbedrijf, waarbij werkbelemmeringen weggenomen kunnen worden, zodat deze 

zich niet openbaren bij de werkgever. 

 

Klanten met een langere afstand tot de arbeidsmarkt (TO) worden door trajectbegeleiding 

opgepakt en geplaatst op een werkleertraject, een re-integratietraject gericht op het binnen het 

werkleerbedrijf opdoen van zowel algemene werknemersvaardigheden als beperkte 

vakvaardigheden. Dit kan ook in een kort opleidingstraject. 

 

Resultaten 2017 

De afdeling Werk heeft de volgende resultaten behaald: 

 40 extra vacatures (was geen knelpunt en dus lage prioriteit in 2017)  

 1277 werkgesprekken en dus klanten in beeld  

 220 Werkleertrajecten  

 590 maatregelen  

 Houding klanten / inzicht in mogelijkheden klanten  

 Caseload LO: Groter – gericht op snelle uitplaatsing (WEP) 

 Caseload TO: Kleiner – gericht op korte WLT  

 Caseload AO: eerste stap bij in beeld brengen en doorgeleiden naar TOLO  

 Extra uitstroom naar werk 105 klanten  

 Een investering ad € 260.000 heeft € 1.400.000 besparing opgeleverd. 

 

Aanpak 2018 

Op basis de evaluatie gaan we in 2018 de acties als volgt voortzetten: 

 

 

In 2018 willen we vooral doorgaan met de aanpak van werkgeversdienstverlening om intensief 

contact te houden met werkgevers op Walcheren en West-Zeeland. De vraag naar werknemers en 

daarmee dus de arbeidsmarkt is leidend voor de inrichting van de werkleertrajecten binnen het 

werkleerbedrijf. 

 

Het instrument werkgesprek werkt en geeft een goed beeld van de mogelijkheden van de klant en 

geeft richting aan het vervolgtraject. De intensieve aanpak van matchers is succesvol gebleken en 
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zal gecontinueerd worden. Een duidelijke en strikte aanpak met duidelijke wederzijdse afspraken, 

waar we de klant ook aan houden (dus geen ruimte voor vrijblijvendheid) is noodzakelijk om de 

aanpak succes te laten zijn. 

 

Een van de onderwerpen van het plan van aanpak die in 2017 niet zijn opgepakt is de nazorg van 

de klant als deze uitstroomt naar werk. De vraag is of de uitstroom duurzaam is, of dat klanten na 

een korte tijd het toch niet redden bij een werkgever en opnieuw instromen in de bijstand. 

Nazorg kan dan een instrument zijn om duurzaamheid te verhogen. In 2018 zal dit onderwerp 

opgepakt worden, nadat we op basis van de cijfers van 2017 een analyse hebben gemaakt 

hoeveel klanten slechts tijdelijk uitstromen. Vanaf september 2016 volgen we een maandgroep 

klanten, een cohort, gedurende de gehele periode dat de klanten ondersteuning krijgen vanuit 

Orionis (cohort-metingen). OP basis van deze gegevens hebben we doorlooptijden in beeld, maar 

ook verschil in instroom en diagnose de effecten van de interventies; en kunnen we ook nagaan of 

inwoners na een periode weer instromen (draaideur-klanten) en daarmee bepalen of uitstroom 

wel/niet duurzaam is. 

 

De matchers hebben een duidelijke doelstelling gekregen om klanten LO binnen 6 maanden te 

plaatsen op werk. Deze doelstelling wordt niet altijd binnen deze termijn behaald; in sommige 

gevallen heeft de klant toch nog extra ondersteuning en begeleiding nodig. In 2018 willen we een 

aanpak ontwikkelen op deze max LO groep. 

 

Voor de medewerkers binnen de afdeling werk is het uitgangspunt inzetten op algemeen 

geaccepteerde arbeid in 2017 lastig geweest. Jarenlang is gewerkt vanuit het principe van passend 

werk. Deze omslag en het strikt inzetten van een werkervaringsplaats of werkleertraject is een 

cultuurverandering die tijd kost en strakke aansturing vergt. In 2018 zal deze strikte aanpak 

uitgangspunt zijn en implementeren we ook resultaatgericht werken (de PDCA-cyclus en duidelijke 

resultaat targets). 

