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Voorwoord 
 
In onze regio willen we voor al onze inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk 
realiseren. Iedereen verdient een baan die bij hem past, waar hij zich in kan ontwikkelen en zo veel 
mogelijk bij reguliere werkgevers. Dit geldt voor inwoners die nu op zoek zijn naar werk, maar natuurlijk 
ook voor de huidige medewerkers van RWA/Amfors. Om deze beweging te maken werkt RWA/Amfors 
hard aan een nieuwe invulling van het bedrijf als flexibel mensontwikkelbedrijf.   
 
In dit Transitieplan dat voor u ligt werken wij voor 2017 tot 2020 uit wat dit betekent voor RWA/Amfors 
als bedrijf, haar medewerkers en de betrokken gemeenten. Waar wij voorheen ons richtten op het 
binnenhalen van werk voor de eigen bedrijven, ligt voortaan de focus op het binnenhalen van passend 
werk voor onze medewerkers buiten de muren van Amfors. Met passend werk bedoelen wij werk dat 
aansluit bij de mogelijkheden en ambities van onze medewerkers. Het welzijn van onze medewerkers 
staat voorop, maar we dagen onze medewerkers ook uit stappen te zetten op de werkladder en naar 
werkplekken bij reguliere werkgevers. Alle activiteiten van Amfors staan ten dienste van het realiseren 
van passend werk. Voor wie de stap naar buiten niet (meer) mogelijk is, blijven wij werk binnen de 
muren van Amfors organiseren.  
 
Het Transitieplan kijkt vooruit tot 2020, maar ook na 2020 blijven we vanuit RWA/Amfors de nodige 
aanpassingen doorvoeren. We  blijven inspelen op de veranderingen zoals  het aantal medewerkers, de 
kwaliteit van het werk en de ontwikkelingen in de maatschappij. Hoewel dit een continu proces is, zullen 
we expliciet in 2019 evalueren wat we tot dan toe hebben bereikt met de in dit plan beschreven 
bewegingen. 
 
Namens het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie RWA 
 
Menno Tigelaar, voorzitter 
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1. Inleiding 
 
In 2015 is een scenariostudie uitgevoerd naar de toekomst van de sociale werkvoorziening in de regio 
Amersfoort. Op basis van de uitkomsten hebben de colleges en gemeenteraden van de RWA-gemeenten 
zich uitgesproken voor de omvorming van RWA/Amfors naar een flexibel mensontwikkelbedrijf dat 
meebeweegt met de omvang van de doelgroep. Werk vindt zoveel mogelijk plaats in groeps- en 
individuele detacheringen, buiten de eigen bedrijven van Amfors. De eigen bedrijfsonderdelen blijven 
een belangrijke aanvulling om voldoende passend werk te realiseren en spelen een significante rol in de 
ontwikkeling van de medewerkers, maar zijn geen doel op zich. Deze koers die in 2016 is ingezet kan 
binnen de gemeenteraden op een breed draagvlak rekenen.  
 
In de RWA Meerjarenbegroting 2017-2020 is op hoofdlijnen ingespeeld op de uitkomsten van de 
scenariostudie. Voor de verdere invulling van de transitie en het daarbij gewenste tempo zijn de 
volgende doelstellingen leidend: 

 Realiseren van voldoende passend werk voor de huidige Sw-doelgroep (passend heeft daarbij niet 
alleen betrekking op de aard van de huidige werkzaamheden, maar ook op de wijze van aansturing 
en de ontwikkelmogelijkheden); 

 Stimuleren van de beweging van ‘binnen naar buiten’, dat wil zeggen ontwikkeling op de werkladder 
en werken onder zo regulier mogelijke omstandigheden; 

 Verhogen van de kwaliteit voor de opdrachtgevers van Amfors; 

 Behouden van het operationeel resultaat; 

 Beperken van de frictiekosten; 

 Beperken van de risico’s. 
 
Uit de scenariostudie is gebleken dat het op peil houden van de opdrachten uit de gemeenten 
noodzakelijk is voor Amfors om voldoende passend werk te kunnen blijven realiseren en frictiekosten te 
voorkomen. Via inkoop hebben de gemeenten invloed op de gewenste transitie. Voor de uitwerking van 
gemeenschappelijke uitgangspunten voor de inkoop wordt als eerste gekeken naar de opdrachten aan 
het bedrijf Eemfors, omdat het merendeel van de opdrachtenportefeuille van de gemeenten komt en 
binnen dit bedrijfsonderdeel een groot deel van de Sw-ers werk vindt en dit een geschikte werksoort is 
binnen de werkladder om mensen zich te laten ontwikkelen van een beschutte omgeving naar een meer 
reguliere werkomgeving. In een volgende fase zullen de activiteiten van Cleanfors op vergelijkbare wijze 
worden geanalyseerd.  
 
In deze notitie, die een aanvulling is op de RWA Meerjarenbegroting 2017-2020, wordt de transitie naar 
mensontwikkelbedrijf nader toegelicht. Hierin zijn nog niet de resultaten meegenomen van het 
onderzoek ten behoeve van gemeenschappelijke uitgangspunten voor de inkoop.  
 
