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Het is u mogelijk opgevallen dat de naam InstallatieWerk  
inmiddels is gewijzigd in IW. Middels dit sociaal- en financieel 
jaarverslag blikt IW Noord-Holland terug op een goed 2018. 
Gemiddeld waren er 759 leerling-medewerkers in opleiding  
en in loondienst.  
Daarbij zijn 46 leerlingen opgeleid in de BBL die in loondienst 
waren bij de bedrijven. 
Het arbobeleid is verbeterd door het opstellen van een nieuwe 
(arbo) risico-inventarisatie & evaluatie.  
 
Dit heeft geleid tot een plan van aanpak met diverse verbete-
ringen die zijn doorgevoerd. O.a. worden bij het plaatsen van 
een leerling-medewerker bij een bedrijf, de aanvullende veilig-
heidsrisico’s consequent vooraf besproken en vastgelegd. 

Er is personele verloop geweest bij onder andere de instructeurs en leerlingbegeleiders.  
Dat betekende voor diverse lidbedrijven een hernieuwde kennismaking met IW.
Inmiddels hebben we op alle afdelingen nieuwe collega’s mogen verwelkomen die nieuwe 
inzichten van buitenaf de organisatie hebben binnengebracht.
 
2018 was het jaar van de opening van het warmtepomp-opleidingscentrum en de  
invoering van tablets in de opleidingslocaties t.b.v de praktijkopdrachten en het  
volg systeem (De Praktijkmonitor).
Verder is de nieuwe infra-opleiding Middenspanning van start gegaan en hebben  
we de afdeling leerlingenadministratie gecentraliseerd naar locatie Heerhugowaard.

IW heeft vele statushouders opgeleid en begeleid naar een BBL-opleiding. De taal-
achterstand en culturele verschillen vormen een uitdaging maar het geeft grote voldoening 
bij de statushouders en bedrijven wanneer het succesvol blijkt te zijn.

Het tevredenheidsonderzoek dat in oktober 2018 is gehouden onder de lidbedrijven biedt 
echter nog volop ruimte tot verbetering. Zo gaan we de bezoeken van IW op de werkplek 

RONALD OLIJ

Directeur

MARTIJN DEKKER

Voorzitter bestuur



bij de bedrijven verhogen naar 2x per jaar en zal de voortgang van de opleiding frequenter 
met de bedrijven worden besproken. De leerlingen zelf beoordelen IW met een gemiddeld 
cijfer van 7,4. Daar zijn we trots op en we proberen dat verder te verbeteren. 
Onder andere door de opleidingen te verrijken met een breder assortiment aan nieuwe 
technieken.

Ook wordt gewerkt aan het verlagen van het ziekteverzuimpercentage.
 
Van het financiële resultaat over 2018 wordt € 350.000,- gereserveerd voor nieuwe tech-
nieken en technische knowhow van collega’s in de 9 locaties van IW. Als korting-achteraf 
wordt € 292.683,- uitgekeerd aan de lidbedrijven naar rato van ingeleende uren.
 
In het jaar 2019 staan de volgende onderwerpen centraal:
• Instroom verhogen van leerling-medewerkers, meer vrouwen en zij-instromers; 
• Werken aan een veiligere werkomgeving voor de (leerling-)medewerkers;
• Investeren in (technische) kennis van collega’s en nieuwe technieken in de opleidingslocaties;
• Opening opleiding Koudetechniek;
• Verhuizing locatie Amsterdam naar begane grond van het ROC van Amsterdam;
• Werkplekbezoeken door IW bij de bedrijven 2x per jaar;
• Vergroten van het cursusaanbod en omzet van Contract Onderwijs;
• Groei van het aantal monteurs in de flexpool van WorkForce;
• Implementatie van een ICT-bedrijvenportaal.
 
Met veel positieve energie op bovenstaande onderwerpen verwachten we wederom een 
goede basis te leggen voor de komende jaren met het vertrouwen van de lidbedrijven, 
(leerling-)medewerkers en stakeholders van IW.
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IW Noord-Holland  
Contract Onderwijs b.v. 
Ronald Olij (Directeur)

Stichting InstallatieWerk Noord-Holland
BESTUUR

Martijn Dekker (Voorzitter)
Carina Nan

Renzo van Heusden
René de KoningRaad van Advies

Otto Brode (Voorzitter)
Pieter Jan Duineveld

Thijs van Baar
Peter Rijkhoff

Marina Klaver
Peter Bouwes

Opleidingsbedrijf IW  
Noord-Holland b.v. 

