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 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. 

 Ingevolge de Participatiewet komen er geen nieuwe sw-ers meer bij 

(daling sw-bestand met circa 4%/jaar). 

 De Wsw blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De sw-ers 

behouden tot aan de pensioenleeftijd hun arbeidsovereenkomst onde de 

Cao SW. 

 De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met een korting op de 

Rijkssubsidie voor de Wsw. De Rijkssubsidie daalt naar verwachting van 

circa €27.000 in 2014 naar circa €22.700 (per fte) in 2020. 

 Het subsidieresultaat (= de Rijkssubsidie minus de loonkosten Wsw) wordt 

in de regio Amersfoort de komende jaren steeds negatiever: van circa        

-/- € 3,7 mln in 2015 naar circa -/- € 7,2 mln in 2020. 

 

 

 



Schatting verloop Gemeentelijke Bijdrage bij ongewijzigde koers (x €1000) 

Berekening 

subsidie-

resultaat

Aanname 

operationeel 

resultaat

Totaal 

aanvullende 

gemeentelijke 

bijdragen bij 

aanname

Amersfoort Baarn Bunschoten Leusden Soest Woudenberg

2015 -3.700 1.500 1.959            1.362         88        85              120      257      46              

2016 -4.700 1.500 3.160            2.197         143      137            193      415      74              

2017 -5.400 1.500 3.900            2.712         176      169            238      512      92              

2018 -6.100 1.500 4.600            3.198         208      200            281      605      108            

2019 -6.700 1.500 5.200            3.616         235      226            318      683      122            

2020 -7.200 1.500 5.700            3.963         257      248            349      749      134            

 Het bedrijfsresultaat van Amfors wordt ingezet om het negatieve subsidieresultaat 

van RWA aan te vullen. Het resterende tekort wordt aangevuld met gemeentelijke 

bijdragen. 

 Het bedrijfsresultaat van Amfors is de afgelopen jaren stabiel tussen 1.5 en 1.8 mln. 

 Aangenomen dat bij ongewijzigde koers het bedrijfsresultaat Amfors de komende 

jaren 1.5 mln zal zijn, nemen de noodzakelijke gemeentelijke bijdragen ieder jaar 

toe volgens onderstaande tabel: 

 

 

 

 

 



 Wsw-taakstelling: werk voor 1500 sw-ers: 1145 fte 

aantal afnemend met circa 4%/jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAO-afspraken: gemiddeld 130% WML, Cao SW 

 Vastgestelde doelstellingen/uitgangspunten gemeenten:  

 passende werkomstandigheden sw-ers,  

 tegen zo laag mogelijke kosten 

 uitgangspunten participatiewet 

 

Gemeente Taakstelling 

2014 (AJ) 

Gerealiseerde 

Taakstelling 

2014 (AJ) 

Formatie per    

1-1-2015 (AJ) 

Amersfoort 814 814 803 

Baarn 51 51 50 

Bunschoten 51 49 48 

Leusden 68 69 67 

Soest 154 153 152 

Woudenberg 27 27 26 

Totaal 1.162 1.162 1.145 



Peiling van de gemeenteraden met als doel: 

 Nader preciseren en scherp krijgen van de criteria om de verschillende 

scenario’s ten opzichte van elkaar te kunnen afwegen. 

 Te komen tot de juiste keuze van de scenario’s en onderzoeksrichtingen 

die we nader gaan uitwerken. 

 

 



We vragen van raadsleden met elkaar van gedachten te 

wisselen en zich uit te spreken over het voorstel van 

het college om: 

1. voor het beoordelen van scenario’s voor de toekomstvisie de volgende 

criteria te hanteren: 

• Zie volgende sheet 

2. bij het nadere onderzoek te vertrekken vanuit de huidige constellatie 

RWA/Amfors, waarbij vervolgens per bedrijfsonderdeel één of meer 

onderzoeksrichtingen worden uitgewerkt.  

De uitkomst hoeft niet te zijn dat de constellatie RWA/Amfors in 

ongewijzigde vorm blijft bestaan. 

3. het scenario ‘directe ontbinding RWA/Amfors’ niet nader te onderzoeken 

omdat dit niet kansrijk wordt geacht. 

4. het scenario ‘samenvoeging Sociale Diensten en sw-bedrijf’ niet nader te 

onderzoeken omdat dit niet kansrijk wordt geacht. 

 



1) Maatschappelijke criteria 
a) Passend werk voor de doelgroep (de sw-populatie) 

Dit betreft de balans tussen prestatie & welzijn, het gaat om het creëren van werk 

passend bij de (ontwikkelings)mogelijkheden en ‘begeleiding’ passend bij de 

beperking 

 

b) Gevolgen voor de doelgroep op korte en langere termijn 

We willen de hoeveelheid onrust door grote of frequentie wijzigingen in werkplek, aard 

van het werk of aansturing beperken. 

 

c) Mate waarin sprake is van werken bij reguliere werkgevers 

Zowel Rijk als gemeenten streven naar zoveel als mogelijk plaatsing bij reguliere 

werkgevers. 

