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Uitdaging om verder te kijken 
       dan alleen Social Return

                In 2018 vierden we ons 20 jarig bestaan en zijn we
            inmiddels op weg naar de 25 jaar. De komende 5 jaar
    staan er ook weer Social Return projecten op ons te wachten. 
Met de invulling daarvan zijn we nu al begonnen. Als voorbeel-
den in de wegenbouw noem ik de voorbereidingen van het 
project A13/A16, de praktische invulling van de Rijnlandroute  
(de verbinding van Katwijk naar Leiden), de Afsluitdijk en de 
Groene Loper (de bebouwing boven de A2-tunnel in Maastricht). 
Maar ook toekomstige kleinere projecten waarop Social Return 
van toepassing is, zijn van belang. 

De afgelopen jaren heeft onze focus voornamelijk gelegen op 
projecten in de bouw, de infrastructuur en de gezondheidszorg. 
Immers, wij verlenen onze diensten ook steeds aan zorginstellin-
gen die geconfronteerd zijn met een Social Return verplichting. 
Tientallen huishoudelijke hulpen vinden elke dag hun weg naar 
de mensen die huishoudelijke hulp behoeven. De uitdaging is 
om de komende tijd verder te kijken dan alleen de invulling van 

Social Return. Natuurlijk, Social Return is van oudsher onze 
core business, maar tegelijkertijd verbreedt Ampliar zich op de 
inzet op andere, vaak hoger gekwalificeerde functies.  
De expertise die in de afgelopen 20 jaar is opgebouwd, komt 
daarbij goed van pas.  

De toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven naar mede-
werkers op diverse niveaus staat nadrukkelijk op onze agenda.  
Heeft u ook zo’n vraag? Neem dan vooral contact op met één 
van onze regiomanagers of projectbegeleiders.

In dit jaarbericht vindt u een aantal praktijkvoorbeelden van onze 
medewerkers en opdrachtgevers. In mijn ogen de moeite waard 
om te lezen. Al is 2019 een stukje op weg, mag de rest van dit 
jaar voor u succesvol zijn.
 
Graag tot ziens,
Charles van Teeseling, Directeur.

Voorwoord



Marianne de Groot, KAM  
Coördinator bij JP Schilder B.V.
Ampliar is belangrijk voor ons  
omdat wij geholpen worden bij 
de invulling van Social Return. 
Dat werkt goed, duidelijk en heel 
plezierig.
Wij werden, toen bekend werd dat 
wij een overheidsopdracht hadden, 
gebeld door de regiomanager regio 
Noordoost Nederland, Kevin Mc 
Whorter, voor een afspraak.
Na de kennismaking zijn wij gestart 

met het project Eemskanaal, ons 
eerste project SR in het voorjaar 
van 2018. Bij een volgend project 
waar weer een SR verplichting op 
zit zullen wij zeker gebruik maken 
van Ampliar.
Als bedrijf zien wij de invulling van 
SR als een sympathieke regeling 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Ook zijn wij zeer 
tevreden met de door ons ingeleen-
de werknemer Paulus Nojodikromo.

Invulling Social Return 
      sympathieke regeling



Door mijn werk heb ik 
             een stabieler leven gekregen

William van Bellen,  
verkeersregelaar
Ik had op Curaçao meer dan  
25 jaar in de beveiliging gewerkt,  
daarna ben ik vrachtwagenchauf-
feur in New York geweest.
Sinds 2010 woon ik in Nederland. 
Ik had ergens over Ampliar  
gelezen, had geen uitkering maar 
kon wel direct aan de slag.
Door mijn eigen reactie ben ik aan 
een baan gekomen bij Ampliar.

