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HET WERKLEERBEDRIJF 
ORIONIS WALCHEREN
Ons Werkleerbedrijf is een veilige omgeving voor mensen om te (leren) werken. We 
hebben verschillende soorten werkleertrajecten, die goed aansluiten bij de vraag van 
de markt. Als u een partner zoekt die u adviseert, die met u samenwerkt en met u mee-
groeit of een seriematige productie wilt uitbesteden: wij staan voor u klaar. Maat-
schappelijk verantwoord ondernemen (MVO) doen we samen.

In ons Werkleerbedrijf begeleiden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We 
faciliteren waar nodig, zodat zij klaar zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Daar-
naast bieden we mensen met een arbeidsbeperking een baan in een beschutte omgeving. 

Wat wij belangrijk vinden, is de positieve invloed van werk op het leven van onze mede-
werkers. Een baan maakt hen gelukkig en biedt perspectief. Meedraaien in het arbeids-
proces versterkt het gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid. De verhalen die wij 
dagelijks horen, bevestigen dat keer op keer.

Onze samenwerking startte in 2004, toen we voor het eerst eigen pro-
ducten gingen maken. Bij Orionis Walcheren konden we laagdrempe-
lig en kleinschalig terecht. We volgden het proces op de voet en leer-
den daar veel van. 
Ondertussen produceert Orionis Walcheren een groot aantal displays 
per jaar voor ons. Het geeft ons veel voldoening om op deze manier 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

marcel kieboom, 
operationeel manager bever innovations

Ik controleer de lampen die hier geproduceerd worden. 
Er zit 7 jaar garantie op, dus wat we maken moet goed 
zijn. Ik werk hier al 10 jaar en ik vind het heel leuk. Als er 
iets is, ook privé, luisteren ze naar je en dat is heel fijn. 
Bij ons worden verschillende talenten samengevoegd.

laura, medewerkster monteren

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Eerlijk is eerlijk, zonder opdrachtgevers is er geen werk voor ons Werkleerbedrijf. 
Daarom zijn er ook voordelen voor u als onze opdrachtgever: 

• U heeft toegang tot verschillende werksoorten onder één dak. Zo werkt u efficiënt 
en het bespaart vervoerskosten en tijd;

• Onze certificeringen garanderen hoge kwaliteit, zoals SKAL, BRC en HACCP;
• Uw product wordt volledig in Nederland gemaakt en dat werkt waardeverhogend;
• Het draagt bij aan uw SROI- en MVO-doelstellingen;
• U profiteert van onze expertise en die uit ons netwerk, zoals andere opdrachtge-

vers en HZ University of Applied Sciences;
• We schalen flexibel op en af wanneer dat nodig is;
• U kunt deelprocessen volledig aan Orionis Walcheren uitbesteden;
• We hebben opslagcapaciteit en kunnen uw producten van daaruit direct naar de 

klant verzenden;
• Onze medewerkers werken precies, zijn gemotiveerd en trots op wat zij maken;
• Het biedt een oplossing voor de krappe arbeidsmarkt;
• U draagt bij aan een arbeidsmarkt waarin iedereen de kans heeft om mee te doen.

In deze brochure vindt u informatie over de verschillende diensten en producten 
die wij bieden. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Kijk dan op onze website 
orioniswalcheren.nl/werkleerbedrijf of neem contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf
tel. +316 29 635 148  en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl
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Met vier hallen en meer dan 100 medewer-
kers kunnen we veel productiewerk aan. 

Blikgroenten, puzzels, kit, blikjes, dozen 
en displays: onze twee krimpmachines 
hebben er krimpfolie omheen gedaan. Per 
machine kunnen we dagelijks wel 3000 
producten inpakken. We hebben drie ge-
conditioneerde verpakkingsruimtes, wat 

betekent dat uw producten op de goede 
temperatuur blijven.

U maakt gebruik van onze kennis en sa-
men met u komen we tot een goedlopen-
de, slimme en efficiënte manier van wer-
ken. Als u wilt, nemen we ook ander werk 
uit handen, zoals montage en opslag. We 
zijn BRC en SKAL gecertificeerd.

