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ONDERWERP

raadsinformatiebrief stand van zaken werving en selectie directeur Orionis

Geachte raadsleden,

In deze raadsinformatiebrief een korte toelichting wat betreft de werving en selectie van de 
nieuwe algemeen directeur Orionis Walcheren.
De afgelopen tijd heeft de werving en selectie van een nieuwe Algemeen Directeur 
voor Orionis Walcheren plaatsgevonden. Deze procedure is door Orionis Walcheren zelf 
uitgevoerd, maar heeft helaas geen beoogd nieuwe Algemeen Directeur opgeleverd.

Het dagelijks bestuur heeft nu het bureau Berenschot de opdracht verstrekt om een 
wervingsprocedure te starten voor een nieuwe algemeen directeur. Begin juni spreekt 
Berenschot met verschillende medewerkers, Ondernemingsraad en Cliëntenraad om een 
beeld te krijgen van de organisatie en het gewenste profiel. Het proces van werving loopt in 
de zomervakantie door.

Ondanks deze voortvarendheid ontstaat na het vertrek van Hans Feenstra per 1 juli 2019 
een periode zonder algemeen directeur. Het DB heeft op basis van gesprekken 
binnen Orionis en gemeenten besloten om geen externe interim directeur aan te stellen. Het 
bestuur heeft, mede vanwege de korte aanvangstermijn en het feit dat de werving al 
opgestart is, ervoor gekozen om dit intern op te lossen.

Deze oplossing houdt in dat een collectief van concern controller (Peter Dingemanse), 
medewerker strategie en organisatie (Erik de Pooter) en 4 afdelingshoofden (Alex 
Achterhuis, Albert van der Giessen, Kim van Limbergen en Terry van de Wouw) gezamenlijk 
de handschoen oppakken. Dhr. Dingemanse wordt hierbij als eindverantwoordelijke 
aangesteld, maar zal voor de aansturing van de organisatie een sterk beroep doen op de 
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anderen. Ook wordt bij een aantal lopende projecten (vakinhoudelijke) ondersteuning 
gezocht, extern of bij de gemeenten.

Wij vertrouwen er op dat u met het vorenstaande voldoende bent ingelicht over het proces 
met betrekking tot de werving en selectie voor een directeur Orionis Walcheren.

Hoogachtend,

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

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