Eind 2020 wordt opnieuw gekeken naar de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van Amfors. Dit in 
relatie tot de mensontwikkeling van de betrokken medewerkers.  
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023 wordt begin 2019 de realisatie van de 
doelstellingen van de transitie tussentijds geëvalueerd.  
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2.  Het huidige Amfors 
 

2.1. Karakterisering 
Amfors richt zich als sociale organisatie op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel 
hen zo volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Daarbij wordt deze groep niet 
beperkt en binnen de muren van de organisatie gehouden, maar geënthousiasmeerd, gestimuleerd, 
begeleid, getraind en bemiddeld naar een zo regulier mogelijke, passende werkomgeving. Daartoe 
ondersteunt Amfors medewerkers in het traject richting regulier werk én op de werkplek zelf en draagt 
op die wijze bij aan het welzijn van de betrokken medewerkers. De arbeidsontwikkeling wordt zodanig 
gestimuleerd dat medewerkers op eigen kracht op de reguliere arbeidsmarkt (of via de eigen business 
units) duurzaam, maximaal en op eigen kracht kunnen werken. Dit tegen acceptabele maatschappelijke 
kosten. De expertise op het gebied van re-integratie en arbeidsontwikkeling die is opgebouwd binnen de 
business units kan ook worden ingezet voor niet-Sw-doelgroepen. De missie en visie van Amfors is 
vertaald in een hoofddoelstelling: 

 
“Het (zo) regulier (mogelijk) plaatsen van medewerkers op de arbeidsmarkt  

            tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten” 

 
2.2. Uitkomsten scenario-onderzoek 

 
1. Amfors is een mensontwikkelbedrijf ten behoeve van de huidige Sw-doelgroep (en mogelijke andere 

doelgroepen uit de Participatiewet). 
2. Inbesteden van gemeentelijke opdrachten blijft hard nodig voor Amfors om voldoende mate van 

passend werk te kunnen blijven organiseren en om in samenwerking met de gemeenten deze 
diensten, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk om te vormen naar groepsdetacheringen. 

3. Door het hanteren van maatmannormen voor prijsbepaling bij inbesteding van werk ontstaat een 
faire prijs zowel voor de onderlinge verhouding tussen gemeenten als voor Amfors.  
 

Mede omdat de markt nog onvoldoende ruimte biedt aan passend werk en de frictiekosten te hoog 
worden is voor de verschillende bedrijfsonderdelen gekozen voor een geleidelijke omvorming tot 
mensontwikkelbedrijf, waarbij ook de bedrijfsactiviteiten van groot belang zijn en blijven. Met 
uitzondering van de printactiviteiten van Mailfors, waarvoor het kantelpunt in 2017 reeds is bereikt.  
Individuele en groepsdetacheringen bieden een goed perspectief voor medewerkers om onder zo 
regulier mogelijke omstandigheden te werken en bieden de organisatie flexibiliteit om met de omvang 
van de doelgroep mee te bewegen. Het is echter  van groot belang het proces van detachering 
zorgvuldig uit te voeren om uitval van medewerkers te voorkomen. Dit bepaalt, naast de frictiekosten, 
mede het tempo van de transitie. Daarbij moet worden opgemerkt dat detacheren zeker niet voor 
iedereen is weggelegd en voor hen werken op locatie of beschermd intern de maximale trede op de 
werkladder zal blijven.  
Per bedrijfsonderdeel is de strategie per businessunit aan de hand van de uitkomsten uit de 
scenariostudie verder onderzocht. Hierbij is vooral gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking 
met andere partijen.  Rekening wordt gehouden met het risico van terugval van Sw-ers met een lage 
loonwaarde naar werken binnen de beschutte omgeving van Amfors. Bij het uitwerken van de strategie 
moet er ook rekening mee worden gehouden dat de doorstroom van sterkere medewerkers naar 
buiten, ongewenste effecten kan hebben voor de samenstelling van de eigen ploegen, waardoor de 
kwaliteit voor de opdrachtgever en omzetdoelstellingen in gevaar komen.  
De scenariostudie betreft de periode tot en met 2020. De transitie van Amfors naar 
mensontwikkelbedrijf loopt ook de jaren daarna nog door.  
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3.  Toekomstvisie Amfors 
 
Om de doelstellingen inzake omzet en resultaat uit de RWA Meerjarenbegroting 2017-2020 te realiseren 
zal een gefundeerde keuze gemaakt moeten worden op welke werksoorten Amfors zich zal 
concentreren en voor welke klanten. Uitgangspunt hierbij is ook de conclusie uit de scenariostudie dat 
de inbestedingen van de gemeenten nodig zijn in de realisatie van de transitiedoelstellingen. Hierdoor 
krijgen medewerkers kans om zich te ontwikkelen naar hogere treden op de werkladder. Om zo op 
termijn door te stromen naar detacheringen bij andere opdrachtgevers dan de gemeente. Op deze wijze 
neemt de afhankelijkheid van Amfors van gemeentelijke opdrachten af.  
 
Voor de juiste balans tussen mensontwikkeling en een optimaal resultaat is nader ingezoomd op de 
vraag welke werksoorten hiervoor het meest geschikt zijn. Voor de beoordeling van het werk dat Amfors 
in het kader hiervan zou bieden zijn een aantal criteria benoemd, die zijn afgeleid van de 
transitiedoelstellingen (pagina 3). 

 De mate waarin een werksoort passend werk biedt voor de huidige Sw-populatie en mogelijke 
toekomstige doelgroepen. 

 De mate waarin een werksoort de SW-medewerker mogelijkheden biedt om zich verder te 
ontwikkelen naar een hogere werksoort. 

 Benodigde investeringen en kwaliteit om de werksoort op het gewenste niveau te handhaven. 

 Benodigde leiding en staf en eventuele inhuur vakbekwaam personeel (vaak evenredig met 
complexiteit werksoort). 