 
Orionis wil in 2018 afhankelijk van de beschikbare capaciteit, nadrukkelijker aan de slag met een 

grote groep klanten in de bijstand. Klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, maar 

zonder langdurige beperkingen, de zogenaamde AO-doelgroep).  

Geen bijstandsuitkering voor altijd, maar kijken naar de mogelijkheden en met passende 

begeleiding, coaching en werkleertrajecten om ook deze klanten te begeleiden naar werk. Deze 

aanpak zal intensiever moeten zijn dan de aanpak voor de LO- en TO-doelgroep. 
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5.2  Specifieke doelgroepen 
 

Voor het onderdeel ‘specifieke doelgroepen’ de volgende acties vanuit het plan van aanpak 

doorgevoerd: 

 Meer klanten in beeld vanuit een werkgesprek; mogelijkheden tot re-integratie richting werk in 

beeld brengen 

 Voorkomen van instroom van klanten waarvan de WW-uitkering eindigt, middels een voortraject 

 Focus op werk van statushouders gedurende de inburgering en integratie. 

 Integrale aanpak jongeren: opleiding, werk, inkomen en zorg; ontwikkeling van JOLO 2.0; een 

integrale toegang voor jongeren op Walcheren;  

Met het inzetten van een werkgesprek (focus op werk) voor nieuwe klanten vanaf september 2016 

moesten we ook vaststellen dat dit instrument ook nuttig zou zijn om de mogelijkheden van 

bestaande klanten in beeld te krijgen. Reden om in het plan van aanpak op te nemen de 

zogenaamde taskforce- activiteiten. In 2017 zijn in 3 projecten ruim 1000 bestaande klanten 

opgeroepen om hierbij ook via een werkgesprek de mogelijkheden van deze klanten in beeld te 

brengen. Klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zijn direct gematcht en geplaatst op 

werk. De TO-groep is extra in de werkleertrajecten geplaatst. Hiermee hebben we een grote groep 

klanten goed in beeld. Voor 2018 kunnen we inzetten op vervolgtrajecten bij de klanten. De extra 

capaciteit kunnen we inzetten op de LO- en TO-groep. 

 

Een belangrijke instroom-doelgroep bestaat uit klanten die komen vanuit de ww. Werkeloos 

geworden, een periode bemiddeld door het UWV, nog niet aan het werk en dan instromen in de 

bijstand. In samenwerking met het UWV zijn inwoners van Walcheren die nog minder dan 3 

maanden in de ww zouden zitten, geïnformeerd over de bijstand, maar vooral gewezen op de 

ondersteuning en begeleiding die Orionis inzet. Dankzij deze aanpak zijn 27 mensen niet 

ingestroomd in de bijstand. Door de aanpak UWV (i.v.m. privacy), is het aantal inwoners met een 

ww-uitkering dat de informatiebijeenkomst bezoekt, gering. 

 

Statushouders is een speciale doelgroep die, direct nadat huisvesting rond is, een uitkering krijgt. 

Vóór 2017 bleef het hier bij. Zij werden standaard ingedeeld in de AO-doelgroep en inburgering 

ging voor. In het plan van aanpak is een specifieke aanpak voorgesteld en in 2017 ook opgepakt. 

Kernwoorden hierbij zijn integrale aanpak in de keten met inburgering; vluchtelingenhulp en 

aanpak Middelburg; taal en werkleertraject geïntegreerd; inburgering in huis;  

Vanuit onze integrale benadering worden nu bij Walcherse statushouders met een uitkering, in een 

werkgesprek de mogelijkheden richting werk in beeld gebracht. Aan werkleertrajecten wordt in 

samenwerking met Scalda een taaltraject gekoppeld. En de lessen inburgering door Scalda worden 

voor- of na de uren werkleertraject op de locatie van het werkleerbedrijf georganiseerd. De 

gemeente Middelburg heeft in het voorjaar van 2017 een aanpak voor de statushouders 

ontwikkeld. 

