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In 2019 heeft IW Noord-Holland de kwaliteit van de opleiding verbeterd. Diverse
bedrijven hebben input gegeven op het vraagstuk: ‘Over welke vaardigheden moet
de monteur van de (nabije) toekomst beschikken?’ Hierop wordt de praktijkopleiding
bijgesteld. Daarbij is de begeleidingscapaciteit uitgebreid door het aanstellen van
extra leerlingbegeleiders, waardoor de leerlingen 2 x per jaar op de werkplek bezocht
en beoordeeld worden.
In oktober 2019 is besloten om de deelnemersbijeenkomst voortaan in juni te laten plaatsvinden in plaats van in het najaar. Voor dit jaar heeft dat als gevolg dat de bijeenkomst op
16 juni 2020 online wordt georganiseerd, vanwege de beperkende coronamaatregelen.
De kwaliteitsverbeteringen bij IW zijn ingegeven door de tevredenheidsonderzoeken die
zijn gehouden onder bedrijven en leerlingen.
Middels dit sociaal- en financieel jaarverslag blikt IW Noord-Holland terug op een goed
2019. Gemiddeld waren er 726 leerling-medewerkers in opleiding en in loondienst.
Daarbij zijn 42 leerlingen opgeleid in de bbl, die in loondienst waren bij de bedrijven.
Er heeft personeelsverloop plaatsgevonden, met name bij de leerlingbegeleiders. Dat
betekende voor de bedrijven en de leerlingen soms een hernieuwde kennismaking met IW.
Financieel resultaat opleidingsbedrijf
Het financiële resultaat over 2019 (winst) bedraagt € 346.000,- wat in z’n geheel wordt
verrekend als ‘korting-achteraf’ met de lidbedrijven naar rato van ingeleende uren.
De korting-achteraf wordt volledig toegevoegd aan de achtergestelde lening van de lid
bedrijven. Daarbij valt een voorziening vrij á € 645.000,- die eveneens wordt toegevoegd
aan de achtergestelde lening.
Kwaliteitsimpuls
Het bestuur heeft in 2019 besloten om het resultaat over 2018 á € 350.000,- te investeren
in moderne en zichtbare technieken in de 9 opleidingslocaties.
Deze investering gaat leiden tot een wow-effect voor huidige en nieuwe leerlingen. Er wordt
geïnvesteerd in kennisontwikkeling bij de vaste medewerkers van IW, in een cultuur waarbij
het normaal is dat iedereen zich blijft ontwikkelen. De inrichting van de nieuwe praktijk
locatie in Amsterdam geldt als inspiratie voor de overige locaties.
ARBO
In 2019 is wederom veel aandacht besteed aan het arbobeleid voor een veilige en prettige
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werkomgeving met als voornaamste doel om het aantal ongevallen en verzuimdagen te beperken.
Helaas waren er in 2019 33 ongevallen te betreuren en dat zijn er 33 te veel. De ongevallen
zijn nader geanalyseerd en vertaald naar concrete preventieve maatregelen, zoals het organiseren
van toolboxmeetings over ‘de veilige 5 voor elektrotechniek’, het beperken van snijwonden en de
Last Minute Risico Analyse (LMRA-kaartje).
Impact van de nieuwe cao
De nieuwe cao van de technische installatiebranche heeft grote impact gehad op bbl-leerlingen.
Er zijn salaristabellen geïntroduceerd waarbij een afgerond leerjaar leidend is voor een cao-
verhoging en niet de verjaardag. Daarbij is de leeftijd voor het verdienen van een ‘volwassenloon’
afgelopen jaren verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar. Met name voor leerlingen van 21 jaar en
ouder, die dagschool volgen bij het roc, zijn de tarieven verhoogd.
Resultaat Contract Onderwijs
IW Noord-Holland Contract Onderwijs BV is de organisatie voor bij- en nascholing voor de
medewerkers van de bedrijven. Door het aanstellen van een 2e opleidingsadviseur vinden er meer
opleidingsactiviteiten plaats in het kader van een leven lang ontwikkelen. Het financieel resultaat
over 2019 is € 28.027 (voor belasting).
Resultaat WorkForce
IW Noord-Holland detacheringen BV (handelsnaam WorkForce) is de flexpool voor de technische
installatiebranche. Het financieel resultaat over 2019 is € 84.901,- (voor belasting).
Doelstellingen 2020
Voor 2020 gelden de volgende belangrijkste doelen:
• Werken aan een veiligere werkomgeving voor de (leerling-)medewerkers en
hierdoor ziekte en ongevallen voorkomen en het verzuim verlagen;
• Instroom verhogen van leerling-medewerkers, meer meisjes en zij-instromers;
• Samen met roc’s invulling geven aan bbl-niveau 4 opleidingen;
• Investeren in technische kennis van collega’s en nieuwe technieken in de opleidingslocaties;
• Werkplekbezoeken door IW bij de bedrijven 2x per jaar;
• Aanpassen en vergroten van het cursusaanbod van Contract Onderwijs;
• Groei van het aantal monteurs in de flexpool van WorkForce;
• Implementatie van een ICT-bedrijvenportaal;
• Verbeteren van de tevredenheid bij leerlingen en bedrijven.
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.
Namens bestuur en directie,

Martijn Dekker

Ronald Olij
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Organisatiestructuur
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Juridische structuur
Organigram IW Noord-Holland per 31-12-2019
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 aan
gesteld voor maximaal 2 termijnen van 4 jaar. Bekijk ook de ‘governance code’ op onze
website onder downloads, algemeen voor leerbedrijven.

