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Amfors heeft een aantal maatregelen genomen in het kader van de Covid-19 uitbraak. Deze maatregelen 
zijn getroffen in goed overleg met de Ondernemingsraad. Er is aandacht voor de handhaving en ze worden 
goed nageleefd door de medewerkers.

In het eerste kwartaal is de wereld getroffen door de Covid-19 uitbraak. Deze pandemie heeft 
verstrekkende gevolgen voor zowel de gezondheid van mensen als de economie. Amfors heeft direct na de 
afkondiging van de maatregelen door de Rijksoverheid op 16 maart haar maatregelen getroffen en de 
medewerkers hierovergeinformeerd. Ook het RWA Bestuur, de Aandeelhouders en de Raad van 
Commissarissen zijn met regelmaat op de hoogte gehouden.

Uitgangspunt bij de getroffen maatregelen is dat wij waar mogelijk 
geopend zijn en doorwerken. We weten uit ervaring dat het belang van 
werk groot is. De structuur en regelmaat die werken biedt is belangrijk 
voor het welzijn van onze medewerkers. Daarnaast vervullen we als 
bedrijf een belangrijke rol in een aantal vitale processen die van belang 
zijn om onze samenleving te kunnen laten functioneren (post, 
schoonmaak, stadsonderhoud, het verzorgen van was voor 
zorginstellingen etc.).

In de eerste twee maanden is een goed resultaat, boven begroting, gerealiseerd. Hiermee is Amfors in staat 
de eerste effecten van de maatregelen per 16 maart op te vangen. Het financieel resultaat van Amfors tot 
en met maart bedraagt € 766.000 (€90.000 boven begroting). Hieronder een nadere toelichting en een 
eerste prognose van de effecten van deze crisis.

Wij hebben er voor gekozen om u in deze rapportage inzicht te geven in de genomen maatregelen en de 
actuele stand van zaken op dit moment inzake de Covid-19 crisis. Daarnaast wordt kort de stand van zaken 
op de prestatie indicatoren weergegeven.

Actuele maatregelen:
Minstens 1,5 meter a/stand houden - Werkplekken zijn, rekening houdend met de 1,5 meter regel opnieuw 
ingericht Via diverse communicatiekanalen zijn medewerkers op het belang van deze afstand gewezen. 
Hygiene - De instructies met betrekking tot hygiene maatregelen zijn breed verspreid en de frequentie van 
de interne schoonmaak is opgevoerd.
Klachten of in risicogebied geweest? - Medewerkers met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn 
of koorts blijven thuis.
Kwetsbare medewerkers - Medewerkers met een kwetsbare gezondheid (o.a. hart- en longkiachten) zijn er 
op geattendeerd dat het beter is om thuis te blijven.

Deze pandemie en de maatregelen die naar aanleiding hiervan zijn 
genomen hebben een ingrijpend effect op onze (Sw-)medewerkers.
Juist voor onze doelgroep heeft een gebeurtenis als deze een grote 
impact. Wij hebben relatief veel medewerkers die tot de benoemde risicogroepen behoren en daarnaast 
woont een 50-tal medewerkers in een beschermde woonomgeving. Deze medewerkers mogen deze 
omgeving niet verlaten en zitten verplicht thuis. Verder hebben zich meer medewerkers dan gebruikelijk 
ziekgemeld wat leidt tot een hoger verzuimpercentage. Dit betekent dat, binnen de richtlijnen van de 
Overheid, circa 60 procent van onze medewerkers bij Amfors of op locatie aan het werk is.
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Figuur 1: De Amfors werkladder
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Naast de aandacht voor de medewerkers die aan het werk zijn, is er ook aandacht voor de medewerkers 
die noodgedwongen thuis zitten. Zo belt de leidinggevende met regelmaat met deze medewerker en biedt 
een passende mogelijkheden voor thuisscholing en vitaliteitsbevordering aan. Hierbij valt te denken aan 
opdrachten scholing via oefenen.nl, filmpjes over bewegen en gezond eten en digitale creatieve cursussen.