Het deed mij goed dat ik in eerste 
instantie opgevangen en begeleid 
werd door mijn projectbegeleider. 
Dat is prima gegaan. Ik ben wat 
ouder en als ik over mijn toekomst 
nadenk dan denk ik aan mijn 
pensioen. Ik ben opgeleid en werk 
als verkeersregelaar en belangrijk 
is dat ik een stabieler leven heb 
gekregen.
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Paulus Nojodikromo, 
grond-weg-waterbouwassistent
Voor dat ik bij jullie aan de slag 
ging was ik al actief met het plaat-
sen van damwanden in de water-
bouw. Op een gegeven moment 
kwam ik een halfjaar in de WW en 
heb in die periode vooral vrijwilli-
gerswerk gedaan. Mijn werkcoach 
van het UWV gaf mij een tip over 
Ampliar. Dat heeft er toe geleid dat 
ik bij JP Schilder eerst even kort 
mocht meelopen om te ervaren hoe 
het werk mij zou bevallen.  
Ik heb direct al van JPS veel steun 
gekregen en kon altijd met mijn 
vragen bij hen terecht.

Daarnaast heb ik regelmatig 
contact met mijn projectbegeleider 
Johan de Haan. Dat is prettig.  
Het werk wat ik doe is zwaar, zeker 
als het koud is. Maar het prettige 
contact met mijn collega’s maakt 
mijn werk fijn. De toekomst zie ik 
met vertrouwen tegemoet mede 
door de ondersteuning van de 
regiomanager en projectbegeleider 
van Ampliar.
Sinds ik aan het werk ben heb ik 
een goed gevoel en de rust en 
vertrouwen in wat komen gaat.

Het prettige contact met 
       mijn collega’s maakt mijn werk fijn



Miranda Peters, manager P&O  
bij Aafje.
Ampliar is belangrijk voor ons omdat 
zij samen met ons de invulling geeft 
aan onze SROI verplichting, binnen 
onze zorgopdracht. De jarenlange 
samenwerking verloopt goed en 
Ampliar en Aafje komen altijd tot oplos-
singen. Regelmatig hebben we goede 
evaluaties en op gezette tijden weten 
we elkaar te vinden. Er is structureel 
overleg met de manager zorg van 
Ampliar, Caroline Lems.
Wij zijn aan Ampliar gekomen via de 
toenmalige voorzitter van de raad 
van bestuur van Aafje. Deze relatie is 
al ontstaan rond 2005 bij de opstart 
van Rijnmond Re-integratie. Er waren 
veel jonge moeders met kinderen die 
destijds niet een baan konden invullen 
van 40 uur per week. Daarbij was 
het werk als huishoudelijke hulp een 

uitkomst. De toekomst zien wij als 
een uitdaging om goede invulling te 
blijven geven binnen de SR opdrach-
ten. Samen met Caroline Lems en de 
medewerkers van het Werkgeversser-
vicepunt Rijnmond kijken we hoe we 
verder kunnen. Het uitgangspunt van 
SR is goed maar kent ook nadelen. 
Met name dat als we goede mensen 
hebben en deze weer moeten laten 
gaan omdat ze maar een maximale 
periode in SR mogen werken. Daar-
door kan je niet iedereen aannemen 
omdat je ook aan je SR verplichting 
moet blijven voldoen. Daarnaast 
blijven de medewerkers wisselend en 
blijft het voor ons lastig om de minder 
gemotiveerde mensen eruit te filteren. 
Mijn suggestie is om binnen het vast-
gestelde SR beleid van de gemeenten 
meer out of the box te denken om 
tot betere oplossingen te komen.

Meer out of  the box denken 
       voor betere oplossingen 
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en waar onze behoefte als Dura 
Vermeer ligt. Wij ervaren een prettige 
samenwerking, een duidelijk aan-
spreekpunt en een laagdrempelig 
contact. Snel schakelen en directe 
acties zijn daarom mogelijk.  
De relatie met Dura Vermeer gaat, 
naar wat ik heb uitgezocht, al een 
lange tijd terug. Het betreft een histo-
rische relatie die ooit is begonnen via 
toen nog BV Aanbouw.
Vanuit Dura Vermeer Rotterdam was 
er in den beginne contact en was 
Aanbouw destijds al preferred supplier 
voor invulling van SROI voor ons 
bedrijf. Ik weet nog goed dat de eerste 
contacten liepen via Ria Verweij, onze 
HR Manager regio Noord West, en dat 
is al meer dan 15 jaar terug.  
In de toekomst zullen wij elkaar nodig 
blijven hebben. Als goede partner is 
het voor Dura Vermeer van waarde als 
Ampliar ook wat voor ons zou kunnen 

