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De vraag naar leerling-medewerkers en zij-instromers is ongekend groot. Door de 
vergrijzing binnen de branche en de komende energietransitie zal deze vraag alleen 
maar toenemen de komende jaren.

IW Noord-Holland (IWNH) is er ook in 2017 in geslaagd een record aantal van 327 nieuwe

toekomstige vakmensen te werven en op te leiden. De vraag naar vakmensen is zo groot, dat  

naast de schoolverlaters ook andere doelgroepen zijn geworven zoals zij-instromers, meisjes  

en statushouders. 

Grotere diversiteit in het leerlingenaanbod  
en de wereld in beweging!

RONALD OLIJ

Directeur

MARTIJN DEKKER

Voorzitter bestuur
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Deze nieuwe doelgroepen voor de branche zijn ontzettend gemotiveerd en zij pakken deze 2e kans 

met beide handen aan. De keerzijde van de stijging van de gemiddelde leeftijd van de leerling-

medewerkers was dat steeds meer uitleentarieven niet meer kostendekkend waren. We hebben 

besloten een aanpassing in de tarieven door te voeren per 1 september 2017. 

In 2017 heeft IWNH een nieuw ICT-systeem geïmplementeerd waardoor de digitale dienstverlening 

voor leerling-medewerkers en bedrijven aanzienlijk is verbeterd. 

De bedrijven weten IW Contract Onderwijs steeds vaker te vinden voor bijscholing van de eigen 

vakmensen (een leven lang leren). Er worden bv. mooie modulen aangeboden voor wamtepomp- 

trainingen. Daarnaast kan bij IW de komende persoonscertificering m.b.t. de koolmonoxide-

wetgeving worden behaald.

De werkgeversrisico’s van open sollicitanten (zij-instromers) bij de bedrijven, kunnen door IW 

WorkForce tijdelijk worden overgenomen. Deze flexpool van IW zal komende tijd worden uitge-

breid.

Het is onze ambitie om een kwaliteitsniveau te realiseren dat boven het gemiddelde van de markt 

ligt. Belangrijke kwaliteits- en professionaliteitscriteria zijn: laag ziekteverzuim, doelmatig opleiden 

afgestemd op de behoefte van technische installatiebedrijven, lage uitval van leerlingen, voldoen 

aan alle kwaliteitseisen van NEN4400, VCU en de tevredenheid van onze (leerling)medewerkers.  

IWNH wil onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden en meerwaarde toevoegen in de regio. 

We hebben daartoe een goede samenwerking met vmbo- en mbo-instellingen in Noord-Holland. 

We kunnen deze uitdagingen alleen in gezamenlijkheid het hoofd bieden, samen met de 

onderwijsinstellingen en met de bedrijven met als resultaat: voldoende aantallen goed opgeleide 

en gemotiveerde leerlingen tegen zo laag mogelijke kosten.

De medewerkers van IWNH zullen alles in het werk stellen om ook komende jaren vele nieuwe 

vakmensen naar uw bedrijven te begeleiden en uw vakmensen bij te scholen.
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Organisatiestructuur



InstallatieWerk Noord-Holland
Contract-Onderwijs b.v.

R. Olij (Directeur)

Stichting InstallatieWerk Noord-Holland
M. Dekker (Voorzitter)

H. van Vuuren
R. van Heusden

C. NanRaad van Advies
J. Hirdes (Voorzitter)

E. Dell
O. Brode

T. van Baar
P. Rijkhoff

PJ. Duineveld
F. Zegwaart

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk 
Noord-Holland b.v.

R. Olij (Directeur)

InstallatieWerk Noord-Holland Holding b.v.
DIRECTIE

M. Dekker (Voorzitter)
H. van Vuuren

R. van Heusden
C. Nan

InstallatieWerk Noord-Holland
Detacheringen b.v.
R. Olij (Directeur)
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IWNH kent naast het bestuur een raad van advies, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen 

binnen het aandachtsgebied van IW.

Juridische structuur
Organigram IW Noord-Holland per 31-12-2017

Contract Onderwijs is onderdeel van IW en dé bij- en nascholingsorganisatie voor installatietechnische bedrijven. 

Uitgangspunt is het aanbieden van een up-to-date en kwalitatief goed cursusaanbod tegen een redelijke prijs.  

Voor medewerkers van bedrijven is er een breed pakket aan actuele opleidingen en cursussen.

Organigram IW Contract Onderwijs Noord-Holland

IW Contract Onderwijs Noord-Holland

Ronald Olij
Directeur

Janna Donker
Planning & organisatie

Martine Hamstra
Opleidingsadviseur

Uitvoeringslocatie
Hoofddorp

Uitvoeringslocatie
Beverwijk

Uitvoeringslocatie
Heerhugowaard

Uitvoeringslocatie
Hoorn

Uitvoeringslocatie
Den Helder

Uitvoeringslocatie
Amsterdam

Uitvoeringslocatie
Zaandam

Uitvoeringslocatie
Edam
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Organigram 2018
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Noord
Districtmanager

Leerlingbegeleiders
Administratie
Instructeurs

Stichting

Bestuur

Opleidingsbedrijf

Directeur

Staf

Midden
Districtmanager

Leerlingbegeleiders
Administratie
Instructeurs

Zuid
Districtmanager

Leerlingbegeleiders
Administratie
Instructeurs
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• Financiële administratie

• KAM

• Marketing

• HR/Salarissen

• Leerlingadministratie

Kengetallen 2017
• Dit jaar hebben we 6 vaste medewerkers mogen verwelkomen. Ook hebben we afscheid moeten nemen van  

 4 zeer gewaardeerde collega’s die geruime tijd werkzaam zijn geweest voor IW. 

• Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van 55 vaste medewerkers. De groep bestaat voor 45% uit vrouwen.  

 Het percentage parttimers binnen onze organisatie bedraagt 56%. 

• Over 2017 komt de gemiddelde duur van het aantal gewerkte jaren op 10.7 per medewerker. 

• De gemiddelde leeftijd van een medewerker was 49 jaar. Onderstaande grafiek geeft een goed beeld  

 van de mobiliteit, sekse, omvang dienstverband en leeftijdsverhoudingen.

Kengetallen 2017 
• Dit jaar hebben we 6 vaste medewerkers mogen verwelkomen. Ook hebben we afscheid 

moeten nemen van 3 zeer gewaardeerde collega’s die geruime tijd werkzaam zijn 
geweest voor IW.  

• Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van 55 vaste medewerkers. De groep bestaat voor 
45% uit vrouwen. Het percentage parttimers binnen onze organisatie bedraagt 56%.  

• Over 2017 komt de gemiddelde duur van het aantal gewerkte jaren op 10.7 per 
medewerker.  

• De gemiddelde leeftijd van een medewerker was 49 jaar. Onderstaande grafiek geeft 
een goed beeld van de mobiliteit, sekse, omvang dienstverband en 
leeftijdsverhoudingen. 

