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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief perspectief Quick scan Orionis 

Geachte heer/mevrouw, 

Een belangrijk deel van de gemeentelijke ondersteuningstaken in het brede sociaal domein is 
momenteel door de gemeente Vlissingen ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling 
Orionis Walcheren. De afgelopen jaren waren ruime gemeentelijke bijdragen door de 
(Walcherse) gemeente(n) aan Orionis noodzakelijk voor dekking van het financiële tekort, 
bovenop de Rijksvergoedingen. Besloten is tot externe doorlichting teneinde op de 
beleidsterreinen wezenlijke verbeteringen van efficiency en effectiviteit door te kunnen voeren 
en verdere optimalisatie te realiseren. 

Het gehele onderzoeksproces is gestart met een Quick scan onderzoek, dat de afgelopen 
maanden is uitgevoerd door onderzoeksbureau Adlasz. In deze raadsinformatiebrief 
informeren wij u over de belangrijkste aanknopingspunten die de Quick scan heeft opgeleverd 
en bieden wij u inzicht in de door ons in te zetten vervolgstappen. 

Wat willen we bereiken? 
We willen komen tot een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelstel van 
ondersteuning ten behoeve van de inwoners van de gemeente Vlissingen. Voor nu en in de 
toekomst. Een belangrijk deel van de gemeentelijke ondersteuningstaken in het brede sociaal 
domein heeft betrekking op de Participatiewet, schuldhulpverlening en het minimabeleid. Aan 
de hand van het verkregen inzicht en advies uit de externe doorlichting willen we op de 
genoemde terreinen wezenlijke verbeteringen van efficiency en effectiviteit doorvoeren en 
verdere optimalisatie realiseren. 

Belangrijkste aanknopingspunten Quick scan 
Het recent door onderzoeksbureau Adlasz B.V. opgeleverde onderzoeksrapport “Quick scan 
Orionis” biedt belangrijke aanknopingspunten voor de gemeente(n) om concreet verder mee 
aan de slag te gaan. De belangrijkste verbeteracties die naar ons inzicht uit het Quick scan 
onderzoek blijken en die wij gaan oppakken, richten zich kortweg op 3 hoofdthema’s: 

1. Invulling van de beleidsregisserende rol; 
2. Rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf; 
3. Toekomstbestendige organisatie integraal sociaal domein. 
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Hierna zullen wij bovengenoemde bevindingen en verbeterpunten eerst nader duiden, gevolgd 
door een korte beschrijving in de vorm van een spoorboekje van de verbeteracties (en/of 
vervolgonderzoek) die we de komende periode, uiteraard in nauwe afstemming met de 
gemeenten Veere en Middelburg, gaan inzetten. 

Ad 1. Beleidsregie. 

De beleidsregisserende rol is momenteel belegd bij Orionis zelf en niet bij de gemeente. Mede 
als gevolg van de vorm en inhoud van de huidige gemeenschappelijke regeling. Een 
herbezinning met een duidelijke rol- en verantwoordelijkheidsafbakening is noodzakelijk. Het 
bepalen van de doelen, resultaten, middelen en voorwaarden met bijbehorende sturing en 
informatie, kortweg de beleidsregie, behoort per definitie toe aan de gemeente. Het is juist 
nodig dat de gemeente Vlissingen vanuit haar beleidsregisserende rol uitspraken doet en 
concrete opdrachten verstrekt aan Orionis Walcheren. 

Dit vraagt m.b.t. de gewenste sturing door de gemeente om nieuwe en concrete afspraken te 
maken met Orionis omtrent informatie-uitwisseling en verantwoording, anders dan de 
begroting(swijzigingen) en jaarrekening. Doordat momenteel het merendeel van de 
bevoegdheden is belegd bij de GR Orionis, zijn de mogelijkheden van de gemeente om te 
sturen te gering. Ook om die reden is een herbezinning van de GR aan de orde. 

Aansluitend moet er een meer bedrijfsmatige aansturing komen gericht op realisatie van 
uitstroom naar regulier werk, met in de keten een duidelijke taakafbakening tussen de 
‘toegang’, ‘arbeidsontwikkeling’ en ‘werkgeversdienstverlening’. Met daarbij heldere 
opdrachten van de gemeente aan Orionis t.a.v. outcome en financiële doelstellingen, alsmede 
prestatienormen omtrent uitstroom en groei in loonwaarde/ontwikkeling. 

