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Inleiding
Elk k\wartaal stuurt de Amfors Groep een overzicht met de maatschappelijke en 
financiele resultaten. In de bijiage treft u het tweede kwartaalbericht van 2019 aan.

Samenvatting
Maatschappelijk resultaat
Er is gewerkt aan een nieuwe methodiek om leidinggevenden te trainen in motiverende 
gespreksvoering, specifiek voor de Sw doelgroep. Qua mobiliteit en ontwikkeling op de 
werkladder ligt Amfors goed op koers. Feit blijft dat voor een groeiend aantal Sw'ers een 
beschermde werkplek het meest passend is.
Ondanks de stijging van de gemiddelde leeftijd en de progressieve ontwikkeling van 
beperkingen, is het ziekteverzuim gestabiliseerd. Dit kan als positief worden beschouwd.

Financieel resultaat
De goede start in Q1 zet door in het tweede kwartaal door een onderschrijding van 
kosten van circa € 200.000,-.
De meicirculaire geeft een wat hoger subsidiebedrag aan dan aanvankelijk was begroot.

Nieuws uit de praktijk
De tweede familiedag is geslaagd verlopen. De rondleidingen en demonstraties zijn druk 
bezocht.
Het dak van het Productiebedrijf is inmiddels volledig hersteld. Binnenkort wordt het 
gebouw verder opgeknapt, er komen nieuwe toiletten, lockers en gedeeltelijk nieuw 
meubilair.
Het Inclusive Fieldlab heeft inmiddels de officiele fieldlab status gekregen als een van de 
41 in Nederland. Deze status helpt bij de promotie en het verkrijgen van extra 
financiering. Ondertussen gaan de ontwikkelingen van het fieldlab verder.


