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KWARTAALBERICHT AMFORS    JAN- JUN 2017 
 
Hierbij presenteren wij u de resultaten van Amfors over de periode januari tot en met juni 2017.  
In deze rapportage wordt op basis van een aantal indicatoren inzicht gegeven in het maatschappelijke en het 
financiële resultaat. Het halfjaarbericht is tevens het moment om een prognose af te geven op het resultaat 
voor 2017. Tot slot een korte impressie van de familiedag die wij op 1 juli jl. hebben gehouden, een bericht 
over de nieuwe internetsite en een aantal voorbeelden van de opleidingen die wij organiseren voor 
leidinggevenden en medewerkers in het kader van de doelstellingen van Amfors als mensontwikkelbedrijf. 

 
Maatschappelijk resultaat 
 
1. Arbeidsinventarisatie en –ontwikkeling 
In het kader van de transitie naar mensontwikkelbedrijf ligt de focus op het ontwikkelen van 
arbeidsvaardigheden van de medewerkers. Afhankelijk van het niveau (vastgesteld in de 0-meting) wordt 
een ontwikkeltraject, afgestemd op de Sw-medewerker, uitgestippeld.  
 
Conform de planning hebben er in het eerste halfjaar 162 gesprekken (0-metingen) met Sw-medewerkers 
plaatsgevonden. Met name bij Mailfors en Eemfors. Hiermee komt het totaal aantal 0-metingen medio 
2017 op 601. Het ligt in de lijn der verwachting dat de doelstelling van 800 0-metingen uit de 
Prestatieovereenkomst Wsw voor 2017 wordt gehaald.  
 
In het kader van het beëindigen van de printactiviteiten bij Mailfors bieden de 0-metingen inzicht in de 
benodigde werkplekken na 1 oktober. De vier Sw-medewerkers van Mailfors die, conform de uitkomsten 
van de 0-meting, in staat worden geacht te werken in een detachering zijn (samen met collega’s uit 
andere bedrijfsonderdelen) begin juni gestart met de training “Op weg naar buiten”. In de training komen 
aspecten als solliciteren, jezelf presenteren en de dynamiek van het werken in een reguliere 
werkomgeving uitgebreid aan de orde.  
 
2. Mobiliteit 
Mobiliteit blijft in het licht van de doelstellingen als 
mensontwikkelbedrijf een belangrijk speerpunten voor 
Amfors de komende jaren. Mobiliteit is het hart van een 
mensontwikkelbedrijf en essentieel bij het vorm geven van 
de gevraagde transitie. Sw-medewerkers worden 
gestimuleerd, begeleid en ondersteund in de ontwikkeling 
om zo regulier mogelijk te werken en stappen te maken op 
de werkladder.  
 
 
 
Tabel 1 op de volgende pagina geeft een overzicht van de gerealiseerde doorstroom op de werkladder over 
het eerste halfjaar van 2017. Er was met name sprake van veel beweging in het aantal individuele externe 
plaatsingen. 
 
Vanwege de beëindiging van het contract door de klant, verloren zeven Sw-medewerkers hun individuele 
plaatsing. Dit in verband met de verplaatsing van activiteiten naar buiten onze regio. Daarnaast is bij vier 
medewerkers het begeleid werken contract door de werkgever beëindigd.  
Na een tijdelijke terugplaatsing binnen Amfors is voor het merendeel van betreffende medewerkers via 
jobcarving (bestaande functies passend maken voor de doelgroep) een nieuwe externe werkplek gevonden. 

Figuur 1: De Amfors werkladder 

http://www.amfors.nl/
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Dit totaal verklaart de stagnerende groei in het aantal individuele detacheringen. Door het sturen op een 
eerlijke prijs voor de werkzaamheden van Sw-medewerkers zijn de financiële gevolgen beperkt. 
 
