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Amfors Groep
Tevreden over uitbesteding salarisverwerking bij Unit4
Amfors Groep heeft al sinds 1 januari 2012 de salarisverwerking uitbesteed aan Unit4 volgens het concept
Unit4 Managed Payroll Services. Met deze dienstverlening borgt het SW-bedrijf de kwaliteit en continuïteit
van de salarisverwerking. Wanneer er behoefte is aan
meer of minder ondersteuning kan Amfors terugvallen
op personeel- en salarisprofessionals van Unit4.
Amfors Groep is als leer-werkbedrijf actief in de regio
Amersfoort. Het heeft 1700 werknemers, verdeeld
over diverse bedrijven voor onder meer groenvoorziening, grafische diensten, schoonmaak, metaalbewerking en verpakkingen. De doelstelling is het
begeleiden van mensen bij het overbruggen van hun
afstand tot de arbeidsmarkt. Amfors laat personeel
werkervaring opdoen in één van de interne bedrijven
of plaatst hen onder begeleiding bij externe ondernemingen. Er wordt uiteindelijk gestreefd naar een
volwaardige deelname aan de reguliere arbeidsmarkt.

de klantgerichte houding van
“ Door
Unit4 hebben we een beheersbaar
salarisproces.”

Grote afhankelijkheid
De SW-organisatie moet als gevolg van overheidsmaatregelen bezuinigen. Het bedrijf wil zich daarom focussen op de kerntaken. Mede daardoor heeft het besloten om de salarisadministratie geheel uit te besteden.
Ook de grote afhankelijkheid van de interne organisatie
van de loonverwerking speelde een rol om uit te kijken
naar een uitbestedingspartner. “De salarisadministratie
liep redelijk, maar het paste niet bij een organisatie
die zich verder moet professionaliseren. We waren te
afhankelijk van een persoon en dat geeft risico’s”, zegt
controller Erik Groenen van Amfors Groep.
Na een inventarisatie is gekozen voor Unit4 Managed
Payroll Services. Redenen hiervoor waren de
gegarandeerde continuïteit, de verbetering van de
kwaliteit van de salarisverwerking en de flexibiliteit
in de dienstverlening. “Ook de prijsstelling van Unit4
speelde een grote rol”, aldus Erik Groenen.
De beslissing om over te gaan op de salarisdienstverlening van Unit4 viel laat in 2011. In zeven weken moest het salarisverwerkingsproces worden
geïmplementeerd bij Unit4 om per 1 januari 2012 live
te kunnen. Dit bracht een risico met zich mee, wist
Erik Groenen. Desondanks had hij vertrouwen in een
goede afloop, want een jaar later starten was geen
optie. “Het voordeel van Unit4 is de flexibiliteit van de
mensen en de oplossingsgerichtheid. Alles op alles
werd gezet om de implementatie te laten slagen.”
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Amfors Groep heeft verschillende bedrijven die weer
eigen regelingen hebben. Ondanks de verschillende
rechtsposities, de daarbij behorende ingewikkelde
verloningsstructuur en de koppeling met het backofficepakket Compas, is het gelukt om per 1 januari met
Unit4 Salaris te kunnen starten. “Als ik terugkijk op het
implementatietraject en de wijze waarop wij dit hebben
gedaan, denk ik dat we dit niet met een andere salarisverwerker hadden kunnen realiseren. De actie- en
klantgerichtheid van Unit4 waren daarvoor doorslaggevend. Natuurlijk liepen we tegen dingen aan maar als
er iets fout ging dan speelde Unit4 hier snel op in.”

Over Unit4
Unit4 is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met ruim
4.000 medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro. Unit4
levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zakelijke en
publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening werken met
business software van Unit4.
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