
Format eindrapportage  

 

In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste 

evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn behaald op de 

drie thema’s van het sectorplan.  

We verzoeken u om deze resultaten uiterlijk 31 januari 2017 te versturen naar Anneke Westerlaken 

via awesterlaken@cedris.nl 

Om inzichtelijk te maken wat de sectorgelden hebben opgeleverd, verzoeken we u om de resultaten 

zo concreet mogelijk te omschrijven in aantallen en opgeleverde producten. Bijvoorbeeld in aantallen 

uitgeplaatste deelnemers, uitkomsten uit onderzoek of resultaten uit samenwerking in een netwerk.  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

 

De belangrijkste resultaten op thema 1:  

Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet 

 

 

 

 

De belangrijkste resultaten op thema 2: 

Activiteiten en resultaten gericht op bevordering en ontwikkeling expertise medewerkers van de 

sociale werkbedrijven  

 

 

 

De belangrijkste resultaten op thema 3: 

Activiteiten en resultaten gericht op innovatie/transformatie van de regionale infrastructuur  

 

 

 

In hoeverre hebben de sectorgelden bijgedragen aan de regionale samenwerking?  

Waar blijkt dit uit? Hoe ziet de samenwerking in het werkgeversservicepunt eruit?  

 

 

 

Ruimte voor overige resultaten of opmerkingen 

(Bijv. over de bijdrage van de sectorgelden in algemeen zin of de mogelijkheid om nieuwe 

doelgroepen te bedienen) 
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Uitvoering sectorplan  
Eindrapportage Amfors Groep (regio Amersfoort) 

De belangrijkste resultaten op thema 1:  

Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet 

 

Diagnose door 0-meting 

In 2015 is Amfors gestart met het inventariseren van de mogelijkheden van de Sw-medewerker om 

deze, conform de doelstellingen uit de Participatiewet, zo regulier mogelijk te plaatsen op de 

arbeidsmarkt. Hiervoor is een instrument ontwikkeld waarmee  vaardigheden & beperkingen en 

wens & ambitie worden geïnventariseerd. De uitkomst van deze 0-meting wordt naast het 

(bestaande) aanbod aan vacatures in de markt gelegd, waarna, in goed overleg met de betrokken 

medewerker een advies wordt opgesteld over de mogelijkheden om de medewerker te plaatsen bij 

een reguliere werkgever. De 0-meting maakt inzichtelijk op welke wijze en in welk tempo een 

plaatsing kan worden gerealiseerd, maar ook welke vaardigheden moeten worden ontwikkeld, welke 

werkaanpassingen noodzakelijk zijn en welke vorm van begeleiding nodig is.  

Inmiddels is bij 40% van de medewerkers de 0-meting afgenomen. Planning is om de inventarisatie in 

2018 af te ronden waarbij dan bij alle medewerkers de 0-meting is afgenomen.  

 

De ervaring leert dat het belangrijk blijft om de rust en geleidelijkheid van het proces te bewaken. 

Sw-medewerkers moeten vertrouwen krijgen (en behouden) in het proces van doorstroom en 

uitstroom naar reguliere werkgevers. Deze rust en geleidelijkheid  is van belang om de 

verwachtingen bij medewerkers realistisch te houden. Dit om te voorkomen dat er (met veel tijd en 

inspanning) een groep medewerkers wordt voorbereid om 'buiten' bij reguliere werkgevers aan de 

slag te gaan, terwijl er voor hen (nog) geen passend werk is.  

De diagnoses zorgen inmiddels voor een positieve impuls op de groei van het aantal externe 

plaatsingen (zowel groeps- als individuele detacheringen).  

De inventarisatie heeft echter ook een ander effect. Voor aan aantal Sw-medewerkers blijkt uit de 0-

meting een lagere trede op de werkladder realistischer. Een plek in de beschermde/interne 

voorziening past beter bij de vaardigheden en beperkingen van deze betrokkenen. 

 

Algemene werknemersvaardigheden 

Om de kansen op een (zo) reguliere (mogelijk) werkplek te vergroten heeft Amfors opleidingen en 

programma’s ingericht voor de ontwikkeling van op algemene werknemersvaardigheden.  

Deze opleidingen en programma’s zijn gebaseerd op de competenties zoals vastgesteld door SBCM 

(A&O Fonds SW).  

