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RWA en Amfors 



Onderwerpen presentatie 

1. Uitgangspunten transitie  

 

2. Stand van zaken transitie Amfors tot heden 

 

3. Verwachtingen 2017 

 

4. Inkoopbeleid gemeenten (onderzoek) 

 

 



Scenariostudie en uitkomsten 

• Toekomst sociale 
werkvoorziening in de 
regio? 

 

• Amfors is een 
mensontwikkelbedrijf! 

 



Amfors in transitie 

De volgende doelstellingen zijn leidend voor de transitie: 

• Realiseren van voldoende passend werk voor de huidige Sw-
doelgroep  

• Stimuleren van de beweging van ‘binnen naar buiten’ door 
ontwikkeling op de werkladder en werken onder zo regulier 
mogelijke omstandigheden 

• Verhogen van de kwaliteit voor de opdrachtgevers van Amfors 

• Behouden van het operationeel resultaat 

• Beperken van de frictiekosten 

• Beperken van de risico’s 

  

 

 



Missie en doelstelling Amfors  

Missie 

Samen maken wij werken bereikbaar 

 

Doelstelling 

Het (zo) regulier (mogelijk) plaatsen van medewerkers 
op de arbeidsmarkt tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten. 



Transitie opgave 

Amfors omvormen tot een flexibel  
mensontwikkelbedrijf.  

• Nadruk op het werken “buiten” 
de muren van Amfors. 

• Focus op de corebusiness: 
Opleiden en begeleiden van 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

MJB 2017 - 2020 



Van exclusie naar inclusie 



Detacheringen in de praktijk 

         Lettie       Tamira         Sandra             Clara 

                    Daniel 



Amfors in de pers 



Stand van zaken transitie 

Amfors 

• Mobiliteit en arbeidsontwikkeling 

• Commerciële focus 

• Verzuim 

• Financiële resultaten 

 



Mobiliteit (achtergrond) 

 

 

 

Vaardigheden & beperkingen Wens & ambitie 

Aanbod  

Passend werk 

Passend werk is de afstemming van vaardigheden & beperkingen, wens & ambitie en het aanbod 



Mobiliteit (aanpak)  

• Realiseren van groeps- en individuele detacheringen 

– Adviseren van en samenwerken met werkgevers in de 
mogelijkheden van sociaal/inclusief ondernemen 

– Jobcreation, jobcarving, matching 

 

 

Binnen 

Buiten 

Zelf / business units Samenwerkingen 



De Amfors werkladder per gemeente 

  Amersfoort Baarn Bunschoten Leusden Soest Woudenberg 

Begeleid werken 22 3 4  1  6  3  

Individuele deta 109 7 2 12 19 2 

Groepsdeta 163 2 9 14 19 3 

Cleanfors 122 5 10 9 25 1 

Eemfors 152 10 7 7 31 1 

Metafors 76 1 3 3 11 2 

Beschermd/intern 229 21 12 30 39 6 

Totaal aantal  
inwoners 

873 49 47 76 150 18 



Arbeidsinventarisatie (0-metingen) 

Inventarisatie geeft impuls aan mobiliteit. 

1. Geschikte en gemotiveerde medewerkers komen in beeld. 
Dit zorgt voor meer kansen op een passende detachering 

2. Soms blijkt een plek in de beschermde/interne voorziening 
passender. Dit zorgt voor “terugstroom”. 
 

Stand van zaken 0-metingen 

Eind 2016: 500 

Eind 2017: 800 

Eind 2018: circa 300 (afhankelijk uitstroom en verzuim)  



Mobiliteitsdoelstellingen Amfors 
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Verzuim  

Daling van verzuimpercentage voortzetten tot onder het branchegemiddelde 



Commerciële focus 

Acquisitie als mensontwikkelbedrijf 

Expertise inzetten om ondernemers te faciliteren bij het 
realiseren van hun sociale en maatschappelijke doelstellingen. 
Daarmee samen passend werk creëren met de juiste begeleiding. 

– Quickscan (werkplekanalyse) 

– Jobcarving en jobcreation 

 

Acquisitie voor de businessunits  

– Werk voor Sw-medewerkers binnen (bij voorkeur in de 
vorm van groepsdetacheringen) 

 



Onze klanten 
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Operationeel resultaat 
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Verwachtingen voor 2017 



Beleidskeuzes per business unit (1) 



Beleidskeuzes per business unit (2) 

Welke werksoorten zijn het meest geschikt voor mensontwikkeling en 
een goed resultaat: 

• Biedt de werksoort passend werk? 

• Biedt de werksoort ontwikkelmogelijkheden? 

• Wat is er nodig aan aansturing en investeringen? 

• Wat is de bijdrage aan het bedrijfsresultaat? 

 

Andere aandachtspunten: 

• Juiste balans tussen detachering en productie 

• Behoud van voldoende diversiteit aan werkzaamheden 

• Rekening houden met bedrijfsmatige kantelpunten 

 



Beleidskeuzes per business unit (3) 

1. Productiebedrijf 
Meer groepsdetacheringen, afbouw Mailfors, re-integratieplek. In 2017 
pilot “Sw-medewerkers in de wijk” (bijv. buurthuizen). 

 

2. Metafors 
Continuering huidige bedrijfsactiviteiten, samen met commerciële partijen, 
Afstoten niet rendabele activiteiten, oprichting social field lab. 

 

3. Eemfors 
Continueren van werksoorten die bijdragen aan doelstellingen van de 
transitie naar mensontwikkelbedrijf  en keuzes maken ten aanzien van 
continuering  van minder passende en niet rendabele werksoorten.  



Beleidskeuzes per business unit (4) 

4. Cleanfors 
Ideale plek voor ontwikkeling van medewerkers van binnen naar buiten. 
Sturen op het acquireren van objecten waar een mix van sterkere en 
zwakkere Sw-medewerkers in groepsverband kan werken. 

 

5. Werksupport 
Verdere groei in individuele detacheringen realiseren. 

 

6. Service en ondersteuning 
Optimaliseren bedrijfsprocessen/backbone. 



Inkoopbeleid gemeenten 

Scenariostudie: Inbesteding werk vanuit RWA 
gemeenten is voorwaardelijk voor slagen transitie  

 

• Momenteel haalt Amfors 50% van haar omzet uit de 
gemeenten  

 

• Start onderzoek naar eenheidsprijzen bij Eemfors 



Toekomstige ontwikkelingen 



RWA en Amfors 

RIJKSSUBSIDIE 

(LOON)KOSTEN SW OPERATIONEEL RESULTAAT 

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 



Addendum op de MJB 2017 - 2020  

Op verzoek van het bestuur een 
addendum op de meerjarenbegroting  
(het “transitieplan”) 
 
Nadere uitwerking transitie (algemeen 
en per bedrijfsonderdeel) 
 
Begin 2017 vaststellen door het bestuur 
BVO RWA 
 



Vragen? 