Ronald Olij (Directeur)

InstallatieWerk Noord-Holland Holding b.v.
DIRECTIE

Martijn Dekker (Voorzitter)
Carina Nan

Renzo van Heusden
René de Koning

IW Noord-Holland  
WorkForce b.v. 

Ronald Olij (Directeur)

IWNH kent naast het bestuur een raad van advies, die gevraagd en ongevraagd advies  
geeft over onderwerpen binnen het aandachtsgebied van IW. Bestuursleden en leden van  
de raad van advies bekleden een operationele managementfunctie bij een actief lidbedrijf van 
IW Noord-Holland. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling tussen E- en  
W-bedrijven, groot en klein, geografisch verspreid in Noord-Holland. Zij worden aangesteld 
voor maximaal 2 termijnen van 4 jaren. Bekijk ook de ‘governance code’ op onze website 
onder downloads, algemeen voor leerbedrijven. 

Juridische structuur
Organigram IW Noord-Holland per 31-12-2018
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Organigram 2018
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Kengetallen
In 2018 heeft IW diverse mutaties gehad bij de vaste medewerkers  
wat heeft geleidt tot nieuwe energie en frisse inzichten.
Gemiddeld hadden we 42,2 fte aan vaste medewerkers in dienst  
(t.o.v. 37,9 fte in 2017) o.a. door het aanstellen van een extra  
leerlingbegeleider, een medewerker op de financiële administratie,  
een preventiemedewerker, een manager WorkForce en uitbreiding  
bij Contract Onderwijs. 

Organigram 

WorkForce

Directeur 

Planning & organisatie Teamleider / Opleidings-
adviseur

IW 
opleidings locaties 

Instructeurs

Organigram 

Contract
Onderwijs

Noord
Districtmanager  

Leerlingbegeleiders
Instructeurs

Directeur

Staf

Midden
Districtmanager 

Leerlingbegeleiders
Instructeurs

Zuid
Districtmanager

Leerlingbegeleiders
Instructeurs

• Financiële administratie
• KAM
• Marketing
• HR/Salarissen
• Leerlingadministratie

Organigram 

Leerling-medewerkers Leerling-medewerkers Leerling-medewerkers 

Directeur

AdministratieManager

Gedetacheerde  
medewerkers
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Doelstellingen 
2019

Om richting te geven aan de weg die we de komende jaren met vertrouwen willen inslaan, 
heeft IW 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 bottom-up cultuur van ‘afspraak = afspraak’.

Missie
‘De missie van IWNH 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 mogelijke kosten’.
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Visie
‘De visie van IWNH 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-medewerkers 
in 2020. 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 (aanko-
mende) medewerkers centraal’.

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

re doorstroom naar niveau 3 en niveau 4 en groei van 2% naar 4% vrouwen).
2.  Het beperken van het aantal ongevallen door middel van uitvoering van het plan van aanpak 

vanuit de risico-inventarisatie.
3. Tevreden leerlingen en participanten.
4. Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en begeleiding:
•  Investeren in meer vak inhoudelijke kennis (specialisme) van instructeurs;
•  Het ‘toekomstproof’ maken van de opleiding bij IW (Connect2025);
•  Het creëren van een Wow-effect in de werkplaatsen van IW;
•  Implementeren verbeterde praktijkopleiding niveau 3 bij IW;
•  Ervoor zorgen dat de werk plek bezoeken 2x per jaar plaatsvinden;
•  Alle instructeurs ontwikkelen en/of reviseren aantoonbaar één of meer praktijkopdrachten 

binnen het landelijk vastgestelde format;
•  Alle praktijkopdrachten digitaal ontsluiten en registreren in DPM.
5.  Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met de roc’s om de BBL-4 te kunnen  

behouden en de opleiding ‘leidinggevend monteur N4’ en/of duurzaamheidstechnicus  
N4 (Havo-route) te introduceren.

6. Het verhuizen van IW-locatie Amsterdam naar de begane grond in 2019.
7. Het openen van een opleidingscentrum voor Koude- en klimaattechniek in 2019.
8.  Vergroten van de omzet bij Contract Onderwijs en het aanstellen van een tweede  

opleidingsadviseur in 2019.
9.  Het opzetten van een erkend centrum voor Proeven van bekwaamheid voor de wettelijk  

te behalen persoonscertificeringen binnen de branche (zoals Koolmonoxidecertificaat).
 10. Groei van het aantal medewerkers in WorkForce tot 100 in 2020.