   Resultaat 2017    

  
Gerealiseerd 
31-12-2016   

Q1 
31-03-2017 

Q2 
30-06-2017 

Q3 
 

Q4 
   

Begroting*        
31-12-2017 

Landelijk 
gemiddelde 

Werkladder treden SE %   SE % SE % SE % SE %   SE %  

Begeleid werken 35 3,3%   31 2,9%  31 3,0%           36 4% 6% 
Individuele detachering 138 13,0%   143 13,6% 139 13,4%           151 15% 15% 
Groepsdetachering 194 18,3%   190 18,1% 192 18,5%           221 21% 14% 
Werken op locatie 341 32,2%   339 32,2% 336 32,4%           328 32% 23% 
Beschermd/Intern 353 33,3%   349 33,2% 338 32,6%           292 28% 42% 

SE totaal 1.060   1.052 1.036       1.028  
Tabel 1: Ontwikkeling op de werkladder *Conform Amfors begroting 2017 en Prestatieovereenkomst 2017 
 

Het aantal Sw-medewerkers werkzaam in een groepsdetachering blijft nagenoeg stabiel. Met de nieuwe 
groepsdetachering bij Picnic bleek voor een aantal medewerkers een doorstroom vanuit de beschermde/ 
interne voorziening mogelijk. Daar tegenover stond de uitstroom (pensionering) van een aantal 
medewerkers. Concreet daalt het aandeel Sw-medewerkers in de beschermde/interne voorziening met 15 
medewerkers. De daling wordt beperkt door de terugstroom (wegens re-integratie en terugval) vanuit de 
andere bedrijfsonderdelen naar deze voorziening.  
 
In de tweede helft van het jaar wordt ingezet op een additionele groepsdetachering bij één van onze 
bestaande partners. Hiermee wordt de doelstelling uit de PO Wsw 2017 (21% van de medewerkers werkt in 
een groepsdetachering) gerealiseerd.  
 
3. Verzuim 
In tegenstelling tot de doelstelling van een verdere daling van het voortschrijdend verzuim van Sw-
medewerkers (eind 2017) constateren we een lichte stijging naar 14,4% (juni 2017). Dit ondanks alle 
inspanningen die de afgelopen periode zijn gedaan om het verzuim verder te reduceren. Zoals meer 
persoonlijke aandacht door de leidinggevende, intervisie voor leidinggevenden en nauwere afstemming 
tussen leiding, P&O en bedrijfsarts.  
 
Deze inspanningen hebben wel effect op het kort en middellange verzuim. Daarnaast nemen we ook een 
daling van de verzuimfrequentie waar. Voor geheel 2017 gaan we uit van een voortschrijdend 
verzuimpercentage van rond de 14% in plaats van het eerdere streefcijfer van 13,5%. 
 

  
 

Figuur 2 Verzuim RWA/Amfors Figuur 3 Verzuim Sw-medewerkers 
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Financieel resultaat 
 
Amfors 
Amfors heeft de goede start van het eerste kwartaal vast kunnen houden en zelfs verder kunnen uitbouwen. 
Het operationeel resultaat over het eerste halfjaar bedraagt € 1.267 miljoen, en ligt hiermee € 187.000,- 
boven begroting. De netto-omzet is met € 8,8 miljoen stabiel waarbij met name de positieve ontwikkeling 
van de omzet bij Metafors, Productiebedrijf en Groepsdetacheringen opvalt. Deze verbetering is voor een 
groot deel toe te schrijven aan de sturing op toegevoegde waarde van de omzet.  
 
Prognose 
Het operationeel resultaat van Amfors was begroot op € 1.833 miljoen. Op grond van de resultaten in het 
eerste half jaar van 2017 is de prognose dat het operationeel resultaat voor geheel 2017 zal uitkomen op  
€ 1,9 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met o.a. de uitdaging bij het realiseren van nieuwe 
detacheringen, spreiding van de omzet van Eemfors, kosten voor digitalisering van het personeels- en 
financieel archief en het uitfaseren van printers bij Mailfors. 
 

