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IW-Midden

Omdat opleiden werkt!

VOORWOORD
HERRIËT WEEGENAAR
D I R E C T E UR I W- M I D D E N

In 2017 heeft het economisch herstel zich doorgezet en is de bedrijvigheid in de bouw- en de
installatiebranche flink gegroeid. Onze aantallen leerling-werknemers zijn in 2016 en 2017 weer
toegenomen, na een lange periode van jaarlijkse dalingen. Die groei zal zich in 2018 doorzetten.
Dat is goed nieuws en het is voor IW-Midden en IW-NL een gunstige ontwikkeling. We kunnen
onze leerling-werknemers weer makkelijker plaatsen dan jarenlang het geval was.
Aan het begin van 2017 hadden we als doel een groei van de omvang van de her- en bijscholing
tot € 300.000 op jaarbasis. Deze doelstelling is gehaald, waardoor de geleidelijke groei van de
jaaromzet aan contractonderwijs een feit is en zich doorzet in 2018. De vergroting van deze inkomsten maakt ook dat we minder afhankelijk worden van de inkomsten uit detachering van leerling-werknemers. Er komt zo meer evenwicht tussen onze kerntaken: de opleiding en begeleiding van
leerling-werknemers en voorzien in de branchevraag naar her- en bijscholing van werknemers. In
onze her- en bijscholing nemen duurzame technieken een steeds belangrijkere plaats in. De markt
(de bedrijven) vraagt daarom, maar tegelijkertijd is dit voor ons ook een vorm van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Het economisch herstel biedt op zich al veel kansen, maar er waren vorig jaar nog meer kansrijke
ontwikkelingen. Ik noem er enkele.
Onze branche zal een tekort krijgen aan goed opgeleide vakmensen en de aanvoerroute via het
VMBO wordt dan steeds belangrijker. Daarom bieden de investeringen volgens het Regeerakkoord
2017 in krachtig beroepsonderwijs, met name in techniekonderwijs op het VMBO, kansen.
De IW-opleidingsbedrijven hebben een landelijke infrastructuur van goed ingerichte werkplaatsen en
know-how, die we kunnen bieden aan VMBO-leerlingen met een keuzeprofiel techniek.