In voorbereiding op de terugkeer van medewerkers die als gevolg van de overheidsmaatregelen thuis zitten 
wordt gekeken hoe ook deze medewerkers veilig kunnen werken. Hierbij wordt o.a. gekeken naar verdere 
uitbreiding van het aantal passende werkplekken, looproutes, gebruik restaurant, etc.

Thuissituatie - Medewerkers met iemand in de thuissituatie met verkoudheidsklachten en koorts (>38 
graden) blijven thuis.
Beperking vergaderingen en bijeenkomsten - Centrale activiteiten zoals opleidingen, vergaderingen, 
recepties en overleggen met derden zijn tot 1 juni opgeschort. Interne vergaderingen en overleggen vinden 
doorgang, mits de vereiste afstand van 1,5 meter in acht genomen kan worden.
Gedetacheerden (groeps- en individueel) - Zij volgen de maatregelen die het inlenende bedrijf neemt. 
Lunch en koffiepauze - Het bedrijfsrestaurant van Amfors is alleen geopend om eten en drinken af te halen. 
Dit kan dan op de werkplek worden genuttigd.
Verzuimmelding en spreekuur bedrijfsarts/verzuimconsulent - Medewerkers met klachten als griep, 
hoesten, niezen of koorts, melden zich ziek bij de leidinggevende. De spreekuren van 
bedrijfsarts/verzuimconsulent worden telefonisch afgehandeld.
Sluiting scholen en opvang kinderen - Mocht de sluiting van scholen en opvang voor kinderen tot 
problemen leiden, dan kan de medewerker dit overleggen met de direct leidinggevende om een praktische 
oplossingte vinden.

Mobiliteit
Mobiliteit blijft een belangrijk onderwerp voor Amfors. De 
nadruk ligt hierbij op een passende werkplek. Amfors 
ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt haar Sw-medewerkers 
naar een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt 
rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen. Figuur 
2 geeft inzicht in de diverse bewegingen op de werkladder en 
het resultaat over de periode tot en met maart 2020. In het 
eerste kwartaal hebben circa 20 medewerkers een stap op de 
werkladder gemaakt. 12 medewerkers (11SE) zijn uitgestroomd 
als gevolg van pensionering, volledige arbeidsongeschiktheid of 
overlijden. De ontwikkeling op de werkladder ligt in lijn met de 
doelstelling zoals die in de Prestatieovereenkomst WSW 2020 
voor het eind van dit jaar is gesteld.

De individueel gedetacheerde medewerkers die als gevolg van de Covid-19 maatregelen niet meer op de 
eigen plek kunnen werken (circa 30 personen) zijn momenteel werkzaam binnen andere onderdelen van 
Amfors. Deze tijdelijke mutaties zijn niet in de werkladder aantallen opgenomen.

Arbeidsinventarisatie en -ontwikkeling
Tot en met maart zijn een tiental gesprekken gevoerd met medewerkers om nader inzicht te krijgen in de 
individuele mogelijkheden en beperkingen met als doel deze een zo passend mogelijke duurzame werkplek 
te bieden. In januari en februari hebben leidinggevenden deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van 
het programma Coachen op de Werkplek.
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Figuur 2: Ontwikkeling op de werkladder (* Prestatieovereenkomst Uitvoering WSW 2020)

Figuur 3; Verdeling "binnen - buiten" (* Prestatieovereenkomst Uitvoering WSl/V 2020)
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De doelstelling uit de prestatieovereenkomst is om uit te komen op of rood het branchegemiddelde. 
Momenteel zijn nog geen branchecijfers beschikbaar, maar een rondvraag leert dat de stijging zich overal 
manifesteert en dat de cijfers van RWA/Amfors een branche conform beeld laten zien.

Ten opzichte van veel andere Sw-bedrijven kent Amfors met bedrijven als Cleanfors en Eemfors van 
oudsher een groot aandeel Werken op Locatie. Dit verklaart het afwijkende percentage ten opzichte van de 
branche.

