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Onderwerp: het bericht in de PZC van dinsdag 28 maart jl. ‘Kringloopwinkel van Orionis gaat dicht’: 

Vraag Antwoord 

1.De gemeenteraden zijn op 22 februari jl. 
tijdens de Themabijeenkomst geïnformeerd over 
het doorlichten van alle verschillende 
bedrijfsonderdelen van Orionis. De 
Kringloopwinkel sprong daar, bij het tonen van 
een eerste inventarisatie, niet in het bijzonder 
uit. Hoe kan zo snel, ruim een maand later, dat 
het besluit tot sluiting van de Kringloopwinkel 
valt; 
 

In genoemde presentatie sprong de 
Kringloop daar als één van de slechtste uit. 
Het onderzoek naar de kringloop is in januari 
gestart. 

2.Wanneer is het ‘sluitingsvoorstel van de 
Kringloopwinkel’ voorgelegd aan de OR? Hoe 
luidt het advies van de OR? Heeft de OR 
instemmingsrecht? En hoe reageren de 
vakbonden op de sluiting; 

 

De OR is betrokken bij het proces van 
werksoortenanalyse, en participeert actief in 
de subwerkgroepen. Orionis kent in de 
organisatie een werkleerbedrijf. Binnen de 
organisatievorm is niets veranderd en 
derhalve is geen advies- of instemming 
nodig. Wel is met de OR besproken dat er 
geen personele consequenties verbonden 
zijn aan ‘besluiten’ rondom werksoorten. 
Zowel de ambtelijke medewerkers als sw-
medewerker blijven werkzaam binnen het 
werkleerbedrijf. 

3. De herplaatsing van medewerkers, van een 
buitenpost naar binnen is al een grote stap, 
zeker voor de doelgroep WSW. Welke 
maatregelen zijn genomen om dit goed te laten 
verlopen. Uitgaande van de actuele stand van 
zaken op 22 februari jl., de Themabijeenkomst, 
is een ‘sociaal plan’ voor de medewerkers van 
de Kringloopwinkel opgesteld. Kortom: hoe is er 
met de verschillende personele aspecten 
rekening gehouden, in deze relatief korte tijd en 
rekening houdend met de doelgroep;  

 

Per persoon wordt beoordeeld wat de beste 
plek is voor deze persoon: welke werksoort 
is passend. Dit is maatwerk, waarbij met de 
persoonlijke beperkingen rekening gehouden 
wordt. 
Er is geen sociaal plan, er is ook geen sprake 
van ontslagen. Iedereen houdt zijn 
dienstverband. 

4. Graag een verduidelijking over het niet 
rendabel zijn van de kringloopwinkel. Uitgaande 
van het gegeven dat tweedehands spullen 
meestal gratis worden verstrekt, inboedels 
worden opgehaald en de personeelskosten zijn 
niet te vergelijken met de vrije markt. Waar zit 
het ‘niet rendabel’ zijn van de Kringloopwinkel 
vooral. Graag een goed inzicht geven. 

 

Twee grote kostenposten zijn de kosten van 
werkbegeleiding en van huisvesting. De 
opbrengsten van verkoop zijn niet toereikend 
om deze kosten te dekken. Daarnaast is in de 
praktijk gebleken dat de verwachting die we 5 
jaar geleden hadden, namelijk dat de 
kringloop middels werkleertrajecten kan 
zorgen voor uitstroom richting detailhandel, 
niet realistisch is. 

5. De verkoop kan mogelijk teruggelopen zijn. 
Als dat zo is, is hiervoor dan een reden te geven 
of zijn er meerdere redenen aan te geven. 

De verkoopomzet is al jaren redelijk 
constant, en wordt niet of nauwelijks 
beïnvloed door een zaterdagopenstelling. 



Bijvoorbeeld de openingstijden, sinds ongeveer 
1 jaar is de Kringloopwinkel op zaterdag niet 
meer open. Is er een verband met de 
verkoopcijfers. Zo ja, is er gekeken om weer een 
zaterdagopenstelling in te voeren; 

 

Een zaterdagopenstelling leidt bovendien 
ook weer tot extra kosten.  

6. Wat betekent de sluiting voor de 
schildersopleiding die ook bij de Kringloopwinkel 
is gevestigd en voor de ‘kijkdagen gestolen 
fietsen’? Zijn er meer gevolgen door de sluiting 
van de Kringloopwinkel?   
 
 

De Kringloopwinkel staat los van de 
schildersopleiding, dit heeft geen gevolgen. 
Voor de “gevonden voorwerpen” waaronder 
ook de gevonden fietsen wordt nog 
onderzocht hoe dit voortgezet wordt. 
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