Stichting IW Noord-Holland
BESTUUR
Martijn Dekker (Voorzitter)
Carina Nan
Renzo van Heusden
René de Koning
Raad van Advies
Otto Brode (Voorzitter)
Peter Rijkhoff
Marina Klaver
Peter Bouwes
IW Noord-Holland Holding bv
DIRECTIE
Martijn Dekker (Voorzitter)
Carina Nan
Renzo van Heusden
René de Koning

IW Noord-Holland
Contract Onderwijs BV
Ronald Olij (Directeur)

Opleidingsbedrijf IW
Noord-Holland BV
Ronald Olij (Directeur)

IW Noord-Holland
Detacheringen BV
Ronald Olij (Directeur)
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Organigram 2019

JAA R VER SLA G 2019

8

Organigram
Directeur

Staf

•
•
•
•
•

Financiële administratie
KAM
Marketing
HR/Salarissen
Leerlingadministratie

Noord
Districtmanager
Leerlingbegeleiders
Instructeurs

Midden
Districtmanager
Leerlingbegeleiders
Instructeurs

Zuid
Districtmanager
Leerlingbegeleiders
Instructeurs

Leerling-medewerkers

Leerling-medewerkers

Leerling-medewerkers

Organigram
Directeur

Planning & organisatie

IW
opleidingslocaties
Instructeurs

Directeur

Organigram

Manager

Wo r kFo r ce

Teamleider / Opleidings
adviseurs

Administratie

Gedetacheerde
medewerkers

Kengetallen 2019
Dit jaar hebben we gemiddeld 46.31 fte aan vaste medewerkers in dienst gehad. In dit
jaar hebben we 7 nieuwe enthousiaste collega’s mogen verwelkomen. Het gaat hier om
3 nieuwe leerlingbegeleiders, 1 opleidingsadviseur en 3 instructeurs. Helaas moesten we
ook afscheid nemen van 5 gewaardeerde collega’s.
Onder ons personeelsbestand in 2019 is:
• 16.85 fte vrouw;
• meer dan de helft van de fte’s fulltimer: namelijk 30 fte.
• circa 20 % 55 jaar of ouder.
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Doelstellingen
2020

Waarom
Waarom doen we wat we doen?
Wij krijgen écht energie van het opleiden van mensen voor de technische
installatiebranche. Techniek is het heden, maar bovenal de toekomst. Wij zijn IW en wij
zorgen dat Nederland klaar is voor morgen.
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Hoe
Hoe doen we dat?
Wat zijn onze kernovertuigingen?
Wij zijn dé allround ketenpartner van de technische installatiebranche en het episch centrum
van alles wat met installatietechniek te maken heeft. Wij voorzien bedrijven van kwalitatief
goed opgeleid personeel en krijgen energie van het (bij)scholen van deze medewerkers.
Wij zijn voorlopers op het gebied van kwaliteitsregelingen en de kwaliteit van beroepspraktijk
vorming. 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 dekking, maar een regionale aanpak. Wij gaan voor
duurzame relaties met belangrijke stakeholders: bedrijven, brancheorganisaties en onderwijs
instellingen.
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.
Wat
Wat doen we precies?
Wat doen we om onze Waarom en Hoe te realiseren?
Wij zijn 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 klimaatvakcentrum: 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. 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:
•W
 ij garanderen een baan, bieden een arbeidsovereenkomst bij IW conform de CAO met
bijbehorend 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 zorgen voor een professionele begeleiding bij het leerbedrijf;
• Wij hebben een slagingskans van 85 tot 90 % van onze leerlingen en cursisten;
• Wij geven iedereen, maar dan ook echt iedereen, een eerlijke kans.
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Doelstellingen
De komende periode heeft IWNH de volgende doelstellingen:
1. Toename van het aantal leerling-medewerkers, gemiddeld >780 in 2022:
• Jaarlijkse instroom van >300 nieuwe leerling-medewerkers;
• Toename van het aantal vrouwelijke leerling-medewerkers van 2% naar 4%;
• Toename van het aantal niveau 4 leerling-medewerkers van 35 naar 70 in 2022;
• Toename van het aantal leerlingen koudetechniek van 15 naar gemiddeld 25 in 2022;
• Meer focus op zij-instromers, drop-outs en statushouders.
2.	Aangaan van intensievere samenwerkingsovereenkomsten met de roc’s om de bbl-4 te
kunnen behouden en de opleiding ‘leidinggevend monteur N4’ en/of duale opleiding N4
(bol-bbl) te introduceren;
3. Tevreden leerling-medewerkers (cijfer 7*) en participanten (cijfer 8);
4. Bevlogen en vitale medewerkers;
5. Beperken van het aantal ongevallen, IF-rate van 24,8 in 2019 naar <20;
6. Terugbrengen van het ziekteverzuimpercentage van 4,6% in 2019 naar <4,2%;
7. Verbeteren van de kwaliteit van de praktijkopleiding en begeleiding:
• ‘Toekomstproof’ maken van de opleiding en locaties bij IW (Connect2025);
• Creëren van een Wow-effect in de werkplaatsen van IW;
• Zorgen voor een leercultuur bij IW, waarbij het gangbaar is dat alle collega’s zich
blijven ontwikkelen;
• Investeren in meer vakinhoudelijke kennis (specialisme) van medewerkers;
• Optimaliseren van praktijkopleiding niveau 3 bij IW;
• Uitvoeren van voortgangsgesprek/werkplekbezoeken minimaal 2x per jaar;
• Alle praktijkopdrachten digitaal ontsluiten en registreren in DPM;
• Beperken administratieve taken van leerlingbegeleiders.
8.	Vergroten van de omzet bij Contract Onderwijs van € 850.000,- in 2020 naar
€ 1.000.000,- in 2021. Aanstellen van 3e opleidingsadviseur in 2022 met omzet van
€ 1.300.000,-;
9. Groei van het aantal monteurs in WorkForce naar >70 met 2 intercedenten;
10. Verbeteren van het ICT-systeem zodat het de werkzaamheden beter gaat ondersteunen
en verlichten:
• Inrichten en optimaliseren bedrijvenportal;
• Optimaliseren leerlingen-app;
• Optimaliseren leerlingbegeleiders-app;
• Optimaliseren Synergy (uitvoeren van ICT-prioriteiten lijst);
• Inrichten van startpagina/dashboard.
11. Debiteurenstand van 60 dagen en ouder <€ 50.000,-;
12. Het aannemen van (leerling)medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
13. Het gebruik van papier verminderen en printen tot een minimum beperken;
14.	Op elke locatie van IWNH (kantoor en werkplaats) scheiden van afval (papier, PVC,
kunststof, koper, staal en elektronica).

