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Klokkenluider Orionis. claimt schade
hem was sprakevanmude

en

diefstal. Dat bleek dinsdagmiddag
MIDDELBURG - Een werknemer van

tijdens een zitting van de Middel-

Oriams eist een forse ontsfagver ..

burgse rechtbank; waar zijn ont-

goeding~mdat %OU zijn nagelaten
hem te beschermen tegen ernstige
bedrei~
mtimidatiesen peste-

slag aan de.orde was.
De man eist een vergoeding van
70.000 euro, en begeleiding naar
ander werk buiten Zeeland. Daarnaast loopt een bodemprocedure
waarin '.hij o.rioOO aansprakelijk
stelt voor toegebracht leed.
.Daarin wordt hij bijgestaan door
de landelijke. eKpengroep .Klok..
kenluiders. Die vindt dat Orionis
de man de "rechtsbeschermiQg'
had moeten bieden die is verbon~
den aan bet 'melden van vermoe-dens van (ernstige) maatschappelijke misstanden'.

rijen.
De man, afkomstig uit Vlissingen,
zou op diverse afdelingen van de
sociale werkplaats bij voortduring
zo ernstig door coUega.tszijn.be,~
laagd. dat hij er psychisch aan on-

derooor ging.
Dat gebeurde nadat hij meermalen misstanden -had aangekaart

waarbij collegats, en oOkleidin,~ ..
-tcndenwaren betrokken. Volgens
....•.b

Vo~gens de advocaat van de man,
ntr.F. R. Heijstek,-komt da~rbij
dat Orionis naliet hem te begeleiden volgens de yereÎSten van de
sociale werkplaats. ..-,-1
Oi-ioniswijst alle vèJ.wijun van
de hand. Volgens de advctaatvan

Odonis", mr. N. van '-Bverdingen1
wasnamtern ondenoek van enoirbare praktijken weinig cfniets
gehleken. DebeschuId~gingen
zouden zijn voortgèkomen uit

weerstand van de man tegen adonis, sinds hij in l009 te horen

werkplaats. Maar, luidde het verweer, dat kwam vooral doordat de
man aan zijn lot was overgelaten)'
.sindshij - in 2011 en 2012 - de misstanden had gemeld tot aan directie" en. bestuur. Hij kreeg toen
zelfs een dreigbrief. Ook burgemeester ROepf wethouder Marin;
de Zwarte en anderen kregen der-.l
geHjkè brieven, .getuigde toenmaä- !
ge PvdA,,:,ftattieleider Rens Rein~
ierset die de man steeds heeft ge. t
8teund.

J

~rioniS.heeft.. de...· uitsla.g. van he..t. '""
kreeg dat hij nog niet. gesChikt mteln ,onderzoek naar de ldach- .

wasvoor een betere functie. De teil nooit bekendgemaakt. De ex-

man zou zich daarna bij <collega's pettgroep Klokkenluiders twijfelt
onmogelijk h'èbben gemaakt op al- aan de deugtielijkheid.
lerleiafdelingen van de sociale Uitspradk op 24 december.

