SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
EX ARTIKEL 34 RVO
Datum: 27.10.20200
Aan de voorzitter van de raad.
Onderwerp: : reacties op krantenartikel Orionis
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-snijdt-hard-in-de-zorg-en-in-orionis~a7caca90d/
https://www.pzc.nl/walcheren/kritiek-op-onderzoek-naar-werkleerbedrijf-orionis-walcherenwel-aandacht-voor-geld-niet-voor-mensen~a6e130a6/

Wij hebben dan ook de volgende vragen voor het college::
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?
2. Bent u het met ons eens dat de gebruikte woordkeuze/taal niet passend is voor de
medewerkers uit deze doelgroep?
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?
4. Kunt u zich voorstellen dat de medewerkers uit deze doelgroep reageren met woede,
verdriet, ongeloof en dat ‘t respectloos naar hun toe overkomt?
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?
6. Ook de Sociale Clientenraad Walcheren heeft hierop gereageerd. Kunt u zich vinden
in hun reactie/conclusie? Zo ja hoe gaat u dit oppakken? Zo nee waarom niet?
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?
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