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De media staat er vol mee. Het personeelstekort in de  
bouw- en installatie wereld begint enorme vormen aan te  
nemen. Bedrijven durven geen nieuw werk aan te nemen en 
aan bestedingen mislukken door de oplopende prijzen van 
grondstoffen, producten en diensten. De gestegen prijzen van 
nieuwbouw woningen zijn een goed voorbeeld hiervan.

In het kader van de energietransitie en verduurzaming van installaties en gebouwen, komen 
er grote hoeveelheden werkzaamheden op ons af. Met de ambitie om in 2035 van het gas 
af te zijn, is het van belang om CV-ketels te vervangen door warmtepompen. De komende 
jaren zullen duurzame oplossingen worden aangevuld met onder andere waterstof. Daar-
naast is de infrastructuur van onze energie een bijkomend probleem. Bij massale overgang 
van aardgas naar elektriciteit zal het netwerk daar ook op ingesteld moeten worden. Dit 
vergt een grotere inzet van de netwerkbeheerders, wat zal leiden tot een toe nemende 
vraag naar vakbekwaam personeel. Door deze ontwikkelingen in de installatiebranche 
voorzie ik dat we de komende jaren nog volop aan de slag kunnen aangezien de perso-
neelstekorten en de stijgende prijzen om aandacht vragen. IW heeft echter weinig invloed 
op de prijsstijgingen, maar op het gebied van het personeelstekort kunnen wij met de 
instroom van nieuwe medewerkers een steentje bijdragen. Door middel van promotie, 
stages en voorlichting hebben wij getracht zo veel mogelijk jongeren naar de installatie-
branche te trekken. IW introduceert actief de technische beroepen op een aantrekkelijke 
manier op bijvoorbeeld de beroepenbeurzen, scholen (VO- en basisonderwijs), social 
media of door doe-dagen op één van onze praktijklocaties. Door middel van zij-instroom 
projecten bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om in de 
installatiebranche te stromen. Samen met gemeenten, UWV en OTIB zijn er diverse succes-
volle projecten gerealiseerd.

Onze stakeholders vinden het ook belangrijk dat de instroom én het opleiden van jongeren 
gestructureerd plaatsvindt. Een versnippering van deze activiteiten komt niet ten goede van 
de instroom. Bedrijven zien steeds meer het belang van opleidingsbedrijven, zodat ook de 
kleinere ondernemers betrokken blijven bij het opleiden van jongeren. 

VOORWOORD TON GERRITSEN

Zorgen de stijgende prijzen  
en het tekort aan personeel  

voor een nieuwe crisis?!
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Het komende jaar steekt IW meer energie in het vergroten van de instroom:  
•   Vergroten marktaandeel: de zelfopleiders overtuigen van de voordelen van een  

 opleidingsbedrijf.
•   Focus op diverse doelgroepen om hen te enthousiasmeren voor de beroepsopleidingen bij IW.
•   Meiden in de techniek! In samenwerking met OTIB het project ‘Branche zoekt vrouw’  

opstarten om meer meisjes te interesseren voor techniek. 

IW Contract Onderwijs en IW WorkForce
In 2018 heeft IW Contract Onderwijs met diverse partners zoals Techniek Nederland,  
OTIB, ROVC, Ministerie van Economische zaken en de Gasunie een compleet  
les programma voor warmtepomptrainingen ontwikkeld. De lesprogramma’s kunnen  
gevolgd worden op zeven IW-praktijklocaties in Nederland. Vanaf oktober 2018 is hét  
warmte pompcentrum van Brabant-Zeeland geopend in Bergen op Zoom. De trainingen  
zijn vanaf het moment van opening tot heden volgeboekt. In 2019 zal IW Contract Onder-
wijs zich voorbereiden op de wetgeving voor de CO- erkenningsregeling. In samenwerking 
met ROVC zullen wij vanaf medio 2019 de trainingen en accreditatie gaan verzorgen voor 
de medewerkers van de installatie bedrijven. Daarnaast zien wij een toenemende vraag naar 
maatwerktrajecten om de installatie bedrijven te ondersteunen met opleidingsvragen.
Ook de landelijke samenwerking tussen de regionale IW’s werpt vruchten af, waardoor de 
stakeholders ons zien als een serieuze partner op het gebied van trainingen en cursussen. 