*Leerling-medewerkers waarderen IW vaak meer na afloop van de opleiding dan tijdens de opleiding.
Note: de doelstellingen zijn geformuleerd voorafgaand aan Corona.
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Ondernemingsraad
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Ondernemingsraad
In 2019 heeft achtmaal een OverlegVergadering plaatsgevonden tussen directie en de OR.
De belangrijkste onderwerpen waarbij de OR gebruik gemaakt heeft van het advies-,
instemmings- of initiatiefrecht:
• Arbobeleidsplan;
• Aanstelling nieuwe bedrijfsarts;
• Handboek arbeidsvoorwaarden leerlingen;
• Handboek arbeidsvoorwaarden vaste medewerkers;
• Evaluatie WorkForce;
• Vaststellen ADV-dagen;
• Intensieve samenwerking met roc;
• Criteria variabele beloning.

Samenstelling van de OR
Jacco op den Kelder (Voorzitter);
Erik Vellema (Vicevoorzitter);
Otto Bakker;
Egbert van der Weide;
Ron Leerling;
Patrick de Wijn;
Danja van Alen;
Sidney Westerveld (leerling-medewerker).
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Your future,
Your WorkForce
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Uw aanspreekpunt bij WorkForce:

LINDA LINA

Manager WorkForce
06 226 923 01
l.lina@iwnl.nl

WorkForce heeft inmiddels bewezen een toegevoegde waarde voor
de technische arbeidsmarkt te zijn!
Your future, your WorkForce!
Your future, your WorkForce! De technische branche heeft mensen nodig, vanwege een
tekort aan goed gekwalificeerd personeel. De komende jaren zal de vraag nog verder
toenemen. De leerling-medewerkers in de bbl zijn bij uitstek de juiste aanvulling voor onze
branche. Naast deze belangrijke doelgroep zoeken wij ook creatieve benaderingen om
andere doelgroepen in de techniek te laten instromen.
We are WorkForce!
WorkForce is een flexibele arbeidspool die is opgebouwd uit vakvolwassen kandidaten,
leerlingen die in- of uitstromen, statushouders, zij-instromers en flexibele schil aangebracht
door onze participanten. 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. Hierin schakelen we gemakkelijk met onze afdeling Contract Onderwijs.
WorkForce neemt ook personeel tijdelijk op tegen zeer scherpe tarieven. We bieden
bedrijven de mogelijkheid om kandidaten die zij zelf gevonden hebben, te testen en
voor een bepaalde periode te detacheren. Dit kan ook als voorschakeltraject naar de
bbl! 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 voor de
lange termijn wordt aangegaan. WorkForce denkt ook graag mee om medewerkers te
herplaatsen en te bemiddelen naar een nieuwe baan.
WorkForce is een groeiende organisatie met gemiddeld 28 gedetacheerde
medewerkers in 2019. Afgelopen jaar zijn er zo’n 76 kandidaten gescreend
middels een intake en assessment in de werkplaats, waarvan er 36 zijn
geplaatst bij inleners van IW via WorkForce. Hiervan zijn er dat jaar
weer 12 uit dienst gegaan of overgenomen, 10 doorgestroomd
naar de bbl per september 2019 en van deze groep zijn er
14 nog in dienst bij WorkForce.
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Linda Lina is de drijvende kracht met als doelstelling om WorkForce verder te laten groeien
tot een volwaardige flexibele schil voor de installatiebranche. Mede om de capaciteit te
vergroten en de kwetsbaarheid weg te nemen, is er besloten WorkForce uit te breiden
met een consulent. De werving van nieuwe kandidaten verloopt zeer goed, temeer nu
WorkForce zijn sporen inmiddels heeft verdiend bij de diverse WSP/UWV/gemeentes en
jobcoachbureaus. Tevens staan er voor 2020 diverse projecten op touw waarbij er met
meerdere partijen (roc/VTi/Werkom/UWV) mooie trajecten worden opgezet om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt middels praktijkonderwijs terug te brengen in het
arbeidsproces.
We streven naar een soepele wisselwerking tussen IW, Contract Onderwijs en
WorkForce, waardoor we de participanten verder kunnen ontzorgen. De volwassen
WorkForce-medewerker kan - na voldoende werkervaring te hebben opgedaan - 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 opleidingspartner; alle kennis en kunde onder één dak!
Geen uitzendcontract, maar een arbeidsovereenkomst!
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 arbeidsovereenkomst conform de cao van het technisch installatiebedrijf. Dit
betekent meer zekerheid voor de kandidaat en dezelfde goede arbeidsvoorwaarden,
die aan de cao zijn gerelateerd. Door de deelname van onze participanten hebben
wij een goede aansluiting op de markt en een groot netwerk. WorkForce rekent met
een lage omrekenfactor en er zijn geen kosten wanneer het bedrijf de kandidaat na de
contracttermijn wenst over te nemen. Voor het aanbrengen van een kandidaat zijn er vaak
proefplaatsing en subsidie mogelijkheden. Voor deze kandidaten werkt WorkForce met een
zeer schappelijke selectie & wervingsfee.
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IW Contract Onderwijs
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Uw aanspreekpunten bij Contract Onderwijs:

MARTINE HAMSTRA

WOUTER STAM

opleidingsadviseur

opleidingsadviseur

06 542 283 43
m.hamstra@iwnl.nl

06 425 256 36
w.stam@iwnl.nl

2019: start van de CO certificering
Sinds medio 2019 staat CO Certificering hoog op de prioriteitenlijst van zowel
bedrijven als het team van IW Contract Onderwijs. Vanaf september 2019 nemen
wij wekelijks CO praktijkexamens af in onze praktijkwerkplaatsen in Hoofddorp en
Heerhugowaard. Een behoorlijk aantal examenkandidaten heeft het praktijkexamen
inmiddels met succes afgerond en zich gecertificeerd.
We adviseren en ontzorgen onze klanten zoveel mogelijk in het CO certificeringstraject.
Dat begint met het geven van informatie en advies over de stappen die je moet nemen als
bedrijf. Hoe ziet het traject eruit, waar vind je alle informatie en waar begin je? En is er
nog aanvullende training nodig? De regeling is uiteraard voor iedereen hetzelfde. Maar
hoe je het beste het certificaat kunt behalen en wat voor voorbereiding er nodig is, dat
verschilt per bedrijf en zelfs per medewerker. Elk bedrijf is anders en daarom geven we
altijd een advies op maat.
Onderdelen CO Certificering
De CO Certificering bestaat uit twee examens: Een theorie-examen en een praktijkexamen.
Het theorie-examen wordt uitgevoerd door onze samenwerkingspartner, het ROVC. De
aanmeldprocedure nemen wij uiteraard voor onze rekening om onze klanten zoveel
mogelijk te ontzorgen. De tweede stap, het praktijkexamen, wordt door IW uitgevoerd op
onze locaties in Hoofddorp en Heerhugowaard.
Passende voorbereiding
Daarnaast hebben wij - ter voorbereiding op het examen - een passend bijscholingsaanbod
ontwikkeld. Denk daarbij aan trainingen die cursisten heel gericht voorbereiden,
zoals de Opfristraining Installeren, Onderhoud Gastoestellen en Praktisch Meten.
Deze trainingen zijn niet alleen toegespitst op het praktijkexamen
CO, onze instructeurs passen de inhoud van de trainingen ook aan op
het kennisniveau van de cursisten. Kortom: deelnemers leren precies
datgene bij wat ze nodig hebben om zich te certificeren.
Interesse? Neem contact op met één van onze adviseurs!
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Koudetechniek: het eerste schooljaar
bijna afgerond!
Ons opleidingscentrum voor Koudetechniek in het Mundus College in Amsterdam is
in september 2019 geopend. Samen met het ROCvA startte IW de opleiding
Koudetechniek en Klimaatsystemen. De eerste groep leerlingen heeft het eerste
schooljaar bijna afgerond. Daarnaast heeft een flink aantal cursisten nieuwe
vaardigheden geleerd in ons nieuwe opleidingscentrum.
U kunt nog steeds nieuwe leerlingen aanmelden voor schooljaar 20-21 van onze bbl
Opleiding! U kunt uiteraard ook cursisten aanmelden voor cursussen en trainingen,
zoals voor een Basis Koudetechniek (4 dagen) of een Basis Hardsolderen (2 dagen). We
verwachten dat we half juni onze praktijktrainingen weer kunnen hervatten, uiteraard met
inachtneming van alle maatregelen.
Naast het opleiden en trainen hebben wij het afgelopen jaar veel energie gestoken in het
aantrekken van nieuwe talenten voor de Koudetechniek branche. Uiteraard gaan wij daar
dit jaar ook mee door. Dat doet wij onder meer door:
• Activiteiten organiseren voor vmbo-scholen. We willen jongeren een helder beeld geven
van Koudetechniek, zodat ze eerder geneigd zijn om hiervoor te kiezen. Onbekend
maakt immers onbemind! We laten ze het vak letterlijk beleven en prikkelen alle
zintuigen, zodat ze ervaren hoe veelzijdig Koudetechniek is.
• IW Leerlingen kennis laten maken met het vak door middel van een praktijkdag in de
laatste fase van hun niveau 2 opleiding. Zodat zij weten wat de mogelijkheden zijn om
zich te specialiseren.
• Zij-instromers werven: Door de corona-crisis verliezen medewerkers in veel sectoren hun
baan, zoals binnen de horeca en de evenemententechniek. IW ziet mogelijkheden en
daarmee kansen om deze mensen om te scholen. Vaardigheden die belangrijk waren
in hun vorige baan, maken hen geschikte kandidaten om aan de slag te gaan in de
koudetechniek.
• Bedrijven werven voor een ‘Kijkje in de Keuken’, zodat werkzoekenden een goed beeld
krijgen van deze dynamische en afwisselende branche. En er in een vroeg stadium
gekeken kan worden of er een match is tussen sollicitant en branche.
Help ons nieuw talent te werven!
We kunnen uw hulp goed gebruiken bij het vinden en enthousiast maken van nieuw talent!
Staat u ervoor open om een sollicitant een kijkje in de keuken van uw bedrijf te geven en
te laten ervaren wat koudetechniek te bieden heeft? Laat het ons weten, we nemen dat
aanbod graag aan.
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Innovatieve trainingen in ons
warmtepompcentrum
In het najaar van 2018 opende IW het Warmtepompcentrum in Hoofddorp. Het
afgelopen jaar hebben we hier – samen met onze partner ROVC - volop cursussen en
trainingen gegeven waarin we cursisten alles leren over nieuwe technieken rondom
warmtepompen.
Onze warmtepomp-leerlijn biedt een logische opbouw in trainingen die goed op elkaar
aansluiten. U kunt starten met de theorie (Toepassing & Werking) en vervolgens uw
vaardigheden stap voor stap uitbreiden met bijvoorbeeld de trainingen Installeren,
Onderhoud & Storingen en Waterzijdig Inregelen. Als u al voorkennis heeft, kunt u ook
direct starten met de training die u nog nodig hebt.
Stift in plaats van buigijzer
We pakken het leren op een innovatieve manier aan, we hoeven u namelijk niets te leren
wat u allang kunt. De training Warmtepomp Installeren is hier een goed voorbeeld van:
De cursisten tekenen de leidingen die moeten worden aangelegd op een whiteboard.
Zo kunnen we alle beschikbare tijd besteden aan het aanleren van nieuwe kennis en
vaardigheden.
In de training Installeren leert u warmtepompen (ook in hybride installaties) op een veilige
manier te installeren, te controleren en aan te sluiten. Deze training is een afwisseling van
theorie en praktijk. U gaat in ons warmtepompcentrum daadwerkelijk aan de slag en oefent
op realistische warmtepomp-praktijkopstellingen.
Niet alleen het installeren is belangrijk, het op de juiste manier inregelen is bij
warmtepompen ook cruciaal voor een optimale werking. Ook daarvoor bieden wij
uiteraard een passende training: Waterzijdig Inregelen. Eind 2019 hebben wij onze
warmtepompinstallaties bovendien geoptimaliseerd. Hierdoor sluit deze cursus nu
nauw aan bij situaties die u in uw dagelijks werk tegenkomt.
Interesse? Neem contact op met één van onze adviseurs!
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Visie op onderwijs
en werving
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IW geeft al aanzienlijke tijd praktijkonderwijs en heeft inmiddels al heel wat nieuwe
vakmensen geworven voor de branche. Door jarenlange ervaring hebben we ons hier
sterk in gemaakt, maar niet alléén hierdoor.
Als medewerkers van IW volgen we zelf trainingen, laten ons begeleiden door onderwijskundigen en evalueren onze lesstof. Hierdoor hebben we behoorlijk veel kennis vergaard
over jongeren en de manier waarop zij denken.
Voor werving richten we ons ook op de triggers waarmee we jongeren kunnen bereiken en
niet alleen de ‘hardcore’ techneuten, maar volgens het Bèta-Tech Mentality model ook
jongeren met andere drijfveren.
Op open dagen van mbo’s en vmbo’s zijn we volop vertegenwoordigd, daarnaast geven
we ook presentaties in de klas. Hierbij geven we een zo goed mogelijk beroepsbeeld met
contextrijke visuele beelden. Doorgroeimogelijkheden, carrièrekansen en salaris worden
belangrijk gevonden. Hiernaast – en niet minder belangrijk – worden aspecten als: vrijheid,
zelfstandigheid en ook ‘iets toevoegen aan de maatschappij’ als keuzetrigger ervaren.
Afgezien van degene die duidelijk weten wat ze willen, is gebleken dat veel leerlingen hun
opleiding kiezen op basis van emotie en gevoel. ‘Past dit gebouw bij mij, voelt het hier
prettig, ben ik welkom bij het bedrijf en word ik gehoord’, zijn allemaal vragen die
hierbij passen.
Uitstraling
IW speelt hierop in door haar medewerkers te trainen, zodat ze zich zo goed mogelijk
in de doelgroep kunnen verplaatsen, maar er is meer. Ook de uitstraling van onze
opleidingslocaties is hierin van groot belang. Een eerste indruk zegt meteen al veel; ‘hoe is
de opleidingslocatie ingericht en spreekt dit tot de verbeelding?’ In Amsterdam hebben we
inmiddels een volledig nieuw ingerichte locatie die we zo hebben kunnen stylen dat je je
hier zonder meer prettig en welkom voelt!
Up-to-date en modern
Ook tijdens de opleiding wil je met plezier en enthousiasme naar je praktijklocatie om
de technieken te leren. Daarom moet het technisch goed voor elkaar zijn; up-to-date en
modern. Alle praktijklessen zijn inmiddels
digitaal voorhanden en de IW leerlingen krijgen
hun opdrachten via de tablet. De opdrachten
worden stap-voor-stap al meer gedigitaliseerd en
krijgen verder aspecten van ‘BIM’ en ‘VR’ mee.
Om de opdrachten uitdagender en spannender
te maken, worden er gamification onderdelen
toegevoegd. De opdrachten worden geen
game, maar spelelementen worden toegevoegd,
waardoor er sneller, leuker en adequater
geleerd wordt.
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Overzicht
bbl-leerlingen
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2019
Instroom leerlingen