MVO-speerpunten 2019
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).
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Ondernemingsraad
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In 2018 heeft achtmaal een Overlegvergadering plaatsgevonden tussen de directie en de OR.
De belangrijkste onderwerpen waarbij de OR gebruik gemaakt heeft van het advies-, 
instemmings- of initiatiefrecht:

• Arbo-zaken (o.a. preventiemedewerker, RI&E vernieuwen);
•  Centralisatie van de leerlingenadministratie en huisvesting op locatie Heerhugowaard;
•  De nieuwe opleiding Koudetechniek en klimaatsystemen;
• Opbouw van ADV voor leerling-medewerkers;
• Het opleidingsprogramma niveau 4;
•  Leerlingen-enquête;
•  Implementatie AVG;
•  Variabel belonen;
•  Herstructurering WorkForce;
• Professionalisering Contract Onderwijs;
• Implementatie van VOIP en Skype4Business;
• Investering poolauto’s.

Op 31 januari 2018 organiseerde directie en OR een personeelsbijeenkomst onder 
begeleiding van een externe partij.
Het thema was ‘deep democracy’ met als doel een cultuurverandering te stimuleren van 
Top-down naar Bottom-up.
De belangrijkste uitkomsten:
•  Voor aankomende beleidswijzigingen wordt een groepje collega’s gevormd die input 

geven; Dit blijkt effectief te werken. Bovenstaande onderwerpen zijn op deze wijze 
opgepakt.

•  Het strategisch beleidsplan van IW Noord-Holland wordt vertaald naar een concrete 
jaarplanning; De jaarplanning is geïmplementeerd en werkt effectief voor zowel directie 
als OR.

•  Besloten is dat er een nieuwe gedragsprotocol wordt opgesteld. Het proces van 
totstandkoming van het nieuwe protocol heeft als positief effect dat collega’s onderling 
bespreken wat de gedragsregels zijn.

Samenstelling van de OR
Vóór de OR-verkiezingen van december 2018 Na de verkiezingen:
Sander van Biljouw (Voorzitter); Jacco op den Kelder (Voorzitter);
Jacco op den Kelder;  Erik Vellema;
Erik Vellema; Otto Bakker;
Otto Bakker;  Egbert van der Weide;
Jolanda Rood;  Ron Leerling;
Egbert van der Weide.  Danja van Alen;
 Patrick de Wijn;
 Sidney Westerveld (leerling-medewerker);
 Natasja van Ovost (leerling-medewerker).
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Your future,
Your WorkForce

IW WorkForce 

WorkForce is nu goed op stoom! 

Your future, your WorkForce!
De technische branche heeft mensen nodig vanwege een groot tekort aan goed gekwa-
lificeerd personeel. De vooruitzichten zijn dat de vraag de komende jaren alleen maar 
verder zal toenemen. 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.
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Uw aanspreekpunt bij WorkForce,
LINDA LINA-BOUHOF  
Manager WorkForce

06 226 923 01 
l.lina@iwnl.nl

We are WorkForce!
WorkForce is een flexibele arbeidspool die is opgebouwd uit vak volwassen kandidaten, 
leerlingen die in- of uitstromen, statushouders en zij-instromers. WorkForce richt zich vooral 
op volwassen kandidaten die de juiste drive hebben om de techniek in te willen en zich 
hiervoor praktisch willen laten omscholen. Tevens neemt WorkForce ook personeel tijdelijk 
op de pay-roll tegen zeer scherpe tarieven. Kandidaten die door een bedrijf zelf gevonden 
worden, bieden wij de mogelijkheid 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 mee om medewerkers te herplaatsen 
en te bemiddelen naar een nieuwe baan. 

WorkForce is een groeiende organisatie met gemiddeld 25 gedetacheerde medewerkers 
in 2018. Linda Lina is per 1 juli 2018 de drijvende kracht met als doelstelling om Work-
Force verder te laten groeien tot een volwaardige flexibele schil voor de installatiebranche. 
Daarbij leidt het werven van zij-instromers tot nieuwe instroom in de BBL bij het opleidings-
bedrijf. In 2018 heeft WorkForce een forse uitstroom van kandidaten gehad door einde 
contractduur en overname van kandidaten door de participanten. De werving van  
nieuwe kandidaten heeft een lange aanloop gehad, maar is nu goed op stoom. 
We streven naar een soepele wisselwerking tussen IW en WorkForce, waardoor we de  
participanten verder kunnen ontzorgen. De volwassen WorkForce medewerker kan na  
voldoende werkervaring opgedaan te hebben zich beter terugverdienen in de BBL. 
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. Via ons onderdeel IW Contract Onderwijs kunnen wij snel schakelen om de  
scholing van de kandidaat van start te laten gaan. Dat is de kracht van IW als opleidings-
partner; alle kennis en kunde onder één dak! Na afronding of tijdens het scholingstraject 
zal de kandidaat worden geplaatst d.m.v. een detacheringsconstructie bij een  
organisatie. WorkForce biedt geen uitzendcontract, maar een arbeidsovereen-
komst conform de cao van het technisch installatiebedrijf. Dit betekent meer 
zekerheid voor de kandidaat en dezelfde prima arbeidsvoorwaarden die aan 
de cao zijn gerelateerd. Met de deel name van onze participanten hebben 
wij een goede aansluiting met de markt en een groot netwerk. WorkForce 
rekent met een lage omrekenfactor en geen kosten wanneer het bedrijf de 
kandidaat na de contract termijn wenst over te nemen.
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IW Contract Onderwijs 
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Blijven leren en werken in de techniek  

