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Voorwoord

Werken aan de toekomst. Dat is wat wij in 2016 hebben gedaan. Met een 
aantrekkende economie en toenemende vraag naar onze leerlingen en 
cursussen/trainingen hebben wij afgelopen jaar ingespeeld op het bouwen aan 
een stabiele organisatie die kan omgaan met de ontwikkelingen in de branche 
en een aantrekkende economie.

Als opleidingsbedrijf merken wij de toenemende vraag naar leerlingen in de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd 
merken wij ook dat er minder interesse is vanuit leerlingen voor de installatie- en elektrotechniek. 
Hoewel wij deze ontwikkeling niet terug zien in de cijfers baart deze ontwikkeling ons wel zorgen. Door 
interactiever om te gaan met de doelgroep, denk hierbij aan virtuele tours door de werkplaats, informele 
voorlichtingen in klassen en het opnemen van dronefilmpjes, denken wij de doelgroep te kunnen 
bereiken. Daarnaast participeren wij in verschillende maatschappelijk verantwoorde initiatieven om de 
vraag in de branche te kunnen ondersteunen. 

Het gemeenteproject Haaglanden is een interessant initiatief waar opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid 
Holland aan deelneemt. Samen met organisaties uit verschillende branches bieden wij statushouders, 
uitkeringsgerechtigden en kansarme jongeren de mogelijkheid om bij ons kennis op te doen op het 
gebied van installatie- of elektrotechniek. Veel van deze jongens hebben wij kunnen uitplaatsen of zijn 
overgenomen door verschillende bedrijven. Een ontwikkeling waar wij trots op zijn. Een ontwikkeling die 
in 2017 zal worden voortgezet.

Het behouden van kennis en het ontwikkelen van carrières binnen de installatie- en elektrotechniek 
is een speerpunt van InstallatieWerk Zuid Holland. Vanwege het terugtrekken van de SMIT uit de regio 
Zuid-Holland hebben wij afgelopen jaar de opleiding MTWI en ATi opgericht. Mede door de interesse 
vanuit het bedrijfsleven hebben wij in september 2016 kunnen starten met 12 gemotiveerde cursisten en 
5 doorgewinterde professionals. De eerste reacties zijn positief en door het toepassen van de juiste kennis 
en begeleiding zijn de tot nu toe behaalde resultaten positief.

Werken aan de toekomst is de kern van opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid Holland. Zowel onze 
leerling-medewerkers, alle cursisten aan ons Contract-Onderwijs en onze medewerkers werken dagelijks 
aan de toekomst. Een toekomst waarin wij geloven in de kracht van installatie- en elektrotechniek.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van het jaarverslag.

Met vriendelijke groet,

Will van der Zwet 
Directeur
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Organisatieontwikkeling
Na een periode van meer aanbod dan vraag naar technisch 
geschoold personeel is de markt in 2016 veranderd 
naar meer vraag dan aanbod in technisch geschoold 
personeel. Deze ontwikkeling resulteert in een toenemend 
personeelsbestand in 2016. 

In 2016 hebben we een opleidingsadviseur Contract Onderwijs, twee praktijkopleiders en een 

management assistent/medewerker Marketing & Communicatie aangenomen.

Tegelijkertijd hebben we afscheid moeten nemen van een leerlingbegeleider wegens pensionering.

Leerling-medewerkers (Direct personeel) 
Het leerlingaantal is in 2016 iets gezakt. We startte in 2016 met 264 leerlingen en eindigden 

met 259 leerlingen. Deze lichte daling komt doordat meer leerlingen na diplomering aan het 

werk zijn gegaan in plaats van doorstuderen in een gevorderd niveau.  