 

  

0 10 20 30 40 50 60

medewerkers

parttime

< 40 jaar

40 jaar - 49 jaar

50 jaar - 59 jaar

> 60 jaar

vaste medewerkers IW 2017

man vrouw uit dienst nieuw in dienst in dienst
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Doelstellingen 
2018
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Om richting te geven aan de weg die we de komende jaren met vertrouwen willen inslaan, heeft 

IWNH een missie, visie en strategie geformuleerd. IWNH wil een organisatie zijn die voldoet aan de 

vraag van de participanten, de behoeften van de leerling-medewerkers en waar het prettig werken is 

voor haar medewerkers in een cultuur van ‘afspraak is afspraak’. 

Missie
De missie van IW is het voorzien in de behoefte aan voldoende en gekwalificeerd personeel met het 

juiste vakmanschap voor de elektrotechniek en installatietechniek in Nederland tegen zo laag moge-

lijke kosten.

Visie
De visie van IW is de beste opleider voor de technische installatiebranche te willen zijn  

en te groeien naar een belangrijk aandeel in het opleiden van leerlingen en leerling-werknemers.  

Als opleider voor de technische installatiebranche wil IW aan veranderprocessen en  

vernieuwingen aantoonbaar bijdragen door een telkens actueel aanbod van opleidingen en  

cursussen, alsook van diensten op het gebied van een leven lang leren.

Strategie
In de strategie van IWNH maakt het opleidingsbedrijf onderdeel uit van een landelijk dekkend  

netwerk, dat, in de vorm van partnerschap, op eenduidige wijze samenwerkt met stakeholders  

zoals bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. In deze aanpak staan  

de (aankomende) werknemers centraal. 

IW Noord-Holland heeft de volgende doelstellingen:
1. Toename van het aantal bbl’ers tot gemiddeld 850 per jaar (jaarlijkse instroom >300).

2. Het beperken van het aantal ongevallen n.a.v. de risico-inventarisatie.

3. Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en begeleiding:

  - De praktijkopleiding niveau 3 bij IW verbeteren;
  - Verbeteren van de werkplekbezoeken;
  - Investeren in meer vakinhoudelijke kennis (specialisme) van instructeurs.
4. Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met de roc’s om de bbl-4 te kunnen 

 behouden en de opleiding “leidinggevend monteur N4” te herintroduceren.

5. Het optimaliseren van de interne organisatie (centraliseren van de administraties).

6. Werken aan een financieel gezonde buffer.

7. Verbeteren van kwaliteit bij Contract Onderwijs en het vergroten van de omzet met 80%.

8. Groei van het aantal medewerkers in WorkForce tot 100 in 2019.

9. Het opzetten van een erkend centrum voor Proeven van bekwaamheid voor  

 de wettelijk te behalen CO-persoonscertificeringen.

10.  Het opzetten van een opleidingscentrum voor klimaat- en 

 koudetechniek met examenfaciliteiten uiterlijk in 2019.

 

MVO-speerpunten 2018
1. Less paper (het gebruik van papier met 80% verminderen;

2. Op elke locatie van IWNH (kantoor en werkplaats) 

 100% scheiden van afval (papier, PVC, kunststof).



IW in de media
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Hierbij is ze een dagje gevolgd 

tijdens haar werk om een goed 

beeld van haar dagelijkse werk-

zaamheden te krijgen. Zowel haar 

leerbedrijf als de opleidingswerk-

plaats in Heerhugowaard zijn 

hierbij mooi in beeld gebracht, 

waarbij haar instructeur Michael 

van den Ordel een goede  

toe lichting op het werk kon geven. 

Het tv-item laat de sterke punten  

van de opleiding zien en tevens  

komt naar voren dat er in onze  

branche meer dan voldoende  

werk potentieel is.

Hele uitzending terugkijken kan 

via: https://www.npostart.nl/

stand-van-nederland/14-03-2018/

POW_03749567 

IW-er Meryl Hengeveld stond afgelopen 14 maart in de spotlight  

tijdens dit NPO tv-programma over de huidige stand van zaken op  

de arbeidsmarkt. 

IW-er Meryl 
Hengeveld in 
de spotlight 
bij ‘Stand van 
Nederland’
Aflevering Arbeidsjacht 
(14 maart 2018) 

Positieve aandacht in de media draagt bij aan een 

aantrekkelijker beeld over werken in de techniek. Met 

deze publicaties willen we vooroordelen wegnemen en 

laten zien hoe leuk het is om te werken in de elektro- en 

installatietechniek. 

Het afgelopen jaar hebben we zowel regionaal (in Noord-Holland) 

als landelijk IW gepusht bij diverse media. 
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(23 maart 2018)

(25 februari 2018)

In de Volkskrant van 23 maart is een 

interview gepubliceerd met IW-er Lindsay 

Bos. Zij geeft hierin aan waarom zij 

werkzaam is in de techniek en hoe ze haar 

toekomst ziet. Het interview is terug te 

vinden op de Volkskrant online: 

https://bit.ly/2F9MS3K  

Daarnaast werd 

Mahmoud n.a.v. dit item 

op 18 april uitgenodigd 

voor een informele 

bijeenkomst in het Cats-

huis in Den Haag met 

onze Minister President, 

Mark Rutte. 

Mooi item over IW-er Mahmoud Kallal in het 

AD van begin dit jaar. Lees het hele artikel op: 

https://www.ad.nl/binnenland/deze-syri-

sche-vluchtelingen-zijn-helemaal-ingebur-

gerd~a2bfa28a/

In de media steeds meer 
aandacht voor meer 
‘vrouwen in de techniek’

Algemeen Dagblad

https://www.facebook.com/pg/IWNederland/posts/
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Duurzaamheid 
binnen het 
opleidingsbedrijf
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Duurzaamheid is een onderwerp waar je vandaag de dag niet meer onderuit kan. Er zijn vele 

ontwikkelingen en ook IW Noord-Holland past zijn lesmethodes continue hierop aan. 

In 2017 zijn er binnen IW diverse projecten gestart om zich klaar te maken voor deze duurzame 

toekomst. Het les geven en bewust maken van duurzaamheid is een punt die hoog op de agenda 

staat. Een ontwikkeling is dat IW gestart is met een landelijk traject in samenwerking met o.a. Uneto-

VNI voor duurzaamheidscentra. Het resultaat hiervan is dat er in het najaar van 2018 een project zal 

plaatsvinden om duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij zowel leerling als de leerwerk-

bedrijven. Dit project houdt onder meer in dat er meerdere warmtepomp installaties geplaatst gaan 

worden zodat zowel de leerling als huidige installateur hier op getraind kan worden. De energie die 

hieruit vrij komt zal zoveel mogelijk gebruikt worden om het pand te voorzien van warmte of koeling. 

Verder zal er op een aantal locaties zonnepanelen geplaatst worden. Dit gebeurt in samenwerking 

met het roc of op lokaal initiatief. Op deze manier kan er getraind worden op het aanleggen en de 

werking van zonnepanelen. 

Met deze aanpassingen is het ook meteen mogelijk om onze werkplaatsen energie neutraal te 

maken. We zijn er trots op om in samenwerking met diverse partners dit op te zetten en kijken ook uit 

naar het moment dat is in werking gaat. 

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden voor training in o.a. warmtepompenen kunt u 

contact met ons opnemen en we helpen u dan graag verder.
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Ondernemingsraad
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In 2017 heeft achtmaal een Overlegvergadering plaatsgevonden tussen de directie en de OR. 