De wereld van de techniek staat niet stil. Het is een dynamische omgeving met telkens 
weer nieuwe uitdagingen. Zo zijn er voor bedrijven nog volop nieuwe vaardigheden om 
onder de knie te krijgen, innovaties en nieuwe technieken om te ontdekken en nieuwe 
markten en kansen om in te verdiepen. 

Bedrijven hebben een eigen specialisme, een ander kennisniveau en dus een andere 
behoefte. Vanuit IW Contract Onderwijs zorgen we daarom voor actuele, praktijkgerichte 
trainingen én trainingen en cursussen op maat. 

Of het nu gaat om bijscholing of opfristrainingen voor u zelf of één van uw medewerkers,  
aanvullende training voor een zij-instromer of om een praktijkgericht advies voor uw loop-
baanbeleid. We zitten dicht op nieuwe ontwikkelingen en we weten een goede vertaalslag 
naar de werkvloer te maken.

We bieden maatwerk voor uw opleidingswensen en hebben diverse samenwerkings-
overeenkomsten met gespecialiseerde opleidingsbedrijven. Hierdoor kunnen we de  
trainingen die zij verzorgen voordelig aanbieden. 

Wilt u weten welke trainingen we allemaal kunnen verzorgen? Bij welk opleidingscentrum  
u in de buurt terecht kunt? Neemt u dan gerust contact met ons op of neem een kijkje  
op onze website: iwnederland.nl/iw-contractonderwijs. 

Blijf scherp met onze trainingen en cursussen! 

Uw aanspreekpunt  
bij Contact Onderwijs,

MARTINE HAMSTRA 
Opleidingsadviseur 

06 542 283 43
m.hamstra@iwnl.nl



18      IW NEDERLANDJAARVERSLAG 2018     18

Opening warmtepomp-
centrum Hoofddorp 
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De komende jaren worden zo’n 6.000 monteurs opgeleid om te gaan werken met warmte-
pompen. Het praktijkcentrum Hoofddorp is één van de 7 IW locaties in Nederland die 
deze trainingen aanbiedt. Warmtepompen zullen de komende tijd een prominentere rol 
gaan spelen. In de komende jaren zullen steeds meer woningen en gebouwen ermee 
worden uitgerust. Installateurs met kennis van deze techniek kunnen een rol gaan spelen  
in deze groeimarkt én een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving. 
Techniek Nederland, OTIB, IW Noord-Holland, ROVC, de industrie en de overheid helpen 
de installateur om deze kennis op te doen. Ook politiek gezien is dit een ‘hot’ item; uit-
eindelijke doelstelling (in lijn met de klimaatakkoorden) is om van fossiele brandstof volledig 
over te stappen naar duurzame energie.

Oktober 2018 hebben we op succesvolle wijze hét warmte pompcentrum van  
Noord-Holland in Hoofddorp geopend. Diverse bedrijven, relaties, leveranciers en  
genodigden hebben wij mogen verwelkomen en waren aanwezig bij de officiële opening. 
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Overzicht  
BBL Leerlingen
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In 2018 zijn er 281 leerling-medewerkers ingestroomd in de opleidingen tegenover >300 
in 2017. IW zal de promotieactiviteiten intensiveren en verbeteren om de instroom van 
nieuwe leerling-medewerkers voor de branche te vergroten.

Een steeds groter aantal leerlingen volgt een 3-jarige niveau 3 opleiding (een gecombineer-
de niveau 2 en 3 opleiding). Voorheen startte iedereen in de niveau 2 opleiding en stroom-
de door naar niveau 3. Er zijn in 2018 124 diploma’s behaald. Door bovengenoemde 
oorzaak zijn dat minder diploma’s dan voorheen. Een tweede oorzaak is dat leerlingen in 
toenemende mate in dienst zijn getreden voordat het diploma behaald is. Hier zijn inmid-
dels passende maatregelen voor genomen. 