 Bijdrage aan het resultaat vanuit Amfors aan RWA. 
 
Uitgangspunt bij de transitie is dat zoveel mogelijk werk in de vorm van detacheringen zal plaatsvinden. 
Het streven is dat in 2020 circa 50 procent van de Sw-medewerkers extern werkzaam is (2015: 31%).  
De verwachting is dat het aandeel groepsdetacheringen ook na 2020 verder zal groeien. In de realisatie 
hiervan zal het aantal medewerkers dat werkzaam is bij de overige bedrijfsactiviteiten na 2020 verder 
afnemen. Deze doelstelling is mede afhankelijk van andere ontwikkelingen tot 2020, zoals het al dan 
niet plaatsen van andere doelgroepen bij Amfors, en wordt verder vormgegeven in de RWA 
meerjarenbegrotingen van de komende jaren. 
 
Voor een niet onaanzienlijke groep Sw-medewerkers, zal gezien de beperking en de ontwikkelpotentie 
een beschermde/interne werkplek noodzakelijk blijven. Na 2020 blijven naar verwachting naast 
beschermd/intern ook werkzaamheden op locatie, zoals nu door Eemfors en Cleanfors worden 
geboden, noodzakelijk om voldoende passend werk te kunnen blijven garanderen voor alle Sw-
medewerkers.  
 
In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet hoe de verschillende bedrijfsonderdelen scoren ten opzichte van 
bovengenoemde criteria.   



 

Addendum Amfors in transitie  7 
 

4.  Transitie opgave (arbeidsontwikkeling centraal) 
 
Vanuit de transitieopgave zijn een aantal beleidsspeerpunten geformuleerd. Hiermee stelt Amfors de 
arbeidsontwikkeling van de Sw-medewerkers centraal en realiseert daardoor de gewenste transitie naar 
mensontwikkelbedrijf. Deze speerpunten zijn: 

 Mobiliteit 

 Commercie 

 Management en organisatie 
 

4.1. Mobiliteit 
De arbeidsontwikkeling van de Sw-medewerkers staat centraal. Doel is om bij de Sw-medewerkers díe 
vaardigheden te ontwikkelen die hen voorbereiden op een passende plek buiten of - indien noodzakelijk 
- binnen de muren van Amfors. 
 
Het werken binnen de eigen business units is een middel om de arbeidsontwikkeling van de individuele 
medewerker te blijven stimuleren en geen doel op zich.  
Het streven is om iedere Sw-medewerker te bewegen naar een passende werkplek waar zij 'werken 
naar vermogen' en tegelijkertijd ook bijdragen aan een gezond financieel resultaat voor Amfors.  
Amfors faciliteert en ondersteunt de Sw-medewerkers in deze beweging. We hanteren daarbij het 
volgende model (zie figuur 1) om passend werk te definiëren en tegelijkertijd de daarvoor benodigde 
inspanning inzichtelijk te maken.  
 
Om werk passend te maken voor de doelgroep worden aanbod, wens & ambitie en vaardigheden & 
beperkingen, zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit betekent voor Amfors dat we Sw-medewerkers 
stimuleren en ondersteunen om de “juiste” vaardigheden te ontwikkelen, de wens & ambitie van 
medewerkers realistisch te houden en tegelijkertijd het aanbod van werkplekken bij reguliere 
werkgevers te vergroten.  
 

 
Figuur 1: Model passend werk 

 
Alle Sw-medewerkers (inclusief de uitvoerende ambtenaren) ondergaan in het kader van de 
mobiliteitsdoelstellingen een zogeheten 0-meting, waarbij de ontwikkelpotentie in beeld wordt 
gebracht. Rekening houdend met de mogelijkheden en het welzijn van de medewerker worden 
ontwikkeltrajecten uitgestippeld die medewerkers hun helpen op weg naar hun beste kans op de 
werkladder en daarmee de (reguliere) arbeidsmarkt. De nulmetingen zijn eind 2018 afgerond. 
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4.2. Commercie (en partnerships) 
De focus van Commercie is de afgelopen jaren verschoven naar het acquireren van detacheringen voor 
het realiseren van de doelstellingen als mensontwikkelbedrijf. Ondanks het verschuiven van de focus 
blijft ook de acquisitie van werk voor de eigen bedrijven om de omzetdoelstellingen op peil te houden 
van groot belang. De nadruk ligt ook hierbij op het zoeken van werk dat past bij de huidige Sw-
populatie, de ontwikkeling naar hogere treden op de werkladder en de bedrijfseconomische 
doelstellingen. Amfors streeft in alle gevallen naar duurzame samenwerkingen die bedrijfseconomisch 
rendabel zijn en die passen binnen de maatschappelijke doelstellingen. Met de stijgende behoefte in de 
maatschappij aan sociaal ondernemerschap, gebruikt Amfors haar expertise om ondernemers in de 
regio te adviseren bij de vraag hoe zij hun sociale en maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren. 
Samen onderzoeken wij mogelijkheden van passend werk en de juiste begeleiding. Om zo samen met de 
ondernemer te komen tot een antwoord op de vraag: “Sociaal ondernemen, hoe geef je daar passende 
invulling aan?” 
 