PRODUCTIE

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 635 148 en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl

Edwin Ruisch, Teammanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 568 195 en e-mail ERuisch@orioniswalcheren.nl

peter, medewerker productie

Ik werk al meer dan 25 jaar bij Orionis Walcheren. Ik 
heb al heel veel ingepakt zoals babbelaars, hagel-
slag. Ik vind stapelen het leukste. Sommigen kunnen 
de dozen niet tillen, maar ik wel. Je moet voorzichtig 
zijn, zodat het niet valt. Als ik op vakantie ben, moe-
ten ze een vervanger zoeken. Ze zijn blij met mij en 
dan zeggen ze: “Goed gedaan”.
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Onze grootste opdrachtgevers zijn Bever 
Innovations en Illuxtron. Voor hen mon-
teren wij ledverlichting en maken we dis-
plays voor benzinestations. 
Heeft u terugkerende montagewerkzaam-
heden? We doen dit graag voor u. We zet-
ten onderdelen met de hand in elkaar en 
kunnen bijvoorbeeld ook schroeven, bo-

ren, popnagelen en solderen. Ook maken 
we snoeren met een knip-strip machi-
ne. Heeft u eenvoudig werk op uw eigen  
locatie, wat uitgevoerd kan worden door 
medewerkers met een afstand tot de  
arbeidsmarkt? Ook dan spreken we graag 
met u over de mogelijkheden, zoals deta-
chering. 

janne-sophie van de hamer, 
kwaliteitsmedewerker bij illuxtron international

MONTEREN

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 635 148 en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl

Ronald Lokerse, Teammanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 49 879 680 en e-mail RLokerse@orioniswalcheren.nl

Ik ben wekelijks bij Orionis Walcheren om te zien hoe het gaat met 
de assemblage. De medewerkers vertellen me wat goed gaat en 
wat niet, zodat we dat kunnen verbeteren. We hebben de manier 
van werken een stuk eenvoudiger kunnen maken waardoor de 
assemblage sneller gaat. Het is prettig om dat samen met Orionis 
Walcheren te doen. Persoonlijk haal ik ook veel plezier uit de samen-
werking. Je ziet hoeveel passie ze erin leggen om lampjes in elkaar 
te schroeven. En ze zijn er heel trots op.

Van Australië tot Irak en Argentinië: de ledverlichting en displays die we bij Orionis 
Walcheren monteren, gaan de hele wereld over. 
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We maken enorme gegraveerde borden 
voor natuurgebieden of kleine versies voor 
bij een object. We plakken weerbestendige 
folie op borden voor op de kustovergang. 
Afbeeldingen worden gedigitaliseerd en 
aangepast voor onze graveermachine. Het 
inlakken van de graveringen gebeurt met 
de hand, met hele fijne naaldjes. 
Op de afdeling Graveren en Foliesnijden 
werken zowel medewerkers met een ar-

beidsbeperking als mensen met een bij-
standsuitkering die aan een werkleer-
traject meedoen. Het graveer-, lak- en 
plakwerk vraagt veel precisie en geduld. 
En dat is precies wat bij onze medewer-
kers past.
Ook als u op zoek bent naar medewerkers, 
gaan we graag met u in gesprek. Misschien 
past een deelnemer van het werkleertra-
ject goed bij uw organisatie.

GRAVEREN EN 
FOLIESNIJDEN
We doen uiteenlopende werkzaamheden. Zoals het graveren van naamplaatjes op 
kunststof of in memoriam-bordjes op edelmetaal.

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 635 148 en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl

Ronald Lokerse, Teammanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 49 879 680 en e-mail RLokerse@orioniswalcheren.nl

kees, medewerker graveren

Ik heb het reuze naar mijn zin. Ik vind het belangrijk om het werk 
keurig netjes te maken en dan komt de klant misschien wel terug. 
Hier help ik mee in het hele proces. Je moet goed nadenken bij de 
opdrachten die je binnenkrijgt. Dan bespreken we hoe we het gaan 
doen. Met lastige klusjes komen ze vaak naar mij toe, zoals door-
zichtige folie op doorzichtig plaatmateriaal.
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De verschillende uitvoeringen en formaten 
gaan de hele wereld over. Op de elektroni-
ca-afdeling maken onze medewerkers de 
printplaten en monteren ze de ledlamp-
jes erop. Ze weten precies hoe dat moet 
en zorgen dat iedere plaat perfect is. We 
sluiten het proces af met een kwaliteits-
controle. Iedere printplaat wordt getest. U 
kunt er zeker van zijn dat er veel liefde en 
aandacht aan wordt besteed.
Wilt u uw artikelen in Nederland laten ma-
ken? U kunt seriematig elektrotechnisch 

werk door Orionis Walcheren laten doen. 
We werken graag samen op basis van een 
partnerschap. Zo kunnen we de manier van 
werken zo slim mogelijk organiseren en 
passend maken voor onze medewerkers.