Eén van de gunstige neveneffecten daarvan is dat IW-Midden de kans heeft om die VMBO-leerlingen in een vroeg stadium aan IW-Midden en daarmee aan de branche te binden. We voeren in 2018
in Amersfoort een VMBO-pilot uit en zijn in Utrecht in gesprek met het VMBO en MBO en met de
Gemeente om te investeren in een hoofdkwartier in de techniek. Voor IW-Midden ligt er niet alleen
een kans, maar ook een maatschappelijke taak om een rol te spelen in het VMBO-onderwijs.
Kansrijk is ook de erkenningsregeling binnen de branche, die in de loop van 2018 in zal gaan en
die professionaliteitseisen stelt, wat de noodzaak tot opleiden (inclusief bijscholing) bij de bedrijven
vergroot. Daar kunnen we als IW een belangrijke rol in hebben.
Er zijn intussen naast kansen ook externe bedreigingen bijgekomen. In 2017 is bekend gemaakt dat
eind 2018 de landelijke praktijkleersubsidie wordt geëvalueerd; dat kan ertoe leiden dat de subsidie
met ingang van 2019 sterk verlaagd wordt wat voor IW-Midden (en voor de andere opleidingsbedrijven) een forse derving van inkomsten zou betekenen. Ook de economische groei op zich roept
nieuwe vraagstukken op voor ons als opleiders. Installatiebedrijven hebben het weer zo druk, dat ze
weinig tijd hebben voor hun leerling-werknemers. Hun leerproces komt soms in het gedrang. Ook laten bedrijven vanwege hun goed gevulde opdrachtenportefeuille hun leerling-werknemers veel vaker
overwerken, waardoor het ziekteverzuim onder de leerling-werknemers oploopt. Dat is voor ons in
2017 aanleiding geweest om de ziekteverzuimbegeleiding te intensiveren. Onze leerlingbegeleiders
brengen in kaart bij welke bedrijven er structureel meer ziekteverzuim is onder onze leerling-werknemers en we gaan in gesprek met die bedrijven zodat we jongeren behouden voor de branche.
Als ik terugkijk naar de ontwikkelingen binnen IW-Midden en IW-NL in 2017, dan merk ik op dat we
als IW-Midden in 2017, vanuit een financieel gezonde positie, nieuw personeel hebben aangetrokken
voor nieuwe taken, bijvoorbeeld gericht op het VMBO, waarover ik het hierboven al had. Daardoor
heeft ook een verdere verjonging van het vaste personeelsbestand plaatsgevonden, met nieuwe
impulsen voor de organisatie. Eind 2017, kwam uit de landelijke IW-NL-audit naar voren dat
IW-Midden een sterke professionele organisatiecultuur heeft, met gedreven medewerkers die hun
eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat vertaalt zich door in de kwaliteit van onze dienstverlening:
in onze opleiding en begeleiding.
De samenwerking op ICT-gebied is bepalend voor de bedrijfsvoering van de regio’s. In 2017 heeft de
verdere implementatie van een landelijk ICT-systeem (leerlingvolgsysteem, gekoppeld aan financieel
systeem) ingrijpende gevolgen gehad voor de dagelijkse bedrijfsvoering en financiële administratie
binnen IW-Midden. Dat levert vernieuwingen op waar wij, de leerlingen en de bedrijven
veel baat bij hebben, zoals een App voor leerlingen en bedrijven ten behoeve van
het digitaal inleveren en verwerken van weekstaten. Dit is een belangrijke bijdrage
aan een volledig papierloze administratie.
Er zijn elk jaar ook kleinere ontwikkelingen die ik eruit wil lichten.
In 2017 was dat de invoering van het nieuwe landelijke logo voor de
IW-opleidingsbedrijven op alle IW-communicatiedragers.
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Sinds 2015 is de juridische structuur van IW-Midden onveranderd. In dat jaar is het Raad van
Toezichtmodel (RvT) statutair ingevoerd. Na deze herinrichting van de zeggenschap is in 2016 en
2017 vervolgens ook de medezeggenschap ingericht: IW-Midden heeft een Ondernemingsraad (OR),
waarin twee medewerkers en twee leerling-medewerkers zitting hebben. De directeur-bestuurder
van IW-Midden voert periodiek overleg met de OR.
De juridische structuur van IW-NL is sinds 2016 onveranderd, met de directeuren van de regionale
IW’s als landelijk IW-NL bestuur dat de samenwerking slagvaardig kan oppakken en met een
landelijke Raad van Toezicht. IW-NL heeft met elke aangesloten regionaal IW een formele samenwerkingsovereenkomst. In die overeenkomst liggen de uitgangspunten voor de samenwerking vast:
wat doen we regionaal, wat doen we samen, landelijk. De inhoud van deze overeenkomst was ook
in 2017 nog leidend voor het wat en hoe van de landelijke samenwerking in IW-NL, die betrekking
heeft op:
- de dienstverlening: met name op contractonderwijs en onderwijsontwikkeling;
- de effectiviteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering (financiën, HRM, ICT);
- de landelijke belangenbehartiging en positionering (inclusief marketing en communicatie).
We zijn zeven autonome rechtspersonen met een eigen financiële huishouding en met eigen
personeel. Samen met de andere IW’s hebben we als doel voor ogen dat we met IW-NL onze
branche professionaliseren en onze dienstverlening samen verder verbeteren en uitbouwen
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Kantoor
Herriët Weegenaar
Directeur / Bestuurder
1 fte

Robbert Lubken
Opleidingscoördinator
Regiomanager
1 fte

Piet Scholte
Hoofd Financiele
administratie
1 fte

Florian Lem
Opleidingsadviseur
IW Contract Onderwijs
1 fte

Yelda Gundogan
Vmbo’s
0.5 fte

Rosely Weber-Blok
Financiele administratie
0.7 fte

Jeffrey Zootjes
Opleidingsadviseur
IW Contract Onderwijs
0.5 fte

Ilona van Ingen
Administratief
medewerker
0.6 fte

Marjolijn Voortwist
Receptie
Administratief medewerker
0.5 fte

Claudia van Ingen
Secretarieel medewerker
Marketing & Communicatie
0.7 fte

Manon Verveld
P&O KAM
0.5 fte

Henk Hazeleger
Facilitair medewerker
1 fte

Begeleiden en opleiden

Leerlingbegeleiding
Robert Budding 1 fte
Izudin Skopic 1 fte
Manon Verveld 0.5 fte
Yelda Gundogan 0.5 fte
Jeffrey Zootjes 0.5 fte

Praktijk elektrotechniek
Thijs van Gink 1 fte
Ruben van der Craats 1 fte
Anton Krook 1 fte

Leerlingbegeleiding
Dick Berends 1 fte
Jeroen van der Mark 1 fte
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Missie en visie