De accountmanagers van Commercie kunnen hiervoor gebruik maken van een aantal tools: 

- QuickScan – analyse van werkplek en taken naar mogelijkheid tot functiecreatie; 
- Job carving– Het daadwerkelijk creëren van deze functies; 
- Training voor werkgevers in de begeleiding van de doelgroep op de werkplek 
- Detacheringsfaciliteit – het bieden van detacheringsmogelijkheden via payrol constructies. 
- Banenmarkten – Kandidaten en opdrachtgevers ontmoeten elkaar 

 
Doelstelling voor de komende jaren is om met maatwerk, meer werkplekken voor de Sw-medewerkers 
buiten de deur te realiseren. Hierbij ligt de nadruk op de acquisitie van (groeps-) detacheringen.  
 

4.3. Management en organisatie 
Het is voor Amfors van belang om continu te acteren op veranderingen in de omgeving. Dit vraagt 
veerkracht van de organisatie en het management. Daarom investeert Amfors de komende jaren ook 
sterk in de optimalisering van de bedrijfsprocessen en de kwaliteit van staf en leidinggevenden. 
Voor de realisatie van de mobiliteitsdoelstellingen is de ontwikkeling van leidinggevenden op dit vlak 
van groot belang. De leidinggevenden worden toegerust om de mobiliteitsdoestellingen te 
ondersteunen en tegelijkertijd de balans te bewaken met de omzetdoelstellingen. Dit vraagt om een 
andere managementaanpak met een sterke coachende en ondersteunende rol van leidinggevenden. In 
2017 volgen alle leidinggevenden van Amfors twee leiderschapsmodules om de arbeidsontwikkeling van 
de Sw-medewerkers en daarmee de mobiliteit te kunnen bevorderen.  
 
Belangrijke randvoorwaarde om de gestelde doelen uit begroting te realiseren is een effectieve en 
efficiënte organisatie met strak georganiseerde processen, ondersteund door de juiste ICT-systemen 
(Personeel, Financieel en ERP). De ondersteunende organisatie krimpt immers de komende jaren mee 
met de dalende Sw-populatie (4% per jaar). Ten behoeve van deze actualisatie en optimalisatie is het 
project “Backbone” gestart. Deze kwaliteitsverbetering van de backbone (processen en ICT) stelt de 
organisatie in staat om de krimp van het aantal medewerkers dat werkzaam is in de backbone op te 
vangen en tevens adequaat te anticiperen op de ontwikkelingen in de toekomst. Onder meer via 
verdere digitalisering en optimale uniformiteit in de gehanteerde systemen. 
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5.  Mobiliteit van de groep Ambtenaren 
 
Zowel bij de oprichting van Amfors, als bij het overhevelen van de groencontracten vanuit Amersfoort 
en Soest is destijds een groep ambtenaren, met behoud van de ambtelijke rechtspositie, via Amfors aan 
het werk gegaan. De loonkosten van deze groep liggen aanzienlijk hoger dan die van de gemiddelde Sw-
medewerker. Het betreft totaal 46 ambtenaren met een gemiddeld dienstverband van 30 jaar en een 
gemiddelde loonsom van circa € 50.000. Vanuit juridisch oogpunt geldt dat bij het herplaatsen van deze 
medewerkers de functie en niet de rechtspositie maatgevend is. De ambtenaren die werkzaam zijn in 
het groen en de overige bedrijfsonderdelen worden vanaf de 0-meting, meegenomen in de ontwikkeling 
naar hogere treden op de werkladder. In onderstaande tabel is het verloop van deze groep voor de 
komende 10 jaar in beeld gebracht*.  
 

Ambtenaren Amfors Groep 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Uitvoerend Eemfors 30 28 26 24 22 20 19 14 12 11 

Staf & Leiding Eemfors 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 

Overige Bedrijven Amfors Groep 11 10 9 9 8 8 8 7 7 7 

Totaal 46 43 40 38 35 33 32 24 20 19 
*de laatste ambtenaar zal in 2042 met pensioen gaan 
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6.  Uitwerking van de transitie binnen de verschillende bedrijfsonderdelen  
 
Voor de verdere invulling van de transitie en het daarbij gewenste tempo zijn de volgende doelstellingen 
leidend: 

 Realiseren van voldoende passend werk voor de huidige Sw-doelgroep (passend heeft daarbij niet 
alleen betrekking op de aard van de huidige werkzaamheden, maar ook op de wijze van aansturing 
en de ontwikkelmogelijkheden); 

 Stimuleren van de beweging van ‘binnen naar buiten’, dat wil zeggen ontwikkeling op de werkladder 
en werken onder zo regulier mogelijke omstandigheden; 

 Verhogen van de kwaliteit voor de opdrachtgevers van Amfors; 

 Behouden van het operationeel resultaat; 

 Beperken van de frictiekosten; 

 Beperken van de risico’s. 
 
Uitgangspunt bij de nadere uitwerkingen van de transitie binnen de verschillende bedrijfsonderdelen, 
zijn de criteria zoals weergegeven in hoofdstuk 3, namelijk: 

 De mate waarin een werksoort passend werk biedt voor de huidige SW-populatie en mogelijke 
toekomstige doelgroepen; 

 De mate waarin een werksoort de SW-medewerker mogelijkheden biedt om zich verder te 
ontwikkelen naar een hogere werksoort; 

 Benodigde investeringen om de werksoort op het gewenste niveau te handhaven; 

 Benodigde leiding en staf en eventuele inhuur vakbekwaam personeel (vaak evenredig met 
complexiteit werksoort); 

 Bijdrage aan het resultaat van RWA/Amfors. 
 