Vanaf 2017 biedt IW WorkForce aan werkgevers de mogelijkheid om zij-instromers,  
statushouders en kandidaten met een andere achtergrond voor een bepaalde periode te 
detacheren. Op deze manier hebben zowel werkgever als werknemer de gelegenheid om te 
kijken of de juiste match is gemaakt. WorkForce (WF) neemt de eerste maanden de verant-
woording van het werkgeverschap over, zodat de werknemer vervolgens over kan gaan naar 
een direct dienstverband met het installatiebedrijf. Voor WF heeft dat in 2018 geresulteerd 
in een groei van het aantal gewerkte uren. Dit versterkt de gedachte van een extra kans, om 
meer mensen succesvol naar de installatiebranche te leiden. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is aandacht voor de wereld  
waarin we leven, aandacht voor elkaar!
De core business van IW is feitelijk gelijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
Wij begeleiden jongeren naar een succesvolle carrière in de installatietechniek, maar wij 
willen meer doen. In 2018 zijn wij gestart met het wagenpark CO2- neutraal te maken. De 
afspraak is dat iedere bedrijfsauto die vervangen dient te worden, elektrisch aan gedreven 
moet zijn. Daarnaast leggen wij de focus op het treffen van energiezuinige maatregelen voor 
onze bedrijfspanden. Warmte overbrengen vinden wij ook belangrijk 
aan mensen die het nodig hebben. In 2018 hebben wij bijgedragen aan 
het Ronald McDonaldhuis in Tilburg, de Roparun, Serious Request Lifeline 
en diverse kleinere initiatieven.
Samen met u steken wij graag duurzame 
energie in het personeelsvraagstuk.
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IW Brabant-Zeeland,

onze organisatie – onze ontwikkelingen

In 2018 hebben wij onze organisatie anders ingericht waardoor er meer tijd 
besteed kan worden aan het begeleiden van leerlingen én bedrijven.

Er is een laag van Operationeel Teamleiders ingevoegd, vanuit interne doorstroom,  
die voor de locatie het aanspreekpunt is voor zowel de scholen als bedrijven. Hierdoor zijn 
de Leerlingbegeleiders ontlast en hebben meer focus voor de directe begeleiding. Vanwege 
de doorstroom van de Operationeel Teamleiders zijn er extra Leerlingbegeleiders 
aangetrokken om weer op sterkte te komen.

Het leerlingaantal blijft groeien. Om dat op te vangen is geïnvesteerd in extra plekken voor 
instructeurs, zowel voor Elektro-, Installatie als Infratechniek. De opleidingen Infratechniek 
Elektro, Gas en Water hebben een sterke groei gemaakt op onze praktijklocatie Goes.  
Hiervoor is een samenwerkingsverband opgezet vanuit DNWG en Stedin.

In 2018 hebben IW Contract Onderwijs en IW WorkForce een flinke groei gemaakt. 
WorkForce heeft gemiddeld 30 monteurs gedetacheerd. Contract Onderwijs heeft door 
de opening van het duurzaamheidscentrum in Bergen op Zoom de omzet zien stijgen met 
ruim 20 %. De verwachting voor 2019 is dat er nog volop groei mogelijk is. Om hier op te 
anticiperen is de personele bezetting versterkt en is per 1 januari 2019 Stefan Adriaansen 
benoemd tot Commercieel Directeur.