Als IW-Midden hebben we een strategische visie op waar we voor zijn en wat we doen. Zo’n visie is
voor de langere termijn en verandert niet snel. We hebben dat een aantal jaren terug als volgt gezegd.
“IW-Midden voorziet in de behoefte aan voldoende en goed opgeleid personeel voor de elektrotechnische
en de installatietechnische branche in de regio. IW-Midden doet dat door het opleiden - en al dan niet
detacheren - van leerling-werknemers tot het behalen van een MBO-diploma. Daarnaast draagt
IW-Midden bij aan een leven lang leren in de branche, door een actueel aanbod aan her- en
bijscholing voor zittende medewerkers, al dan niet in-company.
IW-Midden voert haar taak uit zoveel mogelijk in verbinding met:
- de participanten, om optimaal aan te sluiten op de ontwikkelingen in de branche;
- VMBO’s en ROC’s, voor een optimale aansluiting tussen theorie en praktijkleren;
- IW-NL / collega IW-opleidingsbedrijven ter verdere professionalisering van Installatiewerk ;
-o
 pleidingsbedrijven in andere sectoren van de bouw, door op zoveel mogelijk plaatsen de
huisvesting te combineren en te concentreren.”
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Daar voeg ik anno 2018 nog het volgende perspectief aan toe.
De installatiebranche kent, anders dan andere branches, nog weinig centrale sturing op de kwaliteit
van opleiden en begeleiden van individuele vakmensen. Essentieel voor onze taak als opleidingsbedrijf is dat de installatiebranche in de eerste plaats zelf meer belang gaat hechten aan opleiden/
opleidingen, door de invoering van kwaliteitsstandaarden voor individuele medewerkers.
Het is belangrijk voor de professionaliteit en de goede naam van de branche dat er in de branche
een kwalitatieve ondergrens komt voor het personeel. Naarmate er meer (technische) innovaties komen in de branche, groeit automatisch ook de behoefte aan hoger opgeleide vakmensen. ICT speelt
bijvoorbeeld een steeds grotere rol in ons werk.
Als we op basis hiervan voor onszelf nagaan wat in de nabije toekomst onze reden van bestaan is,
dan moeten we het accent verleggen van het detacheren van leerling-werknemers naar het opleiden
en begeleiden van zowel leerling-werknemers als zittende, meer ervaren werknemers in de branche.
De wezensvraag voor ons als opleidingsbedrijven is of de combinatie van het in dienst hebben
én het opleiden van leerlingen nog recht van bestaan heeft en financieel haalbaar blijft. Door het
opdrogen van diverse subsidiestromen in de afgelopen jaren is de financiële basis voor de detachering van leerling-werknemers steeds smaller geworden. We concurreren met bedrijven die zelf
leerling-werknemers in dienst hebben, en opleiden en begeleiden, meestal omdat dit hen goedkoper lijkt dan via de opleidingsbedrijven. Verschil in kwaliteit is er daarbij wel (en moet er ook zijn):
leerling-werknemers die door ons als opleidingsbedrijf zijn opgeleid vallen minder uit en blijven
langer werkzaam in de branche dan de leerling-werknemers die door de bedrijven zelf opgeleid en
begeleid worden.
Onze identiteit kan duidelijker worden als we ons uitsluitend gaan richten op opleiden: wij zijn dan
de regionale centra voor werving, selectie, voorlichting, opleiding en begeleiding in de branche.
Wij werken daarbij dan samen met VMBO’s en ROC’s: de bedrijven zelf hoeven die contacten niet te
onderhouden.
In september 2017 heeft het bestuur IW-NL samen met de Raad van Toezicht een SWOT-analyse gemaakt en de uitkomsten vertaald naar vijf
landelijke strategische aandachtspunten voor 2018 Centraal in de
strategie van IW-NL 2018 - 2020 staat de omslag van interne naar
externe gerichtheid, van interne samenwerking naar externe
zichtbaarheid van IW-NL, met als doel een landelijke positie zowel ten opzichte van de branche als ten opzichte
van het onderwijs. Dit laatste is belangrijk, juist nu
het maatschappelijk belang van techniekonderwijs
groeit.
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Leerling-werknemers
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Aan het einde van 2017 zien we een redelijke stijging van het aantal leerlingen vergeleken met
het jaar daarvoor. We hopen dat deze stijging zich doorzet in 2018.
We merken aan alles dat de economie flink in de lift zit. Dat is natuurlijk positief voor u, onze
participant. Het vervelende is dat er nog altijd te weinig instroom is vanuit de VMBO’s en wij niet de
leerlingen kunnen leveren die we beiden graag willen. Verderop in het jaarverslag kunt u zien
wat wij daar aan proberen te doen en veranderen, voornamelijk bij de VMBO’s.
Waar we ook aan zien dat de economie aantrekt, is dat de leerlingen die bij ons beginnen met een
opleiding voor het halen van een diploma, bij een bedrijf in dienst gaan, simpelweg gaat het vaak
om een hoger salaris. Bijna de helft (15) van de leerlingen die zonder diploma zijn uitgestroomd,
zijn bij een installatietechnisch bedrijf in dienst getreden en op deze manier wel behouden voor de
branche.
Daarnaast zijn er in 2017 wederom uitzonderlijk veel leerlingen die bij nader inzien hun hart niet bij
de installatietechniek hadden liggen.
2e kwartaal
171
144
132
145
219