In de transitie van Amfors naar mensontwikkelbedrijf staat de ontwikkeling van de Sw-medewerker 
vanuit de huidige werkplek centraal. Om die reden wordt de transitie per bedrijfsonderdeel nader 
uitgewerkt. Bij deze uitwerking worden een viertal aandachtspunten in acht genomen: 

 Een juiste balans tussen detachering en productie;  

 Het behoud van voldoende diversiteit van werkzaamheden; 

 Inachtneming van de respectievelijke kantelpunten; 

 Een tijdige anticipatie op detachering bij vervreemding. 
 
Aan de hand van deze criteria en bovengenoemde aandachtpunten is de transitie bij zowel Eemfors (zie 
6.1) als Mailfors nader uitgewerkt (zie 6.2). Wat betreft de transitie bij Eemfors vindt op dit moment 
nader onderzoek plaats naar de eenheidsprijzen. Voor de transitie van Mailfors is het kantelpunt in 2017 
bereikt. Bij de overige bedrijfsonderdelen is op dit moment (eind 2016) geen sprake van concrete 
nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van RWA Meerjarenbegroting 2017 – 2020. 
 

6.1. Eemfors  
De visie van de Amfors Groep, en daarmee van Eemfors, zoals geformuleerd in het Meerjarenplan 2017-
2020, luidt: “Het opleiden en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit met het 
doel deze medewerkers (zo) regulier (mogelijk) op de arbeidsmarkt te plaatsen tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten”. Om de doelstellingen inzake omzet en resultaat uit de Meerjarenbegroting 2017-
2020 te realiseren zal een gefundeerde keuze gemaakt moeten worden op welke werksoorten Eemfors 
zich zal concentreren en voor welke klanten.  
 
Uitgangspunten voor de transitie van Eemfors als mensontwikkelbedrijf zijn dat Eemfors als sterk 
groenbedrijf actief is in de eigen regio, met werksoorten die passen bij de doelgroep en een hoge 
klanttevredenheid.  
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Dat doen ze door middel van een efficiënte inzet van mensen en middelen en een effectief 
aansturingsmodel. Met als doel een optimaal operationeel resultaat per SE Wsw via werksoorten die 
bijdragen aan de maatschappelijke en financiële doelstellingen.  
Er heeft een analyse plaatsgevonden van de werkzaamheden die door Eemfors worden uitgevoerd op 
basis van de bovengenoemde criteria. Op grond van de maatschappelijke en financiële doelstellingen is 
gekeken naar welke werksoorten geschikt zijn om in de toekomst te continueren tegen het licht van de 
transitiedoelstellingen. In overleg met de opdrachtgevers wordt bepaald wat dit betekent voor de 
dienstverlening en afspraken op langere termijn. 
 

Criteria Eemfors *  

1. Passend werk voor huidige doelgroep Sw-ers ++ 

2. Biedt werksoort ontwikkelmogelijkheden + 

3. Benodigde investeringen om werksoort op gewenst niveau te houden - 

4. Benodigde leiding en staf en eventuele inhuur 0 

5. Bijdrage aan resultaat vanuit Amfors aan RWA + 
++ zeer gunstig  + gunstig  0 neutraal  - negatief -- sterk negatief 
* scoring op dit criterium is sterk afhankelijk van de specifieke werksoort, werksoorten machinaal vegen en bomen 
 zijn buiten beschouwing gelaten 

 
Op dit moment wordt in het kader van de doelstellingen van de transitie bij Eemfors nader onderzoek 
gedaan naar eenheidsprijzen (zie hoofdstuk 9). 
 

6.2. Mailfors 
Mailfors kent twee verschillende werksoorten: printactiviteiten en charitatief (het verzorgen van 
mailingen, inpakwerk, etc).  
In oktober 2017 loopt het leasecontract van de printers op de locatie van Amfors af.  
Gezien de sterke krimp in de grafische sector, het feit dat de werksoort beperkt passend is voor de 
huidige Sw-populatie en om bedrijfseconomische redenen (leasecontracten worden voor meerdere 
jaren worden afgesloten), zal dit contract niet worden verlengd. Dit is een bedrijfseconomisch 
kantelpunt voor de printactiviteiten van Mailfors. Met het stopzetten van deze bedrijfsactiviteiten 
worden de financiële bedrijfsrisico’s voor Amfors beperkt.  
In 2016 zijn gesprekken gevoerd met potentiële overname partijen. Uit deze gesprekken bleek dat er 
voor overname van de printactiviteiten van Mailfors geen belangstelling was. Derhalve is in het vierde 
kwartaal van 2016 gestart met het omvormen van Mailfors.  
 
De 25 medewerkers betrokken bij de niet-printactiviteiten (charitatief) van Mailfors (zoals: verzorgen 
van mailingen, in- en ompak werkzaamheden en logistieke activiteiten) kunnen hun werk continueren 
binnen het productiebedrijf van Amfors. Met 14 medewerkers die nu volledig werkzaam zijn op de 
printactiviteiten is met trajecten voor omscholing en doorstroom (mobiliteit).  

 
6.3. Cleanfors 
De werkzaamheden van Cleanfors zijn bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van Sw-medewerkers 
naar hogere treden op de werkladder. Om die reden zal Cleanfors onderdeel blijven uitmaken van de 
Amfors Groep en is geen kantelmoment te bepalen. 
 