De belangrijkste onderwerpen waarover de OR gebruik gemaakt heeft van het adviesrecht of 

instemmingsrecht:

• Arbo-zaken;

• Overgang naar nieuwe ICT-systeem;

• Diverse aanpassingen in de organisatie en personele formatie.

• Cultuurverandering van topdown naar bottom-up;

• Opleidingsplan;

• Aanwijzen van preventiemedewerkers;

• Klokkenluidersregeling;

• Werkkostenregeling.

OR en directie geven samen invulling aan beleidswijzigingen waarop de wet op de ondernemings-

raden van toepassing is. Het jaar 2017 stond in het teken van een nieuwe stijl van medezeggenschap 

waarbij topdown en bottom-up samen gaan.  

In 2017 waren de volgende collega’s lid van de OR:

Sander van Biljouw (Voorzitter); Otto Bakker; Jacco op den Kelder; Sonja Wollrabe, Jolanda Rood, 

Erik Vellema en Egbert van der Weide. Daarbij waren nog 2 leerling-medewerkers lid van de OR. 

Het secretariaat wordt uitgevoerd door Stephanie Brand (leerlingenadministratie).

Gezien de grootte van de organisatie en het feit dat het praktisch moeilijk is om elkaar regelmatig te 

spreken, vindt de OR het van belang om de communicatie met de achterban goed vorm te geven via 

nieuwsbrieven.

In oktober 2018 worden er verkiezingen gehouden voor de ondernemingsraad.
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Bijzonder verhaal leerling

Eén en al passie
Wahid Rezaië, een 24-jarige uit Afghanistan 

afkomstige jongeman is elke dag bezig om zijn 

passie te volgen bij IW Noord-Holland.

Sinds mei vorig jaar volgt Wahid de bbl opleiding installatietechniek niveau 2 bij  

IW Noord Holland en het roc van Amsterdam. 

Dit doet hij met zo ontzettend veel overtuiging dat zijn omgeving blij van hem wordt. Blij door z’n 

enthousiasme, blij door zijn inzet en blij door de kwaliteit van zijn werk. Vanaf het begin dat hij bij IW 

aan het werk is doet hij dat bij het leerbedrijf P.C. van der Horst uit Uitgeest.

Wahid is opgegroeid in Afghanistan vlakbij de grens met Iran. Van z’n 7e tot z’n 14e zat hij dan ook 

op school in het buurland Iran. Dit was daar beter, aldus Wahid. Buiten schooltijd keek Wahid rond 

en hielp waar hij kon bij z’n vader die een groot aannemersbedrijf had. Vanwege de nodige onrust 

aldaar is Wahid gevlucht naar Europa.
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Hij is bij diverse asielzoekercentra geweest, eerst in Nederland voor een paar maanden, toen hij 18 

werd naar een ander AZC, vervolgens naar Engeland, Frankrijk, België maar nergens goed terecht 

gekomen. Daarna weer terug in Nederland gekomen. Via allerlei loketten uitgekomen bij de entree 

opleiding in Amsterdam. Wahid wilde graag studeren maar dit is lastig in een vreemd land. Ook 

werk vinden bleek erg moeilijk, 20 sollicitatiebrieven verstuurd zonder succes. Met de gemeente er 

achter gekomen dat de bbl-route voor hem een veel geschiktere keuze zou zijn. 

Wahid werd voorgesteld aan leerlingbegeleider Cees van Bergen. Een week later belde Cees hem 

op met de melding dat hij een leerbedrijf had gevonden. Wahid kon z’n geluk niet op! Echt? Kon hij 

nu aan het werk? Waar en wat dan? In Uitgeest? Daar had Wahid nog nooit van gehoord. Wat een 

vreemde plaats en ook ver van Amsterdam. Nu werd het toch spannend en serieus, gelukkig kon 

Cees hem helpen met uitleg over het bedrijf, dat de locatie van de vestiging minder van belang is 

maar meer de bouwlocaties en Cees kon hem helpen met de sollicitatie.

Vlak voor de sollicitaties was Wahid nog druk bezig met z’n inburgering en Nederlands aan het 

afronden. Hij hoorde dat een rijbewijs zinvol was als hij begon te werken. Binnen twee maanden had 

hij dit ook voor elkaar. Toen VCA diploma er achteraan… Wahid verteld breed lachend dat z’n hoofd 

toen wel even aan het tollen was maar wel gelukt!

Dit project wordt door hem geïnstalleerd samen met een ervaren monteur als Gerard. Wat een fijne 

collega is dat. Als hij een vraag heeft helpen ze hem altijd. Een korte uitleg is in de meeste gevallen 

voor Wahid voldoende.

Meerdere collega’s geven aan dat Wahid een topper is. Vanaf het eerste moment werkt hij goed.

Een keer uitleggen is voldoende, tekening lezen gaat uitstekend. Soms even controleren maar na een 

paar maanden werkt hij helemaal zelfstandig. Hij is gedisciplineerd, altijd op tijd, netjes en beleefd.

Wat er ook gevraagd wordt, het is één en al lofzang.

De glimlach van oor tot oor en de voldoening en tevre-

denheid die Wahid uitstraalt is echt super. Hij geeft aan 

hoe super hij ’t vindt dat de badkamers die hij een half 

jaar geleden gemaakt heeft, nu gebruikt worden door 

tevreden bewoners. Dit maakt hem écht trots. Vol nieuws-

gierigheid luistert hij ook naar Gerard die hem ook de 

andere installaties uitlegt als daar tijd voor is.  

De centrale voorzieningen, de opwekking en alles wat 

daar bij komt kijken. Zo leuk om te ontdekken hoe het 

allemaal werkt. Supergaaf en interessant!

Wahid is leergierig en enthousiast en wil zeker zijn  

diploma halen en doorleren en ooit, ooit is zijn droom 

om toch zijn eigen loodgieters bedrijf te hebben.
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Bijzonder verhaal bedrijf  

Schouten Techniek 
Toekomstbestendig bouwen 
Met Schouten Techniek – gevestigd te Zwaag in Noord-Holland - wordt al  

aanzienlijke tijd naar tevredenheid samengewerkt.
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Op dit moment hebben we een 33 tal leerlingen bij dit leerbedrijf lopen die hier hun praktijk-

ervaring opdoen. Bij tal van interessante projecten in de regio doen deze leerlingen ervaring 

op en leren ze het vak. 

Hof van Egmond te Haarlem

Een project dat goed past bij de wijze waarop Schouten Techniek werkt, is het project met individuele 

warmtepompen (gasloos) in het Hof van Egmond* te Haarlem. IW-ers Tijmen Welling en Jos de Vries 

werken momenteel aan dit project.  Leuk detail; hoofdmonteur Pieter Oud - zelf ook opgeleid door 

IW (destijds ROI) - is nu de vaste begeleider van leerling Jos de Vries. Een zij-instromer die voorheen 

werkzaam was in het witgoed en de detailhandel en vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en 

daarnaast grote vraag naar technisch personeel, ingestroomd is in de installatietechniek.

Wat houdt dit project in? 