268

Gem. aantal leerlingen

726

Voortijdige uitval

18,6%

Gediplomeerden

201

In 2019 zijn er 268 leerling-medewerkers ingestroomd in de opleidingen t.o.v.
281 in 2018. De promotieactiviteiten zullen worden gecontinueerd en online
wervingscampagnes zullen worden uitgebreid.
Een steeds groter aantal leerlingen volgt een 3-jarige niveau 3 opleiding (een gecombi
neerde niveau 2 en 3 opleiding). Voorheen startte iedereen in de niveau 2 opleiding en
stroomde door naar niveau 3.
In 2019 zijn 201 diploma’s behaald.
Onderstaande grafiek geeft het aantal leerlingen weer, verdeeld over de locaties
en opleidingsrichting.

Aantal leerlingen per locatie en afdeling
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IW Noord-Holland is georganiseerd in 3 districten.
Districtsindeling:
Locaties Noord:
Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder.
Locaties Midden: Beverwijk en Hoofddorp.
Locaties Zuid: 	Amsterdam locatie Westpoort, Amsterdam locatie Koudetechniek,
Zaandam en Edam.
Het aantal leerlingen bij IW is als volgt verdeeld over de districten:

Omschrijving

Noord

Midden

Zuid

Totaal

Leerlingen in dienst
op 1-1- 2019

356

180

220

756

Instroom bbl 2019

104

58

106

268

Uitstroom bbl 2019

125

93

97

315

Leerlingen in dienst
op 31-12-2019

335

145

229

709

De vraag van bedrijven naar vakmensen van de vakdisciplines Elektrotechniek en Installatietechniek is groot.
Het is daarom belangrijk voor beide disciplines voldoende leerling-medewerkers te werven
en op te leiden.
Bij IW Noord-Holland volgt 52% van de leerling-medewerkers een opleiding installatie
techniek en 48% elektrotechniek.
Bijna 2% van de leerling-medewerkers is vrouwelijk.

