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KWARTAALBERICHT AMFORS    JAN- SEP 2019 
 
Hierbij presenteren wij u de resultaten van Amfors over de periode januari tot en met september 2019. 
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 
Tot en met september zijn er dit jaar 348 IOP (individueel ontwikkelplan) gesprekken gevoerd met Sw-
medewerkers. In deze gesprekken wordt nader inzicht verkregen in de mogelijkheden en beperkingen 
van de medewerkers met als doel deze een zo passend mogelijke duurzame werkplek te bieden.   
In september 2019 is de training Coachen op de Werkplek van start gegaan. De eerste trainingen zijn 
goed ontvangen en de tools vinden goede aansluiting bij de dagelijkse praktijk van de leidinggevenden.  
In de eerste sessies is aandacht besteed aan centrale mechanismen rondom gedragsverandering en 
motivatieontwikkeling. Deelnemers zijn aan de slag gegaan met het creëren van Verbinding en 
Veiligheid, het stellen van de open vragen, geven van reflecties en het vinden van ‘goudklompjes’. Het 
vaststellen van Richting en Doelen en Uitdagen en Motiveren zijn volgende onderwerpen die aan bod 
komen.  
 

2. Mobiliteit 
Mobiliteit blijft ook de komende jaren een belangrijk onderwerp 
voor Amfors. De nadruk ligt hierbij op een passende werkplek. 
Amfors ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt haar Sw-
medewerkers naar een zo regulier mogelijke positie op de 
arbeidsmarkt rekening houdend met mogelijkheden en 
beperkingen.  
 
Figuur 2 geeft inzicht in de diverse bewegingen op de werkladder en 
het resultaat over de periode tot en met september 2019. In het 
tweede  kwartaal hebben circa 25 medewerkers een stap op de 
werkladder gemaakt. 12 medewerkers (11 SE) zijn uitgestroomd als 
gevolg van  pensionering, volledige arbeidsongeschiktheid of overlijden.  
 
De ontwikkeling op de werkladder beweegt hiermee langzaam richting de doelstelling zoals die in de 
Prestatieovereenkomst WSW 2019 voor het eind van dit jaar zijn gesteld.   
 
  Gerealiseerd  Resultaat 2019  Begroting* Landelijk 

gemiddelde 
(Cedris, 2017) 

Werkladder treden 31-12-2018 
 

Q1 
31-03-‘19 

Q2 
30-06-‘19 

Q3 
30-09-‘19 

Q4 
31-12-‘19  

31-12-2019 

Begeleid werken 3,5%  3,6% 3,9% 4,2%   4% 5% 

Individuele detachering 19,5%  19,8% 20,1% 20,1%   21% 17% 

Groepsdetachering 13,2%  13,3% 12,9% 12,6%   14% 19% 

Werken op locatie 30,3%  29,4% 29,1% 28,8%   28% 19% 

Beschermd/Intern 33,4%  33,9% 34% 34,2%   33% 40% 

SE totaal 951  941 930 919   910  

Figuur 2: Ontwikkeling op de werkladder (* Prestatieovereenkomst Uitvoering WSW 2019) 

 

Figuur 1: De Amfors werkladder 

http://www.amfors.nl/


 

Kwartaalbericht Amfors derde kwartaal 2019   2 
 

Binnen het Inclusive Fieldlab besteden wij ook nadrukkelijk aandacht aan sociale vernieuwing. In dit kader 
past ons project rond het thema Vitaal Vakmanschap. In dit project dat we zijn opgestart in samenwerking 
met de universiteit van Maastricht wordt samen met onze medewerkers de relatie tussen werk en 
gezondheid nader onderzocht. Vanuit het besef dat onze medewerkers ons belangrijkste kapitaal zijn, is er 
bij Amfors continu aandacht voor de inzetbaarheid van de medewerkers. Als gevolg van de vergrijzing  
nemen ook de gezondheidsrisico’s en ondersteuningsbehoeften toe, waardoor medewerkers kwetsbaarder 
worden. Amfors wil hier op de juiste wijze op anticiperen en start eind dit jaar een pilot in het 
productiebedrijf. Vitaal Vakmanschap betekent voor ons dat de Sw-medewerkers -nu en in de toekomst- 
hun vak kunnen (blijven) uitoefenen.  
 
Ten opzichte van veel andere Sw-bedrijven kent Amfors met bedrijven als Cleanfors en Eemfors van 
oudsher een groot aandeel Werken op Locatie. Dit verklaar het afwijkende percentage ten opzichte van de 
branche.  
 