Naast onze medewerkers met een arbeids-
beperking, werken er mensen met een bij-
standsuitkering op onze elektronica-afde-
ling. Zij volgen een werkleertraject. Onze 
werkomgeving is ESD-gecertificeerd en 
voldoet aan hoge kwaliteitseisen. 

ELEKTRONICA

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 635 148 en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl

Ronald Lokerse, Teammanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 49 879 680 en e-mail RLokerse@orioniswalcheren.nl

Kent u die led-prijsdisplays bij benzinestations? Zij worden van a tot z gemaakt bij 
Orionis Walcheren.

marcel kieboom, 
operationeel manager bever innovations

Onze prijzendisplays voor benzinestations worden bij Orionis Wal-
cheren gemaakt en naar de klant verstuurd. We kopen componenten 
in en die laten we bij hen afleveren. Het proces gaat langs verschil-
lende werksoorten, waaronder Elektronica. Maar ook poedercoa-
ting, montage en opslag in het magazijn. Doordat Orionis Walcheren 
volledig gebruik maakt van onze systemen, werken we heel efficiënt. 
Orionis Walcheren is fysiek dichtbij. Daarom schakelen we snel en 
kunnen we eenvoudig meekijken.
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METAALBEWERKING

We bewerken plaatmateriaal (RVS, alumi-
nium en metaal) door middel van ponsnib-
belen, knippen en buigen tot een gewenst 
product in onze professionele werkplaats. 
Op onze afdeling Metaalbewerking werken 
mensen met een bijstandsuitkering die 
een werkleertraject volgen en medewer-
kers met een arbeidsbeperking. We doen 
veel seriematig werk. Zo kan het team het 
werk goed onder de knie krijgen. We hel-

pen hen en luisteren naar hun ideeën om 
steeds slimmer te werken.
Wilt u seriematig werk op het gebied van 
metaalbewerking uitbesteden? Er is veel 
mogelijk. Ook wanneer u medewerkers 
zoekt voor uw eigen organisatie, gaan we 
graag met u in gesprek. Misschien is een 
deelnemer van ons werkleertraject op de 
afdeling Metaalbewerking interessant voor 
uw organisatie.

Een ijzeren plaat knippen en buigen tot ophangbeugels voor een verkeersbord. Of 
gaatjes ponsnibbelen voor een printplaat. 

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 635 148 en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl

Ronald Lokerse, Teammanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 49 879 680 en e-mail RLokerse@orioniswalcheren.nl
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Op onze afdeling Poedercoating werken 
mensen met een bijstandsuitkering die 
een werkleertraject volgen en medewer-
kers met een arbeidsbeperking. We doen 
veel seriematig werk. Zo kan het team het 
werk goed onder de knie krijgen. We hel-
pen hen en luisteren naar hun ideeën om 
steeds slimmer te werken.
Wilt u materialen laten poedercoaten, zo-

als onderdelen van een kraan, hittebesten-
dig materieel of eindkappen? Er is veel 
mogelijk. Ook wanneer u medewerkers 
zoekt voor uw eigen organisatie, gaan we 
graag met u in gesprek. 

Misschien is een deelnemer van ons 
werkleertraject op de afdeling Poedercoa-
ting interessant voor uw organisatie.

POEDERCOATING

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 635 148 en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl

Ronald Lokerse, Teammanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 49 879 680 en e-mail RLokerse@orioniswalcheren.nl

We beschikken over een poedercoatafdeling waar we uw producten kunnen poede-
ren in een gewenste RAL-kleur. 
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MAILING SERVICE

We leveren post in binnen- en buitenland. 
We kunnen uw goederen opslaan (magazijn 
beheer), uw producten verpakken, adres-
seren en wereldwijd verzenden. Onze me-
dewerkers gaan graag aan de slag met uw 
opdracht. Wij leveren ook allerlei soorten 
drukwerk, zoals folders/boekjes, posters, 
geboorte- en huwelijkskaartjes en visite-
kaartjes. 

Op de afdeling Mailing werken zo’n 30 me-
dewerkers met een arbeidsbeperking. Zij 
staan centraal en de manier van werken is 
aangepast aan wat zij kunnen. Onze mede-
werkers zijn goed in werk dat zich herhaalt 
en niet te zwaar is. Ze werken serieus en 
precies. Is er geen brievenbuspost? Dan 
doen ze andere taken, zoals het inpakken 
of stickeren van producten.