Verzuim
Het voortschrijdend verzuimpercentage van RWA/Amfors ligt aan het eind van het eerste kwartaal van
2020 op 15,4%. Als alleen naar de Sw-medewerkers wordt gekeken ligt dit percentage op 16,2%. Een lichte 
stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Als naar januari en februari wordt gekeken is er nog 
sprake van een lichte daling. De uiteindelijke stijging is het gevolg van het toegenomen verzuim als gevolg 
van de Covid-19 uitbraak en de maatregelen zoals die vanaf maart zijn getroffen.

Figuur 5: Verzuim Sw-medewerkers

Begroting*

31-12-2020

Landelijk 
gemiddelde
(Cedris, 2018)

5% 5%

20% 17%

13% 19%

28% 19%

34% 40%

847

QI
31-03-'20

Resultaat 2019 
Q2 Q3

30-06-'20 30-09-'20
Q4

31-12-'2O

4,4%

19,5%

12,8%

29,1%

34,2%

878

Werkladder treden

Gerealiseerd

31-12-2019

Begeleid werken 4,3%

Individuele detachering 20%

Groepsdetachering 12,9%

Werken op locatie 28,6%

Beschermd/lntern 34,2%

SE totaal 899

Werkladder treden

Gerealiseerd

31-12-2019

Extern geplaatst 37,2%

Werken op locatie 28,6%

Beschermd/lntern 34,2%

SE totaal 899

QI
31-O3-‘2O

Resultaat 2020 

Q2 Q3
30-06-‘20 30-09-'20

Q4
31-12-'2O

36,7%

29,1%

34,2%

878

PO*

31-12-2020

Landelijk
gemiddelde

(Cedris, 
2018)

38% 42%

28% 19%

34% 39%

847

Figuur4: Verzuim RWA/Amfors
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Jaarrekeningen RWA en Amfors 2019
In het eerste kwartaal heeft de controle op de jaarrekening plaatsgevonden. Door de accountant zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd. De Amfors jaarrekening is inmiddels vastgesteld in de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van Amfors Holding B.V. De RWA Jaarrekening is na goedkeuring in de 
vergadering van het Bestuur RWA voor zienswijze doorgeleid naar de gemeenteraden van de 
regiogemeenten.

Deze prognose laat een nadelig effect op het operationeel resultaat zien dat tussen € 300.000,- en 
€ 500.000,- ligt, afhankelijk van de nadere invulling en uitwerking van de anderhalve-meter economie. 
Wanneer de lockdown langer zal duren, dan wel er sprake zal zijn van slechts een beperkt economisch 
herstel, kan dit bedrag verder oplopen.

Prognose
In de begroting over 2020 is voor Amfors een resultaat van € 2.055.000,- opgenomen. De Covid-19 crisis 
raakt de gehele economie en zal naar verwachting ook invioed hebben op het resultaat van Amfors over
2020. Hoewel het nog te vroeg is om een goede voorspelling te maken t.a.v. de daadwerkelijke duur en de 
impact van Covid-19 is een eerste voorzichtige prognose opgesteld. Deze is gebaseerd op het effect van de 
laatste twee weken van maart en onze ervaring in de eerste twee weken van april. Hierbij zijn we uitgegaan 
van een intelligente lockdown van maximaal drie maanden, met duidelijk economisch herstel in de tweede 
helft van 2020.

Uiteraard kijken we te alien tijde kritisch naar de kosten en zullen, daar waar mogelijk, additionele 
kostenbesparingen doorvoeren om het effect van omzetverlies op het operationeel resultaat en daarmee 
de Gemeentelijke Bijdrage zo beperkt mogelijk te houden.

Met name bij Werksupport (detacheringen) en het Productiebedrijf is het effect direct zichtbaar. Zo is circa 
30 procent van de detacheringen door de inlenende bedrijven voorlopig stopgezet. Het betreft hier vooral 
functies in de catering en horeca, chauffeurs voor groepsvervoer en diverse functies bij scholen.