Onderstaande grafiek geeft het aantal leerlingen weer, verdeeld over de locaties en  
opleidingsrichting.

Aantal leerlingen per locatie en afdeling
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Omschrijving

Instroom leerlingen

Gem. aantal leerlingen

Voortijdige uitval

Gediplomeerden

2018

281

759

5,5%

124
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Omschrijving

Leerlingen in dienst 
begin 2018
Instroom  BBL 2018
Uitstroom BBL 2018

Totaal (leerling- 
medewerkers  
in dienst)

IW Noord-Holland is georganiseerd in 3 districten. 

Districtsindeling:
Locaties Noord:  Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder. 
Locaties Midden:  Beverwijk en Hoofddorp.
Locaties Zuid:  Amsterdam, Zaandam en Edam.

Het aantal leerlingen bij IW is als volgt verdeeld over de districten: 

Het is belangrijk dat de vakdisciplines Elektrotechniek en Installatietechniek evenredig 
worden bezet. 
Daarnaast heeft IW als speerpunt om meer vrouwen in te laten stromen.

Noord

338

128
-110

356

Totaal

767

281
-292

756

Zuid

226

84
-90

220

Midden

203

69
-92

180

Verhouding per 
vakgebied

BBL Installatietechniek 
Man

BBL Elektrotechniek 
Man

BBL Installatietechniek 
Vrouw

BBL Elektrotechniek 
Vrouw

Totaal 

Noord

168

180

2

6

356

Totaal

403

340

4

9

756

Zuid

140

80

0

0

220

Midden

95

80

2

3

180
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Nieuwe opleiding:  
Koudetechniek &  
Klimaatsystemen 
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Deze nieuwe opleiding gaat gehouden worden op een vmbo, het Mundus College te 
Amsterdam. Dit betreft een schoolse omgeving, waar al veel faciliteiten aanwezig zijn. 
Tevens geeft dit een boost aan het vmbo, waarbij de verwachting is dat dit ook zal leiden 
tot meer leerlingen die techniek kiezen.
In het Mundus College is een praktijkruimte ingericht met diverse leermeubels zodat er 
geoefend kan worden met de koudetechniek en klimaatsystemen.
Samen met het ROC van Amsterdam worden de werk-leertrajecten BBL niveau 2 en 3 
vormgegeven. Direct naast het praktijklokaal is het theorielokaal zodat er een directe link  
is hier tussen.
Voor bij- en nascholing verzorgt IW Contract Onderwijs de nodige cursussen zoals  
Basistraining Koudetechniek en Klimaatsystemen, Hardsolderen en F-gassen.
De locatie is samen met branchevereniging NVKL ontwikkeld en is inmiddels ook erkend als 
officieel examencentrum. 
Op 10 mei 2019 is deze opleiding succesvol geopend in aanwezigheid van vele bedrij-
ven, scholen, gemeente, provincie, leveranciers, branche en andere belanghebbenden.

Meer informatie over deze opleiding is te vinden op onze website: klik hier of ga  
naar bit.ly/leafletIW.

In de 2e helft van 2018 en begin 2019 is er een nieuwe opleiding ontwikkeld en opgestart: 
‘Koudetechniek en Klimaatsystemen’.
Vele bedrijven in de koudetechniek, maar ook bedrijven vanuit de elektro- en installatie-
techniek hebben bij IW Noord-Holland en het ROC van Amsterdam te kennen gegeven 
hier veel behoefte aan te hebben. IW Noord-Holland heeft samen met het ROC van  
Amsterdam deze handschoen opgepakt en de opleiding vormgegeven.

F-gassen persoonscertificering

Deze locatie voldoet aan de eisen
gesteld door NVKL en STE

EXAMENLOCATIE

NVKL_gevelbord_examenlokatie_300x250mm.indd   1 7-3-2017   15:41:50

ROCVA_banier_1,2x3,5mtr_v1.indd   1 19-05-15(w 21)   13:21
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Kwaliteit, 
Gezondheid, 
Milieu

Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage komt in 2018 uit op 4.69%. Dit percentage is  
gestegen. In 2017 ligt dit percentage namelijk op 4%. Ziekteverzuim staat hoog op de  
agenda. Er zijn diverse maatregelen ingevoerd en in ontwikkeling om het verzuim terug  
te dringen. 

Het ziekteverzuim onder de vaste medewerkers ligt in 2018 op 1.77% ten overstaan van
de leerling-medewerkers waarbij het ziekteverzuim uitkomt op 4.88%.

