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ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Reglement van Orde van de
Fractie SP mtb de uitlatingen over Orionis in de PZC
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
De afgelopen weken hebben er in de PZC 2 artikels gestaan over het reilen en zijlen van de
Sociale werkplaats van/bij Orionis. De reacties die wij hierover hebben gekregen liegen er
niet om. Reacties van woede, verdriet tot aan respectloos en onbegrijpelijk.
https://www.pzc.nl/walcheren/vlissingen-sniidt-hard-in-de-zorg-en-in-orionis~a7caca90d/
https://www.pzc.nl/walcheren/kritiek-op-onderzoek-naar-werkleerbedriif-orioniswalcherenwel-aandacht-voor-geld-niet-voor-mensen~a6e130a6/
Vraag 1
Bent u het met ons eens dat in beide artikels in de PZC over Orionis een zeer
ongelukkige woordkeuze is gebruikt van de geschepte situatie?
Ons antwoord
Het is de mening van het college dat problemen die gesignaleerd worden, zo ook binnen
een uitvoeringsorganisatie, zo concreet mogelijk moeten worden benoemd en ter tafel
worden gebracht. Dit dient met name te gebeuren via de daarvoor geijkte kanalen, maar wij
sluiten niet uit dat dit bij tijden ook via de media zal plaatsvinden. Hoewel dit niet altijd
gewenst is en zelfs negatieve effecten kan hebben, moeten wij als politiek bestuurders ook
transparant en eerlijk zijn naar onze inwoners en de media.
Wij betreuren het zeer dat er naar aanleiding van de berichtgeving onrust is ontstaan bij de
medewerkers van het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren. Echter, het kan niet
onbenoemd blijven dat de financiële situatie van de gemeente Vlissingen gelet op het
sociaal domein zorgwekkend is en de tekorten van Orionis Walcheren die daar substantieel
aan bijdragen spoedig moeten worden omgebogen.
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Naast de aangehaalde citaten van de wethouders, waarin wij ons inhoudelijk kunnen vinden,
is het geheel de eigen verantwoordelijkheid van de PZC op welke wijze zij vorm en inhoud
geven aan hun berichtgeving en de woordkeuze die zij daarbij gebruiken.
Vraag 2
Bent u het met ons eens dat de gebruikte woordkeuze/taal niet passend is voor de
medewerkers uit deze doelgroep?
Ons antwoord
Zie antwoord bij vraag 1. Aansluitend hierop is het uiteraard geenszins onze intentie om de
medewerkers van Orionis Walcheren, die wij zeer respecteren, op enigerlei wijze aan te
spreken op de resultaten van de organisatie.
Vraag 3
Bent u het met ons eens dat de communicatie over de situatie van dit moment en wat
de medewerkers uit deze doelgroep te wachten staat anders had moeten gebeuren?
Ons antwoord
Zie antwoord bij vraag 1 en 2.
Vraag 4
Kunt u zich voorstellen dat de medewerkers uit deze doelgroep reageren met woede,
verdriet, ongeloof en dat ‘t respectloos naar hun toe overkomt?
Ons antwoord
Zie antwoord bij vraag 1 en 2.
Vraag 5
Bent u het met ons eens dat de vermelding dat het meer om geld gaat dan om de
mens zeer ongelukkig gekozen is en dat dit een steek in het hart is van de betrokken
medewerkers van deze doelgroep?
Ons antwoord
De vermelding waarop u doelt is een stellingname die door de PZC is genoteerd namens de
Sociale Cliëntenraad Walcheren naar aanleiding van de resultaten uit het quick scan
onderzoek Orionis.
Het college distantieert zich van de stelling dat er geen aandacht zou zijn voor de mensen.
Orionis Walcheren is er voor onze inwoners om hen te ondersteunen, dat doen zij door
namens de drie Walcherse gemeenten uitvoering te geven aan de Participatiewet,
schuldhulpverlening en het minimabeleid. Ook de gemeente Vlissingen wil komen tot een
goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelstel van ondersteuning ten behoeve
van haar inwoners. Voor nu en in de toekomst. De aanknopingspunten zoals genoemd in het
onderzoekrapport “Quick scan Orionis” zijn zeker ook in het belang van de inwoners van
onze gemeente die momenteel werken bij of afhankelijk zijn van de dienstverlening van
Orionis. 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.
Vraag 6
Ook de Sociale Cliëntenraad Walcheren heeft hierop gereageerd. Kunt u zich vinden
in hun reactie/conclusie? Zo ja hoe gaat u dit oppakken? Zo nee waarom niet?
Ons antwoord
Zie antwoord bij vraag 5.
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Vraag 7
“De gemeente Vlissingen uitte onlangs mede op basis van het Adlasz-onderzoek
harde kritiek op de resultaten van het werkleerbedrijf” dat het slechtst van alle
werkleerbedrijven van Nederland presteert”. Wisten alle betrokken medewerkers van
deze doelgroep van deze situatie af? Had dit niet socialer en respectvoller gebracht
kunnen worden naar de medewerkers van deze doelgroep, waarvan velen zich nu
niet echt nuttig voelen ondanks het harde werk wat ze naar vermogen uitvoeren?
Ons antwoord
Zie antwoord bij vraag 1, 2 en 5.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
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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