Binnen Amfors werken veel laaggeletterden en heeft een aanzienlijk aantal medewerkers Nederlands 

als tweede taal.  Laaggeletterd zijn of onvoldoende beheersing van het Nederlands beperkt de rol in 

de maatschappij en de kansen met betrekking tot een reguliere werkplek. Ook het ontbreken van 

computervaardigheden beperkt de mogelijkheden. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal 

en het ontwikkelen van computervaardigheden zijn derhalve basisvoorwaarden voor 

arbeidsparticipatie. De huidige programma’s krijgen een vervolg in 2017. 

 

  



Training op weg naar buiten  

In 2016 is het trainingsprogramma “Op weg naar buiten” geïmplementeerd. Deze training is ter 

voorbereiding op een detachering of begeleid werken. In de training “op weg naar buiten” leren 

medewerkers niet alleen hoe zij zichzelf kunnen presenteren, maar ook hoe je je het best kunt 

gedragen op een nieuwe werkplek. Medewerkers onderzoeken nader wat hun kwaliteiten, 

beperkingen en valkuilen zijn. Welke baan bij hen past en of deze baan ook beschikbaar is op de 

arbeidsmarkt. Op deze wijze begeleiden wij ze en worden ze geïnspireerd en gemotiveerd om te 

gaan werken buiten Amfors. 

 

Arbeidsmarkt gerichte ontwikkeltrajecten 

Amfors kent op dit moment twee ontwikkeltrajecten.  

Binnen het traject ‘Horeca en Aandacht’ worden Sw-medewerkers opgeleid voor werk in de catering, 

spoelkeuken en banqueting.  

Het tweede traject ontwikkelt medewerkers richting schoonmaakwerkzaamheden. 

Gebaseerd op de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt worden hier, de ontwikkeltrajecten 

‘logistiek & transport’ en ‘facilitair medewerker’ aan toegevoegd.  

 

Een ontwikkeltraject duurt maximaal drie maanden, waarbij medewerkers specifieke vak 

competenties leren door “learning on the job” binnen onze eigen business units en waar nodig 

ondersteund met de benodigde opleidingen. Alle trajecten hebben een externe werkplek bij een 

reguliere werkgever als doel. Verschillende van de huidige (groeps-)detacheringspartners zijn 

betrokken bij dit proces, zodat medewerkers ervaring bij reguliere werkgevers kunnen opdoen door 

middel van stage.  

 

 

  



De belangrijkste resultaten op thema 2: 

Activiteiten en resultaten gericht op bevordering en ontwikkeling expertise medewerkers van de 

sociale werkbedrijven  

 

Omgaan met Psychische beperkingen 

Alle leidinggevenden hebben extra scholing gevolgd hoe om te gaan met medewerkers met een 

psychische beperkingen. Naast theoretische (psychologische) achtergronden, ging het in deze 

training voornamelijk over de praktische (dagelijkse) begeleiding die op de werkvloer. Doel van deze 

training was om leidinggevenden een bredere basis mee te geven voor de begeleiding van deze 

specifieke groep. 

 

Functiecreatie 

Met de stijgende behoefte aan sociaal ondernemerschap in de maatschappij , zet Amfors haar 

expertise in om ondernemers in de regio te adviseren bij de vraag hoe zijn hun sociale en 

maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren.  

Samen de ondernemer 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?” 

 

Een nieuw instrument hierbij is Functiecreatie. Samen met werkgevers wordt bekeken op welke wijze 

losse taken kunnen worden gebundeld tot een nieuwe functie die passend is voor onze Sw-

medewerker. Op deze wijze worden meer detacheringsplekken gerealiseerd en is het de verwachting 

dat de plaatsingen duurzamer zijn, aangezien de inhoud van de functie is toegeschreven op de 

mogelijkheden van de Sw-medewerkers.  

Alle consulenten en accountmanagers hebben een training gevolgd op het gebeid van Functiecreatie.  

 

Mobiliteitsgericht leidinggeven 

De leidinggevenden van Amfors zijn dagelijks bezig om medewerkers in hun werkzaamheden te 

begeleiden om hun arbeidsontwikkeling en mobiliteit een impuls te geven. In het verleden lag daarbij 

de nadruk op het begeleiden van het werk, operationele aansturing en het borgen van een tijdige en 

kwalitatief hoogstaande productie. Door middel van korte workshops zal in de module 

Mobiliteitsgericht leidinggeven een verdiepingsslag gemaakt worden op elementen van het IOP en 

het bijbehorende strategisch denken en handelen. Aangevuld met concrete handvaten voor 

communicatie, werkplek opdrachten en effectieve feedback om ontwikkeling en mobiliteit te 

vergroten. Alle leidinggevenden zullen deze module in 2017 volgen.   