2016:  20 medewerkers (Indirect personeel)

Uit dienst:  3 medewerkers

Aangenomen:  4 medewerkers

2017:  21 medewerkers (Indirect personeel)
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Administratie en Backoffice
Martha van der Zande

Miranda Weeda
Netty Klapwijk

Quincy Dijkhuizen

Leerling-medewerkers

Leerlingbegeleider 
Anthony Tak

Aad van der Ham
Jeffrey de Man

Jacco Duivenvoorde

Contractopleidingen 
Koen Winkel
Medewerker 

Praktijkopleider 
Arie van Dijk

Ger Vermeulen
Jaco van Oosten

Richard Dijkshoorn
Kevin Broer

Han Post 
Rene Luijten
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In 2016 hebben we ingezet op professionalisering van de dienstverlening door 
andere het aannemen van een opleidingsadviseur alsmede het aannemen van 
een medewerker marketing & communicatie. Door het aannemen van twee 
praktijkopleiders kunnen we de leerling medewerkers een kwalitatieve en 
solide basis bieden waarop zij kunnen terugvallen tijdens de praktijklessen.

Bestuur/Bevoegd gezag

Will van der Zwet
Directeur

Irene Putting
Management assistente/ mdw M&C

Cees Put
Preventiemedewerker

Steven van der Meijden
Hfd. Financien, ICT en Administratie

Cees Westdijk
Hfd. Opleiden en Hrm direct personeel
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Daarnaast positioneert InstallatieWerk Zuid Holland zich, als toekomstig centre of excellence, als een 

bedrijf dat zonder winstoogmerk kwalitatief goed opgeleide vakmensen aan de installatiebranche 

toevoegt. Dit doet zij door een leerlinggerichte begeleiding en een afnemersgericht dienstenaanbod.

De missie van InstallatieWerk Zuid Holland wordt versterkt door de visie waarin InstallatieWerk Zuid 

Holland een krapte voorziet op de arbeidsmarkt. InstallatieWerk Zuid Holland focust zich op het 

verwerven, behouden en scholen van kwalitatief goed en naar omvang voldoende opgeleid personeel voor 

de branche.

De missie en visie van InstallatieWerk Zuid Holland is zodanig opgesteld dat zowel de missie van  

InstallatieWerk als de visie van het InstallatieWerk-bestuur ook in de toekomst voor de zittende 

personeelsleden en de aangesloten bedrijven gewaarborgd zal blijven. 

InstallatieWerk Zuid Holland voert haar taken uit zoveel mogelijk in verbinding met: 

• de participanten van InstallatieWerk Zuid Holland, om optimaal aan te sluiten op de 

ontwikkelingen in de branche;

• de ROC’s, voor een optimale aansluiting tussen theorie en praktijkleren;

• collega IW opleidingsbedrijven in InstallatieWerk Nederland ten behoeve van verdere 

professionalisering van InstallatieWerk;

• opleidingsbedrijven en brancheorganisaties in andere sectoren van de bouw, door op zoveel 

mogelijk plaatsen de huisvesting te combineren en te concentreren.

Missie en Visie
Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid Holland wil zich positioneren als de 
preferente opleidingspartner voor de installatie- en elektrotechniek in het 
BBL-segment, als ook binnen het her- en bijscholen van technisch personeel.
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Leerling medewerkers

5.01 Leerlingen in dienst 2016
 Aantal 2016 Aantal 2015 Aantal 2014 

Leerlingen in dienst 264

Instroom 86

Uitstroom 91

Uitstroom met diploma 51

Voortijdige uitval 40

Leerlingen in dienst einde kalenderjaar 265 273 255

Leerlingen E in dienst einde kalenderjaar 124 131 118  

Leerlingen W in dienst einde kalenderjaar 141 142 137  

W-Leerlingen E-Leerlingen

in 2014

in 2015

in 2016

0 20 40 60 80 100 120  130 140 
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Resultaat van de opleidingen 
Algemene bevindingen aangaande opleiden binnen en buiten InstallatieWerk Zuid 
Holland kenmerkt zich voor een deel in het voorzichtig weer opkomen van de 
markt. Bedrijven krijgen meer werk en durven te investeren in het opleiden van 
jongeren in samenwerking met InstallatieWerk Zuid Holland. Ook in het opleiden 
van zittend personeel in her- en bijscholing merken we een toename in het aantal 
aanvragen. Binnen de opleidingsplaatsen van InstallatieWerk Zuid Holland komt 
weer ruimte om te investeren.