Spoorboekje van onze verbeteracties t.a.v. beleidsregie: 

 We brengen in beeld welke interventies benodigd en gewenst zijn, gericht op het weer 
terugnemen van en invulling geven aan de beleidsregisserende rol door de gemeente. 
We betrekken hierbij o.a. gewenste aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling 
en bieden indien van toepassing de gemeenteraad hiertoe een passend voorstel ter 
besluitvorming aan. 
In de praktijk pakken we de beleidsregie direct zoveel als mogelijk concreet op; 

 We stellen (tenminste jaarlijks) actuele doelen, resultaten, middelen en voorwaarden 
vast voor de kerntaken die Orionis Walcheren in opdracht van de gemeente uitvoert; 

 We implementeren een bedrijfsmatige aansturing gericht op uitstroom naar regulier 
werk en formuleren concrete prestatienormen gericht op uitstroom naar regulier werk 
en realisatie van groei in ontwikkeling. Perspectief op werk staat centraal. 

 Wij (her)definiëren de sturings- en managementinformatie en bepalen de bijbehorende 
cyclus, zodat we monitoren of en in hoeverre onze doelstellingen gerealiseerd worden; 

 We richten de overlegstructuur met Orionis opnieuw in, gericht op het voeren van de 
juiste discussie op het juiste moment op het juiste niveau, zodat (indien nodig) tijdig 
bijgestuurd kan worden. 

Ad 2. Rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf. 

Het onderzoeksbureau bevestigt dat het rendement van Orionis Walcheren momenteel 
achterblijft. Bij Orionis Walcheren bedraagt de gemiddelde loonwaarde bij het SW-bedrijf (% 
van het wettelijk minimumloon) 12% en daarmee blijft Orionis ruim achter bij de branche die 
gemiddeld 26% realiseert. Door voor de korte/middellange termijn op de bestaande 
infrastructuur toe te groeien naar het branchegemiddelde kan een forse structurele besparing 
worden gerealiseerd. 
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Volgens het onderzoeksbureau is dit streven slechts een eerste stap naar een 
toekomstbestendige situatie. De doelstelling zou daarvoor gesteld moeten worden op het 
realiseren van een loonwaarde van gemiddeld 50%, waardoor op de wat langere termijn een 
forse structurele efficiencyverbetering wordt gerealiseerd. 

Het onderzoeksbureau adviseert daarbij een integrale benadering van de doelgroep van de 
Participatiewet toe te passen en actief te sturen op realisatie van (meer) loonwaarde. Kijkend 
naar talenten van belanghebbenden en ze op die manier plaatsen op passende functies bij 
reguliere werkgevers, waardoor de meeste loonwaarde kan worden gerealiseerd. Het sturen 
op de realisatie van loonwaarde vraagt een omslag in denken en handelen. 

Zowel voor de Wsw-doelgroep als de overige doelgroepen uit de Participatiewet wordt door 
Orionis Walcheren nog nauwelijks invulling gegeven aan het detacheren van de doelgroep uit 
de Participatiewet naar reguliere werkgevers. Het bureau adviseert direct te starten met actief 
invulling te geven aan de detacheringsfaciliteit gericht op het realiseren van loonwaarde. 
Daarbij acht men de huidige werksoorten binnen het Werkleerbedrijf Orionis niet 
toekomstbestendig voor het realiseren van loonwaarde. 

Geadviseerd wordt een plan van aanpak te maken voor de transformatie van een 
productiegerichte omgeving naar een omgeving gericht op detacheren van de doelgroep. Re-
integratietrajecten worden zoveel mogelijk op de locatie van reguliere werkgevers vorm en 
inhoud gegeven. Dit betekent een belangrijke ombouw van het bedrijfsconcept. Niet 
ondenkbaar is dat een deel van de bestaande fysieke infrastructuur vervroegd afgeschreven 
moet worden. En zeker is dat geïnvesteerd moet worden in het nieuwe werken. Die investering 
wordt op termijn dan ruimschoots terugverdiend. Het is van belang hier een goede 
businesscase aan ten grondslag te leggen. 

Spoorboekje van onze verbeteracties t.a.v. rendement en bedrijfsconcept Werkleerbedrijf: 

We doen via verschillende sporen verder verdiepend onderzoek naar de uit de Quick scan 
voortkomende verbeteracties, teneinde te komen tot een gedegen businesscase voor een 
nieuw bedrijfsconcept waarmee we het geconstateerde verbeterpotentieel van het 
Werkleerbedrijf Orionis gaan verzilveren: 

 We doen verdiepend onderzoek naar vraag en aanbod van de (toekomstige) 
arbeidsmarkt op Walcheren en kijken daarbij specifiek naar de mogelijkheden van 
detachering en de omvang van de begeleidingsbehoefte; 

 We onderzoeken de “succesformules” van verschillende Werkleerbedrijven met een 
structureel gezonde exploitatie, relateren deze aan de door het onderzoeksbureau 
geadviseerde aanpak en vertalen dit naar onze context; 

 We benaderen sleutelfunctionarissen van rendabele Werkleerbedrijven om onze 
positie te beoordelen, ons actief te adviseren over hun specifieke aanpak en de wijze 
waarop wij deze succesvolle elementen in onze praktijk kunnen toepassen; 