In 2019 zal IW de instroom van jongeren met veel energie blijven versterken. De vraag 
naar leerlingen is op dit moment hoog. Daarom zullen wij ook nieuwe doelgroepen gaan 
bewegen om het mooie technische beroep uit te gaan oefenen én… om daar een prachtige 
carrière in te hebben!
 

Omdat opleiden werkt!

‘Het leerlingaantal 
blijft steeds groeien’
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Stafmedewerkers
De ontwikkeling van het aantal stafmedewerkers in de afgelopen jaren:

Dieptepunt economische crisis, reorganisatie uitgevoerd
1-1-2015: 38 stafmedewerkers

Omzet het laagst na de crisis, groei begint aan te tekenen
1-1-2016: 40 stafmedewerkers

Het herstel is ingezet, leerlingaantal groeit weer
1-1-2017: 46 stafmedewerkers

Leerling aantal groeit door net als IW Contract Onderwijs 
1-1-2018: 48 stafmedewerkers

Aan alle kanten groei en ook IW WorkForce groeit
1-1-2019: 55 stafmedewerkers 

Leerling-medewerkers
Het getoonde leerlingaantal is het gemiddelde over het jaar. In januari is het aantal leerlin-
gen gelijk aan het maximum van het jaar daarvoor. Vervolgens daalt het aantal licht door 
de uitstroom van de gediplomeerden, echter in de maanden september tot december stijgt 
het leerlingaantal weer door de nieuwe instroom. De instroom in september en oktober 
geeft de hoogste piek en door het jaar heen is er voortdurend nieuwe instroom.

 2011 628
 2012 629
 2013 505
 2014 359
 2015 394
 2016 441
 2017 483
 2018 532

Het leerlingaantal op 
31 december 2018 
stond op 560 BBL-leerlingen.
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In gesprek met...

Christiaan Riedijk

Beste meneer/ mevrouw,
 
zijn er nog open dagen in opleidingscentrum Goes?  
 
Mvg Christiaan Riedijk. 

Onderwerp: open dagen

Aan: IW Brabant Zeeland

Na de eerste afspraak worden de contactgegevens uitgewisseld. Christiaan overhandigt 
zonder te knipperen met zijn ogen een eigen visitekaartje! Hij heeft namelijk samen met 
een vriend een bedrijf dat steigerhouten meubels maakt.  Het toeval wil dat deze vriend de 
broer is van een oud IW-leerling, Stefan Dekker. Toen bij Christiaan thuis de CV ketel werd 
vervangen door Stefan raakten zij in gesprek over het installatievak. 

De eerste kennismaking tussen IW Brabant-Zeeland en Christiaan dateert  
alweer van maart 2015. Het eerste mailtje is kort en bondig: 

The road ‘van  
ambitie naar skills’
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Christiaan haalt zijn havodiploma, blijft in contact met IW en er wordt snel geschakeld met 
het leerbedrijf Van de Velde Installatiegroep. De stagedagen waren snel vastgelegd en  
Christiaan raakt overtuigd… hij start met het vak installatietechniek!

Bij Van de Velde Installatiegroep voelt Christiaan zich thuis. Hij roemt de werksfeer, de 
saamhorigheid en de afwisseling in werkzaamheden. Naast zijn werk en de steiger houten 
meubels stapt hij ook graag op de racefiets. ‘Wist je dat van de Velde ook een eigen  
fietsclub heeft? Met eigen wielerkleding en al!’ Het is de bedoeling om dit jaar met de  
toertocht ‘Delta pre-ride’ in Zeeland mee te doen. 

Van ambitie naar skills
Christiaan heeft binnen 2,5 jaar niveau 3 afgerond. Samen met zijn leidinggevende wordt 
bij Van der Velde al gekeken naar de toekomst. Meet- en regeltechniek vindt hij een hele 
leuke uitdaging en is door van de Velde Installatiegroep meteen meegenomen in de cursus 
Elektrisch Schakelen. Een jaar geleden vraagt Christiaan of hij mag deelnemen aan de 
Skills Heroes, een mbo-vakwedstrijd, specifiek voor sanitaire- en verwarmingstechniek.