De komende jaren blijft de werkomvang van Cleanfors gelijk terwijl het aantal werknemers voor het 
werk licht daalt als gevolg van doorstroming naar detacheringen. Met deze doorstroming ziet Cleanfors 
haar sterkere medewerkers vertrekken. Daarom zal in 2017 worden gezocht naar opdrachten/objecten 
waar het mogelijk is een mix van sterkere en zwakkere Sw-medewerkers in groepsverband te laten 
werken. Dit bevordert ook de doorstroming vanuit lagere treden op de werkladder (beschermd intern). 
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Naast het continueren van reguliere activiteiten blijft ook het komende jaar de nadruk liggen op de 
acquisitie van nieuwe contracten en het optimaliseren van bestaande contracten. Daarnaast worden 
samenwerkingsverbanden met reguliere schoonmaakbedrijven gelegd om (groeps-) detacheringen 
mogelijk te maken. 
 

Criteria Cleanfors  

1. Passend werk voor huidige doelgroep Sw-ers ++ 

2. Biedt werksoort ontwikkelmogelijkheden ++ 

3. Benodigde investeringen om werksoort op gewenst niveau te houden ++ 

4. Benodigde leiding en staf en eventuele inhuur + 

5. Bijdrage aan resultaat vanuit Amfors aan RWA + 
++ zeer gunstig  + gunstig  0 neutraal  - negatief -- sterk negatief 

 

6.4. Metafors 
De werkzaamheden van Metafors passen goed in de doelstellingen van Amfors als 
mensontwikkelbedrijf. Metafors zal in de komende jaren nadrukkelijker naar buiten treden als sociale 
onderneming binnen de metaalsector. Gezien de passende werksoorten voor een grote groep 
medewerkers (ongeveer 84 SE) en het positieve financiële resultaat is dit een bedrijfsactiviteit die de 
komende periode goed past bij de doelstellingen van Amfors en de gestelde criteria. 
 

Criteria Metafors  

1. Passend werk voor huidige doelgroep Sw-ers ++ 

2. Biedt werksoort ontwikkelmogelijkheden + 

3. Benodigde investeringen om werksoort op gewenst niveau te houden - 

4. Benodigde leiding en staf en eventuele inhuur 0 

5. Bijdrage aan resultaat vanuit Amfors aan RWA ++ 
++ zeer gunstig  + gunstig  0 neutraal  - negatief -- sterk negatief 

 

6.5. Productiebedrijf 
De activiteiten van het productiebedrijf bestaat uit groepsdetacheringen en beschut werk binnen de 
muren van Amfors. Conform de doelstellingen gaan medewerkers waar mogelijk via 
groepsdetacheringen aan het werk. Het beschikbaar houden van werk binnen het productiebedrijf van 
Amfors blijft noodzakelijk. Voor een aanzienlijke groep medewerkers blijft dit, gezien hun beperking en 
ontwikkelpotentie, de meest passende werkplek. Daarnaast blijft het de voorziening om terugval op te 
vangen of als tijdelijke werkplek tussen twee detacheringen in. En kan ook dienen als re-integratieplek 
voor andere doelgroepen.  
Er zal in 2017 een experiment worden gestart om Sw-medewerkers op de laagste trede(n) van de 
werkladder in te zetten in de wijk.  
 

Criteria Productiebedrijf  

1. Passend werk voor huidige doelgroep Sw-ers ++ 

2. Biedt werksoort ontwikkelmogelijkheden ++ 

3. Benodigde investeringen om werksoort op gewenst niveau te houden 0 

4. Benodigde leiding en staf en eventuele inhuur -- 

5. Bijdrage aan resultaat vanuit Amfors aan RWA - 
++ zeer gunstig  + gunstig  0 neutraal  - negatief -- sterk negatief 
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6.6. Werksupport 
In de realisatie van de detacheringsdoelstellingen is Werksupport een belangrijke businessunit. Zij 
voorzien in (zo) regulier (mogelijk) passend werk voor de individueel te detacheren medewerkers.  
 
In 2015 zijn bij de invoering van de participatiewet regionaal afspraken gemaakt over het 
plaatsen/detacheren van nieuwe doelgroepen bij werkgevers. De uitvoering van deze afspraken bleek in 
de praktijk weerbarstiger dan vooraf ingeschat, waardoor de oorspronkelijk ingeschatte aantallen niet 
zijn gerealiseerd. Door het vragen van een eerlijke prijs en het aangaan van duurzame samenwerkingen 
is er in de afgelopen periode wel een financieel positief operationeel resultaat behaald.  
 
De komende jaren zet Amfors haar expertise in om werkgevers nog meer te ondersteunen in de 
realisatie van de maatschappelijke doelstellingen. Door werkgevers te adviseren en begeleiden in de 
mogelijkheden op dit vlak stijgt het aantal medewerkers dat in een individuele detachering werkt. 
Daarnaast wordt gestuurd op een uurtarief tegen een eerlijke prijs en het reduceren van leegloop uren. 
Op deze wijze zal het operationeel resultaat van werksupport verder groeien. 
 
De regie op de mobiliteitsdoelstellingen en de realisatie daarvan geschiedt vanuit Werksupport. Om die 
reden scoort deze afdeling positief op alle criteria zoals genoemd op pagina 5.   
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7.  Ontwikkeling van vastgoed en kapitaalgoederen 
 

De transitie naar mensontwikkelbedrijf en de krimp waar RWA Amfors de komende jaren mee te maken 
krijgt zullen leiden tot keuzes wat betreft de verschillende werksoorten. Als gevolg hiervan zal ook een 
heroriëntatie op zowel het vastgoed als de kapitaalgoederen plaatsvinden. De totale boekwaarde van 
het vastgoed bedraagt € 10.400.000.  
 

