
Verandering 3: Een gezonde financiële balans binnen het Sociaal Domein realiseren 

Target 3.1: Rendementsverbetering Orionis Target 3.2: Aanvullende bezuinigingen en externe financieringsbronnen realiseren 

Inspanning 3.1.1 
Bezuinigingstaakstelling realiseren 

Inspanning 3.1.2 
Rendabel Werkleerbedrijf Orionis 

Inspanning 3.2.1 
Aanvullende bezuinigingen realiseren 

Inspanning 3.2.2 
Externe  financieringsbronnen verkennen 

Inspanning 3.2.3. 
Inspanningen om extra financieringen rijk 

verkrijgen 

Per 2023 lager werkelijk tekort sociaal domein 
Q4 2022 de mogelijkheden voor externe 

financieringsbronnen en opbrengsten zijn in beeld 
gebracht 

Q4 2020 collegebesluit op omvang aanvullende 
bezuinigingen, doorlopende aandacht vanaf 2021 

Rendementsverbetering Werkleerbedrijf Orionis 
€ 2.000.000 Q4 2022. 

Meerjarige gemeentelijke taakstelling is 
opgenomen in begroting Orionis Walcheren, 

besluitvorming Q3 2021 

Q4 2021 
Er is een 

efficiëntiekorting 
van 5% toegepast op 

de exploitatie 
(€360.000) 

a. Re-integratiebudget 
korting 

b. Efficiëntiekorting t.a.v. 
de bedrijfsvoering/ 
exploitatiebijdrage 

Orionis 

Q4 2021 
Reïntegratiebudget 

is met 10% 
afgenomen 
(€290.000) 

Q2 2021 
Onderzoeksbureau 

KplusV levert 
onderzoeksrapport 

op 

a. Verdiepend onderzoek 
werkleerbedrijf Orionis 

Walcheren 

e. Rendabel 
werkleerbedrijf 

Q1 2022 financieel 
resultaat van het 
werkleerbedrijf is 

positief 

a. Overzicht bijzondere 
voorstellen voor 

aanvullende 
bezuinigingen formuleren 

Q1 2021 
Inventarisatie en 

advies uitgebracht; 
daarna doorlopend 

b. Onderzoeken en 
besluiten welke 

voorgestelde 
bezuinigingen 

realiseerbaar zijn en het 
meeste opleveren 

Q4 2021 €2,1 mln 
bezuinigd binnen 

sociaal domein 

Q3 2021 
besluitvorming plan 

van aanpak 

b. Opstellen plan van 
aanpak n.a.v. verdiepend 

onderzoek 
werkleerbedrijf Orionis 

Walcheren 

Q4 2021 
onrendabele 
werksoorten 

worden afgestoten 
en/of omgebouwd 

d. Implementatie plan 
van aanpak n.a.v. 

verdiepend onderzoek 
werkleerbedrijf Orionis 

Walcheren 

c. Detachering van 
medewerkers 

Toename aantal en 
% SW'ers 

gedetacheerd. 

Q4 2021 
Rendement van de 
SW-infrastructuur 

€650.000 verbeterd 

d. Afstoten en rendabel 
maken van de SW-

infrastructuur 

a. Producten binnen 
Participatiewet (en 
wellicht ook Wmo) 

toetsen aan haalbaarheid 
van externe financiering, 
o.a. social bonds of co-
investment afspraken 

met zorgleveranciers en 
andere partners 

Aantal benaderde 
partijen en 

opbrengst in euro’s 
co-investment 

b. binnen Participatiewet 
sterker inzetten op het 
verzilveren van de SROI 
opties (Social Return On 

Investment). 

De waarde van SROI 
opties is vergroot 

b. in OZO verband 
aandacht vragen voor 

effecten herijking 
gemeentefonds sociaal 

domein 

Q1 2021 analyse 
Significant 

herverdeling sociaal 
domein gereed 

c. Opstellen rapport 
exogene factoren 

Q2 2021 verkenning 
exogene factoren 

gereed 

d. Verdiepend onderzoek 
exogene factoren 

Q1 2022 
Verdiepend 

onderzoek exogene 
factoren uitgevoerd 

a. Inspanningen via VNG 
– de koek moet groter 
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