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KWARTAALBERICHT AMFORS    JAN- SEP 2017 
 
Hierbij presenteren wij u de resultaten van Amfors over de periode januari tot en met september 2017.  
In deze rapportage wordt op basis van een aantal indicatoren inzicht gegeven in het maatschappelijke en 
het financiële resultaat.  

 
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.  
 
In het derde kwartaal van 2017 hebben er 73 gesprekken (0-metingen) plaatsgevonden met Sw-
medewerkers. Waarmee het totaal over 2017 tot dit moment komt op 645 0-metingen. Conform de 
planning is in juli gestart met de arbeidsinventarisatie bij Cleanfors en het productiebedrijf.  
De diagnose tool is de afgelopen periode steeds vaker ingezet bij wijzigende omstandigheden als 
(her)ijkpunt en om te adviseren over passend werk. Het betreft gevallen waar op grond van persoonlijke 
omstandigheden direct advies noodzakelijk is. Dit heeft een effect op de oorspronkelijke planning. Naar 
verwachting zijn alle geplande 0-metingen eind 2018 afgerond.  
 
Begin september is weer een nieuwe groep van medewerkers gestart in het ontwikkeltraject ‘horeca en 
aandacht’. Hier worden Sw-medewerkers (en kandidaten vanuit gemeenten) opgeleid in de catering, 
spoelkeuken en banqueting. Het traject heeft een externe werkplek bij een reguliere werkgever als 
doel. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende detacheringspartners.  
Vanuit de training “Op weg naar buiten” hebben twee Sw-medewerkers middels een detachering een 
reguliere plek gevonden op de arbeidsmarkt. De overige 11 Sw-medewerkers vervolgen de training. 
 

2. Mobiliteit 
Mobiliteit blijft een belangrijk speerpunt voor 
Amfors de komende jaren. De nadruk ligt op een 
verdere (relatieve) groei van (groeps-) 
detacheringen. We blijven Sw-medewerkers 
stimuleren en ondersteunen in de ontwikkeling om 
zo regulier mogelijk te werken en stappen te 
maken op de  werkladder. 
 
Op de volgende pagina wordt in figuur 2 een 
overzicht gegeven van de gerealiseerde doorstroom 
op de werkladder en de voortgang in 2017.  
Hoewel er sprake blijft van een terugstroom van Sw-
medewerkers (wegens terugval of re-integratie) is er 
sprake van een lichte groei in zowel groeps- als individuele detacheringen.  
Via jobcarving gerealiseerd (bestaande functies passend maken voor de doelgroep) zijn in het derde 
kwartaal enkele nieuwe detacheringen bij o.a. Parketstudio de Haven en Carrosseriefabriek Tijmen Ploeg.  
 
Hoewel nog altijd sprake is van een groei ten opzichte van 2016, is de groei van het aantal externe 
plaatsingen lager dan begroot. De focus ligt hierbij op duurzame plaatsingen. Dit betekent dat zoveel 
mogelijk sprake is van langdurige passende plaatsingen tegen een eerlijke prijs. 

Figuur 1: De Amfors werkladder 

http://www.amfors.nl/
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  Gerealiseerd  
  

Resultaat 2017 
  

Begroting Landelijk gemiddelde 

Werkladder treden 31-12-2016 

 

Q1 
31-3-17 

Q2 
30-6-17 

Q3 
30-9-17 

 

31-12-
2017  

Begeleid werken 3,3% 

 

2,9% 3,0% 3,1% 

 

4% 6% 

Individuele detachering 13,0% 

 

13,6% 13,4% 13,7% 

 

15% 15% 

Groepsdetachering 18,3% 

 

18,1% 18,5% 19,6% 

 

21% 14% 

Werken op locatie 32,2% 

 

32,2% 32,4% 30,1% 

 

32% 23% 

Beschermd/Intern 33,3% 

 

33,2% 32,6% 33,5% 

 

28% 42% 

SE totaal 1.060 
 

1.052 1.036 1.028 
 

1.028 
 

Figuur 2: Ontwikkeling op de werkladder     
 

De groei in het aandeel groepsdetacheringen ligt in lijn met de Prestatie Overeenkomst Wsw (PO) en de 
Amfors begroting 2017 en is met name gerealiseerd middels doorstroom van “Werken op locatie”.  
Het totale aandeel “Werken op locatie” daalt eveneens als gevolg van pensionering en terugval naar de 
Beschermd/Intern".   