betekenen voor bv medewerkers die 
door ouderdom of slijtage hun huidige 
rol niet meer kunnen vervullen binnen 
Dura Vermeer.
Het zou fijn zijn als Ampliar binnen hun 
netwerk de mogelijkheid zou kunnen 
vervullen om deze medewerkers op 
een andere werkplek te plaatsen 
zodat ze nog arbeidsvreugde kunnen 
halen en binnen het arbeidsproces 
een bijdrage kunnen blijven leveren. 
Ik zou binnen SR graag een normaan-
passing van de SROI zien omdat het 
nog teveel niet lukt om met de juiste 
mensen invulling te geven aan de 
opdracht SROI. Wij als opdrachtgever 
en onze uitvraag spelen hierin een 
grote rol. Wat mij betreft zou er meer 
realiteitsbesef moeten zijn tussen de 
verplichting en de vraag binnen het 
project in de praktijk.

In de toekomst zullen wij 
      elkaar nodig blijven hebben

Jeroen Turenhout, bedrijfsleider  
bij Dura vermeer
Ampliar is met name voor ons van toegevoeg-
de waarde om een goede invulling te geven 
aan SROI. Ook het netwerk van Ampliar geeft 
ons gemakkelijk toegang tot de invulling van 
de SROI. Zij weten waar wij dingen moeten 
zoeken en vinden en zijn dus daarom een 
waardevolle partner.
In onze visie snapt Ampliar waar het om gaat 



De heer Ramos, sloper in de bouw
Ik zat in een uitkering en ben altijd actief 
op zoek geweest naar werk. Ik ben vele 
jaren getrouwd en daarom ook mede 
verantwoordelijk voor ons inkomen.
Mijn matchmaker van de gemeente  
wist dat ik heel graag in de bouw wilde 
werken. Hij gaf aan dat Ampliar regel-
matig vacatures had openstaan in de 
bouw. Ik heb hem toen gevraagd mij 
aan te melden omdat ik graag voor  
Ampliar wilde werken. Vervolgens heb 
ik met mijn projectbegeleider een intake 
gesprek gehad en werd mij gevraagd 
wat voor richting ik zelf op wilde, aange-
zien er verschillende functies in de bouw 
zijn. Om snel aan het werk te komen 
wilde ik alles aanpakken.
Daarom werd ik na het gesprek meteen 
voorgesteld bij ene opdrachtgever en 
kon binnen een week starten. 

Vooraf had de projectbegeleider, 
Sherien Bommel, mij een duidelijk beeld 
gegeven over het werk en mij ook goed 
voorbereid op het sollicitatiegesprek. 
Het was fijn dat Sherien mij  
ondersteunde bij het sollicitatiege-
sprek. Ik werk momenteel als sloper 
in de bouw en vind het werk echt fijn. 
Ik doe het met veel plezier. Ook het 
team is zeer vriendelijk. Kortom ik ga 
met plezier naar mijn werk. Ik ben een 
positief mens en zie mijn toekomst in 
de bouw positief in. Ik doe nu vooral 
veel werkervaring op en hoop natuurlijk 
dat ik kan doorstromen bij mijn huidige 
opdrachtgever. 
Doordat ik een teamverband werk leer 
ik ook snel om beter te communiceren. 
Daarnaast heb ik weer een goed dag- 
ritme en is mijn verantwoordelijkheids-
gevoel enorm gegroeid.

Ik hoop dat ik kan doorstromen 
             bij mijn huidige opdrachtgever
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Robert Bontes, projectbegeleider 
bij Levvel SR, project BAM  
Afsluitdijk
Ook ik was werkeloos en had 9 jaar 
als operationeel manager gewerkt 
in de detacheringsbranche. Ook 
heb ik nog een jaar een franchise 
gehad in de zonnepanelen.  
Daarna heb ik nog een maand in 
de WW gezeten. Ampliar had een 
baan als projectcoördinator bij de 
Afsluitdijk en het leek me gewoon 
een leuke baan. 
Ik heb nadat ik een dag wat heb 
rondgesnuffeld met de regio-
manager veel om de tafel gezeten 
om te kijken wat de invulling van 

het SR werk op de Afsluitdijk is. 
Want dat is mijn huidige werk.  
Ik zorg ervoor, samen met de  
regiomanager, dat er tientallen 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt de komende vier jaar 
aan het werk kunnen en blijven.
Het werk is echt leuk en het past 
goed bij mij qua kennis en kunde. 
Het is een groot project voor een 
groot bedrijf, dus een flinke uitda-
ging om dit allemaal goed te laten 
lopen. Het is hard werken met elke 
dag weer nieuwe indrukken.  
Ik ben een optimist en zie de  
toekomst rooskleurig tegemoet.