Vastgoed Ontwikkeling 

Uraniumweg 15 
(kantoorruimten) 

Op 1-12-2016 staat één verdieping met 400 m2 
kantoorruimte leeg. Als gevolg van de krimp van de backbone 
ligt vrijval van een tweede verdieping medio 2018 in de lijn 
der verwachting.  
Bij verhuur resulteert dit in een gemiddelde huuropbrengst 
van € 80 per m2 (excl. servicekosten).  

Argonweg  Het pand is op dit moment verhuurd aan de Sociale Banken 
Amersfoort e.o. De huuropbrengst is momenteel € 60.000 per 
jaar. Het pand staat te koop. 

Heliumweg 
(Metafors) 

Wellicht is herhuisvesting aan de Uraniumweg op langere 
termijn mogelijk. Dit is afhankelijk van de koers van Metafors 
en de ontwikkelingen binnen het Productiebedrijf de 
komende jaren.  

De terrein aan de 
Schothorsterlaan in 
Amersfoort  

Herontwikkeling met het meest optimale rendement wordt 
momenteel onderzocht. Hiervoor is contact met de gemeente 
Amersfoort over wijziging van het bestemmingsplan. Verkoop 
op termijn ligt in de lijn der verwachting. 

 
Via verhuur aan derde partijen zal worden ingezet om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te 
benutten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid van het huisvesten van sociale 
start-ups en het inhuizen van bedrijven waar een groepsdetachering is gerealiseerd.  
Met betrekking tot de kapitaalgoederen zijn mogelijke (vervangings-)investeringen afhankelijk van de 
koers van het betreffende bedrijfsonderdeel en de keuze voor werksoorten. Bij eventuele toekomstige 
vervreemding van een bedrijfsonderdeel wordt gekeken of afschrijving of verkoop van de 
kapitaalgoederen tot de mogelijkheden behoort. Dit is tot en met 2020 vooralsnog niet aan de orde.  
 

Kapitaalgoederen  Boekwaarde   

Service & Ondersteuning € 210.000 Telefooncentrale en overig inventaris Uraniumweg 15 

Metafors € 450.000 Diverse machines en gereedschappen 

Productie ( verpakken) € 25.000 Inventaris divers 

Mailfors € 30.000 Diverse apparatuur 

Cleanfors € 90.000 Bedrijfsauto's 

Werksupport   n.v.t. 

Eemfors € 1.800.000 Diverse machines, gereedschap, apparatuur 

Productie ( montage) € 25.000 Inventaris divers 

 Totaal € 2.630.000   
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8.  Inkoopbeleid RWA gemeenten  
 
De deelnemende gemeenten hebben een groot maatschappelijk en financieel belang bij een geslaagde 
transitie naar mensontwikkelbedrijf. Vanuit de eigen positie kunnen zij hieraan bijdragen door het 
formuleren van eenduidig beleid ten aanzien van een gemeenschappelijk inkoop en aanbesteding ten 
gunste van RWA/Amfors. Momenteel wordt gewerkt aan een overzicht van de diverse overeenkomsten 
van de gemeenten met Amfors. 
 
Uitgangspunten inbesteding en aanbesteding 
Uit het scenario-onderzoek is naar voren gekomen dat Amfors voor het realiseren van de gevraagde 
mobiliteitsdoelstellingen de komende jaren afhankelijk blijft van de inbestedingsopdrachten van de 
betrokken gemeenten. Enerzijds omdat de markt nog onvoldoende ruimte biedt aan passend werk, 
anderzijds omdat de frictiekosten anders te hoog worden. Daarnaast dient het proces van detachering 
zorgvuldig te gebeuren om uitval van medewerkers te voorkomen omdat het werk onvoldoende aansluit 
bij hun mogelijkheden.  
Vanwege het belang van de inbestedingsopdrachten door de gemeenten en de invloed die deze 
opdrachten hebben op enerzijds de omvang van de hoeveelheid passend werk, maar ook op de 
financiële resultaten van Amfors, is afgesproken om regionaal nadere afspraken te maken. In de 
scenario-studie is als aanbeveling opgenomen om te gaan werken met de ‘maatman’-methode. 
 
Als eerste wordt gekeken naar de opdrachten aan het bedrijf Eemfors, omdat het merendeel van de 
opdrachtenportefeuille van de gemeenten komt en binnen dit bedrijfsonderdeel de meeste sw-ers 
passend werk vinden en dit een zeer geschikte werksoort is binnen de werkladder om mensen zich te 
laten ontwikkelen naar een meer reguliere werkomgeving.  
Ten behoeve van de opdracht van gemeente Amersfoort aan Eemfors voor 2016 is al een eerste 
verkenning uitgevoerd van de verschillende opdrachten die door de gemeenten aan Eemfors worden 
verleend op het gebied van wijkonderhoud. Tevens is daarbij gekeken naar de toepasbaarheid van de 
‘maatman’-methode. 
De voorlopige uitkomsten uit deze verkenning zijn: 

 Gemeenten hanteren verschillende inkoopformules: inbesteding integraal bestek, via 
detachering bij marktpartij door opnemen van voorwaarden in de aanbesteding, via SROI (geen 
garantie dat het Sw-medewerkers van RWA zijn die worden ingezet), via detachering bij eigen 
groenvoorziening; 

 Gemeenten hanteren grote verschillen in uitgangspunten bij prijsvorming; 
- Wel/niet gerelateerd aan marktloon 
- Wel/niet declaratie op basis van productie 

 Onderlinge vergelijking van de financiële resultaat per opdracht is niet goed mogelijk omdat het 
niveau van medewerkers en hun arbeidsvoorwaarden (Sw- en ambtenaren-CAO’s) van invloed 
hier op zijn. 