 
Versnelling van de transitie 
In de RWA Meerjarenbegroting 2018-2021 is de transitie van Amfors naar mensontwikkelbedrijf nader 
uitgewerkt. In het derde kwartaal is geconstateerd dat Eemfors niet meer kan voldoen aan de (verhoogde) 
kwaliteitseisen van verschillende opdrachtgevers. Oorzaak ligt hem in de sterkere door- en uitstroom van 
de Sw-medewerkers ten opzichte van de aanvankelijke verwachtingen aan het begin van de transitie in 
2015. Op basis hiervan vindt een heroriëntatie plaats op het tempo van de transitie.  
 

3. Verzuim 
Ten opzichte van het vorige kwartaal stabiliseert het voortschrijdend verzuimpercentage voor de  
groep Sw-medewerkers zich op 14,4%. De prognose van 14% per december 2017 blijft gehandhaafd.  
Het verzuim beweegt zich hiermee nog steeds richting het branchegemiddelde van 14,1% (cijfers SBCM  
2e kwartaal 2017).  
 
Als gevolg van de persoonlijke aandacht door de leidinggevende en nauwere afstemming tussen leiding, 
P&O en bedrijfsarts lukt het om het korte- en middellange verzuim laag te houden. Door de vergrijzing en 
het progressieve verloop van diverse beperkingen van de medewerkers blijft het lange verzuim moeilijk te 
beïnvloeden. Toch signaleren we ook hier kleine successen. De meldingsfrequentie is in vergelijking met 
vorig jaar afgenomen en er is sprake van meer nulverzuim (medewerkers die nooit verzuimen).  
 

  
Figuur 3: Verzuim RWA/Amfors Figuur 4: Verzuim Sw-medewerkers 
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Financieel resultaat 
 
Amfors 
De financiële resultaten liggen in lijn met de eerder afgegeven prognose van het operationeel resultaat  
(€ 1.9 miljoen). Het operationeel resultaat tot en met september bedraagt € 1.468 miljoen (€ 247.000,- 
boven begroting). Hierbij dient opgemerkt te worden dat door de gewijzigde spreiding van de facturatie 
van Eemfors een deel van de omzet eerder geboekt is. Daarnaast worden een aantal eenmalige uitgaven 
(o.a. kosten digitalisering) in het vierde kwartaal verwacht. 
 
De bruto-omzet bedraagt € 16.406 miljoen en is hiermee € 383.000,- hoger dan begroot. De kosten voor 
uitbesteed werk, met name extra inhuur in het groeiseizoen, en grond- en hulpstoffen zijn echter ook hoger 
waardoor de netto-omzet € 197.000,- lager is dan begroot. Met name Productie, Groepsdetacheringen en 
Metafors laten een omzet zien die structureel boven begroting ligt.  
 
Prognose 
Op basis van de resultaten tot en met 
september kan Amfors vasthouden aan de 
prognose zoals eerder afgegeven in het 
halfjaarbericht. Naar verwachting zal het 
operationeel resultaat uitkomen op  
€ 1,9 miljoen, € 67.000,- beter dan begroot. 
Hierbij is o.a. rekening gehouden met de 
genoemde kosten voor digitalisering, spreiding 
van de omzet van Eemfors en het uit faseren 
van printers bij Mailfors. 
 
 
 
RWA 
In het halfjaarbericht zijn de consequenties toegelicht van de besluiten en ontwikkelingen op landelijk 
niveau. Met name hoe deze een negatief effect op het subsidieresultaat hebben en de constatering bij het 
lezen van de Meicirculaire dat de gevoerde lobby’s niet tot compensatie hebben geleid.  Uit de recent 
gepubliceerde Septembercirculaire blijkt dat deze situatie tot heden onveranderd is. 
 
Aangezien de ontwikkeling van de kosten binnen RWA een bestendig patroon laat zien blijft de prognose 
gehandhaafd dat het negatief subsidieresultaat over 2017 uitkomt op een bedrag van € 5,1 miljoen. Dit 
bedrag is berekend op basis van de  effecten (lager subsidiebedrag per SE door een lagere landelijke 
uitstroom, lager bedrag Lage-inkomensvoordeel, beperkte compensatie cao SW).  
 