Het complex Hof van Egmond is gelegen in de wijk Slachthuisbuurt in Haarlem en telt 154 sociale 

huurwoningen. Het complex heeft sinds 2009 de gemeentelijke monumenten status. De woningen 

zijn gebouwd in de jaren 1924 -1928. Door te funderen op een uitdrogende veenlaag (dus geen 

paalfundering) is in 1991 al geconstateerd dat de aanwezige verzakkingen zo structureel zijn dat een 

grote ingreep onvermijdelijk is. De voorkeur viel op de aanpak gebaseerd op een zogenoemd ‘hoog 

niveau monumentenrenovatie’ met behoud van de monumentaal waardige gevels.

Energie neutraal bouwen

Achter de gevels van 154 monumentale woningen uit de jaren 20 bouwt PRE Wonen momenteel 162 

nieuwe, grotere energie neutrale woningen. Dit past goed in de visie van de overheid die wil dat de 

gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal en aardgasvrij is.

Het energieverbruik zal o.a. worden beperkt door: 

• Individuele elektrische warmtepomp met bodembron

• PV-panelen

• Vloerverwarming

• Verhogen van de luchtdichtheid

• Volledige isolatie van gevels en daken

• Ramen met HR++ beglazing 

• De woningen gaan van energielabel E naar A++. 

 Energiezuiniger kan niet.

Voor ons een mooi en sprekend praktijkvoorbeeld van hoe 

innovatie kan bijdragen aan de toekomst. 

* De aannemer betreft bouwbedrijf Van Lith en de  

opdrachtgever is woningstichting PRE Wonen. 
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Overzicht  
BBL Leerlingen



Overzicht bbl Leerlingen 

(leerlingen in Loondienst met Leerwerkplek)

  Omschrijving Noord Midden Zuid Totalen 

  Bij Aanvang 300 201 232 733 

  Nieuw in dienst 147 84 96 327 

  Uitstroom met diploma -69 -47 -69 -185 

  Voortijdige uitstroom -40 -35 -33 -108 

  Einde Boekjaar 338 203 226 767 

Uit bovenstaande tabel is te zien dat het aantal bbl-leerlingen in 2017 is toegenomen van  

733 naar 767.

  Verhouding per Vakgebied Noord Midden Zuid Totalen %

  bbl Installatietechniek 163 107 142 412 53,72%

  bbl Elektrotechniek 175 96 84 355 46,28%

  Totaal 338 203 226 767 

Het aantal leerlingen-medewerkers in een opleiding Installatietechniek is groter dan het aantal voor 

de elektrotechniek waarbij sprake is van een prima verdeling.
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Opleidingen

De instructeurs en leerlingbegeleiders van IWNH zetten zich samen in om voldoende jongeren te 

enthousiasmeren voor techniek en de doorstroom naar niveau 3-4 te vergroten. In onderstaande 

tabellen worden de aantallen per opleiding en de resultaten gepresenteerd. 

  Opleiding elektrotechniek Niveau Aantal Diploma In opleiding

  Arbeids. Gekwalificeerd assist. 1 1 1 0

  Monteur elektrotechnische installaties 2 139 3 111

  Monteur laagspanningsdistributie 2 11 0 11

  Installeren - Monteur elektrotechnische installaties 2 88 50 25

  Elektr.Techn.Ind.Prod. & Sys. Monteur 2 2 0 0

  Infratechniek - Monteur data/elektra 2 2 2 0

  Infratechniek - Eerste monteur data/elektra 3 3 1 2

  Elektr.Techn.Ind.Install. & Sys. Monteur 3 9 0 8

  Elektr.Techn.Ind.Install. & Sys. Monteur Versneld 3 12 0 7

  Eerste monteur elektrotechnische installaties 3 95 24 59

  Eerste monteur elektrotechnische installaties Versneld 3 14 3 8

  Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en util. 3 19 0 14

  Eerste mont elektro. instal.l woning en util - Versneld 3 69 0 60

  1e mont. Laagspanning distibutie. 3 1 0 1

  Elektr.Techn.Ind.Prod. & Sys. Eerste monteur 3 5 0 3

  Elektr.Techn.Ind.Prod. & Sys. Eerste monteur Versneld 3 3 0 2

  Installeren - Leidinggevend mont.Elektrotechn.Installaties 4 1 0 0

  Service app.en install. - Servicetechnicus elektrotechniek 4 15 3 12

  Technicus elektrotechnische industriële installaties en syst. 4 2 0 2

  Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit 4 5 0 4

  Technicus engineering 4 1 0 1

  Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrument 4 5 0 4

  Totalen opleiding elektrotechniek  502 87 334
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Niveau van de opleidingen:

De technische installatiebedrijven hebben behoefte aan meer  werknemers op niveau 3-4. IWNH  

stimuleert haar leerling-medewerkers om door te leren naar een hoger niveau. In onderstaande  

tabel is zichtbaar dat er een goede doorstroming is naar niveau 3 en dat de doorstroom naar  

niveau 4 nog achter blijft. De doorstroming naar niveau 4 moet beter.

  Niveau van de opleidingen Elektro % Installatie %

  Niveau 1 1 0,20% 14 2,11%

  Niveau 2 239 47,61% 301 45,47%

  Niveau 3 233 46,41% 296 44,71%

  Niveau 4 29 5,78% 51 7,70%

 502  662

  Opleiding Installatietechniek Niveau Aantal Diploma In opleiding

  Assistent installatie- en constructietechniek 1 14 5 8

  Installeren - Monteur werktuigkundige installaties 2 95 48 35

  Monteur werktuigkundige installaties 2 130 4 110

  Dakdekker metaal 2 5 1 4

  Mont. Metalen dak en gevels 2 1 0 1

  Monteur service en onderhoud installaties en systemen 2 3 0 2

  Monteur koude- en klimaatsystemen 2 2 0 1

  Service app.en install. - Onderhoudsmonteur installatietechn. 2 2 0 2

  Onderhoudsmont. Install.Techn. 2 1 1 0

  Werkt. install. (montage). 2 60 0 24

  Eerste Monteur woning 3 34 3 23

  Eerste Monteur woning - Versneld 3 86 0 71

  Eerste Monteur utiliteit 3 1 0 1

  Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installa. 3 14 0 14

  Eerste monteur werktuigkundige installaties 3 113 38 67

  Eerste monteur werktuigkundige installaties Versneld 3 21 1 17

  Allround dakdekker metaal 3 3 2 1

  Installeren - Eerste monteur dak 3 1 0 1

  Service app.en install. - Servicemonteur installatietechniek 3 14 7 5

  Installeren - Leidinggevend mont.Werktuigk.Installaties 4 11 3 7

  Middenkader engineering - Technicus 4 2 0 2

  Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties 4 2 0 2

  Werkvoorbereider installatie 4 33 9 20

  Service app.en install. - Servicetechnicus installatietechn. 4 1 0 1

  Technisch Leidinggevende 4 1 0 1

  Totalen opleiding installatietechniek  650 122 420
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Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de gehele organisatie komt dit jaar uit op een  

percentage van 4%. De vaste medewerkers kwamen uit op een gemiddeld ziekteverzuimpercentage 

van 2.75%. Bij deze groep is het ziekteverzuim gedaald ten opzichte van vorig jaar (2016: 3.75%). Het 

ziekteverzuim binnen de groep van leerling-medewerkers valt hoger uit, dit jaar kwamen we uit op een 

gemiddelde van 4.1%. Het langdurig verzuim neemt met de jaren toe. Ook is de vraag naar advies van 

de bedrijfsarts gestegen. Om het ziekteverzuimpercentage te verlagen voeren we een aantal verbeter-

maatregelen door met name gericht op de ziektefrequentie van de leerling-medewerkers.