 We onderzoeken de noodzaak en wenselijkheid van een eigen infrastructuur. Hierbij 
bewaken we scherp de relatie tussen kosten en effectiviteit. We stellen vast of, hoe 
(bijvoorbeeld samen met het bedrijfsleven) en in welke omvang werk op de eigen 
locatie uitgevoerd moet blijven. Ook hierbij is het realiseren van loonwaarde het 
uitgangspunt; 

 Op basis van alle informatie die we verkrijgen uit o.a. de hiervoor genoemde 
(verdiepende) onderzoeken komen we tot een gedegen businesscase voor de 
implementatie van een toekomstbestendig bedrijfsconcept. 
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Ad 3. Toekomstbestendige organisatie integraal sociaal domein. 

In het Quick scan onderzoek is de toekomstbestendigheid van Orionis Walcheren in het brede 
perspectief van het sociaal domein bekeken. Geconcludeerd is dat de huidige structuur van 
Orionis niet toekomstbestendig is in een integraal sociaal domein. Door het separaat 
organiseren van de Participatiewet, schuldhulpverlening en minimaregelingen, is momenteel 
geen sprake van een integrale toegang en verdere uitvoering. 

De realisatie van een onafhankelijke, integrale toegang is van evident belang. Door de 
toegang integraal op te pakken, kan – zo nodig - een evenwichtig en adequaat pakket aan 
algemene en/of maatwerkvoorzieningen worden opgesteld. De gemeente kan vervolgens op 
doelmatigheid sturen. 

Naast de taken t.a.v. werk/re-integratie, dienen ook de uitvoering van (bijstands)uitkeringen, 
schuldhulpverlening, minimaregelingen en activiteiten gericht op maatschappelijke 
dienstverlening door de gemeente concreet te worden betrokken bij de toekomstige, gewenste 
organisatie van het integrale sociaal domein. 

Spoorboekje van onze verbeteracties t.a.v. de organisatie van een integraal sociaal domein: 

 We bepalen de toekomstige, gewenste inrichting en uitvoering van het integrale sociaal 
domein in het algemeen en meer specifiek t.a.v. de taken die behoren tot werk/re-
integratie, (bijstands)uitkeringen, schuldhulpverlening, minimaregelingen en activiteiten 
gericht op maatschappelijke dienstverlening. Met name ook de onafhankelijke, 
integrale ‘toegangsrol’ krijgt daarbij aandacht. Bij de te maken afwegingen komt ook de 
keuze tussen privaat dan wel publiek organiseren op onderdelen aan de orde; 

 We stellen vast of en in hoeverre de gemeenten op Walcheren dezelfde visie hebben 
omtrent de inrichting van het integrale sociaal domein en meer specifiek van de 
Participatiewet, schuldhulpverlening, minimaregelingen en activiteiren gericht op 
maatschappelijke dienstverlening. We geven samen met de andere Walcherse 
gemeenten, zoveel als mogelijk op basis van een eenduidige visie, invulling aan de 
opdrachtverstrekking aan Orionis Walcheren; 

 Uit de hiervoor genoemde inrichtingsvisie op het integrale sociaal domein vloeit voort of 
en in hoeverre we bepaalde taken door Orionis Walcheren (blijven) laten uitvoeren. 

Tenslotte 
In deze rapportage hebben wij u kort verslag gedaan van de belangrijkste bevindingen van het 
uitgevoerde Quick scan onderzoek Orionis Walcheren. Deze is gericht op een eerste 
verkenning op enerzijds de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering en organisatie van de 
kerntaken die momenteel door Orionis Walcheren worden uitgevoerd in relatie tot de 
veranderende omgeving in het sociaal domein. En anderzijds op de noodzakelijke 
bezuinigingen in het sociaal domein. Wij hebben de belangrijkste 3 verbeterthema’s nader 
geduid, gevolgd door een korte beschrijving in de vorm van een spoorboekje van de 
verbeteracties die we de komende periode gaan inzetten. 

We hanteren daarbij in de uitvoering de volgende fasering: 
1. We geven prioriteit aan het direct zoveel als mogelijk invulling geven aan de 

beleidsregisserende rol en beginnen meteen met de verdere uitwerking en uitvoering 
van de acties uit dit spoorboekje. 
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2. De verbeteracties gericht op verbetering van het rendement en een toekomstbestendig 
bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf zetten we, in afstemming met Orionis, meteen 
verder in gang. 

3. De verbeteracties t.a.v. de organisatie van een integraal sociaal domein volgen op de 
uitvoering van de 2 eerdergenoemde verbeterthema’s en zullen naar verwachting in 
het vierde kwartaal 2020 kunnen worden aangevangen. 

Uiteraard informeren wij u de komende periode actief over het verdere verloop van dit 
vervolgtraject en de verschillende vervolgstappen. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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