In 2018 is een nieuwe RI&E opgesteld en getoetst door een externe deskundige. 
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Ongevalsrapportage
Veilig en verantwoord werken staan centraal in de bedrijfsvoering. In 2018 zijn er 22  
ongevallen gemeld. Ongevallen waaraan verzuim gekoppeld is, maar gelukkig geen 
ernstig karakter hebben. 1 ongeval vond er in de werkplaats van IW plaats. De overige 
ongevallen vonden bij de leerbedrijven plaats.

Het aantal ongevallen is gehalveerd ten opzichte van het jaar 2017: toen vonden er  
49 ongevallen plaats. Uiteraard gaan we voor de 0 meldingen en zijn we er nog niet. 

Bedrijfstevredenheidsonderzoek 
Ook in 2018 hebben we alle actieve lidbedrijven gevraagd om deel te nemen aan een 
online tevredenheidsenquête. De respons was 21% wat een representatief beeld geeft.  
Op basis van de input van de bedrijven zal IW haar dienstverlening verbeteren.

De belangrijkste conclusies:
•  Gemiddeld genomen wordt de samenwerking vanuit de deelnemende bedrijven als  

positief ervaren.
•  De samenwerking en wat van elkaar verwacht mag worden is duidelijk. (+75% is tevreden)
•  De praktijkmonitor (leerlingvolgsysteem IW) behoeft extra aandacht; ongeveer 60% er-

vaart onbekendheid of is ontevreden.
•  Het contact met IW wordt over het algemeen als prettig ervaren; circa 70% is tevreden. 
•  Over de begeleiding van leerling-medewerkers verschillen de meningen; +45% is tevre-

den, en 25% is ontevreden. Een groep van 30% is niet uitgesproken hierin.
•  De tevredenheid over de praktijkscholing moet verbeterd worden (45+% is tevreden)  

Echter 55% heeft geen mening of is niet tevreden.
•  Over de scholing in sociale vaardigheden lopen de meningen uiteen; ongeveer 30% heeft  

geen idee of beoordeeld negatief; 30% heeft geen uitgesproken mening en +40% is positief.
•  De bedrijven zijn tevreden (+80%) over de mate waarin leerling-medewerkers zich aan 

de veiligheidsregels houden.
•  +50% van de bedrijven is tevreden met de kwaliteit van de leerlingen die momenteel  

afgeleverd worden. Opvallend is dat 31% geen uitgesproken mening hier heeft. (noch  
tevreden, noch ontevreden)

•  18 bedrijven geven aan extra informatie te willen over bijscholing (CO) of detacheren (WF)
•  Bij de open vragen is heel gerichte feedback gegeven t.a.v. verbeterpunten en ook zijn  

zaken benoemd waar we zeker mee door moeten gaan. 

Ontwikkelingen voor 2019
•  Inzet en ontwikkeling instrumenten reduceren ziekteverzuim;
• Nieuwe bedrijfsarts via de arbodienst Bouw & Gezond;
• Nieuw arbobeleidsplan;
• Uitwerking acties plan van aanpak (RI&E 2018);
• Aanstelling preventiemedewerker;
• Ontwikkeling nieuwe toolboxen leerling-medewerkers.
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Het 1e IW-huwelijk  
is een feit!
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Hiermee zal het eerste IW huwelijk een feit gaan 
worden. Ten tijde van het schrijven van dit artikel moet 
de plechtigheid nog plaatsvinden, maar als u dit artikel 
leest, heeft deze feestelijke dag plaatsgevonden. 

Beide IW-ers zijn werkzaam bij Braas Elektrotechniek  
in Zwaagdijk waar wij één van de directeuren Jan 
Koopman spraken. Zijn zoon is overigens ook in oplei-
ding bij IW en heeft gekozen voor het loodgietersvak.  
Hij doet momenteel zijn werkervaring op bij de firma 
Sneeboer in Wervershoof. ‘Het had leuk geweest als  
hij in het bedrijf kwam’ aldus Jan, ‘maar hij moet vooral 
doen wat hij leuk vindt’.

Nuchtere West-Fries Jan heeft goede ervaringen met vrouwen in het bedrijf. ‘Lisa Marie  
doet het goed en staat haar mannetje. Ach, een beetje eigenwijs maar ja het is een vrouw!’  
De reactie van Kevin hoe hij het vindt om met zijn vriendin in hetzelfde bedrijf te werken;  
‘Zolang we maar niet samen hoeven te werken op dezelfde klus, vind ik het prima.’ Lisa Marie 
is het hiermee eens; ‘We hebben van te voren aangegeven dat we niet samen willen werken en 
daar wordt goed rekening mee gehouden.’ 
Ik vroeg haar hoe ze het ervaart als vrouw in de techniek; ‘Je moet geen ‘meisjes-meisje’ zijn  
die bang is dat haar nagels breken’ aldus Lisa Marie.  
Op de vraag of er behoefte is aan meer vrouwelijke collega’s is Lisa Marie’s antwoord kort;  
‘Jazeker, en daarom zet ik mij ook altijd in voor promotie tijdens Girlsday om meisjes  
te enthousiasmeren voor techniek.’ 

