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Verslag Participantenvergadering Opleidingsbedrijf IW Midden, 20 juni 2017, 17.00-18.30 uur 
 
Aanwezig:  Raad van Toezicht: Anna Bakker (voorzitter), Arjen Binkhorst (secretaris) 

Bestuurder: Herriët Weegenaar  
Participanten: Ruud Miggels, Danny Exalto, Bert Boeijink, Jaap de Graaf, Alex van Kraanen, Luuk 
Ramselaar, Marcel van de Beek, Gert van den Berg, Henny Timmermans 
Overige aanwezigen: Robbert Lubken (IW), Piet Scholte (IW), Florian Lem (IW), Manon Verveld 
(IW), Robert Budding (IW), Izudin Skopic (IW), Jeffrey Zootjes (IW), Yelda Gundogan (IW), 
Mirriam Ponds (Rabobank) 
Notuliste: Jenny Noll (extern) 

Locatie:  Hardwareweg 15, Amersfoort 
 

 
1. Ontvangst en welkom  
De voorzitter van de RvT Anna Bakker opent de vergadering om 17.05 uur. Zij is blij verrast door de grote 
opkomst en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Notulen Participantenvergadering d.d. 20 september 2016 
Niemand heeft de notulen bij zich of heeft er iets over te zeggen. Daarmee wordt het verslag vastgesteld en 
getekend. Mochten participanten toch nog vragen of opmerkingen hebben n.a.v. het verslag, dan kunnen ze 
daarover contact opnemen met de RvT of met Herriët. 
 
* Extra agendapunt: Voorstelrondje 
De aanwezigen vormen een mix van bedrijven, medewerkers van IW-Midden, de RvT en de bank. Er volgt een 
kort voorstelrondje. Er waren 15 afmeldingen (mensen die wel wilden, maar niet konden komen).  

 
3. Financiën  
3a Jaarverslag 2016  
Er wordt een kopie van het jaarverslag 2016 uitgedeeld. Bij afwezigheid van de penningmeester van de RvT 
(John van den Dungen) licht Piet Scholte (FA) de financiële paragrafen toe. Niemand heeft hier vragen over.  
Anna benadrukt nog dat het jaarverslag meer is dan alleen cijfers en richt de aandacht kort op het voorwoord 
van Herriët, waarin de koers voor de komende jaren geschetst wordt. Ze nodigt de participanten uit om 
hierop feedback te geven. 
 
3b Cao-verhoging en tarieven 2017 
De verhoging van 1,75% per 1-8 wordt volgens de cao doorgevoerd. In de tarieven die nu gecommuniceerd 
worden is deze verhoging al opgenomen. Voor 2018 zou er volgens de cao drie keer een verhoging van de 
tarieven plaatsvinden: 0,35% m.i.v. 1-1-18, 1,75% m.i.v. 1-7-18 en 0,31% m.i.v. 1-1-19. Het voorstel is om 
deze percentages te middelen en slechts op één moment een verhoging door te voeren, te weten een 
verhoging van 2,4% m.i.v. 1-6-18. Er wordt dan verder geen prijsindexatie toegepast. 
De positieve bedrijfsresultaten wil IW-Midden investeren door o.a. na de zomer een extra instructeur aan te 
nemen (dat is gewenst omdat IW-Midden op vijf locaties actief is en omdat de her- en bijscholing zo aan het 
groeien is). Verder ligt de focus vooral op nieuwe leerlingen binnenhalen, de locaties ‘in de lucht houden’ en 
alle kwaliteiten goed inzetten. 
Input vanuit de participanten m.b.t. investeringen: 
- Blijf vooral op de leerlingen focussen (zowel binnenhalen als goed begeleiden) 

 Herriët: Zijn we al mee bezig en blijven we doen. 
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- Richt je op de vmbo’s 
 Herriët: Zijn we mee aan de slag gegaan; tot nu toe met name vmbo’s die PI hebben, maar dat willen  
     we uitbreiden naar vmbo-tl, omdat leerlingen steeds vaker ‘hoger’ kiezen. 