Ongevallen rapportage
Veilig en Verantwoord werken staat voor IW voorop. In 2017 heeft IW 49 ongeval meldingen ontvan-

gen. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2016. Van de geregistreerde ongevallen hebben er 46 

ongevallen plaatsgevonden bij het leerbedrijf en 3 ongevallen in een werkplaats van IW. Per ongeval 

heeft er een analyse plaatsgevonden naar de toedracht van het ongeval. Waar nodig zijn er verbeter-

punten doorgevoerd met als doel ongevallen in de toekomst zo veel als mogelijk te voorkomen. Ook 

het komende jaar heeft IW als doelstelling het aantal ongevallen verder terug te dringen. Hiervoor zal 

naast aandacht voor omgeving en middelen tevens nog meer gestuurd gaan worden op veilig gedrag 

en veiligheidsbewustzijn.

Bedrijfstevredenheidsonderzoek
Een aantal maanden geleden hebben we alle actieve lidbedrijven gevraagd om deel te nemen aan 

een online tevredenheidsenquête. De respons was 26% wat een representatief beeld geeft.  Op basis 

van de input van de bedrijven zal IW haar dienstverlening verbeteren.

De conclusies:

•  De samenwerking met IW wordt door de bedrijven overwegend als positief ervaren.

•  De praktijkmonitor (het leerlingvolgsysteem van IW) behoeft extra aandacht en is nog te onbekend.

•  Het contact met IW en de begeleiding van de leerling-medewerkers wordt over het algemeen  

als prettig ervaren.

•  De tevredenheid over de praktijkscholing is goed (+ 60%) maar mag verbeterd worden;  

20% is noch tevreden, nog ontevreden, 14% heeft geen mening en 6% is niet tevreden).

•  De bedrijven zijn tevreden (+80%) over de mate waarin leerling-medewerkers zich aan  

de veiligheidsregels houden.

•  Diverse bedrijven gaven aan extra informatie te willen over Contract Onderwijs  

of detacheren via WorkForce.

•  Via de open vragen is gerichte feedback gegeven omtrent  

verbeterpunten zoals betere communicatie over de vorderingen  

van de leerling-medewerkers.

•  Waar we volgens de bedrijven zeker mee door moeten  

gaan is “het werven en goed opleiden en begeleiden  

van vakmensen”.

Ontwikkelingen voor 2018

•  Het arbobeleid zal worden aangescherpt

•  Toetsing van de vernieuwde RI&E

•  Ontwikkelen van nieuw voorlichtingsmateriaal 
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Ontwikkelingen gedurende 2017

Op 1 augustus 2017 zijn de lonen conform cao afspraken met 1,75% verhoogd. In navolging van deze 

cao verhoging en aanpassing van de minimumloonleeftijd op 1 juli 2017, werden de tarieven van de leer-

lingen per 4 september 2017 verhoogd. Daarbij zijn de tarieven van de leerlingen vanaf 20 jaar kosten-

dekkend gemaakt.

Vanuit de belastingdienst is een bedrag van ongeveer €100.000 in het vooruitzicht gesteld voor 

het lage inkomensvoordeel. Deze bate is verantwoord onder de directe loonkosten. Vanaf 2017 wordt de 

bol variant niet of nauwelijks meer toegepast binnen IW.  Als gevolg hiervan zijn er geen stagevergoeding 

bol-leerlingen in de exploitatie over 2017 verantwoord.

Bij het overheadpersoneel zijn 4 medewerkers gedurende 2017 uit dienst gegaan en eveneens 4 werk-

nemers in dienst gekomen. Van de uit dienst getreden medewerkers is er één persoon op 1 januari 2017 

bij WorkForce in dienst getreden. Vanuit WorkForce werd een deel van de loonkosten doorbelast voor 

werkzaamheden ten behoeve van IW.

Hernieuwde afspraken met verhuurders heeft geleid tot lagere huurlasten voor het kantoor en de werk-

plaats in Heerhugowaard. Ook in Beverwijk daalden de huurlasten, doordat in 2016 tijdelijk huur moest 

worden betaald voor aflopende huurverplichtingen van de oude locatie aan de Parallelweg.

In 2017 werd gestart met een infra-opleiding, de werkplaats in Heerhugowaard werd aangepast en 

tevens is ingezet op verbetering van de kwaliteit van de praktijkopleiding. Deze factoren en de toename 

van het leerlingenaantal zorgen voor een kostentoename van de opleidingskosten. Uit de Sectorplan 

gelden heeft IW een bedrag ontvangen van €880.000,  waarvan inmiddels een bedrag van €500.000  

is terugbetaald aan de lidbedrijven die hieraan hebben meegedaan. Van de overige €380.000 is een  

bedrag van €127.000 ten gunste van de exploitatie van IW gekomen. Het restant van de ontvangen  

gelden wordt gereserveerd.  

Tot 2016 had IW een aandeel in het onderhoud van een Techniekbus. De bijdrage bedroeg jaarlijks 

€20.000. Voor het jaar 2017 is de bijdrage als gevolg van gewijzigde afspraken gereduceerd  

tot €10.000. In 2016 en 2017 werd als gevolg van vermoedelijke oninbaarheid van 

debiteurenvorderingen een toevoeging van respectievelijk €35.000 en €21.000 en 

aan de voorziening dubieuze debiteuren noodzakelijk geacht. 

Vanaf 2017 is een nieuw ICT systeem in gebruik genomen. Het systeem is toekomstproof  

gemaakt en voldoet aan de landelijke wensen van IW. Daarbij was vervanging van  

oude computerapparatuur eveneens noodzakelijk. De kosten van ICT  

inclusief de kosten van de salarisverwerking geven hierdoor een 

kostentoename te zien van €107.000.
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   2017 2016

Opbrengsten

Gefactureerde omzet   18.955.089 17.447.095

Voorstel te betalen korting achteraf   -260.559 -99.985

   18.694.530 17.347.110

Kosten

Personeelskosten   16.142.473 14.991.617

Afschrijvingen materiële vaste activa   23.605 30.551

Huisvestingskosten   624.802 659.312

Inventariskosten   33.367 51.769

Opleidingskosten   731.315 822.163

Autokosten   163.842 166.273

Verkoopkosten   125.763 145.231

Algemene kosten   539.588 446.212

Totaal kosten   18.384.755 17.313.128

Bedrijfsresultaat   309.755 33.982

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   15.860 26.722

Rentelasten en soortgelijke kosten   -66.943 -63.820

   -51.083 -37.098

Resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening voor belastingen   258.692 -3.116

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -55.331 3.116

Resultaat na belastingen   203.361 -
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ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