Ook heeft het volg systeem `de Praktijkmonitor` een meer professioneel karakter gekregen en is 

volledig aangepast op de nieuwe crebo’s welke in 2016 zijn ingevoerd. Leerling medewerkers van IWNL 

kunnen doormiddel van een eigen inlog de voortgang zien, zelf beoordelen en in samenspraak met de 

praktijkopleider het opleidingsprogramma mede vorm geven. Een volgende stap is om de bedrijven toegang 

te geven waardoor ook zij de voortgang van de bij hen geplaatste leerling medewerker kunnen volgen.
Binnen het reguliere onderwijs VO en MBO zijn de onderwijs vernieuwingen in volle gang. Binnen het 

VMBO gaan er nieuwe opleidingen draaien die voor ons tot gevolg hebben dat jongeren een gecombineerd 

pakket krijgen van Metaal, Elektro en Installatietechniek met hierin een viertal keuze- vakken waarbij een 

verdieping kan worden aangebracht. Om docenten vanuit het VMBO zo goed mogelijk te helpen bij deze 

ontwikkeling zijn er binnen IWZH bijscholingscursussen gedaan ten einde de kennis van Werktuigkundige 

en Elektrotechnische installaties in basis toereikend te maken voor een aanvang van de vernieuwing. 

Medio 2017 zal er een nieuwe ontwikkeling worden gestart om hier een verdieping op te geven.

Hoe dit zal resulteren in vaardigheden en kennis van toekomstige leerling medewerkers is nog niet te 

zeggen. Binnen het MBO zijn nieuwe crebo’s gekomen welke invloed hebben op de structuur en inhoud 

van het onderwijs en de aangeboden opleidingen. Tevens zijn binnen het MBO de keuzedelen ingevoerd 

wat een specifieke leseenheid van 240 uur zal hebben.

Onze instructeurs verdiepen zich in de markt en kijken mee bij de bedrijven om de ontwikkelingen in de 

techniek te volgen. Dit dwingt de organisatie en heel IW Nederland tot het kritisch naar zichzelf kijken hoe 

en op welke manier technologische vernieuwing wordt vertaald naar een opleidingsvraagstuk waarmee 

de jongeren up to date opgeleid blijven. Hiervoor zijn twee landelijke ontwikkel teams samengesteld 

om de Werktuigkundige en de Elektrotechnische kant te herzien en te vernieuwen. Een grote uitdaging 

daar sommige ontwikkelingen pas later bij ons doordringen. Wij houden ons dus ook aanbevolen voor 

alle informatie die er bij de bedrijven ligt. We stellen het zeker op prijs om door u gevoed te worden met 

informatie over de ontwikkelingen op de werkvloer. Opleiden doen we tenslotte samen!
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6.01

Contract onderwijs in de praktijk
In 2015 is er een landelijk manager Contract-Onderwijs aangesteld. Stefan Adriaansen van 

InstallatieWerk Brabant – Zeeland. Hij gaat maandelijks lang bij de opleidingsadviseurs van de regio’s om 

hen gericht te sturen op het gebied van Contract-Onderwijs. De opleidingsadviseurs komen eens in de zes 

weken bij elkaar om hun onderlinge ervaringen te bespreken. De slag om het Contract-Onderwijs van de 

grond te krijgen en verder te professionaliseren is hiermee gemaakt.

Bij InstallatieWerk Zuid Holland is er sinds begin 2016 een opleidingsadviseur Contract-Onderwijs 

aangesteld, Koen Winkel. Hij heeft naast Contract-Onderwijs ook een stuk acquisitie in zijn portefeuille. 

Hij is vooral bezig met de verkoop van cursussen en InstallatieWerk Zuid Holland te promoten onder 

bedrijven die nog niet bekend zijn met opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid Holland. Daarnaast 

ondersteunt hij in drukke periodes de leerlingbegeleiders bij het zoeken naar werkplekken voor nieuwe 

leerlingen. 