- Kijk ook naar de locatie/afstand van leerlingen t.o.v. bedrijven en hoe jullie daarin kunnen ondersteunen 
 Izudin Skopic: We kijken voor een match tussen bedrijf en leerling eerder naar bedrijfscultuur dan  
     alleen geografisch, maar kunnen bijvoorbeeld wel bemiddelen in samenwerking met andere IW’s (die  
     geografisch gunstiger liggen voor een bedrijf) 

 
3c Besteding jaarlijkse participantenbijdrage 
Robbert Lubken licht toe dat er met name investeringen zijn gedaan op het gebied van (meet)apparatuur en 
domotica, i.v.m. nieuwe opdrachten. Daarnaast is er geïnvesteerd in voorlichting op vmbo’s (er zijn 
bijvoorbeeld diverse workshops gegeven, met name gericht op het 3e jaar vmbo). 
 
* Extra agendapunt: Participantenvergadering 2018 
Vanwege de relatief lage opkomst bij de participantenvergaderingen zijn de Rvt en het bestuur benieuwd 
naar hoe zij mensen kunnen motiveren om (toch) te komen, zonder ‘er een heel festijn omheen te bouwen’. 
De participanten wordt gevraagd naar hun mening hierover. Die vinden het eigenlijk wel goed zoals het is nu. 
Mensen hebben het nu eenmaal druk. En heel veel geld uitgeven alleen om mensen aan te trekken, kan ook 
‘verkeerd vallen’. Het gaat gewoon goed zo. Een live bijeenkomst heeft ook duidelijk de voorkeur boven een 
vergadering via bijvoorbeeld Skype (want: onpersoonlijk). Participanten worden uitgenodigd om verdere 
ideeën hierover vooral te delen. Vooralsnog wordt de huidige vorm gehandhaafd. 

 
4. Presentatie Rabobank over bestemming vermogen – door Mirriam Ponds 
De voorzitter van de RvT leidt dit punt kort in. Tijdens de vorige participantenvergadering is al gesproken over 
besteding van de circa 1 miljoen euro die in reserve staat na verkoop van de panden in Utrecht. Toen 
stemden de meeste participanten voor sparen (i.t.t. bijvoorbeeld beleggen of de hypotheek op het pand in 
Tiel aflossen). Maar omdat niets doen (of sparen) inmiddels bijna geld gaat kosten wil IW-Midden nog eens 
opnieuw naar de mogelijkheden kijken. Anna benadrukt dat IW-Midden dit alles vanuit goed 
rentmeesterschap wil doen en dat er zorgvuldig wordt gehandeld. 
Mirriam Ponds, vermogensbeheerder bij de Rabobank, is uitgenodigd om inzicht te geven in die 
mogelijkheden. In een korte presentatie laat zij duidelijk zien welke scenario’s er zijn. Belangrijk is dat je altijd 
afweegt: welk risico wil ik lopen, over welke termijn gaat het, wat is het streefrendement en wat is het doel? 
Bij beleggen heb je de keuze tussen ‘gewoon’ beleggen, maatschappelijk verantwoord beleggen en duurzaam 
beleggen. Haar advies zou zijn om voorzichtig te beleggen, en dan meer in te steken op obligaties en wat 
minder op aandelen (die brengen meer risico met zich mee). Ook zou zij adviseren om de hypotheek op het 
pand in Tiel af te lossen, met als nadeel dat het vermogen dan vastzit in stenen. 
Over dat laatste punt ontstaat een discussie onder de participanten, met sterke voor- en tegenstanders. Een 
punt van de voorstanders is dat je ook na aflossing van de hypotheek nog steeds het pand in bezit hebt, wat 
je alsnog kunt verkopen of verhuren. Een andere optie is om het pand in Tiel te ‘upgraden’ (de reeds 
toegepaste technieken nog meer aan te passen aan deze tijd) en het dan nog actiever aan te bieden aan met 
name duurzame organisaties.  
Wat betreft de overige opties: iedereen is het erover eens dat ‘niets doen’ (sparen) geen optie meer is. Als 
wordt gekeken naar beleggen dan gaat de voorkeur uit naar iets met techniek en/of duurzaamheid. De 
voorzitter van de RvT merkt op dat er een lichte verschuiving lijkt te zijn t.o.v. vorig jaar en meldt dat de RvT 
en het bestuur een nieuw voorstel maken en dit zullen communiceren met de RvA en de participanten. 