3e kwartaal
166
177
155
133
201

Leerlingen (gemiddeld) in dienst 2017			
Instroom 2017			
Uitstroom 2017			
Uitstroom met diploma			
Voortijde uitval			
Leerlingen in dienst 31-12-2017			

177
62
53
22
31
189

Leerlingen W over heel 2017			
Leerlingen E heel in 2017			

163
88

2017
2016
2015
2014
2013

1e kwartaal
176
147
151
154
240

4e kwartaal
196
176
160
136
177

41,60%
58,50%
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VMBO’s

“Het was een meer dan groots en
super educatief techniek moment met
persoonlijke resultaten!
Van klein tot groot: we hebben
genoten!! Voor herhaling vatbaar!”
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IW-Midden is actief op VMBO scholen om jongeren kennis te laten maken met installatie- en
elektrotechniek. Wij hebben een breed scala aan diensten voor VMBO scholen, daarvoor hebben
we een ‘menukaart’ ontwikkeld. Een aantal voorbeelden van onze diensten zijn dat IW-Midden
voorlichting geeft, workshops verzorgt, docenten ondersteunt bij technieklessen, deelneemt aan
open dagen en/of oriëntatie dagen. Hiermee willen we jongeren goed informeren en ze enthousiast maken voor een beroep in deze sector.
In 2017 is er een nieuwe dienst toegevoegd aan de menukaart, namelijk het bieden van keuzevakken door instructeurs van IW-Midden. Binnen het profiel PIE (produceren, installeren, energie)
kunnen VMBO scholen kiezen uit 17 keuzevakken. Een school kan bijvoorbeeld 4 van de 17 keuzevakken aanbieden. De keuze hierin is afhankelijk van de expertise die de techniekdocent heeft.
IW-Midden heeft de mogelijkheid om 11 keuzevakken aan te bieden voor VMBO scholen, zowel in de
eigen werkplaatsen als op de school.
Voor een overzicht van alle keuzevakken kunt u kijken op:
https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/profielen/produceren-installeren-en-energie/
In samenwerking met OTIB is er een pilot gedraaid binnen de werkplaats van IW-Midden. Het
Corlaer College (Nijkerk) is met zijn bovenbouwleerlingen een aantal keren in de werkplaats geweest
om aan de slag te gaan met een keuzevak. Uit een evaluatie bleek dat dit als positief is ervaren.
IW-Midden heeft ondersteuning geboden aan techniekdocenten. De instructeurs van IW-Midden zijn
ingezet op het Globe College (Utrecht), Cals College (IJsselstein) en Hilfersheem College (Hilversum).
Binnen het VMBO is er een tekort aan techniekdocenten, helaas heeft IW niet op alle verzoeken
kunnen voldoen, omdat de instructeurs vaak ook volgepland waren.
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“We hebben een fantastische profieldag
techniek gehad. Leerlingen en begeleiders
waren zeer enthousiast over de workshop
installatietechniek van Thijs en Dick. Het
was leuk om te zien dat de leerlingen lekker aan de slag gingen met het maken
van een schemerlamp. Thijs en Dick
waren ook erg goed in het op leerlingniveau vertellen over het leren en werken
in de sector techniek. Kortom het past
helemaal in de doelstelling van de dag.”
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In 2017 is IW-Midden actief geweest d.m.v. het bieden van een of meerdere dienst(en)
op de volgende VMBO scholen:
• Globe college in Utrecht
• Via Nova college in Utrecht
• Anna van Rijn college in Nieuwegein
• Cals college in IJsselstein
• Wellant College in Montfoort
• Broeckland College in Breukelen
• Kalsbeek College in Woerden
• Guido de Bres in Amersfoort
• Het Element in Amersfoort
• Lodenstein college in Hoevelaken
• Corlaer college in Nijkerk
• Hilfersheem college in Hilversum
• De Fontein in Bussum
• Het Streek in Ede
• SGM in Maarsbergen
• CSV in Veenendaal
• Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede
Door onze deelname aan het feest van de techniek, PSO dagen en VMBO On Stage heeft IW nog
veel meer potentiële VMBO leerlingen van andere scholen bereikt.
Een nieuwe ontwikkeling voor IW-Midden is dat wij in 2017 hebben deelgenomen aan VMBO
On Stage in Amersfoort. Op een feestelijke manier maken leerlingen kennis met verschillende
vakgebieden. De bedoeling is dat de leerlingen een afspraak maken voor een doe dag bij een
bedrijf. Wij zijn positief over hoe leerlingen opgevangen worden binnen VMBO On Stage en
zullen dat in het komend jaar breder uitvoeren in de regio Midden.
Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.onderwijsonstage.nl/.
Tot slot is er voor scholen de mogelijkheid om bij IW-Midden een gastles te volgen via
https://www.gastlessenzogeregeld.nu/. In 2017 hebben we ons daarvoor aangemeld.
De vruchten hiervan hopen wij in het komende jaar te mogen plukken.
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Participanten
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Aantal bedrijven
Er is in 2017 een lichte stijging te zien over het geheel van aangesloten bedrijven. Deze stijging zien
we ook bij de actieve participanten, de bedrijven die leerlingen hebben ingeleend.
Aantal bedrijven
Jaar
2017
2016
2015
2014
2013