Buiten de reguliere contract opleidingen die als pakket worden aangeboden is er de mogelijkheid tot 

het maken van maatwerk projecten. Zo is er een project om docenten van het VMBO een basis cursus 

Installatie- of Elektrotechniek aan te bieden, deze is bij de doelgroep goed aangeslagen.

Zo is ook een scholingsproject gedaan voor de accountmanagers van Hortilux, gericht om de klanten 

beter technisch te kunnen adviseren op de installatie die zij hebben.
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6.02 Gerealiseerde activiteiten contractonderwijs

Afkitten 6 cursisten

Arbo, veiligheid (VCA, NEN en BHV) 254 cursisten

Aanvullende Praktijk Begeleiding 7 cursisten

Aanvullende Praktijk Training 15 cursisten

Basis Elektrotechniek 7 cursisten

Basis Installatietechniek 8 cursisten

Gastechnische training 9 cursisten

Gemeenteproject Haaglanden 18 cursisten

Meten en onderhoud gastoestellen 20 cursisten

OK-CV                                                                  17 cursisten

PIE E 28 cursisten

PIE I 12 cursisten

PVB 9 cursisten

Verhuur locaties 26 keer      

Totaal aantal cursisten die Contractonderwijs heeft opgeleid in 2016 is 436 cursisten
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Omdat Opleidingsbedrijf InstallatieWerk zich ervan bewust is dat her- en 
bijscholing voor zittend personeel van groot belang is zijn we met ons alle 
regio’s gaan richten op Contract – Onderwijs.



7.01  

Balans per 31 december 2016

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid-Holland > Jaarverslag 2016 > Balans per 31 december 2016

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een resultaat van € 491.963 na belastingen 
waarbij aangetekend dat er door het verrekenen van verliezen uit het verleden 
geen belasting over het positieve resultaat overgedragen dient te worden.
 
Het resultaat wordt (mede) veroorzaakt door incidentele baten te weten het sectorplan van OTIB, deze 

draagt voor € 199.000 mee in het resultaat.

Door het nauwelijks investeren loopt de financiële vaste activa terug in waarde op de balans, een logisch 

gevolg hiervan is dat de liquiditeit toeneemt. 

Daar het resultaat is toegeschreven aan de overige reserves staan ook deze weer bijna op “0”. De stijging in 

overlopende passiva / overige schulden is toe te schrijven aan het ophogen van de reservering verlof uren. 

Verder zijn de rekening courant verhouding (schulden aan groepsmaatschappijen) met zowel de stichting 

alsmede de holding met ruim 70% afgenomen.

 31 december 2016 (EUR) 31 december 2015 (EUR)

ACTIVA    

Vaste activa    
Materiële vaste activa    
Verbouwingen huurpanden  15.574    15.180 
Inventaris  92.918    148.494 
Vervoermiddelen  0    4.634 
 
 
    108.492    168.308
    
Vlottende activa    
Voorraden    
Overige voorraden    30.000    30.000
    
Vorderingen    
Handelsdebiteuren  751.817    675.887 
Overige belastingen en premies 
sociale verzekeringen  41.880    30.939 
Overige vorderingen en 
overlopende activa  506.851    449.102 
    1.300.458    1.155.928

Liquide middelen    1.228.925    928.849
      
    2.667.965    2.283.085
PASSIVA    
    
Eigen Vermogen    
Geplaatst kapitaal  18.000    18.000 
Agio  1.549.029    1.549.029 
Overige reserves  -116.781    -608.744 

    1.450.248    958.285
    
Langlopende schulden    
Overige schulden  22.693    22.693 
Schulden aan groeps-maatschappijen  117.899    422.057 

    140.592    444.750
    
Kortlopende schulden    
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten  48.618    38.533 
Overige belastingen en premies 
sociale  verzekeringen  156.946    141.203 
Overige schulden en overlopende passiva  871.561    700.314 