Materiële vaste activa  

Verbouwingen 3.185 4.285

Inventaris 64.460 86.615

Vervoermiddelen 2.930 3.280

 70.575 94.180

Financiële vaste activa  

Ledenrekening Saldo 37.787 47.199

Vorderingen  

Debiteuren 1.980.002 2.351.312

Rekening courant 122.875 162.142

Belastingen en premies  

Sociale verzekeringen 82.644 76.511

Overige vorderingen 838.037 903.890

 3.023.558 3.493.855

Liquide middelen 3.012.943 1.829.350

Balans totaal 6.144.863 5.464.584

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

Eigen vermogen  

Geplaatst kapitaal 18.000 18.000

Overige reserves en 

onverdeelde winst 703.362 500.001

 721.362 518.001

Langlopende schulden  

Achtergestelde leningen 2.422.473 2.379.992

Kortlopende schulden  

Schulden aan leveranciers 192.626 357.464

Rekening courant 22.754 103.379

Belastingen en premies  

Sociale verzekeringen 410.449 374.629

Overige schulden 2.375.199 1.731.119

 3.001.028 2.566.591

Balans totaal 6.144.863 5.464.584

*Cijfers 2017 zijn onder voorbehoud en goedkeuring accountant.
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IW WorkForce 

WorkForce kan terugblikken op een aantal mooie resultaten.

Your future, your WorkForce!

De technische branche heeft mensen nodig vanwege een groot tekort aan goed gekwalificeerd

personeel. De vooruitzichten zijn dat deze tekorten de komende jaren alleen maar verder oplopen. 

De leerling-medewerkers in de bbl zijn bij uitstek de juiste aanvulling voor onze branche. Naast  

deze belangrijke doelgroep zoeken wij het ook in andere en creatieve benaderingen om mensen  

in de techniek te laten stromen.

We are WorkForce!

WorkForce is een flexibele arbeidspool die is opgebouwd uit vak volwassen kandidaten, leerlingen 

die in of uitstromen en zij-instromers. Dit kunnen kandidaten zijn die om diverse redenen nog niet  

bij een bedrijf in dienst kunnen treden. Daarnaast richt WorkForce zich ook op zij-instromers,  

kandidaten met een andere achtergrond die graag in de techniek aan de slag willen.

WorkForce is een groeiende organisatie met gemiddeld 25 gedetacheerde medewerkers in 2017.

Linda Lina is per 1 juli 2018 de drijvende kracht met als doelstelling om WorkForce fors te laten  

groeien.

WorkForce inventariseert samen met de kandidaat welke mogelijkheden en interesses er zijn. Daarna

wordt er een plan van aanpak gemaakt om een baan in de techniek te realiseren. Door het uitvoeren

van een test en een beoordeling van de praktische skills in één van de IW werkplaatsen brengen wij 

allereerst in kaart welke technische- en persoonlijke vaardigheden de kandidaat bezit en wat nog 

ontwikkeld moet worden. Vanuit dit totaalbeeld stellen we een opleidingsbehoefte vast. Via ons on-

derdeel IW Contractonderwijs kunnen wij snel schakelen om de scholing van de kandidaat van start 

te laten gaan. Dat is de kracht van IW als opleidingspartner, alle kennis en kunde onder 1 dak! Na 

afronding of tijdens het scholingstraject zal de kandidaat worden geplaatst in een detacheringscon-

structie bij een organisatie. WorkForce biedt geen uitzendcontract, maar een arbeidsovereenkomst 

conform de cao installatietechniek. Dit betekent meer zekerheid voor de kandidaat en dezelfde pri-

ma arbeidsvoorwaarden die aan de cao zijn gerelateerd. Met de deelname van onze participanten 

hebben wij een goede aansluiting met de markt en netwerk. WorkForce zet zich niet alleen in voor 

aanvragen voor vast of tijdelijk personeel, maar met name wanneer u als organisatie een kandi-

daat heeft gevonden, bieden wij de mogelijkheid deze te testen en voor een bepaalde periode te 

detacheren. Op deze manier hebben beiden partijen de gelegenheid om te kijken of de juiste match 

is gemaakt. Dit kan betekenen dat er uiteindelijk een direct dienstverband op de lange termijn kan 

worden aangegaan. WorkForce denkt ook graag met u mee om medewerkers te herplaatsen en te 

bemiddelen naar een nieuwe baan. Met al deze mogelijkheden kunnen wij tegen  

voordelige tarieven snel met u schakelen, neem gerust contact met ons op!

Your future, your WorkForce!

Contactpersoon:

Linda Lina  

l.lina@iwnl.nl

06-22 69 23 01
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Word ook warmtepompmonteur
Als installateur of cv-monteur krijg je steeds vaker te maken met warmtepompsystemen, want Neder-

land gaat verduurzamen. Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting worden deze kabinetsperio-

de al de standaard. En voor bestaande woningen wordt de hybride warmtepomp vaak ingezet. Er is 

dus volop werk in het installeren en inregelen van warmtepompen. Een mooie kans om je diensten uit 

te breiden! Ook kan je opdrachten verwachten voor het onderhouden van al geïnstalleerde warm-

tepompen. Kortom, haal de juiste kennis op tijd in huis! Bekijk de korte trainingen of ga voor meer 

informatie naar www.cursuswarmtepompen.nl.

2 dagen2 dagen

2 dagen1 dag

2 dagen

Basis Installeren Onderhouden

Ontwerpen

Warmtepompinstallaties - 

installeren

De do’s en dont’s bij de 

installatie van een (hybride) 

warmtepomp worden in deze 

training behandeld.

Warmtepompinstallaties - 

toepassing en werking

In deze training leer je de 

warmtepompen kennen: de 

werking, toepassingen en soorten. 

De basis voor zowel advies, 

installatie, service en onderhoud.

Ontwerpen van hybride 

warmtepompsystemen

Het ontwerpen, selecteren en inte-

greren van warmtepompsystemen 

komen in deze training aan bod.  

Ook gaat de training in op lucht-

water warmtepompsystemen.

Waterzijdig inregelen

Bij een warmtepomp is het juist 

waterzijdig inregelen van het 

afgiftesysteem van groot belang. 

Hoe? Dat leer je in deze training.

Warmtepompinstallaties - 

onderhoud en storingen oplossen

Na deze training kun je storingen 

zoeken en verhelpen, planmatig 

onderhoud uitvoeren en inspecties 

aan warmtepompen doen.

1 dag

Adviseren
Warmtepompinstallaties -  

het juiste advies

Het doel van deze training is 

om klanten het juiste advies 

te geven over óf en welk type 

warmtepomp geschikt is.

Warmtepomptrainingen
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doekle terpstra: installateur moet zich omscholen voor energietransitie‘ Gebouwen kunnen in 
2030 van gas af’

Om bestaande gebouwen en woningen 

van het gas af te helpen, hebben we 

nieuwe netwerken, technieken en kennis 

nodig, zegt voorzitter Doekle Terpstra 

van installateurskoepel UNETO-VNI. 

‘We moeten installateurs niet alleen 

opleiden, zodat ze weten hoe de nieuwe 

technieken werken. Ook is het nodig 

om de communicatie met de klanten te 

verbeteren.’