1e kwartaal
267
246
417
440
465

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
253
294
308
221
230
238
227
235
246
448
453
459
462
456
448

Aantal bedrijven actief inlenend
Jaar
1e kwartaal
2017
94
2016
93
2015
96
2014
101
2013
133

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
93
105
106
91
103
101
99
98
99
91
97
101
121
112
111
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Interview
zij-instromer
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Twijfelt u nog aan het inlenen van
een zij-instromer? Na het lezen
van dit interview niet meer!
IW-Midden is een jaar geleden begonnen met het omscholen van zij-instromers voor
de technische installatiebranche. Een hele nieuwe ervaring voor IW-Midden, onze
participanten en de ‘leerlingen’. We willen graag het succesverhaal van Jimmy Krah,
geplaatst bij Bos Installatiewerken, met u delen! In een informeel gesprek met Floris
en Angelique Bos (Bos Installatiewerken), Jimmy Krah (zij-instromer-IW-Midden) en
Florian Lem (IW-Midden) passeert alles nog eens de revue.
Het UWV gaf na de zomer van 2016 scholingsvouchers uit aan zij-instromers. Jimmy, op dat moment
23 jaar komend uit Utrecht, was een GZ verpleegkundige. Het UWV had contacten met IW-Midden
en zo is hij bij IW-Midden terecht gekomen. Hij heeft toen de basiscursus installatietechniek gedaan.
Bos Installatiewerken, een familiebedrijf in Utrecht, is al vanaf de oprichting betrokken bij IW-Midden
en zo kon er een driehoekje gemaakt worden. Uiteindelijk is Jimmy op 1 april 2017 bij IW-Midden in
dienst gekomen en geplaatst bij Bos Installatiewerken.
Floris Bos – mede eigenaar van Bos Installatiewerken in Utrecht geeft aan dat de bedrijven ook een
verantwoordelijkheid hebben om zij-instromers een kans te geven.
Op de vraag of Bos niet huiverig was om een oudere leerling aan te nemen zegt Floris het volgende;
“De basis van het vak is dat je technisch inzicht en een goed stel hersens moet hebben. De rest is aan
te leren, zowel persoonlijk als zakelijk.” Er zijn twee gesprekken geweest tussen Jimmy en Bos waarin
onderwerpen aan bod kwamen zoals: “Waarom kies je voor dit vak, wat zijn je hobby’s”. Toen is
besloten om Jimmy een kans te geven. Angelique Bos vult aan: “Waar IW-Midden ontzettend mee
geholpen heeft is het voortraject, Jimmy heeft een AMN test gedaan en meegelopen in de praktijkwerkplaats. Daardoor is er een goed beeld ontstaan van wat hij kan en dat is teruggekoppeld door
IW-Midden waardoor Bos het heeft aangedurfd”.
Angelique: “In de basis komt het steeds op hetzelfde neer, je moet wel de feeling met het vak hebben”.
Jimmy heeft het ontzettend naar zijn zin bij Bos en wil ook nog graag een vervolgopleiding doen. Hij
heeft uitermate veel interesse in de techniek en wil zich graag meer verdiepen in de branche. Hij wil
niet graag achter het bureau verdwijnen maar met zijn ‘poten in de klei’. Hij heeft eens een klus waar
ze de tekening zo in de prullenbak konden gooien en moesten improviseren, hij vond het fantastisch!
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Jimmy is ontzettend gemotiveerd en slim. Voor IW-Midden ligt daar de uitdaging om Jimmy te
voorzien van opdrachten waar hij zijn ei in kwijt kan. Jimmy gaat op alle vlakken veel sneller dan zijn
(jongere) klasgenoten. Hij kan goed sparren met de praktijkinstructeurs over de opdrachten die hij wil
en kan doen. Een groot voordeel is dat IW-Midden in de breedte op kan leiden en dat de leerlingen
alles meekrijgen van het vak. Wat belangrijk is dat ook het leerbedrijf zich bemoeit met wat de werknemer nodig heeft om te groeien, of dat nou een stuk gereedschap is of een cursus.
Jimmy geeft aan dat de opleiding onderschat wordt, het is echt niet makkelijk! Er wordt steeds meer
gevraagd van de monteurs, de ontwikkelingen gaan razendsnel en de monteurs moeten continu op
de hoogte zijn. Jimmy geeft aan dat de basis van bijvoorbeeld de bèta vakken ontzettend moeilijk is.
Floris: “De mensen worden ouder, niet alleen omdat er betere medicijnen zijn maar vooral omdat
de voorzieningen beter geworden zijn. Sanitair, drinkwater, hygiëne is zoveel verbeterd”. En dat is te
danken aan de installatietechniek.
In het begin liep niet alles even soepel, voor zowel IW-Midden als het MBO was deze hele route
nieuw en er moest nog één en ander uitgezocht worden. De communicatie richting Jimmy kon beter
en daar heeft IW-Midden van geleerd. Uiteindelijk is alles gaan lopen en nu gaat het prima!
Angelique: “Jimmy heeft een pioniersrol in deze gehad”.