    1.077.125    880.050
    
    2.667.965    2.283.085

Financieel Jaarverslag
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Financieel Jaarverslag

 2016 2015

 € € 
Netto-omzet 7.402.043 6.836.925 
Kostprijs van de omzet 4.808.610 4.306.956 

Bruto-omzetresultaat 2.593.433 2.529.969

Kosten   
Lonen en salarissen 941.055 897.179 

Sociale lasten 164.691 157.858 

Pensioenlasten 139.408 130.893 

Overige personeelskosten 208.708 169.737 

Afschrijvingen materiële vaste activa 72.703 116.752 

Overige bedrijfskosten 563.770 619.236 

 2.090.335 2.091.655

Bedrijfsresultaat 503.098 438.314

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.225 2.222 

Rentelasten en soortgelijke kosten -13.360 -25.861 

 

Financiële baten en lasten -11.135 -23.639

Resultaat voor belastingen 491.963 414.675

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0

Resultaat na belastingen 491.963 414.675

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk > Jaarverslag 2016 > Winst- en verliesrekening 2016

7.02  

Winst- en verliesrekening  
over 2016
Ondanks een lichte daling in het leerling aantal is toch de omzet uit detachering 
met ruim 6.8% gestegen t.o.v. 2015. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door 
het verminderde aantal bankzitters in 2016 t.o.v. 2015.
 
Naast een stijging in de omzet zijn ook de lasten, en met name de personele lasten, meegestegen. Cao 

verhogingen, de gemiddelde leeftijd van leerlingen en een uitbreiding in de staf zijn oorzaken welke hieraan 

ten grondslag liggen.
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Vooruitblik 2017 
Onze branche is continu in ontwikkeling. Dat vraagt om breder en soms ook 
hoger geschoold personeel. Steeds vaker ontvangen wij vanuit de markt het 
verzoek naar hoger opgeleid personeel. Niet alleen is meer instroom van 
leerlingen en medewerkers daartoe noodzakelijk, ook een verdieping op het 
huidige aanbod van opleidingen is vereist.

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid Holland voorziet de komende jaren een krapte op de arbeidsmarkt 

vanwege de terugloop aan instroom bij het VMBO. Hierdoor zijn wij genoodzaakt andere instroom 

mogelijkheden te onderzoeken. De komende jaren verwachten wij een sterke ontwikkeling rondom 

statushouders, zij-instromers en werkzoekenden vanuit het UWV.

Na de lancering van de opleiding MTWI en ATi onderzochten wij de mogelijkheid tot het ontwikkelen 

van een MT-EI. Met de MTWI, MT-EI en ATi/ATe kunnen wij zorgdragen voor een verdieping in het 

scholingsaanbod ten behoeve van de installatie- en elektrotechniek. Met trots kunnen wij melden dat we 

vanaf september 2017 met de MT-EI en de ATe zullen gaan starten.

Onze branche zal zich in 2017 en de jaren daarna verder ontwikkelen. Door de aantrekkende economie en 

het uitblijven van de aanstroom bij de VMBO’s wordt de werving van leerling-medewerkers uitdagender. 

Daarnaast verwachten wij dat de focus op de ontwikkeling en het behoud van het personeel een grotere 

rol gaat innemen bij organisaties. Het zijn uitdagingen waarop wij, als branche, dienen in te springen. 

Om te kunnen blijven werken aan de toekomst is er in de begroting 2017 rekening gehouden met 

diverse investeringen waaronder een bedrag t.b.v. een nieuwe vestiging in Rotterdam. Daarnaast zal er 

worden ingezet op het verduurzamen van onze vestiging in Rijswijk door middel van het plaatsen van 

zonnepanelen op het dak.

Zo blijven wij ook in 2017 werken aan de toekomst.
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Opleidingsbedrijf InstallatieWerk 
Zuid-Holland

Rijswijk
Verrijn Stuartlaan 19
2288 EK Rijswijk

Tel: 070 36 54 727
E-mail: infoiwzh@iwnl.nl