Tekst: Norbert Cuiper

Gasloze nieuwbouw is betrekkelijk eenvoudig 

en redelijk snel te realiseren. Voor de bestaande 

gebouwen ligt dat heel anders. ‘Dit is een 

enorme opgave die een lange adem vergt,’ 

meldt Doekle Terpstra in zijn auto tijdens een 

telefonisch interview met Ensoc. Hij werd 

een jaar geleden benoemd tot voorzitter van 

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de 

installatiebranche. Hij nam de voorzittershamer 1 

februari over van zijn voorgangster Titia Siertsema. 

Terpstra denk dat zijn Friese nuchterheid, 

zijn doortastendheid, uitgebreide netwerk en 

capaciteit om bruggen te bouwen hem geschikt 

maken voor het voorzitterschap van UNETO-VNI, 

zo meldt hij in een eerder gesprek.Terpstra: “Techniek is de ruggengraat van onze 

samenleving. Daar kwam ik pas echt achter toen 

het kabinet me in 2014 vroeg aanjager te worden 

van het Techniekpact, dat het techniekonderwijs 

beoogt te versterken. Toen realiseerde ik me 

dat technische installatiebedrijven essentieel 

zijn voor onze economie. Zonder hun inzet staat 

letterlijk alles stil.” Volgens Terpstra zijn CO2-

neutrale gebouwen en woningen ondenkbaar 

zonder de leden van UNETO-VNI. “Het belang 

van de sector zal de komende jaren alleen maar 

groeien. Installateurs hebben oplossingen in huis 

waarmee we de CO2-uitstoot kunnen terugdringen 

in gebouwen, industrie en infra.”Hoe kwam u op het idee om voorzitter bij UNETO-

VNI te worden?“Anderen brachten me op het idee. Ik werd 

gevraagd als voorzitter, omdat er beweging 

nodig is in de installatiesector. Daarvoor 

zijn ze bij mij aan het goede adres. Ik hou 

van reuring en steek graag de handen uit de 

mouwen. Dat is ook nodig, want er is werk aan 

de winkel. De branche staat aan de vooravond 

van een grote verandering. De traditionele 

installateur ontwikkelt zich tot energieregisseur. 

Installateurs hebben oplossingen voor de grote 

maatschappelijke vraagstukken van de tijd, 

zoals verduurzaming, slimme mobiliteit en 

een betaalbare zorg. Dat betekent een grote 

sprong vooruit. Die ontwikkeling moeten we als 

ondernemersorganisatie steunen.”Kunt u een voorbeeld noemen?

“Ja. Ik was laatst op werkbezoek bij Warmtebouw 

in Utrecht. Dat richt zich niet meer puur op 

installaties, maar gaat veel conceptueler aan 

de slag. Daarvoor zijn echter hoger opgeleide 

mensen nodig, op hbo- en zelfs universitair 

niveau. De dynamiek van zo’n veranderingsproces 

boeit me enorm. Daarom vind ik het interessant 

Bestuurder en schaatser 

Doekle Terpstra (geboren 
16 april 1956 te Witmarsum) 

is sinds 1 februari 2017 
voorzitter van UNETO-VNI, 

ondernemersorganisatie voor 

de installatiebranche. Hij 
volgde na de mavo en havo de 

opleiding Personeelswerk en 

Arbeidsverhoudingen aan de 

Christelijke Sociale Academie 

in Kampen, waarna hij in 
1980 begon bij het Christelijk 

Nationaal Vakverbond (CNV), 

waar hij diverse bestuurlijke 

functies uitoefende. Hij was 

van 1999 tot 1 mei 2005 
voorzitter van de vakcentrale 

CNV. In 2005 stapte hij over 

naar de HBO-Raad, en in 2010 

werd hij bestuursvoorzitter 

bij Hogeschool InHolland. In 

2014 nam hij de rol op zich van 

aanjager van het Techniekpact 

en het Zorgpact. Ook was 
Terpstra vier jaar lang voorzitter 

van de KNSB. In 1986 en 1997 

schaatste hij de Elfstedentocht 

uit als recreant. Als de tocht 

weer wordt gehouden neemt 

Terpstra een dag vrij en gaat hij 

voor zijn derde kruisje.

Dit trainingsprogramma is een initiatief van brancheorganisatie 

UNETO-VNI. Nederland zal zo snel als mogelijk van het gas over 

moeten gaan op de duurzame warmtepomp. Om het kennisni-

veau van installateurs te verhogen is een aantrekkelijk en modulair 

opgebouwd trainingsprogramma ontwikkeld. In de loop van 2018 

wordt dit programma over diverse locaties uitgerold.

4 dagen2  dagen

10 dagen

1 dag1 dag

Milieu & Veiligheid
F-gassen categorie II voor 

warmtepompmonteurs

Na het behalen van dit STEK-exa-

men F-gassen II mag je handelingen 

uitvoeren aan de gashoudende 

onderdelen van een warmtepomp 

(tot 3 kg. koudemiddel).

Koelkringloop voor 

warmtepompmonteurs

Heb je als warmtepompmonteur 

nog te weinig kennis van de koel-

kringloop? Volg dan eerst deze 

training om F-gassen II te kunnen 

volgen.

F-gassen categorie I

Wil je ook werkzaamheden 

verrichten aan koelinstallaties 

die méér dan 3 kg 

koudemiddelinhoud bevatten, 

dan heb je het STEK-diploma 

F-gassen 1 nodig.

VCA VOL (nieuw of herhaling)

Wil je als operationeel leiding-

gevende in het bezit komen van 

een VCA VOL-diploma? Meld je 

dan aan voor deze training.

VCA (nieuw of herhaling)

Natuurlijk moet er veilig worden 

gewerkt, zodat niemand iets 

overkomt. Met een VCA-diploma 

op zak ben je in staat om veilig 

te werken.

 

 Meer informatie
Ga voor alle informatie
of direct inschrijven naar:

cursuswarmtepompen.nl

Een leven lang leren!

Contactpersoon:

Martine Hamstra 

m.hamstra@iwnl.nl 

06-54 22 83 43
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doekle terpstra: installateur moet zich omscholen voor energietransitie‘ Gebouwen kunnen in 
2030 van gas af’

Om bestaande gebouwen en woningen 

van het gas af te helpen, hebben we 

nieuwe netwerken, technieken en kennis 

nodig, zegt voorzitter Doekle Terpstra 

van installateurskoepel UNETO-VNI. 

‘We moeten installateurs niet alleen 

opleiden, zodat ze weten hoe de nieuwe 

technieken werken. Ook is het nodig 

om de communicatie met de klanten te 

verbeteren.’

Tekst: Norbert Cuiper

Gasloze nieuwbouw is betrekkelijk eenvoudig 

en redelijk snel te realiseren. Voor de bestaande 

gebouwen ligt dat heel anders. ‘Dit is een 

enorme opgave die een lange adem vergt,’ 

meldt Doekle Terpstra in zijn auto tijdens een 

telefonisch interview met Ensoc. Hij werd 

een jaar geleden benoemd tot voorzitter van 

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de 

installatiebranche. Hij nam de voorzittershamer 1 

februari over van zijn voorgangster Titia Siertsema. 