Zij-instromer Jimmy Krah:

“Ik krijg weer energie
van mijn werk!”

Floris: “Wat belangrijk is voor IW-Midden en het MBO is zich te
realiseren dat het gaat om de toekomst van deze mensen. Bij
zij-instromers speelt een ander belang dan bij de reguliere leerlingen. Vaak wonen ze op zichzelf en hebben een gezin wat weer
een andere aanpak en manier van communiceren vereist.”

Jimmy geeft aan dat ook bij het MBO zaken soms stroef liepen.
Hij zit in de klas bij veel jongere leerlingen en alles loopt volgens
een vast stramien. Een jongen als Jimmy gaat veel sneller maar
daar was het MBO nog niet flexibel genoeg in. Jimmy kon bijvoorbeeld geen examen doen terwijl hij
wel allang klaar was met de stof. Jimmy doet een driejarige opleiding in één jaar maar daar is het
systeem niet op gebouwd. Hij heeft wat hulp gehad van een leraar en heeft zelf onderzocht hoe hij
de uren die hij moet maken kan verantwoorden door bijvoorbeeld overal foto’s van te maken.
Daarnaast is Jimmy ook nog eens vader geworden van een prachtige dochter, het ouderschap kwam
er ook nog eens bij!
Het grote verschil voor Jimmy in de branche waar hij uit komt en deze branche is dat hij nu weer
energie krijgt van zijn werk in plaats van dat het hem energie kost. Hij heeft gewerkt met GZ
patiënten waaronder ook TBS’ers. Er was altijd spanning en druk en psychisch eiste dat zijn tol. Nu
is het soms hard aanpoten en is hij lichamelijk moe maar de stress die hij in zijn vorige baan ervaarde
heeft hij niet meer. Wat hij in zijn vorige werk heeft geleerd, bijvoorbeeld in de omgang met mensen,
brengt hij in dit werk ook in de praktijk. Zo wist hij goed om te gaan met een agressieve bewoner in
een woonvoorziening en vindt hij het geen probleem om bij psychiatrische patiënten thuis te komen.
Ook als een collega er even doorheen zit weet hij hoe ermee om te gaan. Hij weet precies welke
benadering dat vereist.
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Jimmy eindigt met: “Ik heb misschien wat in moeten leveren qua salaris tijdens de opleiding maar
ik heb er geluk voor teruggekregen!”

Heeft u interesse in een zij-instromer? Neem contact op met Florian Lem, opleidingsadviseur IW
Contract-Onderwijs, f.lem@iwnl.nl
Hieronder een greep uit de cursussen die dit jaar zijn uitgevoerd. Onder de Basis Installatieen elektrotechniek vallen ook de maatwerk opleidingstrajecten voor bijvoorbeeld Metechnica
zij-instromers en Unica.
Cursusnaam
Assessment Elektra en Installatie
Basiscursus Installatietechniek
Basiscursus Elektrotechniek
VCA VOL of Basis cursus
OK-CV (Energie Service Specialist)
De Monteur als Ambassadeur
Cursus Legionella Preventie
Basis Onderhoud Gastoestellen
Bedrijfshulpverlening
NEN 3140 en NEN1010

