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Met deze beleidsverklaring geven wij als bestuur van lW Nederland inzicht in het door ons gevoerde beleid. we vertellen over onze drijíveren, onze
overtuigingen en maken tastbaar hoe we dat doen.

we zien het

als onze taak om de inhoud van deze verklaring eenduidig kenbaar en begrijpelijk te maken, zowel bij onze medewerkers als andere betrokkenen
in onze omgeving.

WHY: waarom doen we wat we doen?
Wij krijgen écht energie van het opleiden van mensen voor de technische installatie branche. Techniek is het heden, maar bovenal de toekomst.

Wij zijn lW en wij zorgen dat Nederland klaar is voor morgen.

HOW; hoe doen we dat en wat zijn onze kernovertuigingen?
Wij zijn dé allround ketenpartner van de technische installatiebranche en het episch centrum van alles wat met installatietechniek te maken heeÍt.
wij voorzien bedrijven van kwalitatiefgoed opgeleid personeel en krijgen energie van het (bij)scholen van deze medewerkers.
Wij verbeteren onze pÍocessen en pÍoducten continu en voeren een actiefveiligheids- en gezondheidsbeleid.

Wij scholen onze medewerkers in veiliB werken, herkennen van gevaarlijke situaties en voorkomen van persoonlijk letsel
Wij zijn voorlopers op het gebied van kwaliteitsregelingen en de kwaliteit van beroepspraktijkvoÍming. Daarnaast zien wij het als onze taak om onze branche
te profileren als aantrekkelijke werkgever én om een bijdrage te leven aan de belangrijke transitie richting duurzaamheid.

Wij hebben een landelijke dekkin& maar een regionale aanpak. Wij gaan voor duurzame relaties met belangrijke stakeholders: bedrijven, brancheorganisaties
en onderwi.isinstellingen.
Binnen onze strategie staan de (aankomende) medewerkers van de bedrijven centraal en geloven wij in 'een leven lang ontwikkelen'. Door intensieve
persoonlijke begeleiding, het bieden van maatwerk, vertrouwen én het bieden van kansen, zorgen we ervoor dat iedereen kan groeien en slagen.

WHAT; wat doen we precies en wat doen we om onze why en how te realiseren?
Wii ziin zeven samenwerkende opleidingsbedrijven met meer dan 40 opleidingslocaties in Nederland die technische mensen werven, opleiden en
onderbrengen bij erkende leerbedrijven in de branche.
Van deze opleidingslocaties is een aantal ingericht als klimaatvakcêntrum: een locatie waar we een breed scala aan innovatieve en duurzame technieken
aanbieden.
We hebben de focus op het opleiden van jongeren, we scholen werknemers van bedrijven bij én we leiden zij-instromers op.

Wij maken duidelijke afspraken over veiligheidsregels met zowel de inlenende bedrijven als met de medewerkers die wij opleiden.
Onze opleidingen en cursussen worden constant vernieuwd, zodat we bijdragen aan veranderprocessen en vernieuwingen binnen onze branche. Deze
constante vernieuwing zorgt er ook voor dat we een concrete invulling geven aan 'een leven lang ontwikkelen'.
De speerpunten van onze aanpak richting het opleiden van (aankomende) medewerkers:
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Wi.i garanderen een baan, bieden een arbeidsovereenkomst bij lW conform de CAO met bijbehorende vakantiegeld en -dagen en betalen

bovendien de opleidingskosten.
Wij geloven in praktijkgericht opleiden, daarom staat direct praktijkervaring opdoen bij een bedrijf in de regio centraal.
Wij bieden intensieve persoonlijke begeleiding van onze gepassioneerde leerlingbegeleiders/ instructeurs en zoígen vooÍ een professionele
begeleiding bij het leerbedrijf.
Wij hebben een slagingskans van 85 tot 90% van onze leerlingen en cuÍsisten.
Wij geven iedereen maar dan ook êcht iedereen, een eerlijke kans.

l\ctieí beleid ieÍr êan/i.rn '/'ln k.;rrliteii, veiligheid ..-n Eezondheirl
Wij zijn zeven samenwerkende opleidingsbedrijven die een gemeenschappelijk kwaliteitsmanagementsysteem hanteren en een actiefveiligheids- en
gezondheidsbeleid voeren.
Wij hebben systematische aandacht voor de realisatie van dit beleid in concrete doelen, meten van prestaties en bijsturing op basis van íeiten.

Wij vragen actief naar de tevredenheid van onze klanten en stakeholders én deze vertalen hun wensen naar effectieve oplossingen.
Wij zijn dagelijks gefocust op het beheersen en verminderen van risico's in de breedste zin des woords en specifiek daar waar het gaat om de veiligheid en
gezondheid van onze medewerkers en leerling-medewerkers.
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