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KWARTAALBERICHT AMFORS    JAN- MRT 2017 
 
Hierbij presenteren wij u de resultaten van Amfors over de periode januari tot en met maart 2017.  
In deze rapportage wordt op basis van een aantal indicatoren inzicht gegeven in het maatschappelijke en 
het financiële resultaat. Een aantal voorbeelden uit de praktijk illustreren hoe Amfors, in samenwerking 
met andere partijen, werkt aan een gezonde en stabiele toekomst. 

 
1. Maatschappelijk resultaat 
 
Amfors is in transitie naar mensontwikkelbedrijf. Het streven is om iedere Sw-medewerker te bewegen 
naar een passende werkplek waar hij of zij kan ‘werken naar vermogen’. De belangrijkste indicatoren, zoals 
ook afgesproken in de Wsw Prestatieovereenkomst 2017, zijn hierbij de arbeidsinventarisatie, mobiliteit en 
het verzuim.  
 
Arbeidsinventarisatie 
In het kader van de transitie ligt de focus op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden van de 
medewerkers. Middels een 0-meting worden vaardigheden & beperkingen en wens & ambitie samen met 
de medewerkers geïnventariseerd.  
In het eerste kwartaal zijn er 60 van de 300 geplande 0-metingen voor 2017 afgerond (20%). Hoewel dit 
inventarisatieproces in alle rust en geleidelijkheid wordt uitgevoerd, blijft een groep medewerkers het 
spannend vinden om 'buiten' bij reguliere werkgevers aan de slag te gaan. De 0-meting blijft zo voor een 
aantal medewerkers aanvoelen als een eerste stap in deze beweging naar buiten.  
In het afgelopen kwartaal zijn met name de 0-metingen bij Eemfors uitgevoerd. Deze medewerkers werken 
voornamelijk op locatie. Daarmee blijken deze metingen meer arbeidsintensief dan de voorgaande.  
 
Mobiliteit (werkladder) 
Amfors ontwikkelt mensen met een afstand op de arbeidsmarkt om ze (zo) regulier (mogelijk) te voorzien 
van werk. Een belangrijke indicator daarbij is de verdeling van Sw-medewerkers op de ‘werkladder’ (zie 
figuur 1).  
 
In het eerste kwartaal van 2017 wordt de groei van het aantal externe plaatsingen uit 2016, in lijn met de 
prognose uit de Prestatieovereenkomst, licht doorgezet. Er is in het eerste kwartaal van 2017 sprake van 
een stijging in het aantal individuele detacheringen. Hierbij kan worden aangetekend dat deze gedeeltelijk 
zijn gerealiseerd met medewerkers die voorheen begeleid werkten.  
 

  
Gerealiseerd                
31-12-2016 

 

Q1 
31-03-2017 

 

Begroting              
31-12-2017 

Branche 
gemiddelde 

Werkladder treden SE % 
 

SE % 
 

SE % 2015 

Begeleid werken 35 3,3% 
 

31 2,9% 
 

36 4% 6% 

Individuele 
detachering 

138 13,0% 
 

143 13,6% 
 

151 15% 15% 

Groepsdetachering 194 18,3% 
 

195 18,5% 
 

221 21% 14% 

Werken op locatie 341 32,2% 
 

339 32,2% 
 

328 32% 23% 

Beschermd/Intern 353 33,3% 
 

345 32,7% 
 

292 28% 42% 

SE totaal 1.060 
 

1.052 
 

1.028 
 

Figuur 1 werkladder  
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Verzuim 
In het eerste kwartaal van 2017 is het verzuim ten opzichte van dezelfde periode in 2016 licht gestegen. 
Belangrijkste oorzaak hiervoor was de griepepidemie aan het begin van het jaar. Het voortschrijdend 
verzuim voor de groep Sw-medewerkers stijgt eveneens licht en komt uit op 14.1 procent. De inspanningen 
vanuit het verzuimproject worden echter langzaam zichtbaar. De maatregelen laten met name effect zien 
op het beter beïnvloedbare korte en middellange verzuim. Daarnaast neemt het percentage nulverzuimers 
toe van 24 procent in het eerste kwartaal van 2016 naar 26 procent in het eerste kwartaal van 2017. 
Daarentegen neemt de meldingsfrequentie af van 2.03 in het eerste kwartaal van 2016 naar 1.82 in het 
eerste kwartaal van 2017. Aandachtpunt in de inspanningen tot verzuimreductie blijft het moeilijk te 
beïnvloeden lange verzuim. De doelstelling van 13.5 procent voor de groep Sw-medewerkers eind 2017, 
zoals ook in de Prestatieovereenkomst 2017 opgenomen, blijft hiermee in stand.  
 

 
Figuur 2 Verzuim RWA/Amfors Figuur 3 Verzuim Sw-medewerkers 

 
2. Financieel resultaat 
 
Amfors 
Amfors is ook dit jaar goed gestart. Het operationeel resultaat over het eerste kwartaal van 2017 bedraagt 
€ 699.000, dit is € 73.000 hoger dan begroot.  
 