Verhouding per
vakgebied

Noord

Midden

Zuid

Totaal

bbl Installatietechniek
Man

160

72

138

370

bbl Elektrotechniek
Man

166

72

88

326

bbl Installatietechniek
Vrouw

4

0

2

6

bbl Elektrotechniek
Vrouw

5

1

1

7

335

145

229

709

Totaal
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Kwaliteit,
Gezondheid,
Milieu
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Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage komt in 2019 uit op een percentage van 4.6 %.
Dit percentage is stabiel gebleven ten opzichte van 2018. In 2019 hadden we te maken
met dossiers met langdurig verzuim. Het aantal dossiers met kort verzuim is teruggelopen.
Ook in 2020 is het terugdringen van het ziekteverzuim een speerpunt.
Ongevalsrapportage
Veilig en verantwoord werken staat centraal in de bedrijfsvoering van IW Noord-Holland.
Er zijn in 2019 in totaal 33 bedrijfsongevallen gemeld, waarvan 1 ernstig bedrijfsongeval.
2 van deze bedrijfsongevallen vonden plaats in één van de werkplaatsen van IW NoordHolland. De overige 31 bedrijfsongevallen hebben plaatsgevonden bij de leerbedrijven.
Opvallend bij deze ongevallen is dat het merendeel voortkomt uit een drietal oorzaken:
vallen/struikelen, onachtzaamheid/onzorgvuldigheid en geen of onvoldoende gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen. In totaliteit hebben deze bedrijfsongevallen tot
592 verzuimdagen geleid.
Ten opzichte van voorgaand jaar is het aantal bedrijfsongevallen het afgelopen jaar
gestegen. In 2018 waren er nog 24 bedrijfsongevallen waarvan melding werd gedaan.
Een van de doelen voor 2020 is dan ook het aantal bedrijfsongevallen terug te
dringen. Zo zal er extra aandacht en voorlichting gegeven worden op het gebied van
de meest voorkomende oorzaken. Uiteraard blijft het streven om geen bedrijfsongevallen
te hebben.
Bedrijfstevredenheidsonderzoek
Ook in 2019 hebben we alle actieve lidbedrijven gevraagd om deel te nemen aan een
online tevredenheidsenquête. De respons was 18%, wat een representatief beeld geeft.
Op basis van de input van de bedrijven zal IW haar dienstverlening verbeteren.
Algeheel rapportcijfer voor de samenwerking: 7,0 – een ruime voldoende, met bij iedere
vraag voldoende aanknopingspunten ter verbetering. T.o.v. vorig jaar zijn we gestegen van
een 6,7 naar een 7,0; hier zijn we uiteraard erg blij mee.
De belangrijkste conclusies:
• Het contact tussen IW en de bedrijven wordt als positief ervaren door het merendeel
van de bedrijven (65%+),15% is ontevreden.
• Over de begeleiding van de leerling-medewerkers is het merendeel tevreden
(77% geeft IW een voldoende) Circa 20% is hier niet tevreden over.
• De kwaliteit van de praktijkscholing ervaart 55% als ‘naar tevredenheid’,
echter 32% is ‘noch tevreden, noch ontevreden’. Dit behoeft extra aandacht.
• De bedrijven zijn tevreden (+85%) over de mate waarin leerling-medewerkers
zich aan de veiligheidsregels houden.
• Op de vraag ‘’Hoe tevreden bent u op een schaal van 1 tot 10 over de kwaliteit van de
leerling-medewerkers die IW Noord-Holland aflevert?’’, geeft 95% IW een 6 of hoger.
Gemiddeld worden we beoordeeld met een 6,9.
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•D
 e praktijkmonitor behoeft extra aandacht; ongeveer 60% wil hier meer uitleg over.
• Ruim 60% van de bedrijven geeft aan op de hoogte te zijn van de diensten vanuit CO
of WF. 20% heeft behoefte aan extra uitleg.
Bij de open vragen is heel gerichte feedback gegeven t.a.v. verbeterpunten en punten waar
men reeds tevreden over is.
Ontwikkelingen voor 2020
Een aantal van onze doelstellingen hebben een terugkerend patroon, te denken valt
hierbij aan het verzuimpercentage en het terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen.
Daarnaast heeft IW Noord-Holland ook een aantal nieuwe doelstellingen op het gebied
van ARBO:
1. Het terugdringen van het verzuim <4.2;
2. Het verlagen van het aantal bedrijfsongevallen IF <20;
3. H
 et actief aanbieden en uitvoeren van een periodiek
medisch onderzoek (PMO) onder de medewerkers binnen IW Noord-Holland;
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Terugblik Skills the Finals,
met IW’er Sam Strijbis

Van 4 tot en met 6 maart 2020 was Leeuwarden het
centrum van talentvol vakmanschap in Nederland.
Tijdens deze drie dagen vond in WTC Expo de 5e editie
van Skills The Finals plaats; hét NK voor beroepen.
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Sportieve strijd
Zo’n 1.000 deelnemers uit het vmbo én mbo gingen met elkaar de strijd aan in ruim
50 vakwedstrijden: wie wordt de beste van Nederland in zijn of haar vakgebied?
IW’er Sam Strijbis had zich namens IW Noord-Holland gekwalificeerd voor het
onderdeel Installatietechniek. Samen met andere (IW) deelnemers uit heel Nederland
ging hij de sportieve strijd aan. In aanloop naar deze finale wedstrijden, heeft Sam zich
zo goed mogelijk voorbereid en is ook extra naar de opleidingslocatie Heerhugowaard
geweest om te trainen.
Meer weten over Sam en zijn deelname aan de Skills?
Lees het interview hier:
https://iwnederland.nl/sam-strijbis-doet-namens-iw-noord-holland-mee-aan-skills-the-finals
Enorm trots
Sam heeft gedurende deze 3 dagen het beste van zichzelf laten zien en heel hard gewerkt.
Een podiumplek zat er helaas nét niet in, maar enorm trots zijn we wel op hem! Het
resultaat zag er prachtig uit. Een fantastische ervaring die hij mooi mee kan nemen in
zijn verdere carrière. Sam komt er wel!
NH Nieuws
Omdat Sam de enige deelnemer was uit Noord-Holland voor zijn
onderdeel, is hij tijdens zijn deelname ook nog geinterviewd door
NH Nieuws; lees het hele artikel hier: https://tinyurl.com/samskills
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Financieel Jaarverslag
Toelichting op de cijfers