 
X € 1000        Figuur 4 Operationeel resultaat Amfors 

 
RWA 
In 2016 werd duidelijk dat door besluiten en ontwikkelingen op landelijk niveau een aantal onbedoelde 
neveneffecten optreden die de komende jaren een negatief effect hebben op het subsidie-resultaat.  
In een gezamenlijke lobby, o.a. middels een manifest, hebben VNG en Cedris betoogd tegen de forse 
bezuinigingen op de Wsw. De onlangs gepubliceerde Meicirculaire laat zien dat dit vooralsnog niet heeft 
geleid tot compensatie.  
De prognose van het negatief subsidieresultaat over 2017 is op basis van deze effecten (lager subsidiebedrag 
per SE door een lagere landelijke uitstroom, lager bedrag Lage-inkomensvoordeel, beperkte compensatie cao 
SW) in de Meerjarenbegroting 2018-2021 reeds bijgesteld van € 4,25 miljoen naar € 5,1 miljoen. 
 
Op basis van de Meicirculaire kunnen we de prognose van € 5,1 miljoen vasthouden. Met een operationeel 
resultaat van Amfors van € 1,9 miljoen komt de gemeentelijke bijdrage over 2017 naar verwachting uit op  
€ 3,2 miljoen. 
 
Vennootschapsbelasting 
Door de wijziging in de wet op de Vennootschapsbelasting heeft de Amfors groep haar positie omtrent de 
Vennootschapsbelasting geanalyseerd. Op grond hiervan is een verzoek tot standpuntbepaling inzake 
vrijstelling aan de Belastingdienst voorgelegd. De verwachting van RWA/Amfors is dat deze 
standpuntbepaling niet zal leiden tot betalen van Vennootschapsbelasting. Het verzoek is door onze fiscaal 
adviseur besproken met de Belastingdienst. Net als diverse andere Sw-organisaties zijn wij nog steeds in 
afwachting van de reactie van de Belastingdienst.
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Nieuws uit de praktijk 
 

 Familiedag 
Op 1 juli organiseerde Amfors een familiedag. Zo’n 450 
medewerkers, familie, buren, vrienden en bekenden konden nader 
kennis maken met de verschillende soorten werk die Amfors biedt. 
Via demonstraties, rondleidingen en diverse activiteiten lieten 
medewerkers zelf zien wat zij allemaal doen. Dit allemaal onder het 
genot van een hapje en drankje. Ook voor de kinderen was er 
genoeg te doen. Dat de regen die dag zeker geen spelbreker was, 
bleek uit de opkomst en de vele enthousiaste reacties.  
 
 

                                             
 

 Nieuwe website 
Amfors heeft sinds kort een nieuwe website. Deze is met name 
bedoeld voor en gericht op klanten en opdrachtgevers. In het kader 
van de doelstellingen als mensontwikkelbedrijf plaatst Amfors zoveel 
mogelijk medewerkers van binnen naar buiten. De website matcht 
hierbij vraag en aanbod en vertelt precies wat Amfors te bieden heeft 
en waarom klanten en opdrachtgevers voor ons kunnen kiezen.  
In een moderner ontwerp worden onder andere een aantal korte 
films getoond van detacheringen. De website werkt ook op mobiele 
telefoons en is nog beter te vinden in Google.  
Ontdek de site zelf op www.amfors.nl  

 

 Opleidingen 
De voorlieden van Cleanfors hebben onlangs de training 
Leiderschap afgerond. Tijdens de training werkten ze onder 
andere aan efficiëntieverbetering, samenwerken, 
communicatie, pro-activiteit en leidinggeven. Op deze wijze 
zijn zij nog beter in staat de Sw-medewerker op de werkvloer 
te begeleiden, ontwikkelen en ondersteunen.  

 
 

De schoonmakers van Cleanfors zijn allen in het bezit van het door de 
branche erkende vakdiploma Schoonmaker. Een aantal van hen heeft 
onlangs ook examen gedaan voor de specialisatie Vloeren. Voor dit 
examen is op de vierde etage van het hoofdkantoor van Amfors een 
speciale vloer gelegd waarop de examenkandidaten hun kunde 
moesten demonsteren. Deze vakmensen zijn zo in staat om klanten nog 
beter van dienst te zijn bij het duurzaam vloerbeheer. Dergelijke 
vakdiploma’s stellen de Cleanfors-medewerkers in staat hun beste kans 
op de werkladder te realiseren.  

http://www.amfors.nl/
http://www.amfors.nl/