 

Jongeren die nog geen startkwalificatie hebben dienen opgepakt te worden door het RBL, het RBL 

heeft hierin een taakstelling binnen een wettelijk kader ‘voortijdig schoolverlaten tot 23 jaar’ (tijdelijk 

zelfs tot 27 jaar). Binnen de participatiewet ligt deze grens op 27 jaar. In de uitvoering op Walcheren 

streven we voor de kwetsbare jongeren, jongeren die afkomstig zijn van het voortgezet speciaal 

onderwijs of praktijkonderwijs, naar een sluitende aanpak waarbij deze jongeren worden begeleid 

naar verdere opleiding, werk of arbeidsmatige dagbesteding. Vanuit de jaarlijks toegekende ESF-

middelen heeft Orionis de afgelopen jaren extra inzet en begeleiding kunnen financieren om de 

grote groep jongeren die instroomde of in het klantenbestand aanwezig was aan te pakken.  

In het plan van aanpak is opgenomen de doorontwikkeling van het Jongerenloket Orionis 

Walcheren (Jolo 1.0) naar een Jongerenloket Walcheren (Jolo 2.0) met als doelstelling dat jongeren 

aan het werk gaan of teruggeleid worden naar een opleiding (bij het ontbreken van een 
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startkwalificatie) en dat een uitkering een laatste tijdelijke redmiddel is voor jongeren die op geen 

andere wijze inkomen hebben. Het Jolo 2.0 is in ontwikkeling in samenwerking met RBL en Porthos. 

De aanpak binnen Jolo 1.0 heeft geresulteerd in een lagere instroom van 107 jongeren in 2017. De 

inzet van arbeidsovereenkomsten is vanaf september 2017 gestopt in verband met het negatieve 

financiële effect in verband met de vangnetuitkering.  

 
Resultaten 2017 

Ten aanzien van de specifieke doelgroepen zijn de volgende resultaten behaald: 

 Meer klanten in beeld: ruim 1000 werkgesprekken en 86 klanten uitgestroomd naar werk 

 Minder instroom max ww: 27 inwoners 

 321 statushouders werkgesprek; 12 volledige uitstroom (daarnaast ook deeltijduitstroom en 

scholing) 

 In 2017 is in Jolo 1.0 met 685 jongeren <27 jaar gesproken. Resultaat: minder instroom (107 minder 

dan in 2016;  44 minder dan begroot voor 2017) 

 Een investering ad. € 390.000 heeft € 1.300.000 besparing opgeleverd. 

 
 

Aanpak 2018 

Op basis de evaluatie gaan we in 2018 de acties als volgt voortzetten: 

 

Voor 2018 willen we de huidige aanpak jongeren behouden; strikt en gericht op werk en opleiding. 

Voor de jaren 2019 en verder zullen we rekening moeten houden met het stoppen van de extra ESF-

financiering voor de jongerenaanpak, zowel voor de kwetsbare jongeren als de andere jongeren. 

Recentelijk heeft de Arbeidsmarktregio Zeeland ons hierover bericht. Om dezelfde aanpak te 

continueren zullen vanaf 2019 hiervoor extra structurele middelen nodig zijn. 

De verdere ontwikkeling van het Jolo 2.0 als Walchers Jongeren loket met een integrale benadering 

rondom wonen, zorg, werk, inkomen en opleiding kan uiteindelijk leiden tot het verder terugdringen 

van het aantal jongeren in een bijstandsuitkering. 

 

 

De aanpak rondom de statushouders dient gecontinueerd te worden. Een aantal ontwikkelingen 

moet verder geïmplementeerd worden, waaronder taal op de werkvloer; inburgering parallel aan 

werkleertraject en ‘in huis’. Daarnaast kan er gewerkt worden aan een integrale aanpak samen 

met andere organisaties en het project statushouders Middelburg, zodat een betere en snellere 

integratie van statushouders gefaciliteerd worden. 
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Met een taskforce-aanpak in 2017 zijn veel bestaande klanten gesproken en is een beter beeld 

verkregen van de werkmogelijkheden. Voor een vervolgaanpak van deze doelgroep is in het plan 

van aanpak 2018  financieel ruimte. Extra middelen zouden kunnen leiden tot aanpak van een 

grotere groep en daarmee tot extra uitstroom. Een verdere inspanning in de vorm van een 

taskforce is in 2018 niet nodig. 