Algemeen
In 2019 is een resultaat vóór belastingen en vóór korting achteraf behaald van € 346.000,
tegenover een resultaat in 2018 van € 744.000 vóór belastingen en vóór korting achteraf.
Per saldo een afname van € 398.000.
Omzet (afname € 472.000)
Door afname van het gemiddeld aantal leerlingen van 759 naar 726 is de omzet
afgenomen in 2019.
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Personeelskosten toename (€ 183.000)
De toename van de personeelskosten werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een afname van
subsidieopbrengsten van € 680.000. Van deze daling werd € 310.000 veroorzaakt door
minder OTIB-bijdragen. Eind 2018 werd nog een extra BPV-bijdrage door OTIB uitgekeerd
van € 200.000. In 2019 is er geen extra BPV-uitkering ontvangen.
Vanuit de subsidie Praktijkleren werd € 330.000 minder ontvangen. Door een over
inschrijving op deze regeling werd minder subsidie per leerling beschikbaar gesteld.
Anderzijds namen de personeelskosten af, doordat minder leerlingen gedurende 2019
bij IW Noord-Holland BV in dienst waren.
Indirecte personeelskosten (toename € 65.000)
In 2019 werd de personeelsformatie van de overhead uitgebreid met gemiddeld
4 personeelsleden.
Hiervan worden 2 Stafmedewerkers volledig doorbelast aan IW Noord-Holland Contract
Onderwijs BV. De overige 2 stafleden zijn ter intensivering van de begeleiding van
leerlingen.
Huisvestings- en inventariskosten (afname € 3.000)
De huisvestingskosten zijn afgenomen doordat in 2018 kosten van een verbouwing van
€ 46.000 onder deze post werd opgenomen.
In 2019 zijn de opleidingslocaties uitgebreid met een koudetechniekcentrum in Amsterdam.
Investeringen in uitstraling en moderne lesmaterialen veroorzaakten een toename van de
huisvestings- en inventariskosten.
Opleidingskosten (afname € 178.000)
De opleidingskosten zijn hoofdzakelijk afgenomen doordat het wettelijk cursusgeld
2019-2020 vanaf 2019 wordt toegerekend aan de maanden van het schooljaar.
Daarnaast daalden de kosten van bij- en nascholing doordat in een cyclus van 2 jaar
extra opleidingsactiviteiten voor de voortgezette opleiding worden georganiseerd.
Verkoopkosten (afname € 13.000)
De daling van de verkoopkosten werd onder andere veroorzaakt door de extra
investeringen die in 2018 werden gedaan t.b.v. logowijziging.
Algemene kosten (afname € 53.000)
Afgenomen zijn de automatiseringskosten, telefoonkosten en advieskosten.
Anderzijds namen de kosten voor Stichting IW Nederland toe door
investeringen in nieuwe praktijkopdrachten en ICT.
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Winst- en
verliesrekening
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2019
Opbrengsten
Gefactureerde omzet			 19.691.411
Toekenning korting achteraf			
-346.179
			 19.345.232
Overige opbrengsten			
86.184
			 19.431.416
Kosten
Personeelskosten (minus subsidies)			 17.246.373
Afschrijvingen materiële vaste activa			
41.197
Huisvestingskosten			
702.901
Inventariskosten			
75.531
Opleidingskosten			
527.480
Autokosten			
199.958
Verkoopkosten			
144.834
Algemene kosten			
464.127
Totaal kosten			 19.402.401
Bedrijfsresultaat			
29.015
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
14.363
Rentelasten en soortgelijke kosten			
-43.457
			
-29.094

2018
20.163.537
-292.683
19.870.854
67.475
19.938.329
17.063.385
26.398
716.416
65.166
706.024
177.183
158.740
518.118
19.431.430
506.899
6.551
-61.949
-55.398

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen			
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		

-79
79

451.501
-101.500

Resultaat na belastingen			

-

350.001
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Balans
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ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa		
Verbouwingen
101.630
Inventaris
49.445
Vervoermiddelen
33.510
184.585
Financiële vaste activa		
Ledenrekening Saldo
64.782

PASSIVA

31-12-2019 31-12-2018

34.385
43.405
38.460
116.250

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

1.053.363
1.071.363

45.811

Langlopende schulden		
Achtergestelde leningen 3.093.047

2.389.714

Vorderingen		
Debiteuren
1.875.668
1.963.629
Rekening courant
121.368
52.266
Belastingen en premies		
Sociale verzekeringen 111.293
171.457
Overige vorderingen 1.070.717
945.752
3.179.046 3.133.104
Liquide middelen

3.025.790

3.341.513

Balans totaal

6.454.203

	 6.636.678

18.000

Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers 268.809
Rekening courant
Belastingen en premies		
Sociale verzekeringen
433.996
Overige schulden
1.586.988
2.289.793

435.274
2.382.975
3.175.601

Balans totaal

6.636.678

6.454.203

355.873
1.479
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Participanten
toegetreden bedrijven
en uitgetreden bedrijven
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Toegetreden leden 2019

Bond & Sier Elektra

Volendam

KEBO Elektrotechniek

Wormerveer

E. van Westen Elektro BV

Anna Paulowna

Strijbis Installaties

Dirkshorn

AKV Kunststofleidingwerk en Apparatenbouw

IJmuiden

DNR-Energy BV

Alkmaar

Nederlandse Verwarmings Service

Velserbroek

Mark Bosman Elektro

Schagen

HBK 2000 Besturingstechniek

Winkel

Kramer Airservice

Nieuwe Niedorp

Remondis Rioolservice West bv

Uitgeest

J.M. Brasser

Haarlem

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV

Den Helder

VEM Installatietechniek

Den Burg

Bron Installatietechniek

Heerhugowaard

Installatiebedrijf Zimmer

De Rijp

All-In Installatietechniek

Amsterdam

Helder Vastgoed Alkmaar

Heerhugowaard
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Uitgetreden leden 2019
In 2019 is geanalyseerd welke lidbedrijven voor langere tijd geen activiteiten hebben
ondernomen met IW Noord-Holland. In onderling overleg is besloten het lidmaatschap
van betreffende bedrijven te beeindigen. Dat heeft ertoe geleid dat een groot aantal
bedrijven zijn uitgetreden in 2019.
ATN beveiliging