 

d) Effect op overige doelgroepen 

- een oplossingsrichting kan een extra instrument zijn voor doelgroepen uit de 

Participatiewet of WMO.  

- een oplossingsrichting kan ook betekenen dat verschillende doelgroepen naast elkaar 

dezelfde werkzaamheden uitvoeren onder verschillende (arbeids)voorwaarden. 

 

 



2) Financiële criteria 
a) Het exploitatieresultaat in de periode 2016 tot en met 2020 

Het gaat om de bijdrage ter dekking van het subsidietekort vanuit het bedrijfsresultaat 

ofwel het beperken van de gemeentelijke bijdragen 

 

b) De frictiekosten in de periode 2016 tot en met 2020 

Scenario’s leiden mogelijk tot investeringen of desinvesteringen die frictiekosten met zich 

meebrengen 

 

Voor a) en b) kiezen we dezelfde periode om de kosten/baten onderling vergelijkbaar te maken. 



3) Sturingscriteria 

a. Regie/sturingsmogelijkheden voor gemeenten 

• Mate van invloed op inzet beste instrument voor sw-medewerker (Wsw-taakstelling) 

• Mate van invloed op bedrijfsvoeringsresultaat (aandeelhoudersrol) 

• Mate van vrijheid van opdrachtgeverschap (opdrachtgeversrol) 

 

b. Ruimte voor ondernemersschap en innovatie 

 

c. Flexibiliteit van de sw-organisatie 

• Organisatie moet kunnen meebewegen met wijzigingen in de toekomst 

 

 

 

 

N.B. Bij de verschillende scenario’s onderzoeken we ook of ze invloed hebben op de 

keuzevrijheid tav juridische structuur/governance, of er een beperking is t.a.v. de 

inbestedingsmogelijkheden en wat de consequenties zijn voor de 

vennootschapsbelasting 



Opgave regiogemeenten  GR :   
•Taakstelling: werk voor 1500 sw-ers (1145 arbeidsmanjaren), 
aantal afnemend met circa 4%/jaar 
•Cao-afspraken (gemiddeld 130% WML, Cao sw) 
•Goede passende werkomstandigheden sw-ers 
•Tegen zo laag mogelijke kosten 

Nieuwe aanbieders 
van werk voor  
1500 SW-ers 
 

 RWA           Amfors 
 
 
 

Deze opgave: de participatie van 
de huidige Wsw onder bepaalde 
randvoorwaarden is leidend voor 
de toekomstvisie 

Eén bedrijf voor 
werk en inkomen 
 
 

I: Directe ontbinding 
RWA/Amfors 

III:  Samenvoeging Sociale 
Diensten en SW-bedrijf 

II: Vertrekken vanuit huidige 
constellatie RWA/Amfors 

Mogelijke onderzoeksrichtingen per bedrijfsonderdeel 

N.B. De uitkomst  van scenario II hoeft niet te zijn dat alles onder RWA/Amfors blijft 

vallen e/o dat de taakverdeling tussen RWA/Amfors ongewijzigd blijft 



Dit scenario achten we niet kansrijk: 

 Ontbinding op korte termijn brengt risico op zeer hoge frictiekosten met 

zich mee: ca. 30 mln 
• personeel (49 fte ambtenaren, 123 fte facilifors) 

• bedrijfskosten (boekwaarde gebouw hangt samen met huurcontract Amfors) 

• afkoop contracten (o.a. mailfors en wagenpark) 

• openstaande leningen 

 De sw-ers komen dan direct onder de gemeenten te vallen met de 

bijbehorende subsidieproblematiek. 

 Het is geen reële opgave om op dat moment alternatief passend werk te 

vinden voor de 1500 sw-ers (1145 Arbeidsjaren). 

 De problematiek van het subsidietekort is dan nog steeds niet opgelost. 

De prestaties van Amfors zijn in vergelijking met andere sw-bedrijven goed  

(de gemiddelde netto omzet per sw-er is anderhalf keer groter dan het 

landelijke gemiddelde). 

 

 



Dit scenario achten we niet kansrijk: 

 We willen regie (gemeenten) en uitvoering (Amfors) niet samen in één 

organisatie onderbrengen, maar het uitgangspunt beste instrument tegen de 

laatste kosten blijven hanteren. 

 Het vormen van één bedrijf voor werk en inkomen en daarmee samenvoeging 

van de Sociale Diensten in de regio achten we niet opportuun, de Sociale 

Diensten van Baarn, Bunschoten en Soesten zitten midden in de vorming van 

één Sociale Dienst. 

 In het licht van de wens om aansluiting te houden bij het Sociale Domein 

willen we niet één bedrijf van werk (en inkomen) buiten de gemeenten 

organiseren. 

 De meerwaarde van dit scenario – één werkgeversbenadering – is al 

gerealiseerd door de samenwerking binnen het Werkgeversservicepunt. 