 
5. Huisvesting Hilversum en Utrecht 
Om goed praktijkonderwijs vorm te kunnen geven investeert IW-Midden een deel van de liquide middelen in 
(werkruimtes van) de roc’s waar ze zitten.  
Hilversum: Omdat het roc in Hilversum op dit moment niet weet of ze daar blijven is afgesproken dat IW-
Midden daar slechts een kleine investering doet (bijv. schilderwerk en facilitatie iPad-onderwijs). Het contract 
dat met Hilversum loopt tot 1-8-17 wordt vooralsnog met 1 jaar verlengd. 
Utrecht: Met het roc in Utrecht is overeengekomen dat IW-Midden investeert in de inrichting van een 
nieuwe gezamenlijke praktijkruimte voor Elektrotechniek en Installatiewerk, in ruil voor geen huur. 
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Amersfoort: In Amersfoort loopt alles op rolletjes. Herriët vertelt dat, met name vanwege de her- en 
bijscholing, ‘ze soms wel een beetje het pand uitgroeien’. Wellicht is het een optie om in de toekomst een 
deel van de her- en bijscholing te verplaatsen naar Tiel. 
Geldermalsen: In Geldermalsen vinden gesprekken plaats over hoe nu verder, dat loopt. 
 
6. Presentatie InstallatieWerk Midden Landelijke ontwikkelingen lesmateriaal – door Robbert Lubken 
Robbert Lubken licht toe dat er vraag was naar een opleiding of programma om meer leerlingen te 
interesseren voor niveau 4 (nu gaan de meeste leerlingen bij niveau 3 uit dienst). Samen met IW-Nederland is 
een landelijk tweejarig programma geschreven voor leerlingen die op niveau 4 kunnen instromen. Het 
programma kent acht onderdelen en de eerste vier zijn al uitgevoerd en enthousiast ontvangen. Er worden 
externe trainers ingezet bij de verschillende onderdelen. Die onderdelen zijn: 
1. Intake (juiste competenties, juiste beroepshouding?) – 0,5 dag 
2. Introductie (uitleg opleiding, verwachtingen) – 0,5 dag 
3. Module VCA-VOL – 1 dag 
4. Module Communicatie – 1 dag 
5. Module Leidinggeven – 3 dagen 
6. Module Leiderschap & Management – 3 dagen 
7. Module greenskills (duurzame technieken) – 3 dagen 
8. Afsluiting (casus en eindpresentatie) – 3 dagen 
 
Delen van deze opleiding zullen ook worden meegenomen in het contractonderwijs. Daarnaast wordt 
momenteel ook voor niveau 3 gekeken naar een nieuwe opzet voor het praktijkprogramma. 
Participanten reageren enthousiast. Een van de participanten geeft zelfs aan wellicht ook interesse te hebben 
in een dergelijke opleiding voor eigen werknemers. 
 
7. Dinerbonnen en inschrijvingen leerlingen 
7a. Uitdelen dinerbonnen voor bedrijven die langer dan 6 maanden een leerling hebben ingeleend naar 
aanleiding van de inschrijving vorig jaar 
Vorig jaar waren er 15 aanmeldingen van nieuwe leerlingen die na een halfjaar nog steeds in dienst waren. 
Deze bedrijven verdienen hiermee een dinerbon van 100 euro. Helaas is geen van deze bedrijven aanwezig 
bij de vergadering. Zij zullen hun dinerbon binnenkort via een van de leerlingbegeleiders ontvangen. 
 
7b.  Inschrijven voor nieuwe leerlingen 2017-2018 
Herriët deelt de inschrijfformulieren voor volgend jaar uit, waarvoor dezelfde dinerbon-actie weer geldt. 
 
6. Rondvraag 
Robbert Lubken showt de VR-bril van IW-Midden en vertelt dat alle aanwezigen zo’n bril als cadeau mee naar 
huis krijgen. Tijdens de borrel zal hij een korte demonstratie geven en het filmpje laten zien dat IW-Midden 
hiervoor gemaakt heeft. 
Een van de participanten vraagt naar de samenwerking met de rentreeopleiding in Amersfoort, omdat hij 
wellicht een leerling heeft. Herriët meldt dat hij daarover gewoon contact op kan nemen met de 
leerlingbegeleiders. 
Niemand heeft verder opmerkingen. De voorzitter sluit de vergadering om 18.38 uur.  
 
9.    Drankje, hapjes, netwerken, 3D-film, VR-bril 
Onder het genot van een drankje en hapjes wordt genetwerkt. Ook geeft Robbert Lubken een demonstratie van 
de VR-bril. 
 
Handtekening voorzitter  Handtekening secretaris     
 
 
 
……………………………………   ……………………………………. 