 
Naar aanleiding van de eerste analyse van de opdrachtenportefeuille zijn een aantal aanbevelingen 
gedaan: 

 Ontwikkel eenheidsprijzen op arbeid (rekening houdend met loonwaarde en loonkostenniveau); 

 Maak daarbij onderscheid tussen kosten die betrekking hebben op de toegevoegde waarde in 
de verstrekte opdrachten (de loonwaarde) en de kosten die betrekking hebben op de uitvoering 
van de Sw (algemene overhead, deel indirecte kosten, de verminderde loonwaarde t.o.v. 100%); 

 De volgende stap is het maken van onderscheid tussen de eenheidsprijzen op loonkostenniveau 
van Amfors en het ‘marktconform’ loonkostenniveau. De eenheidsprijzen aan de voorkant 
(opdrachtgever) nemen hierdoor af, de afwijkingen van de markt komen dan bij RWA te liggen; 

 Maak een samenwerkingsregeling voor het inbestede werk bij Eemfors i.v.m. nieuwe regels 
rondom meerderheidsbeginsel (>20% uit de markt). 
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Vanuit de portefeuillehouders Werk & Inkomen is gevraagd om meer inzicht de werkelijke kosten die 
Eemfors moet maken die samenhangen met de uitvoering van de Wsw in vergelijking met de kosten die 
een marktpartij maakt, om regionaal het gesprek te kunnen aangaan. Momenteel doet een extern 
bureau nader onderzoek naar deze “eenheidsprijzen”. Doel van het onderzoek is te komen tot een 
samenwerkingsregeling tussen de gemeenten over de opdrachten aan Eemfors die recht doet aan de 
gemeenten als opdrachtgever van Eemfors en als werkgever van de Sw-ers in RWA. In een volgende fase 
zal ook voor Cleanfors een dergelijke exercitie worden uitgevoerd.   
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9.  Governance-structuur 
 
Uit de scenariostudie kwam ook de noodzaak van een vereenvoudigde governance-structuur naar 
voren. Hiertoe is de rechtsvorm bedrijfsvoeringsorganisatie RWA in het leven geroepen. Deze komt in 
plaats van het Openbaar Lichaam RWA. Met ingang van 22 september 2016 is de Gemeenschappelijke 
Regeling RWA daartoe aangepast. Tevens is de vertegenwoordiging vanuit de gemeente in handen van 
één wethouder gelegd die zowel de rol van bestuurder van RWA als aandeelhouder van Amfors op zich 
neemt.  
 
Het vennootschapsbestuur (directie en Raad van Commissarissen Amfors) blijft voor de periode 2017-
2020 in de huidige vorm bestaan. 
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10.  Monitoring transitie (toetsingskader) 
 
De transitie kent geen afgebakende periode. De maatregelen in het voorliggende plan betreffen de 
periode 2017-2020. Rapportage aan het bestuur en aandeelhouders over de voortgang van de transitie 
geschiedt in de vorm van de reguliere kwartaalrapportages met daarin de voortgang op financiële en 
maatschappelijke actoren. Vaste onderwerpen in deze rapportages zijn: 

 Verzuim: de ontwikkeling van het voortschrijdend verzuim van Sw-medewerkers; 

 Arbeidsinventarisatie en –ontwikkeling: het aantal gerealiseerde 0-metingen en de analyse hierop; 

 Mobiliteit: ontwikkeling van de medewerkers op de werkladder; 

 Financieel (zowel Amfors als RWA): resultaten en risico’s. 
 
Daarnaast vindt monitoring van de voortgang ook plaats via de jaarrekening, waar het de financiële 
doelstellingen betreft en het medewerkertevredenheidsonderzoek waar het de maatschappelijke 
doelstellingen betreft.  
 
Begin 2019 zal samen met het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023 een evaluatie van de tot 
dat moment gerealiseerde transitiedoelstellingen plaatsvinden.  
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11.  Financieel kader 
 
De financiële kaders uit het addendum zijn afgeleid van de RWA Meerjarenbegroting 2017-2020.  
Hieronder wordt de ontwikkeling van het operationeel resultaat in de periode 2016-2020 weergegeven. 
Daarnaast is per bedrijfsonderdeel de ontwikkeling van het aantal SE-ers (FTE) weergegeven. 
 

Operationeel resultaat Amfors (x 1.000)     

  2016 2017 2018 2019 2020 

Productie 409 413 424 435 447 

Mailfors 84 70 - - - 

Metafors 773 761 740 723 718 

Eemfors 1.448 1.397 1.301 1.250 1.213 

Cleanfors 1.436 1.461 1.498 1.534 1.570 

Werksupport 1.808 1.821 1.829 1.841 1.854 

Service en ondersteuning -4.258 -4.090 -3.709 -3.503 -3.285 

Totaal 1.700 1.833 2.083 2.280 2.517 

Bron: RWA Meerjarenbegroting 2017-2020 
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Metafors 

2016 2017 2018 2019 2020

SE 224 208 199 182 160

OR 1448 1397 1301 1250 1213
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Eemfors 

2016 2017 2018 2019 2020

SE 171 172 173 174 175

OR 1436 1461 1498 1534 1570
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Cleanfors 

2016 2017 2018 2019 2020

SE 202 204 204 208 210

OR 1808 1821 1829 1841 1854
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12.  Bijlagen 
 
1. MJB 2017 – 2020 


