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Raadsinformatiebrief voortgang verbeterplan Werkleerbedrijf Orionis Walcheren

Geachte raad,
Het Werkleerbedrijf werkt sinds 2020 aan een verbeterplan (Het implementatieplan
‘Toekomstbestendig Werkleerbedrijf’, getoetst door onderzoeksbureau KplusV). In dit memo
ontvangt u op hoofdlijnen een stand van zaken van dit verbeterplan.
In 2021 heeft het Werkleerbedrijf de doelstelling die in het verbeterplan is opgenomen
volledig gerealiseerd en is er € 564.000 aan resultaat verbeterd. In tegenstelling tot de
verwachtingen, laten de ingezette acties die in het verbeterplan zijn beschreven, niet de
beoogde (financiële) verbeteringen zien in 2022. Het Werkleerbedrijf heeft hierdoor een
substantieel financieel tekort van waarschijnlijk € 1.442.000,-. De gemeenten moeten het
tekort van het Werkleerbedrijf bijleggen. Dit gebeurt volgens de reguliere verdeelsleutel.
Aan bovengenoemde bijstelling liggen onderstaande (onvoorziene) oorzaken ten grondslag:
1. Opdrachtgevers zijn voorzichtig geworden met nieuwe opdrachten, schuiven
opdrachten door of plaatsen ze helemaal niet.
Omzetten blijven hierdoor achter. Dit is een direct gevolg van stijgende inkoopkosten,
stijgende energielasten, verstoorde productieketens en logistieke ketens, algemene
onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne en de verwachte teruglopende
consumentenbestedingen door hoge inflatie en ‘energiearmoede’.
Orionis is overigens niet het enige Werkleerbedrijf dat hiermee kampt. Dit beeld wordt
ook bij Cedris (de Nederlandse brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en
arbeidsintegratie) herkend.
2. Orionis moet concluderen dat de benodigde verandering intern, een grotere
opdracht blijkt dan voorzien.
Orionis heeft hier meer tijd voor nodig. De nieuwe manier van werken vraagt het nodige
van de interne organisatie. Het gaat om een cultuuromslag én een kwaliteitsverbetering.
Daarnaast spelen nog de andere zaken, zoals onder het eerste punt genoemd. Het
werkleerbedrijf moet dus op meerdere vlakken alle zeilen bijzetten. Al met al gaat het om
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een meerjarig, niet volledig voorspelbaar proces. Orionis had dit ook in haar
verbeterplan als risico opgenomen.
3. Orionis moet vaststellen dat ook de gemeenten meer tijd nodig hebben om de
invulling van SROI (Social return on investment) binnen hun organisaties tot stand
te brengen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnemen van SW-medewerkers binnen de
gemeentelijke bedrijfsvoering en/of het beleggen van opdrachten in het Werkleerbedrijf.
Communicatie
Orionis geeft een interview aan de PZC over haar organisatie. Daarbij wordt ook aandacht
besteed aan de voortgang van het Werkleerbedrijf.
Vervolg
De plannen zoals beschreven in de rapportage ‘Toekomstbestendig Werkleerbedrijf’ zijn
goed. Orionis zet daar de komende tijd ook op in. En waar de ontwikkelingen erom vragen,
stelt Orionis de plannen bij.

Begin 2023 ontvangt de raad de eerste begrotingswijziging Orionis Walcheren 2023. Hierin
wordt uiteengezet wat bovenstaande betekent voor de komende jaren: welk deel is
structureel en welk deel wordt naar verwachting ingehaald? Daarnaast blijft Orionis continu
op zoek naar verbeteringen. Voor het einde van dit jaar ontvangt de raad een
begrotingswijziging Orionis Walcheren over 2022 waarin dit financiële effect voor 2022 is
meegenomen.
Bij dit alles blijft Orionis ook oog hebben voor haar medewerkers en het goed uitvoeren van
de werkleertrajecten. Orionis heeft naast een financiële opdracht namelijk ook een
maatschappelijke taak: het Werkleerbedrijf is immers veel meer dan zijn financiële resultaat.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke

drs. A.R.B. van den Tillaar
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