Aantal cursisten
41
37
57
104
18
8
10
21
19
36

Omd at
op l ei den
w erk t !
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Het ziet er naar uit dat het economisch herstel aanhoudt, al zijn de wereldwijde ontwikkelingen
zo onvoorspelbaar geworden dat dit zeker niet vaststaat. Ik ga ervan uit dat met name de groei
in de bedrijvigheid in de bouw- en de installatiebranche doorzet en dat zowel de aantallen
leerling-werknemers verder zullen toenemen als de omvang van de her- en bijscholing.
Een trend die zich steeds duidelijker aftekent, is de vraag naar hoger opgeleiden, ook in onze
branche. We leiden de leerling-werknemers tot nu toe vooral op de MBO-niveaus 2 en 3 op. Bedrijven krijgen echter steeds meer behoefte aan gediplomeerde niveau 4-leerlingen, omdat die ook
coördinerende taken kunnen uitvoeren. Bovendien is de trend dat de klassieke instroom op niveau 2,
die wij als opleidingsbedrijf laten doorstromen naar niveau 3, opdroogt. Dat is het algemene beeld
in de MBO-instroom die opschuift naar de niveaus 3 en 4. Daarvoor in de plaats komen nu steeds
meer startende instromers op niveau 4, bijvoorbeeld met een HAVO-diploma of een diploma van
VMBO-theoretische leerweg op zak. Zij zullen van ons een nieuw ontwikkelde opleiding aangeboden krijgen Wij voeren in 2018 een pilot uit voor deze doelgroep, in Amersfoort, binnen de 3-jarige
BBL. De niveau 3 opleiding is al geconcentreerd in Amersfoort omdat we daar de meest moderne
uitgeruste werkplaats hebben, compleet met tablets.
Een andere blijvende trend is die naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook als technisch opleidingsbedrijf hebben we een bredere maatschappelijke opdracht, want door middel van
opleiden kun je mensen de kans geven op werk en op het opbouwen van een zinvol bestaan. In 2018
voeren wij in Overvecht, Utrecht, een project samen met de Woningbouwvereniging, het ROC en de
Gemeente Utrecht, waarbij 10 leerling-werknemers of zij-instromers uit de wijk Overvecht worden
ingezet bij de renovatie van woningen in de wijk. Als opleidingsbedrijf hebben we verder ook een rol
bij de herintreding van werklozen en bij de begeleiding en opleiding ‘van werk naar werk’.
In 2018 is het sectorplan afgelopen en zijn er geen subsidies beschikbaar voor deze doelgroepen.
Een specifieke groep daarbinnen zijn de vluchtelingen met verblijfsvergunning, op zoek naar werk
en (bij-)scholing. Voor deze groepen kan scholing en een werk- of stageplek in onze
branche perspectief bieden.
We blijven in 2018 en 2019 op kleine schaal deze groep bedienen door als
IW-Midden zelf te investeren vanuit het positief bedrijfsresultaat dat in
2017 behaald is.
Als laatste vooruitblik noem ik de uitbreiding van de werkplaats
in Amersfoort waarbij we een praktijkruimte voor warmtepompen gaan inrichten en de plannen die er zijn om in
Utrecht de huisvesting te optimaliseren.
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De Raad van Toezicht kijkt met een gevoel van tevredenheid terug op 2017. IW-Midden is volop in
beweging en in die dynamiek vervult de Raad van Toezicht haar rol.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn gebaseerd op de uitgangspunten van good governance, vastgelegd in de statuten van de stichting en nader uitgewerkt in
het in 2017 vastgestelde toezichtskader en het toetsingskader. Onze visie op toezicht is gebaseerd op
wederzijds vertrouwen en waardering voor ieders rol. De toegevoegde waarde komt tot uiting in de
rol als klankbord voor de Raad van Bestuur inzake strategische issues. De Raad van Toezicht wordt
op basis van beknopte documenten geïnformeerd over de relevante zaken in de organisatie.
We zoeken echter ook de directe verbinding met stakeholders van IW-Midden. Concreet betekent
dit dat we het contact met medewerkers en participanten zoeken opdat we door persoonlijke gesprekken informatie verzamelen over het functioneren van de organisatie. Zo hebben we in 2017
allen een dag meegelopen met een van de praktijkbegeleiders en zijn verschillende medewerkers
van de organisatie aangeschoven in de vergadering van de RvT om met ons van gedachten te
wisselen over koers en voortgang van het bedrijf.
Waar we niet in geslaagd zijn is om een bestendige uitwisseling te realiseren met de participanten.
Begrijpelijk wanneer we, in het licht van het tekort aan goed opgeleide instroom, de werkdruk op de
afzonderlijke bedrijven zien maar tevens ook jammer gezien het feit dat het gaat om de strategische
koers van het opleidingsinstituut van de branche zelf – iets wat in het verlengde zou moeten liggen
van deze zelfde werkdruk. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om een bijeenkomst te organiseren en een diversiteit aan ideeën is de revue gepasseerd maar een aansprekende formule is nog
niet gevonden. Alle suggesties daarvoor zijn welkom.
De Raad van Toezicht bestaat uit een drietal leden, te weten Anna Bakker (voorzitter), John van den
Dungen (penningmeester) en Arjen Binkhorst (secretaris). In 2017 zijn er een 5-tal overleggen geweest
met de Bestuurder. Alle toezichthouders waren bij alle overleggen aanwezig. In december is door de
voorzitter en de secretaris het jaargesprek met de bestuurder gevoerd. Daarin is grote waardering
voor het functioneren van de bestuurder uitgesproken. De jaarrekening 2016 is in mei besproken en
goedgekeurd.
Daarnaast is er een overleg met het bestuur en RvT van IW-NL geweest. Een breed scala van onderwerpen zoals de algemene strategie en toekomst, samenstelling en effectiviteit van het Bestuur en de
voortgangsinformatie zijn besproken. We zijn blij met de gezamenlijke inspanning van alle IW’s om
tot onderlinge afstemming te komen waarbij professionaliteit de norm is. Het is goed om te zien dat
(de bestuurder van ) IW-Midden binnen IW-NL van toegevoegde waarde is en dat de
koersbepaling overeen komt. In dit jaarbericht zult u er meer over kunnen lezen.
Tot slot spreken we onze waardering uit voor het vele werk wat door medewerkers
en bestuurder van IW-Midden wordt verzet om als opleidingsbedrijf voor de
branche een belangrijke schakel te zijn in de toenemende vraag naar
kwalitatief goed opgeleid personeel.
Door Anna Bakker, RvT
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Activa
2017		2016
Vaste activa				
Materiele vaste activa
1.571.958		
1.555.571
Financiële vaste activa
742.223 		
90.000
Som der vaste activa		