De netto omzet over de eerste 3 maanden ligt met ruim € 4.495 miljoen op begroting. Noemenswaardig 
hierbij is de positieve ontwikkeling op zowel de omzet als op het operationeel resultaat bij Metafors en het 
Productiebedrijf.  
 

 
X € 1000        Figuur 4 Operationeel resultaat Amfors 
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Ook in het eerste kwartaal van 2017 heeft Amfors de kosten goed kunnen beheersen.  
Het verder optimaliseren van de bedrijfsprocessen (project Backbone) laat een verbetering van de kwaliteit 
en betrouwbaarheid van de processen zien.  
In het tweede kwartaal wordt een pilot gestart om een aantal administraties samen te voegen, waardoor er 
verdere mogelijkheden tot verbetering van de efficiency en kwaliteit zullen ontstaan. 
 
RWA 
In het halfjaarbericht zal een prognose voor Amfors en ook voor RWA en de gemeentelijke bijdrage over 
2017 worden afgegeven. Inzake het RWA resultaat zal er rond die tijd naar verwachting meer duidelijkheid 
zijn over de exacte hoogte van de Rijkssubsidie en mogelijke (gedeeltelijke) compensatie door de 
Rijksoverheid. Het betreft hier het verschil tussen de werkelijke uitstroom (4%) en de door het ministerie 
van SZW gehanteerde 6% (bij vaststelling van het macrobudget) en de overige onbedoelde neveneffecten 
van een aantal bezuinigingsmaatregelen. Gevolg van het verschil in uitstroom is dat het macrobudget over 
meer Sw-ers verdeeld moet worden, met als gevolg een lagere subsidie per SE.  
 
De kans dat dit risico zich voordoet is afhankelijk van de mate waarin de Rijksoverheid de onbedoelde 
neveneffecten van maatregelen rondom de Rijkssubsidie compenseert. VNG en Cedris betogen in een 
gezamenlijke lobby (o.a. via het Manifest dat door wethouders uit 269 gemeenten is ondertekend) dat de 
forse bezuiniging op de Wsw een succesvolle uitvoering van de Participatiewet in de weg staat. 
Verwachting is dat de meicirculaire 2017 of de voorjaarsnota 2017 meer duidelijkheid zal verschaffen over 
compensatie.  
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3. Nieuws uit de praktijk 
 

 Syntus 
 
Sinds kort werkt Syntus, de regionale vervoerder, samen 
met Cleanfors. De bussen krijgen niet alleen aan het einde 
van de dag een poetsbeurt, maar ook tussendoor.   
De zogeheten Cleanteams zorgen tot grote tevredenheid 
van de chauffeurs en passagiers voor betere veiligheid en 
meer  reiscomfort. Ramen en spiegels worden tussentijds 
schoongemaakt en de ergste rommel in de bus wordt 
opgeruimd. De medewerkers van Cleanfors zijn erg 
enthousiast om op deze wijze een bijdrage te leveren aan 
goed openbaar vervoer in de regio.  

 

 Longfonds 
 

Per afgelopen januari hebben wij het Longfonds aan onze rij klanten kunnen 
toevoegen. Net als voor een aantal andere goede doelen, verzorgt Amfors 
nu ook voor het Longfonds de logistieke afhandeling van collectematerialen. 
De werkzaamheden, die worden uitgevoerd in het Productiebedrijf, bestaan 
o.a. uit het stickeren en verzenden van de collectebussen naar de 
collectanten en het verzorgen van de mailing inzake de afdracht door de 
collectanten aan het eind van een collecte. Per collecte gaat het hier om een 
kleine 5000 pakketten. 
 

 Albron 
 

Onlangs heeft Amfors het contract met Albron, het cateringbedrijf 
met drie jaar verlengt. Daarmee blijft Albron in samenwerking met 
onze collega’s van Horeca en Aandacht de catering verzorgen.  
Niet alleen runnen zij het bedrijfsrestaurant, maar houden ook de 
koffiemachines door het hele bedrijf schoon en verzorgen de 
catering voor vergaderingen en bijeenkomsten.  
Sw-medewerkers worden zo opgeleid voor werk in de horeca. 
Binnen Amfors, maar ook voor andere locaties van Albron of daar 
buiten. 
 

 Schoonmaakcontract Soest  
 

De gemeente Soest heeft het schoonmaakcontract met Cleanfors 
voor nog eens drie jaar verlengd. In het kader van de transitie van 
Amfors naar mensontwikkelbedrijf is de omzet vanuit de 
gemeenten essentieel voor de realisatie van de doelstellingen. Tien 
medewerkers van Cleanfors kunnen zich op deze wijze de komende 
jaren verder blijven ontwikkelen naar hun meest optimale kans op 
de arbeidsmarkt. Zij zijn blij dat ze in Soest kunnen blijven werken.   
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