Op 20 maart jongstleden hebben de Skills wedstrijden plaatsgevonden in de RAI Amster-
dam. Zeker drie dagen heeft Christiaan zich kunnen meten met andere mbo-studenten 
uit het land op zijn vakgebied. In de voorbereiding is er nog twee dagen getraind op de 
praktijk locatie in Goes. Samen met IW- instructeur Robbert Pasveer zijn de puntjes op de ‘i’ 
gezet om goed voorbereid de wedstrijd in te gaan. En dat leverde een schitterende derde 
plaats op!

Over de samenwerking met IW is Christiaan ook duidelijk, dit verliep vanaf het begin 
goed! Als er vragen waren, werd er geluisterd: ‘Weet je hoe belangrijk dat is? En dat 
gebeurt echt lang niet overal hoor!.’  Vanaf april gaat Christiaan in dienst bij Van de Velde 
Installatiegroep. Voor hem ligt een mooie toekomst mét doorgroeimogelijkheden! En wij? 
Wij zijn trots op weer een goede vaktopper! 

Omdat opleiden werkt!

Oefenen voor de SKILLS wedstrijdenHulp tijdens open dag TechniekhuisIn gesprek met...

Christiaan Riedijk
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Organigram 2019
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Opleidingen  
en ontwikkeling  
personeel
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Stafpersoneel

In het verleden hebben wij (nieuwe) instructeurs een tweejarig opleidingstraject 
aangeboden via de Hogeschool Stoas. Door alle ontwikkelingen, is de keuze 
gemaakt om dit opleidingstraject voor instructeurs te vervangen door de 
opleiding Hybride docent. Met dit traject is het mogelijk dat er een directe 
bevoegdheid als instructeur op het MBO wordt verkregen. Indien gewenst kan 
er een vervolgopleiding aan worden gekoppeld die de bevoegdheid geeft tot 
gekwalificeerd docent.

IW heeft het afgelopen jaar op verzoek van stafmedewerkers diverse 
trainingen ingezet om de kennis en vaardigheden te versterken. Zo-
wel het management als de onderliggende laag hebben met behulp 
van de DISC systematiek hun persoonlijke stijl in kaart gebracht. 
DISC geeft inzicht in de voorkeuren van gedrag en communicatie 
van ieder individu maar ook de invloed en bijdrage van het individu 
in het team en de onderlinge samenwerking. 

In 2019 willen wij voor de Leerlingbegeleiders een training consul-
tancy selling inzetten. Op deze manier heeft de contactpersoon van 
IW de juiste aandacht voor de core business van de participant en 
verbindt dit met de mogelijkheden van IW.

Leerling-medewerkers

Bewustwording van veiligheid is en blijft een belangrijk thema bij onze leer-
lingen. Om de bewustwording nog verder te versterken hebben wij in 2018 de 
‘10-minutes-of-safety’ ingevoerd. Verder organiseren wij regelmatig toolbox 
meetings om in te spelen op de actualiteiten en over te brengen dat veilig ge-
drag een bewuste keuze is. 

In het afgelopen jaar heeft IW weer veel energie gestoken in het vernieuwen van onze 
praktijkopdrachten en is een groot gedeelte gedigitaliseerd. Met het beschikbaar stellen van 
tablets op onze praktijklocaties kan de leerling zijn studieopdracht digitaal maken. Voor de 
docent is het dan mogelijk om dit digitaal te beoordelen.

In 2019 gaan we verder met deze digitalisering en zullen wij de nieuwste 
ontwikkelingen op gebied van de energietransitie in onze lesstof 
implementeren. Tot slot is IW aan het onderzoeken hoe wij gamification
kunnen integreren in onze opleidingen. Als je leren leuker maakt, 
ben je de voorloper in aantrekkelijk beroepsonderwijs!
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Interview

Van Mackelenbergh 
electro b.v.