 

 

 

  



De belangrijkste resultaten op thema 3: 

Activiteiten en resultaten gericht op innovatie/transformatie van de regionale infrastructuur  

 

CompetenSYS (ICT systeem) is geïmplementeerd als ruggengraat voor het gehele In- Door- en 

Uitstroom (IDU) proces. Via dit systeem wordt de ontwikkeling van medewerkers gevolgd van 

diagnose / 0-meting naar individuele ontwikkelplannen tot matching op vacatures en uiteindelijke 

plaatsing. CompetenSYS stelt Amfors niet alleen in staat om de benodigde arbeidsontwikkeling goed 

te specificeren en te ondersteunen, maar het stelt de organisatie ook in staat om de ontwikkeling te 

monitoren. 

 

In hoeverre hebben de sectorgelden bijgedragen aan de regionale samenwerking?  

Waar blijkt dit uit? Hoe ziet de samenwerking in het werkgeversservicepunt eruit?  

 

RWA/Amfors is het enige Sw-bedrijf in de arbeidsmarktregio. Daarmee heeft RWA/Amfors een 

belangrijke rol binnen de regionale arbeidsmarkt. Met het oog op de transitie naar 

mensontwikkelbedrijf blijft verdere versterking van samenwerking en verbinding met o.a. de 

deelnemende gemeenten, WSP, UWV en (grote) werkgevers hoog op de agenda staan.  

Afgelopen periode heeft er uitruil plaatsgevonden van vacatures en kandidaten tussen Amfors en het 

WSP. Daarnaast zijn accountmanagers van beide organisaties geïntroduceerd bij elkaars klanten in de 

regio.  

Om de verbinding met werkgevers te versterken is onder andere een, via de sectorgelden 

gefinancierde banenmarkt georganiseerd. Op de banenmarkt stonden de werkgevers die een 

vacature hadden uitgezet bij Amfors. Op deze manier konden onze Sw-medewerkers op een 

laagdrempelige manier kennis konden maken en vice versa.  

Daarnaast is een inspiratie sessie georganiseerd met een aantal van de belangrijkste kanten en 

opdracht gevers van Amfors. In deze sessie stond de dienstverlening van Amfors centraal en werd 

gezamenlijk gekeken naar de behoeften van werkgevers en de kansen die dat voor Amfors oplevert.   

 

 

  



Ruimte voor overige resultaten of opmerkingen 

(Bijv. over de bijdrage van de sectorgelden in algemeen zin of de mogelijkheid om nieuwe 

doelgroepen te bedienen) 

 

Cultuur en Duidelijkheid 

De uitdaging voor Amfors is het realiseren van een integrale RWA/Amfors blik, waarbij een balans 

bestaat tussen de belangen van de individuele medewerker, de businessunits en de totale 

organisatie. Gezien de historie van RWA/Amfors, vraagt dit om een nieuwe manier van denken, een 

cultuuromslag van productiegericht naar ontwikkelgericht. Vorig jaar werd in het 

Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) vertrouwen uitgesproken over de ingezette koers, de 

toekomst van het bedrijf en de duidelijkheid over doelstellingen en plannen.  

 

Inmiddels worden de nieuwe structuren en de processen rondom mobiliteit en ontwikkeling steeds 

concreter en duidelijker. De verschillende partijen vinden elkaar steeds makkelijker en 

werkprocessen worden langzaam aan routine.  

 

Samenvatting van resultaten  

- In 2016 een groei van 2,5% in het aantal werkzame Sw-medewerkers op externe 
werkplekken. 

- 40 % van de populatie heeft een diagnose (0-meting) van arbeidsvaardigheden gekregen 
- Diagnose en Matchingssysteem CompetenSYS geïmplementeerd 
- Training “op weg naar buiten” ontwikkeld en geïmplementeerd 
- Trainingen gericht op Algemene werknemersvaardigheden aangeboden en gegeven aan de 

Sw-medewerkers 
- Alle accountmanagers en consulenten getraind in Functiecreatie 
- Alle leidinggevenden getraind in Omgaan met Psychische beperkingen 

 