Dit scenario achten we het meest realistisch: 

 We willen de huidige expertise & infrastructuur benutten (groot aantal 

passende werkplekken, voorkomen kapitaalvernietiging) 

 We willen de hoeveelheid onrust beperken 

Met de volgende kanttekeningen: 

 Dit vertrekpunt voor het nadere onderzoek betekent niet dat we er vanuit 

uitgaan dat de constellatie RWA/Amfors ongewijzigd blijft. Het kan zijn 

dat we op basis van de uitkomsten voorstellen doen om te komen tot een 

andere verdeling van taken tussen de gemeenten, RWA en Amfors. 

 We zien dit scenario als een ‘krimp’scenario 

 We zien dit scenario als een tussenstap; op lange termijn willen we naar 

een zo eenvoudig mogelijke constructie en zijn andere opties mogelijk 



Opgave regiogemeenten  GR :   

•Taakstelling: werk voor 1500 sw-ers (1145 arbeidsmanjaren), 

aantal afnemend met circa 4%/jaar 

•Cao-afspraken (gemiddeld 130% WML, Cao sw) 

•Goede passende werkomstandigheden sw-ers 

•Tegen zo laag mogelijke kosten 

Deze opgave: de participatie van 

de huidige Wsw onder bepaalde 

randvoorwaarden is leidend voor 

de toekomstvisie 

Joint Venture met 

groepsdetachering 

Samenwerking met 

zorginstelling 

Samenwerking met 

ander sw-bedrijf 

Vervreemding 

(verkoop 

productieonderdeel, 

groepsdetachering 

Voortzetting als 

eigen 

bedrijfsonderdeel 

Passende 

alternatieve 

werkplekken 

Mogelijke onderzoeksrichtingen per bedrijfsonderdeel 

RWA          Amfors           

 

 

 

II:  Vertrekken vanuit huidige 

constellatie RWA/Amfors 

N.B. De uitkomst  hoeft niet te zijn dat alles onder RWA/Amfors blijft vallen e/o dat de 

taakverdeling tussen RWA/Amfors ongewijzigd blijft 



Overwegingen bij benoemen kansrijke 

onderzoeksrichtingen binnen scenario II: (1/2) 

 

 Wsw-doelgroep is primaire doelgroep, expertise & infrastructuur 

ingericht op begeleiding en ontwikkeling van mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt, 

 

 Bedrijfsactiviteiten staan ten dienste van het verschaffen van werk en 

arbeidsontwikkeling aan de primaire doelgroep 

 

 Alleen activiteiten continueren/ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen 

Participatiewet/WMO, indien  

 het voor een doelgroep het beste instrument is tegen de laagste kosten  

 het kostenneutraal is voor of positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat 

 



Overwegingen bij benoemen kansrijke 

onderzoeksrichtingen: (2/2) 

 

 Streven naar te werkstelling bij reguliere werkgever 
• Buiten: via opties vervreemding (met groepsdetachering), joint venture (met 

groepsdetachering) of via Werk Support (individuele en kleine groepsdetachering, begeleid 

werken) 

• Binnen: via optie jointventures, met de uitvoering op eigen locatie Amfors (benutten eigen 

infrastructuur) 

 

 Alleen bedrijfsactiviteiten in eigen beheer houden die: 
• Optimale kansen op arbeidsontwikkeling bieden 

• Geschikt zijn als tijdelijke werkvoorziening indien detacheringen eindigen 

• Geschikt zijn als werken bij een reguliere werkgever niet haalbaar is (al dan niet in 

samenwerking met zorginstellingen, een ander sw-bedrijf of reguliere werkgevers) 



Om te kijken welke onderzoeksrichting kansrijk is voor een bepaald 
bedrijfsonderdeel kijken we naar: 

• Criteria 

• Overwegingen 

• SWOT van de bedrijfsonderdelen 

 

Het gaat om de volgende bedrijfsonderdelen: 
• Productie 

• Mailfors 

• Metafors 

• Eemfors 

• Cleanfors 

• Werksupport 

 

Per bedrijfsonderdeel leidt dit tot één of meer kansrijke opties 

 

N.B. Opties hoeven elkaar niet uit te sluiten, zo is denkbaar dat bij bijv. Metafors 
werkzaamheden worden geknipt en dat bij verschillende werkzaamheden 
verschillende onderzoeksrichtingen het beste passen die naast elkaar tot het 
beste resultaat leiden 
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Vervreemding (verkoop 
productieonderdeel, groepsdetachering) 

      

Joint Venture met groepsdetachering 
(binnen/buiten) 

      

Samenwerking met zorginstelling       

Samenwerking met ander Sw-bedrijf       

Passende alternatieve werkplekken       

Voortzetting als eigen bedrijfsonderdeel 

      
 
 
  



Uitwerken onderzoeksrichtingen 
Voorstel:  

• Door extern bureau (leading) in samenwerking met Amfors 

• Kosten geraamd op € 60.000 

• Voorstel verdeling kosten over de gemeenten naar rato aantal sw-ers (AJ) 

 

Zodra resultaten in beeld ook kijken welke structuur bij 

de kansrijkste ontwikkelrichtingen past 