5116 • IWBZ Jaarverslag 2018_Marco.indd   14 01-04-19   10:18



JAARVERSLAG 2018    15

Even kennismaken met

Huub Vergouw 

In het kort:
Naam
Huub Vergouw, technisch directeur.

Bedrijf 
Mackelenbergh electro B.V. s’-Hertogenbosch.

Omschrijving bedrijf
Van Mackelenbergh Electro bv is een 
elektrotechnisch installatiebedrijf met een 
rijke historie van meer dan 125 jaar. 

Visie
Maatschappelijk en technisch blijven ontwikkelingen. 
Als team in behoeften voorzien en daarmee bestaans-
recht hebben als organisatie.

Missie
Realiseren en onderhouden van elektrotechnische  
installaties.

Kernactiviteiten
Van Mackelenbergh Electro is onder andere actief in de 
gezondheidszorg, industriële- en woongebouwen.
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Duurzaamheid
Wij werken vanuit een kantoorpand in Den Bosch dat goed bij ons past, want onze visie 
van de elektrotechniek is hier in de praktijk toegepast. Het is namelijk een duurzaam kan-
toorpand waarbij het energieverbruik en het comfort als uitgangspunten zijn genomen. Dit 
past ook bij onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat bij de “Van 
Mackelenbergh cultuur” de mens centraal staat, willen wij dat ook uitstralen met onze or-
ganisatie en dit duidelijk laten terug komen in onze huisvesting. Onze medewerkers zijn op 
deze manier extra betrokken bij de dagelijkse innovatieve werkwijze die wij als organisatie 
willen uitstralen. Dit komt nog extra tot uitdrukking in het hechte team van medewerkers. Dit 
alles met een professionele uitstraling. Van Mackelenbergh Electro heeft 50 gedreven mede-
werkers in dienst. Zij zijn gespecialiseerd in ontwerp, realisatie en nazorg.

Klant en markt
Wij zijn een betrouwbare partner waar je met alle vragen terecht kunt voor het juiste én 
eerlijke advies. Wij willen altijd totaaloplossingen aanbieden en met de klant meedenken.
Omdat de markt de nadruk legt op duurzaam ondernemen zien wij ook dat de vraag zich 

‘Wij vinden dat IW goed in 
onze behoefte voorziet bij het 

opleiden en begeleiden 
van goede leerling-werknemers’
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ook richt op bijpassende installaties. De trend ligt met name op energiezuinige verlichting, 
goede bedrijfszekere regelsystemen en ICT-infrastructuren, denk aan data en glasvezel 
netwerken en niet te vergeten de PV-panelen. In de toekomst verwachten wij ons te gaan 
richten op projecten met moderne besturingssystemen aangezien hier ook een sterke ontwik-
keling op is.

Samenwerking 
Techniek gaat over de toekomst. Daarom is het belangrijk dat wij leerlingen ontwikkelen en 
opleiden. Wij vinden dat IW goed in onze behoefte voorziet bij het opleiden en begeleiden 
van leerling-werknemers. Onze relatie is erg prettig. De technische branche biedt een hoge 
baanzekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor het zeer aantrekkelijk is voor 
startende jongeren in de techniek.
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Veiligheid, 
Gezondheid, 
Milieu
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Ziekteverzuim

In het afgelopen jaar is het ziekteverzuim licht gestegen. De oorzaak is te vinden 
in de griepepidemie van begin 2018.

In 2018 is als preventiemaatregel een stimuleringsregel ingevoerd waarbij leerling- 
medewerkers die gedurende het kwartaal niet ziek zijn geweest, een stuk gereedschap 
mogen uitzoeken. Dit initiatief is goed ontvangen door de leerlingen en zal vermoedelijk 
leiden tot een positief effect op het verzuimpercentage op de langere termijn.