Met het bovengenoemde verwachte operationeel resultaat van Amfors van € 1,9 miljoen komt de 
gemeentelijke bijdrage over 2017 uit op € 3,2 miljoen. 
 
Vennootschapsbelasting 
Door invoering van de “Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen” kan 
het uitgangspunt dat gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke overheidslichamen in beginsel 
niet belastingplichtig zijn niet meer worden gehanteerd. Amfors heeft samen met de fiscaal adviseur haar 
positie bepaald en via een verzoek tot standpuntbepaling goedkeuring hiervoor gevraagd bij de 
belastingdienst. Inmiddels is een eerste reactie ontvangen van de belastingdienst. Op dit moment 
bespreken wij deze reactie met onze adviseur. Hierbij is nog steeds de verwachting dat Amfors uiteindelijk 
geen Vennootschapsbelasting hoeft af te dragen.
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Nieuws uit de praktijk 
 
Amfors wint Robots Challenge Dutch Design Week 

 
De Amfors Groep is met de ‘Focussed fabrieksmedewerker’ 
winnaar van de ‘Empowered by Robots Challenge’ op de 
Dutch Design Week 2017. De prijs, een bedrag van €10.000, 
werd vrijdag 20 oktober uitgereikt aan projectleider Roald 
Klumpenaar van Amfors door Jos Verhoeven, directeur van de 
Start Foundation, samen met Staf Depla, wethouder van de 
gemeente Eindhoven en Koert van Mensvoort, directeur  van 
Next Nature Network.  De ‘Empowered by Robots Challenge’ 
is een wedstrijd voor het beste technologische ontwerp dat 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen in hun werk. Met dit ontwerp is het voor 
medewerkers van Amfors mogelijk met behulp van instructies 
van een slimme beamer met bewegingsdetectie complexe 
producten in elkaar te zetten.  
 

Deze slimme beamer-technologie is te zien in een video over de assemblage van een LED-straatlantaarn. 
Maar is ook geschikt voor andere producten zoals een elektriciteitskast. Op deze wijze gaat de flexibiliteit 
van de medewerkers omhoog en halen zij bovendien meer voldoening uit hun werk. 
 
Robotisering en digitalisering bieden veel kansen voor de ondersteuning van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Naast de beamer toepassing test Amfors ook andere zogeheten ‘inclusieve 
technologieën’, zoals de slimme bril genaamd ‘Microsoft HoloLens’ en de ‘Collaboratieve Robots’ die met 
de medewerker samenwerken op de productievloer. Unit Manager Richard Tanke van Metafors (de metaal- 
en montagefabriek van de Amfors Groep) legt uit: “Via de HoloLens kan een montage-instructie van een 
product volledig in 3D worden getoond, stap voor stap. Dit is erg nuttig voor medewerkers met 
bijvoorbeeld geheugenproblematiek of die moeilijk kunnen leren. Ze kunnen zelfstandig de 
montagestappen leren en hebben minder begeleiding nodig. Deze hoogwaardige technologie geeft hen 
meer voldoening en een gevoel van autonomie.”  
De testen vinden plaats in het nieuwe Inclusive Fieldlab, een initiatief van de Amfors Groep in 
samenwerking met onderzoek partners zoals TNO en Microsoft Partner Delta-N.  

Klik hier voor de flyer van het Inclusive Fieldlab.  
 
Een baan voor Bas van Doorn 

 
Hoe mooi kan het gaan… Zo ben je klant bij een 
bedrijf en zo ga je er als werknemer aan de slag. 
Het overkwam onze voormalige Eemfors 
medewerker Bas van Doorn, die zijn werk als 
buurtbeheerder heeft geruild voor een baan bij UD 
B.V. een handelsonderneming in auto onderdelen. 
De trotse eigenaar Arjan van het Klooster (rechts 
op de foto) is erg blij met zijn nieuwe medewerker. 

“Ik kom uit de IT-industrie en had voorheen niets 
met auto’s. De kennis van Bas, hij weet alles van 

auto onderdelen, komt ons dus erg goed uit”, aldus de heer Van het Klooster. Het bedrijf heeft zich onlangs 
aan de Maanlander 15 in Amersfoort gevestigd.  

http://www.amfors.nl/
https://youtu.be/unPNXZj4gXE
https://tinyurl.com/y6v4zgs8