 

5.3  Inkomen 
 

In de afdeling Inkomen zijn de volgende acties vanuit het plan van aanpak doorgevoerd: 

 Project voorliggende voorzieningen 

 Extra rechtmatigheidscontroles – specifieke doelgroepen en vanuit strikte aanpak 

 Integrale aanpak werk – inkomen – schuldhulpverlening - armoede 

 

In 2017 is vanuit de striktere aanpak en de aanpak handhaving meer ingezet op 

rechtmatigheidscontroles. Er is extra capaciteit ingezet om meer fraudeonderzoeken te doen, 

specifieke doelgroepen te onderzoeken en opvolging aan de strikte aanpak doelmatigheid te 

geven.  

Door een extern gespecialiseerd bureau is op basis van no cure – no pay het gebruik van 

voorliggende voorzieningen getoetst (denk aan ww-uitkering, WIA, alimentatie of anderszins). De 

kennis en expertise van deze aanpak is overgedragen aan medewerkers van Orionis, zodat deze 

ook in de toekomst deze onderzoeken zelf kunnen uitvoeren. 

De controles en toetsingen hebben geleid tot 142 verlagingen van de uitkering en tot 35 

beëindigingen. 

 

Resultaten 2017 

Ten aanzien van de specifieke doelgroepen zijn de volgende resultaten behaald: 

 Einde uitkeringen: 35 

 Verlagingen uitkeringen: 142 

 Een investering van € 235.000 heeft € 800.000 besparing opgeleverd. 

 

Aanpak 2018 

Op basis de evaluatie gaan we in 2018 de acties als volgt voortzetten: 

 

Behouden Ontwikkelen Loslaten 

Extra rechtmatigheidscontroles Kennisverbreding vovo Inhuur vovo 2018 niet 

vanwege vangnet 

 Integrale aanpak 

klantmanager inkomen 

 

 
De positieve resultaten van de rechtmatigheidscontroles in 2017 geven ons reden om deze de 

komende jaren te continueren, waar dat binnen de formatie mogelijk is. 

Met betrekking tot de voorliggende voorzieningen heeft in 2017 kennis- en aanpakoverdracht 

plaatsgevonden tussen de extern uitvoerenden en medewerkers van Orionis. Bij nieuwe 

uitkeringsaanvragen zullen medewerkers intake strikter in de gaten houden waar voorliggende 

voorzieningen ingezet moeten worden, zodat niet de totale last voor inkomen vanuit een uitkering 

gedragen hoeft te worden. Een heronderzoek zal niet eerder gepland worden dan in 2019. 

 

Een integrale klantbenadering is de visie van Orionis. Binnen de afdeling Inkomen liggen er concrete 

plannen om in 2018 te gaan werken met een klantmanager inkomen. 
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5.4  Werkleerbedrijf 
 

In het Werkleerbedrijf zijn de volgende acties vanuit het plan van aanpak doorgevoerd: 

 Multidisciplinaire analyse werksoorten 

 Detailanalyses rendement werksoorten 

 

Het werkleerbedrijf maakt de transformatie door van sociaal werkbedrijf naar een werkleerbedrijf. 

Naast een beschutte werkplek voor medewerkers met een sw-indicatie, ook als omgeving waar 

middels werkplekleren klanten competenties kunnen opdoen zodat de afstand tot de arbeidsmarkt 

kleiner wordt. Een werksoort moet daartoe aansluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt, zodat 

binnen de werksoort re-integratie trajecten uitgevoerd kunnen worden. Deze analyse op 

arbeidsmarktgerichtheid die in 2017 nog separaat is uitgevoerd zal voor 2018 en komende jaren 

meegenomen worden bij de werksoortenanalyse. Belangrijk is om jaarlijks vast te stellen om welke 

gronden een werksoort aanwezig is: Behoud sw-werkgelegenheid, werkplekleren of faciliterend aan 

de interne organisatie. 