Het verzuimbeleid wordt binnen IW uitgevoerd door Tom Hendriks (Preventie medewerker) 
en Tineke Vervaart (HR verzuimbegeleiding).

Verzuimcijfers in de afgelopen jaren:
Verzuimjaar   Stafpersoneel  Leerling-medewerker

 2012 8,49% 5,73%
 2013 11,1% 4,47%
 2014 14,54% 4,37%
 2015 12,4% 4%
 2016 3,71% 3,76%
 2017 3,38% 3,1%
 2018 3,09% 3,97% (incl. WorkForce)
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Financieel 
Jaarverslag
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Toelichting op de cijfers 

Het resultaat voor belasting (Holding en Stichting) is positief afgesloten, te  
weten € 503.328. Dit gaat om een voorlopig resultaat, aangezien de accountant 
de cijfers nog goed dient te keuren.

De omzet is hoger uitgekomen vanwege de groei in het aantal leerlingen én de omzet  
vanuit IW WorkForce. Het ziekteverzuim onder de leerlingen is hoger uitgevallen vanwege 
de griepepidemie aan het begin van het jaar, waardoor de omzet stagneerde. 

• De subsidies zijn ook een stuk hoger om meerdere redenen: 
  - Hoger leerlingaantal. 
  - Extra subsidie-uitkering van OTIB. 
  - Subsidie voor het realiseren van het warmtepompcentrum in Bergen op Zoom.

•   Door het hogere leerlingaantal zijn de loonkosten uiteraard ook hoger;

•   De IW organisatie is versterkt met Leerlingbegeleiders en Commerciële mensen  
 voor IW WorkForce en IW Contract Onderwijs. Hierdoor zijn de indirecte loonkosten   
 gestegen;

•   In 2018 is de praktijklocatie Bergen op Zoom verbouwd om ruimte te maken voor extra  
 onderwijsactiviteiten voor het warmtepompcentrum en onze onderwijspartner extra  
 ruimte te geven voor hun activiteiten. Deze investeringen zijn terug te vinden in de  
 kosten IW Contract Onderwijs, verkoop- en opleidingskosten. De bouwkundige kosten   
 zijn als investering opgenomen;

•   De introductie van de nieuwe huisstijl van IW heeft extra kosten met zich  
meegebracht voor nieuw foldermateriaal, kleding, bestickering van het  
wagenpark, reclame-uitingen op de panden etc. Dit is in de winst- verliesrekening  
terug te vinden onder de verkoopkosten.  
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Verwachtingen 2019 

Vanuit het bedrijfsleven is er een toenemende vraag naar leerlingen. Door het 
tekort op de arbeidsmarkt zal die vraag in 2019 en 2020 nog steeds aan de orde 
zijn. Om dit –gedeeltelijk- te kunnen beantwoorden zullen wij extra promotie  
inzetten om jongeren aan IW te binden. Ook zullen wij actief andere doel-
groepen benaderen zoals meiden, zij-instromers, carrière switchers en  
vmbo-t-leerlingen.

Met het warmtepompcentrum en de leerlijn verwachten wij extra omzet voor IW Contract 
Onderwijs. Het komende jaar zullen wij het warmtepompcentrum uitbreiden met vernieuw-
de duurzame oplossingen. Door de invoering van de CO-erkenningsregeling zullen meer 
praktijklocaties van IW worden ingezet om cursisten te trainen en te certi ficeren. Dit zal 
naar verwachting leiden tot een toename van de omzet in het cursorisch onderwijs.

Sinds twee jaar wordt er gebouwd aan het merk IW WorkForce. Inmiddels lopen er diverse 
werkgelegenheidsprojecten met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, specifiek met 
statushouders. De verwachting voor 2019 is dat het aantal monteurs in een deta cherings-
constructie uitgebreid zal worden.