Terpstra denk dat zijn Friese nuchterheid, 

zijn doortastendheid, uitgebreide netwerk en 

capaciteit om bruggen te bouwen hem geschikt 

maken voor het voorzitterschap van UNETO-VNI, 

zo meldt hij in een eerder gesprek.Terpstra: “Techniek is de ruggengraat van onze 

samenleving. Daar kwam ik pas echt achter toen 

het kabinet me in 2014 vroeg aanjager te worden 

van het Techniekpact, dat het techniekonderwijs 

beoogt te versterken. Toen realiseerde ik me 

dat technische installatiebedrijven essentieel 

zijn voor onze economie. Zonder hun inzet staat 

letterlijk alles stil.” Volgens Terpstra zijn CO2-

neutrale gebouwen en woningen ondenkbaar 

zonder de leden van UNETO-VNI. “Het belang 

van de sector zal de komende jaren alleen maar 

groeien. Installateurs hebben oplossingen in huis 

waarmee we de CO2-uitstoot kunnen terugdringen 

in gebouwen, industrie en infra.”Hoe kwam u op het idee om voorzitter bij UNETO-

VNI te worden?“Anderen brachten me op het idee. Ik werd 

gevraagd als voorzitter, omdat er beweging 

nodig is in de installatiesector. Daarvoor 

zijn ze bij mij aan het goede adres. Ik hou 

van reuring en steek graag de handen uit de 

mouwen. Dat is ook nodig, want er is werk aan 

de winkel. De branche staat aan de vooravond 

van een grote verandering. De traditionele 

installateur ontwikkelt zich tot energieregisseur. 

Installateurs hebben oplossingen voor de grote 

maatschappelijke vraagstukken van de tijd, 

zoals verduurzaming, slimme mobiliteit en 

een betaalbare zorg. Dat betekent een grote 

sprong vooruit. Die ontwikkeling moeten we als 

ondernemersorganisatie steunen.”Kunt u een voorbeeld noemen?

“Ja. Ik was laatst op werkbezoek bij Warmtebouw 

in Utrecht. Dat richt zich niet meer puur op 

installaties, maar gaat veel conceptueler aan 

de slag. Daarvoor zijn echter hoger opgeleide 

mensen nodig, op hbo- en zelfs universitair 

niveau. De dynamiek van zo’n veranderingsproces 

boeit me enorm. Daarom vind ik het interessant 

Bestuurder en schaatser 

Doekle Terpstra (geboren 
16 april 1956 te Witmarsum) 

is sinds 1 februari 2017 
voorzitter van UNETO-VNI, 

ondernemersorganisatie voor 

de installatiebranche. Hij 
volgde na de mavo en havo de 

opleiding Personeelswerk en 

Arbeidsverhoudingen aan de 

Christelijke Sociale Academie 

in Kampen, waarna hij in 
1980 begon bij het Christelijk 

Nationaal Vakverbond (CNV), 

waar hij diverse bestuurlijke 

functies uitoefende. Hij was 

van 1999 tot 1 mei 2005 
voorzitter van de vakcentrale 

CNV. In 2005 stapte hij over 

naar de HBO-Raad, en in 2010 

werd hij bestuursvoorzitter 

bij Hogeschool InHolland. In 

2014 nam hij de rol op zich van 

aanjager van het Techniekpact 

en het Zorgpact. Ook was 
Terpstra vier jaar lang voorzitter 

van de KNSB. In 1986 en 1997 

schaatste hij de Elfstedentocht 

uit als recreant. Als de tocht 

weer wordt gehouden neemt 

Terpstra een dag vrij en gaat hij 

voor zijn derde kruisje.
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Toegetreden bedrijven (43 bedrijven)

  Maru Engineering BV De Rijp

  Louter Installatietechniek BV Schoorl

  J.P. Kroon Vijfhuizen

  Loodg. verwarmingsbedr. Van Wijngaarden BV Alphen aan de Rijn

  Tehnisch Installatiebedrijf M. Wouda Warder

  Installatiebedrijf Hazzar Weesp

  Climapartners BV Heerhugowaard

  Bam Bouw en Techniek BV - Interflow Wieringerwerf

  Taylor/MBG beveiliging BV Den Helder

  Moen Elektrotechniek Oudorp

  HVH loodgieters en Installatiebedrijf Ijmuiden

  Hercules Installatie Oudorp

  JMS Installatietechniek De Goorn

  De Vilder & Wijnands Elektrotechniek  BV Ijmuiden

  Loodgietersbedrijf Kool Amsterdam BV Amsterdam

  Renewable Energy Products Hem

  Lasbedrijf M.E.D.E.  BV Callantsoog

  Elektrotechnisch Bureau van der Rol Schellinkhout

  Beuling Techniek De Goorn

  Greeny Bros. BV Uitgeest

  M. Beentjes Elektrotechniek Heiloo

  ATN Beveiliging BV Nieuwe Vennep

  Koningen Elektrotechniek BV Badhoevedorp

  VDT Beveiligingstechniek Assendelft

  Loodgietersbedrijf Floor Egmond ad Hoef

  Gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard

  Homma Elektrotechniek BV Lisse

  Hermans Elektra BV Diemen

  Stroet Elektrotechniek BV Hoofddorp

  W.K.Z. BV Apeldoorn

  Derek Voet Installatietechniek Den Helder

  Scheer & Foppen Installatietechniek Harderwijk

  Beveiliging Kennemerland Haarlem

  ComSafe Beveiligingstechniek Volendam

  Energy & water plus BV Beverwijk

  SSI Amsterdam BV Zwanenburg

  Korf Installatietechniek Ijmuiden

  Kaandorp Installaties BV Breezand

  Pim Bik Elektrotechniek  Haarlem

  Wessels Installatie Techniek BV Zaandam

  Roemer en van Sorge Heemskerk

  Buf klimaatbeheersing Haarlem

  Pharmafilter BV Amsterdam



42      IW NEDERLAND

Participanten
uitgetreden bedrijven



JAARVERSLAG 2017     43JAARVERSLAG 2017     43

Uitgetreden bedrijven (17 bedrijven)

  Patina Dakbeheer BV Beverwijk

  Patina Valbeveiliging BV Beverwijk

  Patina Dakbedekking Beverwijk BV Beverwijk

  Installatiebedrijf Adrie Louter Schoorl

  ACN Bliksembeveiliging BV Utrecht

  EBW Installatiebedrijf Almere Almere

  Spiering Installatie Techniek Velserbroek

  Kramer Installatietechniek CV Avenhorn

  Voltcare Installatietechniek Heemstede

  Bena Brandini Den Helder

  Koeman Vijfhuizen

  De Baarsjes Badhoevedorp

  Plooy Installatiecentrum Haarlem

  VEM Den Burg

  Van Leeuwen Elektrotechniek Amstelveen Amstelveen

  Oostindiër Installatiebedrijf Den Helder 

  T. van Mourik Haarlem



www.iwnederland.nl

IW Noord-Holland

W.M. Dudokweg 66

1703 DC Heerhugowaard

Postbus 343

1700 AH Heerhugowaard

 Tel: 072 57 15 699 E-mail: info@iwnh.nl