Nieuw Vennep

Kaandorp Installaties BV

Breezand

Spiering & Harwig

Emmen

Potveer BV

Avenhorn

H&O herstel en Onderhoud

Bergen

Bruynesteyn

Diemen

Koningen Elektrotechniek BV

Badhoevedorp

Pim Bik Electrotechniek

Haarlem

Ed van Dijk Elektrotechniek

Haarlem

Baerts beheer BV

Purmerend

Ferry Metten Loodgieter & Installatiebedrijf

Beverwijk

Non-Stop Installatietechniek BV

Amsterdam

Frisse Lucht BV

Heerhugowaard

Oudshoorn Aannemersbedrijf BV

Schagen

C.B.K. CLS

Alkmaar

Aangenaam verwarming en verkoeling

Tuitjenhorn

Kuijzer Installatietechniek

Zaandam

Geus Installatiebedrijf

Den Burg

T-Portal

Hoofddorp

Kasper Schulkes Elektrotechniek

Heemskerk

Van der Lugt Installatietechniek

IJmuiden

Ed Scheerman Montage

Uitgeest

Min Installatietechniek

Medemblik

AVB Elektrotechniek

Spanbroek

Fa. Zijm en Blonk

Den Burg

ATCO Totaal Techniek BV

Amsterdam

Rorije Elektrotechniek VOF

Castricum

Bart Dorreboom Installatietechniek

Purmerend

Rob van der Pluijm Dakwerken

Hoofddorp

Loodgietersbedrijf S.L. Vlugt

Grootschermer

De Best Elektrotechniek BV

Hoorn

Justin Gnimavo

Zaandam

Pro-Airco

Lisse
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C.L.B. Electronics BV

Raamsdonksveer

Installatie Adviesgroep van Schaijk BV

Winkel

Installatiebedrijf Visser

Twisk

Acico Yachts

Enkhuizen

Bas Tensen Installatietechniek

Wervershoof

Loodgietersbedrijf Noot

Cruquius

James Hart Dakbedekking

Zandvoort

Tex-Briq Installatie Service

Den Burg

Loodgietersbedrijf Kemp

Alkmaar

Loodgietersbedrijf van den Berg

Haarlem

Alja Gastechniek BV

IJmuiden

TMCDAS BV

Heerhugowaard

Loodgietersbedrijf Conijn

Volendam

Klik Klimaattechniek BV

Amsterdam

Pipelife Nederland BV

Enkhuizen

Berkhout Electrotechniek en Beveiliging

Uitgeest

OptiElectro

Zaandam

A.C.B. Elektrotechniek

Warmenhuizen

Orij Totaaltechniek

Haarlem

BB Techniek

Zaandam

VB Security

Amsterdam

Secure Logic BV

Hillegom

Bakni Elektrotechniek

Alkmaar

Climapro

Zuid Scharwoude

Amsterdam RAI BV

Amsterdam

Vof Dakdekkersbedrijf A.J. Slierings

Haarlem

123 Koeltechniek & Airco's

Hoorn

Montagebedrijf Venneker BV

Wijdewormer

De Solar Store BV

Zaandam

Firma S. Kuiper

Velserbroek

BT Winterkoning BV

Heemskerk

Bam Bouw en Techniek BV Interflow

Wieringerwerf

Hercules Installatie

Oudorp

JMS Installaties

De Goorn

Energy & water plus BV

Beverwijk

Buf Klimaatbeheersing

Haarlem

Kennemer Duincamping Bakkum

Castricum Aan Zee

AKV Kunststofleidingwerk en Apparatenbouw

IJmuiden
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Admiraal Luchtverwarming BV

Uitgeest

Greeny Bros BV

Uitgeest

Burger BV

Heerhugowaard

Ottenhof Elektrotechniek BV

Volendam

Koetze beveiligingstechniek BV

Huizen

Van Westerop Installatie

Heiloo

MVA Service en Onderhoud BV

Ilpendam

Nieberding

Nieuw Vennep

Hoogewerf Elektrotechniek

Beverwijk

ETB Noord D. Rinckes & Zn BV

Amsterdam

Climapartners BV

Heerhugowaard

Elektro-Installatie J.J. Pover

Alkmaar

E.D.S. loodgieter cv monteur

Andijk

Rob de Wit Vof

Markelo

Rekado Elektrotechniek

Noord Scharwoude

J&R Bloem Montage

Haringhuizen

Hemels CV & Sanitair

Alkmaar

Loodgietersbedr. Santpoort Philip Boerée

Haarlem

Snijder Sfeerverwarming BV

Heerhugowaard

Brandwijk

Heerhugowaard

Riooltechniek Aad van Laar v.o.f

Cruquius

Alectric BV

Den Helder

TDE Lighttech

Diemen

Hacar Electrotechniek BV

Boesingheliede

Installatiebedrijf CJM Verlaan bv

Amstelveen

Tom Groenendijk Loodgieters- en CV bedrijf

Hoofddorp

Liandon BV

Duiven

Installatiebedrijf Zwart

Egmond Aan Zee

Gehrels Elektrotechniek BV

Hoofddorp

VWK Infra

Grootebroek

Technisch Buro Heeremans

Heemstede

Loodgietersbedrijf R.T. Bleeker

Bakkum

Strukton WorkSphere Cluster Noordwest

Amsterdam

Eneco Installatiebedrijven Noordwest

Rotterdam

Bam Techniek Costcentre 029

Bunnik
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www.iwnederland.nl

IW Noord-Holland
W.M. Dudokweg 66
1703 DC Heerhugowaard

Postbus 343
1700 AH Heerhugowaard

Tel: 088 008 20 00

E-mail: info@iwnh.nl