  Gerealiseerd  Resultaat 2019  Begroting* Landelijk 
gemiddelde 

(Cedris, 
2018) 

Werkladder treden 31-12-2018 

 

Q1 
31-03-‘19 

Q2 
30-06-‘19 

Q3 
30-09-‘19 

Q4 
31-12-‘19 

 

31-12-2019 

Extern geplaatst 36,2%  36,7% 36,8% 37%   38,7% 42% 

Werken op locatie 30,3%  29,4% 29,1% 28,8%   28,0% 19% 

Beschermd/Intern 33,4%  33,9% 34% 34,2%   33,3% 39% 

SE totaal 951  941 930 919   910  

Figuur 3: Verdeling “binnen – buiten” (* Prestatieovereenkomst Uitvoering WSW 2019) 

 

3. Verzuim 
Het voortschrijdend verzuimpercentage van RWA/Amfors is in het derde kwartaal gedaald naar 14,9%. 
Als alleen naar de Sw-medewerkers wordt gekeken ligt dit percentage op 15,8%, eveneens een daling ten 
opzichte van het vorige kwartaal. Deze cijfers liggen in lijn met de doelstellingen zoals die ook in de 
Prestatieovereenkomst WSW 2019 zijn vastgelegd (15% voor alle werknemers van RWA/Amfors en 16% 
voor de SW-medewerkers in het bijzonder). De daling is het gevolg van een gericht verzuimbeleid met naast 
de inzet van de bedrijfsarts, ook de inzet van een verzuimcoach. Ook in het derde kwartaal daalt de 
verzuimfrequentie (aantal meldingen) en stijgt het nulverzuim (aantal medewerkers dat totaal niet 
verzuimt).  
 

  
 

Figuur 4: Verzuim RWA/Amfors Figuur 5: Verzuim Sw-medewerkers 
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Financieel resultaat 
 
 

 
Figuur 6: Operationeel resultaat Amfors 

 
Amfors 
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. De keuzes voor passende werksoorten 
binnen de units, met betere marges, blijven hun vruchten afwerpen. Ondanks de vervanging van het dak 
van het Productiebedrijf is de productie zelfs boven begroting uitgekomen. 
  
RWA 
De RWA begroting laat voor 2019 een subsidieresultaat zien van € 5,9 miljoen negatief. Door een aantal 
meevallers zal dit tekort naar verwachting lager uitvallen. 
Uit de recent gepubliceerde septembercirculaire blijkt een aanvulling op de eerder toegekende 
Rijkssubsidie, waardoor het ontvangen subsidiebedrag circa € 150.000,- hoger uitvalt. Verder laat het 
LagerinkomensVoordeel (LIV) een voordeel zien van circa € 200.000,-.  
 
Prognose 
Amfors en RWA hebben in de eerste negen maanden van 2019 goede resultaten gedraaid. Op grond van 
het de bijgestelde Rijkssubsidie en de positieve ontwikkeling van het operationeel resultaat van Amfors is 
de verwachting dat het uiteindelijke resultaat over 2019 positiever uitvalt. Het operationeel resultaat van 
Amfors zal naar verwachting uitkomen op circa € 2,2 miljoen (ten opzichte van de € 2 miljoen uit de 
begroting).  Het RWA resultaat komt naar verwachting uit op circa € 5,5 miljoen negatief. (ten opzichte van 
de € 5.9 miljoen uit de RWA MJB 2019 – 2022).  
 
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). 
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Nieuws uit de praktijk 
 

 
Taalheld 
 

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. Dirk-Jan had ooit moeite met lezen en schrijven 
en wilde daar iets aan doen. Hij is lessen Nederlands gaan 
volgen bij Amfors en heeft daardoor zijn vakdiploma’s 
behaald. Als ervaringsdeskundige  kan hij goed de signalen 
hiervan herkennen bij anderen. Dankzij Dirk-Jan zijn 
leidinggevenden nu beter in staat om signalen bij 
medewerkers  herkennen en hen te helpen bij het 
aanpakken van hun laaggeletterdheid.  
Als Taalambassadeur vraagt Dirk-Jan in heel Nederland meer aandacht voor laaggeletterdheid. Zo was hij 
o.a. te zien in Hart van Nederland, om meer aandacht te vragen voor het onderwerp. Als provinciale 
winnaar maakt Dirk-Jan in januari 2020 kans om TaalHeld van heel Nederland te worden.  
 
Computervaardigheden 
 

In juli hebben elf medewerkers hun 
certificaat Computervaardigheden 
uitgereikt gekregen. Gedurende 18 weken 
is zowel thuis als op het werk hard 
gewerkt. Medewerkers leerden 
programma’s van Windows te openen, 
over het gebruik van de muis, email, 
internet en de basis van Word. Sommige 
van hen gingen al een stap verder en 
leerden meer over Word en Excel.  

 

Ook was er aandacht voor het aanmaken van een digiD. De medewerkers maakten gebruik van het 
programma “Klik en Tik” van “Oefenen.nl” dat hier speciaal voor is ontwikkeld. Amfors beschouwt het 
hebben van computervaardigheden als essentieel voor het verkrijgen, hebben en behouden van werk en 
biedt medewerkers de gelegenheid zich hier in te bekwamen.  
 
Rapportage kwaliteitscode 
 

In september ontvingen wij 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 zoals: Veilig werken, Een 
Periodiek (minimaal 1x per 3 jaar) medewerkersonderzoek, het hebben en bekend 
maken van gedrags- en integriteitsregels, persoonlijke ontwikkelplannen voor de 
Sw-medewerkers, een helder verzuimbeleid, een transparant beloningsbeleid, 
governance, een plan voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, een 
klachtenregeling en transparantie over de omgang met persoonsgegevens 
(privacywetgeving).  

http://www.amfors.nl/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/1160020/