Ik ben een optimist en zie de 
         toekomst rooskleurig tegemoet



Marcela Castaneda
Ik ben geboren in Ecuador en heb 
daar tot mijn 21ste gewoond. Tijdens 
een familiebezoek aan Nederland 
leerde ik mijn huidige man kennen en 
ben ik nooit meer weggegaan.
Inmiddels zijn we de trotse ouders van 
een tweeling in de puberleeftijd.
Ik heb als administratief medewerkster 
gewerkt bij een groot accountants-
kantoor en na mijn vertrek daar heb ik 
een paar maanden een WW uitkering 
gehad. Omdat ik eigenlijk ook iets 
totaal anders wilde gaan doen ben ik 
na lang zoeken via Social Media bij 
Ampliar terecht gekomen.
Tijdens het gesprek daar met de HR 
manager Winifred van den Berg, werd 

ik gewezen op Potenco, een zuster-
bedrijf van Ampliar. Potenco heeft 
als corebusiness de re-integratie van 
mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt.
Ik ben bij Potenco begonnen als admi-
nistratief financieel medewerkster voor 
24 uur en heel prettig ingewerkt.
Inmiddels werk ik 32 uur en doe ik ook 
de volledige backoffice erbij. Ik vind 
mijn werk erg leuk en zie nog veel  
potentie. Misschien is mijn vertrek 
bij mijn vorige werkgever wel goed 
geweest voor mijn persoonlijke groei. 
Potenco is, qua werken in Nederland, 
het beste wat mij is overkomen.

Potenco is, qua werken in Nederland,
         het beste wat mij is overkomen
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Marcel Voll, bouw assistent
Voor dat ik bij Ampliar kwam was ik 
mantelzorger voor mijn ouders en 
repareerde ik fietsen in mijn vrije tijd. 
Toen zat ik in de bijstandsuitkering  
en solliciteerde overal totdat ik  
door Ampliar werd benaderd op een 
banenmarkt. 
De vacature die zij hadden sprak mij 
aan, leek me leuk en sloot goed aan 
op mijn opgedane werkervaring als 
assistent installatie monteur.
Al eerder was ik bekend met  
Ampliar omdat mijn vriendin via  
Ampliar gewerkt heeft in de thuiszorg 
en inmiddels een vaste baan heeft bij 
een zorginstelling.
Mijn projectbegeleider heeft mij goed 
uitgelegd wat het werk inhoud en  

bezoekt mij regelmatig op mijn werk-
plek. Mijn werk is leuk en ik heb het 
naar mijn zin. Komt ook doordat ik het 
met de uitvoerder goed kan vinden. 
Hij laat mij verschillend werk doen 
waardoor ik ook mijn uren kan maken. 
Voor mijn toekomst wil ik eerst deze 
klus afmaken en met mijn opgedane 
ervaring doorgroeien in dit werk.
Ben daarom ook bezig met het halen 
van mijn rijbewijs. Wat er met mij ge-
beurd is, sinds ik aan het werk ben;  
vind ik dat mijn levenskwaliteit verbe-
terd is, zit lekkerder in mijn vel, kom 
met plezier uit bed en kan daarom ook 
meer genieten van mijn vrije tijd.

Sinds ik aan het werk ben
         is mijn levenskwaliteit verbeterd



Ampliar Uitzendbureau B.V.
Lombardkade 47a (Hoofdkantoor)
3011 ZC Rotterdam
e-mail: hr@ampliar.nl
telefoon: 010 - 412 00 90
fax: 010 - 412 38 50

Het team van Ampliar en Potenco probeert op flexibele wijze
         van dienst te zijn met de invulling van uw personeelsbehoefte