IW leerling-medewerkers Lisa Marie Tellier en Kevin 
van Loon zijn beide sinds september 2016 bij ons 
in opleiding voor Eerste Monteur Elektrotechniek. 
Leuk om te vermelden dat zij beide werkzaam zijn 
voor hetzelfde leerbedrijf én komende zomer in het  
huwelijksbootje stappen. 
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Financieel 
Jaarverslag
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Omzet (toename € 1.200.000)
Een toename van het gemiddeld aantal leerlingen heeft bijgedragen aan de omzettoename 
(na incassokorting) over 2018. Deze toename is mede gerealiseerd door aanpassing van de 
tarieven welke zijn doorgevoerd na de cao verhogingen in januari en juli 2018.

Kostprijs van de omzet (toename € 925.000)
Als gevolg van o.a. een tweetal cao verhogingen in januari en juli stegen de personeels kosten 
in 2018 met 2.1%.
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Het lage inkomensvoordeel in 2018 nam toe doordat meer werknemers t.o.v. 2017  
voor deze tegemoetkoming in aanmerking kwamen. In 2018 hebben minder leerlingen  
hun opleiding afgerond o.a. doordat de eerste opleiding nu 3 jaar duurt i.p.v. 2 jaar.   
Dit heeft tot gevolg gehad dat er minder diploma uitkeringen zijn en dat eveneens minder 
eindvergoedingen (BPV) van Otib werden ontvangen. Daarintegen heeft Otib een een-
malige extra BPV-vergoeding uitgekeerd van € 200.000,- in december 2018.

Indirecte personeelskosten (toename € 170.000)
In 2018 is de personeelsformatie van de overhead uitgebreid met 3 personeelsleden.
Daarnaast hadden betaalde transitievergoedingen en de cao verhogingen in januari en juli 
een stijging van de loonkosten tot gevolg. Onder de studiekosten zijn opgenomen de kosten 
van SBI inzake groepscoaching en kosten van de cursussen MVK en effectief leiderschap.

Huisvestingskosten (toename € 127.000)
In Hoofddorp wordt vanaf april 2018 een extra ruimte gehuurd. In Heerhugowaard zijn  
de kantoorruimtes verbouwd en opnieuw ingericht. 

Inventariskosten (toename € 32.000)
Onder de inventariskosten kantoor zijn de kosten van het nieuwe meubilair van het kantoor 
in Heerhugowaard opgenomen. Tevens is onder de inventariskosten de inrichting van het 
warmtepompcentrum in Hoofddorp opgenomen. Dit warmtepompcentrum is grotendeels 
gesubsidieerd door OTIB, waardoor de kosten voor IW beperkt zijn gebleven.

Verkoopkosten (toename € 33.000)
Bioscoopreclame, reclamebord in een voetbalstadion en het wijzigen van het logo van IW, 
heeft een stijging van de verkoopkosten tot gevolg gehad. 

Algemene kosten (afname € 21.000)
Digitale facturatie heeft een verdere daling van de portokosten tot gevolg gehad. Nieuw 
drukwerk door logowijziging deden de kosten van drukwerk toenemen. De accountants-
kosten zijn toegenomen doordat eind 2017 een te laag bedrag gereserveerd was voor  
het jaarwerk 2018.
De automatiseringskosten laten een daling zien doordat onder de kosten van 2017  
de kosten van vervanging in hardware is opgenomen. 
Minder inzet van consultants had een daling van de automatiseringskosten  
tot gevolg. Vervanging van mobiele telefonie had een stijging van de  
telefoonkosten tot gevolg.
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Winst- en 
verliesrekening
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   2018 2017 
Opbrengsten
Gefactureerde omzet    20.163.537    18.955.089  
Voorstel te betalen korting achteraf     -292.683     -260.559   
     19.870.854     18.694.530   
Overige opbrengsten     67.475     75.506  
     19.938.329     18.770.036   
Kosten
Personeelskosten (minus subsidies)    17.063.385   16.217.979  
Afschrijvingen materiële vaste activa     26.398    23.605  
Huisvestingskosten     716.416    624.802  
Inventariskosten    65.166   33.367  
Opleidingskosten   706.024 731.315
Autokosten    177.183  163.842 
Verkoopkosten   158.740 125.763 
Algemene kosten   518.118  539.587  
Totaal kosten     19.431.430     18.460.260  