 

De taakstelling voor het werkleerbedrijf is in 2017 veranderd. Van een hogere omzetdoelstelling zijn 

we overgegaan naar een rendementsdoelstelling. Doel is dat op termijn het werkleerbedrijf 

kostenneutraal kan opereren (inclusief de resultaten uit re-integratieactiviteiten). Alleen een hogere 

omzet garandeert dit niet, omdat mogelijk bij een hogere omzet ook de kosten evenredig of meer 

kunnen stijgen. Bij het opzetten van werksoorten wordt nadrukkelijk gezocht naar samenwerking met 

andere partijen waaronder sociale ondernemers. Voorbeeld hiervan is de werksoort Hout, een 

samenwerking tussen Zeeuws Werk (sociale ondernemer), Stichting Respont (Bolwerk) en Orionis. In 

2018 is een samenwerking voorzien tussen Arduin, Stichting de Korre en Juvent in de vorm van een 

1ste arbeidstoeleidingscentrum voor meerdere doelgroepen met een variatie in afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 

Resultaten 2017 

Ten aanzien van de specifieke doelgroepen zijn de volgende resultaten behaald: 

 Arbeidsmarktgerichte Werkleertrajecten 

 Kostenbesparing € 200.000 

 

Aanpak 2018 

Op basis de evaluatie gaan we in 2018 de acties als volgt voortzetten: 

 

Behouden Ontwikkelen Loslaten 

Rendement analyses 

werksoorten 

Vraag gestuurde 

arbeidsmarktgerichte WLT 

 

 Inbesteding gemeenten  

 Samenwerking met social firms  

 

In 2018 zullen we de werksoorten nog verder door ontwikkelen en richten op de vraag vanuit de 

arbeidsmarkt. Als voorbeeld geldt de grote vraag naar horecamedewerkers. Hadden we al een 

opleidingstraject assistent horecamedewerker binnen de werksoort bedrijfsrestaurant, in 2018 zullen 

er ook korte interventie groepen binnen het bedrijfsrestaurant in een periode van 6 weken de basis 

werknemersvaardigheden ontwikkelen, zodat deze klanten geplaatst kunnen worden bij de 

horecaondernemers op Walcheren. Een verdere doorontwikkeling en samenwerking met Scalda 

binnen het ParticipatieLab is onderwerp van bespreking. 
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6.  Lijst van afkortingen en begrippen 
 
 

   
LO Loopbaan Ontwikkeling Doelgroep; mensen met relatief korte afstand 

tot arbeidsmarkt 

TO Traject Ontwikkeling Doelgroep; mensen afstand tot arbeidsmarkt 

die overbrugbaar is met een re-integratietraject 

AO Arbeids Ontwikkeling Doelgroep; mensen met grote afstand tot 

arbeidsmarkt, incl. personen met langdurige 

beperkingen 

WLT Werk Leer Traject Re-integratietraject binnen Werkleerbedrijf 

Orionis 

WEP Werk Ervarings Plek Traject; gericht op opdoen van arbeidsritme en 

algemene werknemersvaardigheden 

SW Sociale Werkvoorziening Doelgroep; mensen met een SW-indicatie (tot 

1-1-2015) 

BW Beschut Werk Doelgroep; mensen met beperking of een BW-

indicatie (na 1-1-2015) 

Flex Flex medewerker Medewerker; tijdelijk werkzaam bij Orionis, in 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

of in een detacheringsovereenkomst 

ATC Arbeids Toeleidings Centrum Voorziening voor diverse doelgroepen om 

arbeidsvaardigheden te ontwikkelen 

ParticipatieLab ParticipatieLab Samenwerking tussen Onderwijs, SW en Zorg, 

gericht op werk- en leertrajecten die leiden tot 

een kwalificatie 

Social firm Sociaal/maatschappelijk 

ondernemer 

Samenwerking tussen sociaal ondernemer en 

Orionis, gericht op ontwikkeling en uitvoering 

van een werksoort 

BUIG Bundeling 

Uitkeringsvoorziening Inkomen 

Gemeenten 

Overheidsbudget t.b.v. uitkeringen 

Jolo Jongeren Loket Inloopmogelijkheid voor jongeren (17+ en 27-)  

Vovo Voorliggende voorziening(en) Inkomensvoorziening, voorafgaand aan 

uitkering  

   

 
 