Binnen de IW is er sinds een aantal jaren een start gemaakt met de opleiding voor  
Middenkader Installatietechniek (MIT), die succesvol blijkt te zijn. Om ook West-Brabant 
en Zeeland in deze behoefte te voorzien zal IW ook in deze regio de opleiding vorm  
gaan geven.

In samenwerking met de Bouwschool Breda ontwikkelt IW een spel, dat gericht is op vmbo- 
en havo leerlingen. Het doel is om deze leerlingen, zowel jongens als meiden, te triggeren 
voor het mooie vak techniek. 

In het kader van aantrekkelijk beroepsonderwijs zijn er 
diverse plannen opgezet om de 100 miljoen te besteden 
die het Ministerie beschikbaar heeft gesteld aan het vmbo.  
IW is nauw bij deze plannen betrokken en wil daar een 
goede bijdrage aanleveren.
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Naast het behalen van onze financiële  
doelstellingen streven wij na in 2019:

• Een groei van het aantal BBL leerlingen naar 600 leerling-medewerkers.
• Een groei van de omzet in IW Contract Onderwijs naar 1,75 miljoen.
• Het realiseren van de begroting met een resultaat van 2% over de omzet.
• Het versterken van IW WorkForce met een groei in omzet van 50%.
• Eind van 2019 hebben wij 15 dames in opleiding of zijn via IW WorkForce aan de slag.
•   In het kader van MVO 5 kandidaten een kans bieden op een goede loopbaan in de    

 installatietechniek.
•  Het opzetten van een opleiding Middelbare Installatietechniek (MIT).
•   Het verder verduurzamen van IW Brabant-Zeeland: 

  - Alle verlichting in onze panden omzetten naar LED. 
  -  Het pand van de praktijklocatie Bergen op Zoom verder verduurzamen en  

voldoen aan de BENG norm.
  - Alle nieuwe auto’s van het wagenpark volledig overzetten naar elektrisch.
•    Doelstellingen HRM: 

  -  Het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor het stafpersoneel.
  -  Invoering van gesprekscycli voor het  

stafpersoneel; de loopbaan- en beoorde-
lingsgesprekken zullen op basis van de 
nieuw ontwikkelde systematiek worden 
uitgerold.
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 2018* 2017 2016 2015
Omzet inleenuren 14.380.666 12.739.182 11.554.293 9.840.513
Contributie 81.700 78.050 71.300 71.350
Subsidies 2.327.726 1.827.995 2.241.398 2.097.904
Contractonderwijs 1.341.347 1.334.840 1.128.112 1.095.366

Bedrijfsopbrengsten 18.131.458 15.980.067 14.995.103 13.105.132

Lonen en salarissen 11.047.553 9.921.378 9.152.963 8.443.664
Sociale lasten en pensioenen 3.244.236 2.913.522 2.657.311 1.903.964
Afschrijvingen 147.424 139.424 174.733 155.823

Overige personeelskosten 175.102 95.217 133.221 90.447
Huisvestingskosten 75.265 74.935 86.887 91.637
Opleidingskosten 1.521.456 1.399.168 1.320.827 1.249.988
Verkoopkosten 290.683 118.556 125.588 103.832
Autokosten 422.783 385.599 358.753 280.520
Kantoorkosten 222.751 216.693 241.740 206.939
Algemene kosten 383.448 297.485 349.383 368.552
Kosten Contractonderwijs 261.306 205.701 124.135 

Overige bedrijfskosten 3.352.794 2.932.777 2.687.552 2.547.737

Totale bedrijfskosten 17.792.007 15.767.677 14.725.541 12.895.365

Bedrijfsresultaat 339.451 212.390 269.562 209.767

Overige baten en lasten -20.263 -66.112 -25.100 10.525
Resultaat bedrijfsuitoefening 319.188 146.279 244.463 220.292
Belasting resultaat   
Resultaat Holding 319.188 146.279 244.463 220.292

Resultaat incl. Stichting 503.328 303.000 414.463 370.292

*Cijfers 2018 zijn onder voorbehoud en goedkeuring accountant.
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Per 1 januari 2019 is Stefan Adriaansen aangesteld als  
Commercieel Directeur bij IW Brabant-Zeeland. 
‘Na 3,5 jaar in de functie van Landelijk Manager Contract 
Onderwijs IW Nederland, voelt het goed om weer terug te 
zijn in de regio waar mijn roots liggen. 