Amfors
Amfors is het jaar 2020 goed begonnen, het 
operationeel resultaat tot en maart 
bedraagt € 766.000,-, circa € 90.000 beter 
dan begroot. In de periode tot en met 
februari was het resultaat ruim 
€ 120.000 hoger dan begroot, waarbij 
iedere unit positieve cijfers liet zien. De 
overheidsmaatregelen die medio maart zijn 
afgekondigd hebben ook hun uitwerking op 
het resultaat van Amfors.

RWA
De RWA begroting laat voor 2020 een subsidieresultaat zien van € 5,8 miljoen negatief. De ontwikkeling van 
de kosten tot en met maart ligt goed in lijn met deze begroting. De meicirculaire zal meer duidelijkheid 
verschaffen over de definitieve Rijkssubsidie over 2020. De ontwikkeling van het personeelsbestand van de 
Sw-medewerkers in vergelijking met de landelijke ontwikkeling van de Sw-populatie is bepalend bij de 
berekening van de exacte bedragen die onze gemeenten dit jaar vanuit het macrobudget ontvangen.

Figuur 6: Operationeel resultaat Amfors



Schoonmaakcontract Gemeente Soest
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Ook de medewerkers die er niet zijn, zijn niet vergeten. Een groot aantal wil werken, maar kan of mag niet 
vanwege gezondheid of quarantainebeleid van de instelling waar ze wonen. In een kaart aan alle 
medewerkers heeft Ronald de Koning laten weten dat wij met elkaar Amfors zijn en blijven. Dat we het 
schip varende houden en elkaar in betere tijden weer treffen. De medewerkers waarderen dit a I les zeer.

Op 13 februari hebben directeur Ronald de Koning en de 
burgemeester van Soest, Rob Metz, een nieuw 
schoonmaakcontract voor Cleanfors getekend. Op locatie 
in het gemeentehuis van Soest en in aanwezigheid van 
enkele medewerkers, de manager Cleanfors en de 
praktijkbegeleider werden de handtekeningen gezet 
onder een overeenkomst voor de komende drie jaar. 
Onder het genot van koffie en taart werd teruggekeken 
op de goede samenwerking in de afgelopen jaren en 
vooruitgekeken naar die in de komende jaren.

De maatregelen die de rijksoverheid heeft genomen in 
het kader van de Covid-19 uitbraak hebben een groot 
effect op onze organisatie in het algemeen en op de 
medewerkers in het bijzonder. Amfors kent het belang 
van de structuur die werk aan hen biedt als geen ander. 
De veiligheid van onze medewerkers is dan ook het 
eerste uitgangspunt in de maatregelen die Amfors heeft 
getroffen. De afgelopen weken is de medewerkers op 
diverse manieren een hart onder de riem gestoken. 
Zo zijn lekkere koeken uitgedeeld aan de medewerkers 
die hier waren en heeft deze groep rond de Pasen een 
zakje paaseitjes ontvangen. Centrale boodschap is "Fijn 
dat je er bent".

Op 3 maart jl. vond de verkiezing van de TaalHeld 
van Nederland 2019 plaats. In Den Haag werd uit de 
12 provinciale taalhelden de landelijke Taalheld 2019 
gekozen. Onze college Dirk-Jan Scharrenburg was 
een van de genomineerden. Als taalambassadeur 
vraagt hij in heel Nederland meer aandacht voor 
laaggeletterdheid. Zo was hij o.a. te zien in Hart van 
Nederland, om meer aandacht te vragen voor het 
onderwerp. De uiteindelijke taalheld werd de 
vertegenwoordiger uit de provincie Noord-Holland. 
Volgens Prinses Laurentien, die de prijzen uitreikte, 
zijn echter alle genomineerden taalhelden. Zo is en 
blijft Dirk-Jan onze TaalHeldl

Nieuws uit de praktijk

Taalheld