Wilt u brievenbuspost versturen naar een grote groep klanten, medewerkers of heel 
Nederland? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 635 148 en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl

Edwin Ruisch, Teammanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 568 195 en e-mail ERuisch@orioniswalcheren.nl

wilco pruysers
gemeente middelburg

De medewerkers van Orionis Walcheren maken proefbestanden en 
printen en versturen voor ons de gemeentelijke aanslagen, aanma-
ningen, dwangbevelen, brieven en ontvangstbevestigingen. Orionis 
Walcheren biedt goede service, is betrouwbaar en er wordt snel 
gewerkt. Ik heb korte lijntjes met de werkbegeleiders, de samenwer-
king is heel goed.
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WASSERIJ

Wanneer u uw was brengt, kunt u het de-
zelfde week weer ophalen. Ook is onze 
wasserij zeer geschikt voor het verzorgen 
van de was voor organisaties en bedrijven, 
zoals een bed & breakfast, hotellerie, res-
taurants, bedrijfskleding of dagopvang. 

Onze medewerkers hebben een afstand 
tot de arbeidsmarkt. De meeste van hen 
werken al jaren in onze wasserij. Het halen 
en brengen van de was doen ze om en om, 
zo worden de taken onderling goed ver-
deeld.

Tien medewerkers, vier wasmachines, twee drogers, een mangel en een strijkset. 
Daarmee doen we iedere dag de was. Voor mensen uit de WMO en voor lokale bedrij-
ven die hun was aan ons uitbesteden. 

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 635 148 en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl

Katja Verjans, Teammanager Werkleerbedrijf,
tel. +316 29 046 157 en e-mail KVerjans@orioniswalcheren.nl

@orioniswalcheren.nl

cobie en hennie 
werken beiden al meer dan 10 jaar in de wasserij

Je doet hier van alles wat. De ene keer wassen, de andere keer de 
was in de droger doen of mangelen. We sorteren alles netjes per 
persoon. Maar meestal zien we meteen welke kleding van wie is, 
want we kennen onze klanten goed.
Strijken vinden we allebei niet leuk, maar we hebben een collega 
die dat graag doet, dus dan mag zij dat doen. We doen dit werk 
heel graag. Vooral ‘s morgens hebben we het erg druk, als alle was 
binnenkomt.
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We hebben een team dat speeltoestel-
len onderhoudt en keurt. Weer een ander 
team leegt de afvalbakken aan de kust 
en houdt duinovergangen en parkeerter-
reinen schoon. Orionis Walcheren doet 
groenonderhoud voor de drie Walcherse 
gemeenten, woningbouwcoöperaties en 
grote bedrijven in de regio.
In de buitendienst werken medewerkers 
met een arbeidsbeperking en mensen met 
een bijstandsuitkering die een werkleer-
traject of opleiding in het participatielab 
(mbo 1) volgen.
Samenwerken met Orionis Walcheren kan 
op verschillende manieren. U kunt een 

baan aanbieden aan mensen die nu een 
bijstandsuitkering hebben. Daarnaast 
kunt u leerlingen van het participatielab 
een stageplaats geven. Een stagebege-
leider van Orionis Walcheren helpt u bij de 
begeleiding. 

Onze vaste medewerkers met een ar-
beidsbeperking kunnen op detacherings-
basis bij uw bedrijf werken. Soms krijgt u 
daar een loonkostensubsidie voor. Onze 
jobcoaches begeleiden de medewerkers 
op de werkplek. Verder is het mogelijk om 
uw onderhoudswerk bij ons uit te beste-
den.

BUITENDIENST

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Renate Krijnen, Accountmanager Werkleerbedrijf, 
tel. +316 29 635 148 en e-mail RKrijnen@orioniswalcheren.nl

Peter Repkes, Teammanager Werkleerbedrijf,
tel. +316 55 865 634 en e-mail PRepkes@orioniswalcheren.nl

braber groenvoorziening

Grasmaaien, snoeien, zwerfvuil opruimen. De specialisten van 
Orionis Walcheren werken graag bij ons. Ze zijn dankbaar en trots 
dat ze een steentje kunnen bijdragen. En andersom werken wij ook 
graag met hen, al 15 jaar. We doen het echt samen en daar zit het 
succes in. Samen een achterstand wegwerken, samen een nieuw 
project aanpakken. Ze maken ons trots en zetten ons bedrijf op de 
kaart. Opdrachtgevers vragen zelfs specifiek naar hen. Dus, mijn 
boodschap voor werkgevers: omarm dit initiatief.