Lees verder op pagina 30

IW Contract Onderwijs 
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‘Ik wil IW Brabant-Zeeland graag 
vooruit brengen. Duurzaamheid, 
kwaliteit en innovatie staan bij 
ons én onze aangesloten bedrijven 
voorop.’

Stefan Adriaansen
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‘Duurzaamheid is al jarenlang een hot item, maar begint steeds meer tot de volle breedte 
van de maatschappij door te dringen. IW Brabant-Zeeland is zelf ook actief door het  
verduurzamen van onze huisvestiging, de verduurzaming toe te passen in de opleidingen 
tot het duurzaam plaatsen van IW WorkForce medewerkers.

Warmtepompcentrum
Op 6 november 2018 opende IW de deuren van het warmtepompcentrum in Bergen op 
Zoom. Samen met het technisch opleidingsinstituut ROVC en Techniek Nederland hebben 
wij een leerlijn ontwikkeld gericht op warmtepompen. Deze leerlijn bestaat uit korte  
modulair opgebouwde cursussen: van toepassing en werking naar het installeren en onder-
houden tot het waterzijdig inregelen. Ook de F-gassen categorie 1 en F-gassen categorie  
2 worden hierin niet vergeten. 

‘Onze doelstelling is om het warmtepompcentrum te transformeren naar een duurzaam-
heidscentrum waarin zowel de installatie- als elektrotechniek vertegenwoordigd zijn.  
Hierover zijn we al volop in gesprek met fabrikanten om te kijken wat er mogelijk is.’

De nieuwe manier van opleiden!
‘Zoals iedereen weet, zijn er natuurlijk grote personeelstekorten op de arbeidsmarkt. Juist 
om die reden introduceert IW een nieuwe manier van opleiden. In de branche werken veel 
mensen die jarenlang op een hoger niveau werken dan waarvoor ze gediplomeerd zijn - of 
misschien zelfs nooit een vakdiploma voor hebben behaald. Terug naar de schoolbanken 
op een ROC? Dat zien de meesten niet zitten, daarom doet IW het anders. Door online 
modules aan te bieden en deze werknemers goed te begeleiden helpen wij ze in korte tijd 
aan dat felbegeerde diploma. 
Waardering en trots zijn op de dag van vandaag belang rijke speerpunten. Ook bedrijven 
hebben vaak de wens dat hun personeel gediplomeerd is, hun opdrachtgevers vragen er 
om. De concurrentie tussen installatiebedrijven is groot en bedrijven met werknemers met de 
juiste vakdiploma’s in dienst staan direct met 1-0 voor.’

7  stappen in de nieuwe manier van opleiden:
1   Zorgvuldige intake: hierbij kijken wij naar het huidige niveau, leerbaarheid,  

 leerstijl en motivatie van het individu.
2   Opleidingsplan op maat met persoonlijke aandachtspunten.
3   Specifieke vakken om het MBO diploma te halen.
4   Praktijktraining op de IW-praktijklocatie.
5   Online modules: dit vergroot het leercomfort en verminderd verletkosten.
6   Persoonlijke begeleiding.
7  Diploma!

Lees verder op pagina 30

Vervolg van pagina 28
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www.iwnederland.nl

IW Brabant-Zeeland

Minervum 7051 
4817 ZK Breda

Tel: 085 48 90 483
E-mail: infoiwbz@iwnl.nl

5116 • IWBZ Jaarverslag 2018_Marco.indd   32 01-04-19   10:18