2.314.181 		

1.645.571

Vlottende activa				
Vorderingen
801.236 		
787.796
Liquide middelen
2.144.351 		
2.849.876
Som der vlottende activa		

2.945.587 		

3.637.672

Som van de activa		

5.259.768 		

5.283.243

Passiva				
Stichtingsreserve
3.956.403 		
3.899.739
Langlopende schulden
694.206 		
776.555
Kortlopende schulden
609.159 		
606.949
Som van de passiva		

5.259.768 		

5.283.243

*Cijfers 2017 zijn goedgekeurd door de accountant.
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Activa
2017		2016
Vaste activa				
Toelichting - Materiele vaste activa				
Gebouwen en terreinen
1.281.832 		
1.315.137
Verbouwingskosten
192.977 		
115.231
Inventaris
65.298 		
99.649
Vervoermiddelen
31.851 		
25.554
		
1.571.958 		 1.555.571
				
Toelichting - Financiële vaste activa				
Overige effecten
652.223 		
Overige vorderingen
90.000 		
90.000
		
742.223 		
90.000
				
Vlottende activa				
Toelichting - Vorderingen				
Debiteuren
736.663 		
608.172
Belastingen en premies sociale verzekeringen
10.913 		
22.904
Overige vorderingen en overlopende
activa
53.660 		
156.720
		
801.236 		
787.796
				
Toelichting - Liquide middelen				
Liquide middelen
2.144.351 		
2.849.876
		
2.144.351 		 2.849.876
				
Passiva				
Toelichting - Stichtingsreserve				
Stichtingsreserve
3.956.403 		 3.899.739
		 3.956.403 		 3.899.739
				
Toelichting - Langlopende schulden				
Financieringen
694.206 		
776.555
		
694.206 		
776.555
				
Toelichting - Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen
40.020 		
40.020
Crediteuren
117.116 		
57.838
Belastingen en premies sociale verzekeringen
104.877 		
93.729
Overige schulden en overlopende passiva
347.146 		
415.362
		
609.159 		
606.949
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2017*		2016
5.670.172 		
5.058.944
-3.685.270 		
-3.422.112

Netto omzet
Directe personeelskoste
Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
-16.103 			
				
Bruto winst		
1.968.799 		 1.636.832
				
Indirecte personeelskosten
1.276.945 		
1.005.598
Afschrijvingen vaste activa
93.476 		
95.794
Huisvestingskosten
151.167 		
113.721
Verkoopkosten
52.458 		
55.005
Kantoorkosten
96.747 			
Automatiseringskosten
70.289 		
108.001
Algemene kosten
151.601 		
90.463
Diverse baten
-1.433 		
-24.708
				
Som der bedrijfslasten		
1.891.250 		 1.443.874
Bedrijfsresultaat 		

77.549 		

192.958

Financiële baten en lasten		

-20.885 		

-17.598

Resultaat uit bedrijfsoefening vóór belastingen		

56.664 		

175.360

Belastingen 		

- 		

-160.000

Netto resultaat na belastingen		

56.664 		

15.360

*Cijfers 2017 zijn goedgekeurd door de accountant.
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www.iwnederland.nl

IW-Midden
Hardwareweg 15
3821 BL Amersfoort

Tel: 030 26 42 030
E-mail: infomidden@iwnl.nl