De Buitendienst is verdeeld in meerdere ploegen. Zoals de maaiploeg met zelfrij-
dende maaiers en de reinigingsploeg die welkomstborden schoonmaakt, zwerfvuil 
verzamelt en afvalbakken leegt. De straatploeg doet herstelwerk.
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DETACHERING

Wat is detachering?
Betrouwbaar, breed inzetbaar en pre-
cies. Zo kunnen we onze werknemers het 
best omschrijven. Door hun indicatie voor 
een beschutte werkplek, zijn zij bij ons in 
dienst. Onze focus ligt op het ontwikke-
len van onze medewerkers. Detachering 
vormt daar een onderdeel van. 
Wij detacheren een aantal van onze me-
dewerkers naar opdrachtgevers. Tijdens 
deze periode blijven wij hun officiële werk-
gever. Aangezien u als opdrachtgever 
geen werkgever bent, heeft u een mini-
maal bedrijfsrisico. U betaalt een vast uur-
tarief voor de uren dat de medewerker bij 
u werkt. Ziekte en vrije dagen komen voor 
onze rekening. 

Hoe werkt het?
Wanneer u interesse heeft om onze mede-
werkers in te zetten voor werkzaamheden 
in uw organisatie, neemt u contact op. We 
nemen de opdracht door en kijken of er een 

match is met onze medewerkers. Op basis 
van de opdracht zoeken we een medewer-
ker die bij de opdracht past, daarbij hou-
den we rekening met de belastbaarheid. 
Op de werkplek wordt de medewerker be-
geleid door een van onze jobcoaches. Ook 
adviseren zij u als opdrachtgever, om te 
komen tot een geslaagde samenwerking 
voor alle partijen.

Is mijn organisatie geschikt?
Onze medewerkers werken heel precies, 
zijn ontzettend gemotiveerd en kunnen 
qua werk- en denkniveau prima mee. Veel-
al komen ze het beste tot hun recht in een 
gestructureerde werkomgeving met een 
vast dagritme. Structuur, duidelijkheid en 
weinig prikkels geven hen een veilig ge-
voel. Heeft u taken en processen die pas-
send zijn of is het mogelijk om dat met wat 
aanpassingen te realiseren? Neem gerust 
contact op, we kijken graag met u mee 
naar de mogelijkheden!

We begeleiden medewerkers met een arbeidsbeperking naar een plekje op de ar-
beidsmarkt. Schilderen, schoonmaken, monteren, gasten bedienen in uw restaurant 
of als huismeester zorg dragen voor uw pand: u merkt al snel de waarde voor uw on-
derneming. Daarnaast draagt u een steentje bij aan een maatschappij waar iedereen 
de kans krijgt om mee te doen op de arbeidsmarkt. Win-win! 

franklin, 
sinds 2021 gedetacheerd bij agilent technologies in middelburg

Honderdduizend keer per dag zeg ik dat ik het naar mijn zin heb. De 
baas komt soms even bij me zitten. Hij zegt dan: ‘ik zie dat je het 
leuk vindt en we zijn ontzettend tevreden met je’. Dat is mijn trots. 
Bij Orionis Walcheren riep ik al heel lang dat ik gedetacheerd wilde 
worden. Ik werk hier met 5 collega’s van Orionis Walcheren, we vullen 
bakken aan met filters. Ik lever elke dag op tijd en loop nooit achter. 
Als je langzaam bent, ga je het nooit redden. Ik mag overal komen en 
krijg de vrije hand. Over 1 of 2 jaar krijg ik misschien wel de kans om 
aan de machine te zitten. Ik wil laten zien: dit wil ik en hier wil ik mee 
verder.

Interesse of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Katja Verjans, Teammanager Werkleerbedrijf,
tel. +316 29 046 157 en e-mail KVerjans@orioniswalcheren.nl

Mensen op de juiste plaats, dat geeft positieve energie. Onze col-
lega’s van Orionis Walcheren houden van repeterend werk, zoals 
inpakken en monteren. Dat helpt ons enorm, het geeft verlichting. 
Ze zijn betrouwbaar, vrolijk, trots op hun werk en werken hard. 
Die positiviteit straalt af op iedereen die met hen samenwerkt. 
Als je handen tekort komt binnen je bedrijf, raad ik aan om ook 
werknemers van Orionis Walcheren aan je team toe te voegen. Kijk 
gewoon eens hoe het gaat. Wij vinden het fantastisch werken.

ronald feleus, 
productiemanager agilent technologies
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