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Nieuws uit de praktijk
In September is Dirk-Jan Scharrenburg, medewerker van Amfors, uitgeroepen tot 
TaalHeld van de Provincie Utrecht. Een prijs van de Stichting Lezen en Schrijven 
speciaal voor mensen die zich inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden. 
In juli hebben elf medewerkers hun certificaat Computervaardigheden uitgereikt 
gekregen.
In September ontving Amfors de Rapportage Kwaliteitscode 2019 van Cedris, de 
branchevereniging voor Sw-bedrijven. Jaarlijks toetst Cedris de performance van haar 
leden op de kwaliteitscode, waarmee deze laten zien dat zij professionele organisaties 
en goede werkgevers zijn. Amfors scoorde hoog op alle gemeten onderdelen.

Financieel resultaat
Het operationeel resultaat van Amfors laat een goede eerste negen maanden van 2019 
Zien. Tot en met het derde kwartaal is het resultaat € 270.000,- beter dan begroot. 
Daarnaast valt het subsidietekort lager uit dan oorspronkelijk begroot.
De verwachte gemeentelijke bijdrage over 2019 kan hiermee in positieve zin worden 
bijgesteld naar € 3,3 miljoen (ten opzichte van de € 3,9 miljoen uit de RWA 
Meerjarenbegroting 2019 - 2022).

Inleiding
Elk kwartaal stuurt de Amfors Groep een overzicht met de maatschappelijke en 
financiele resultaten. In de bijiage treft u het derde kwartaalbericht van 2019 aan.

Samenvatting
Maatschappelijk resultaat
Er wordt veel ingezet op het vergroten van coachingsvaardigheden van leidinggevenden 
om medewerkers zo goed mogelijk te motiveren.
Daarnaast is veel aandacht voor Vitaal Vakmanschap waarbij de relatie tussen werk en 
gezondheid centraal staat. Als gevolg van de vergrijzing nemen ook de 
gezondheidsrisico's en ondersteuningsbehoeften toe, waardoor medewerkers 
kwetsbaarder worden. Amfors onderzoekt hoe hier het beste op kan worden ingespeeld 
zodat werknemers zo lang en zo vitaal mogelijk aan het werk kunnen blijven.