Bedrijfsresultaat    506.899    309.776   
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    6.551  15.860 
Rentelasten en soortgelijke kosten   -61.949 -66.943 
   -55.398 -51.083

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen    451.501    258.693  
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -101.500    -55.332  

Resultaat na belastingen   350.001 203.361
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Balans
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ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa  
Verbouwingen   34.385    3.185 
Inventaris   43.405    64.460 
Vervoermiddelen  38.460   2.930 
   116.250    70.575 

Financiële vaste activa  
Ledenrekening Saldo  45.811   37.787 

Vorderingen  
Debiteuren  1.963.629   1.980.002 
Rekening courant   52.266    122.875 
Belastingen en premies  
Sociale verzekeringen  171.457   82.644 
Overige vorderingen  945.752   838.037 
   3.133.104    3.023.558 

Liquide middelen  3.341.513   3.012.943 

Balans totaal  6.636.678    6.144.863 

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen  
Geplaatst kapitaal  18.000  18.000
Overige reserves en 
onverdeelde winst  1.053.363   703.362 
  1.071.363   721.362 

Langlopende schulden  
Achtergestelde leningen   2.389.714    2.422.473 

Kortlopende schulden  
Schulden aan leveranciers   355.873    192.626 
Rekening courant   1.479    22.754 
Belastingen en premies  
Sociale verzekeringen   435.274    410.449 
Overige schulden    2.382.975     2.375.199 
    3.175.601     3.001.028 

Balans totaal    6.636.678     6.144.863 
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Participanten
toegetreden bedrijven
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Toegetreden bedrijven (31 bedrijven)
DSO Infra BV Beverwijk
Blom E-Techniek Onderhoudplus BV Beverwijk
Spiering Installatetechniek B.V. Velserbroek
van Limpt Beveiliging & Telecommunicatie BV Hoofddorp
Roos Installatie Techniek BV Hillegom
Van Leeuwen Elektra BV Aalsmeer
MH Elektrotechniek Nieuw Vennep
Polar Koeltechniek BV Wieringerwerf
Visser & Smit Hanab Distributie BV Papendrecht
Electroman Heerhugowaard
GEA Refrigeration Netherlands BV Heerhugowaard
Mansveld Projecten & Services BV Eindhoven
Shield Beveiligingstechniek  Assendelft
SVH Beveiligingstechniek BV Hoofddorp
Niteq Transport + Handling Systems BV Nibbixwoud
TDE-Lighttech BV Diemen
Bennink Service & onderhoud BV Amsterdam
Bonarius Service BV Vijfhuizen
Jack Hansen Elektrotechniek Volendam
Non Stop Installatietechniek BV Amsterdam
Jillings Installatietechniek BV Hoorn
Walburg Technische Installaties Slootdorp
Witgoedspecialist Koos Rood BV Heerhugowaard
RZ Installaties Oude Wetering
Loodgietersbedrijf Nieuwland Sint Pancras
VSG Installatietechniek Amsterdam
H&O Bedrijf Bergen Bergen
BLK projects Amsterdam
Zaan Installatietechniek Zaandam
Flow Tech BV Kudelstaart
Randstad Klimaat Groep BV Velserbroek
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Participanten
uitgetreden bedrijven
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Uitgetreden bedrijven (21 bedrijven)
Juffermans Installatiebedrijf Haarlem
Zons Alkmaar
Jos Harm BV Amsterdam
Derk Voet Den Helder
Hermans Installatietechniek BV Velserbroek
Jansens Verwarming BV Haarlem
Jansens Loodgieters BV Haarlem
Maas Warmtetechniek BV Haarlem
Installatietechniek Gresnigt Nieuwkoop
TBG Techniek BV (vh besseling) Beverwijk
TBG Techniek BV Beverwijk
Visser / Kater Elektrotechniek B.V. Beverwijk
Ouwehand Geertsma Heerhugowaard
MH Elektrotechniek Nieuw Vennep
TDE-Lighttech BV Diemen
Esni Installatietechniek BV Zwaag
Installatiebedrijf Goes-Plooij BV Heiloo
Loodgietersbedrijf N. Bloem BV Monnickendam
Trigion Beveiligingstechniek BV Rotterdam
Idema en Zoon Install. Bedrijf Warmenhuizen
J.B. van het Kaar BV Westzaan
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www.iwnederland.nl

IW Noord-Holland 

W.M. Dudokweg 66
1703 DC Heerhugowaard

Tel: 088 008 20 00

Postbus 343
1700 AH Heerhugowaard 

E-mail: info@iwnh.nl


