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Feitelijk is dit het voorwoord voor het jaarverslag over 2019 
voor IW Noord, Oost & Flevoland. Echter, de invloed van Corona 
in de eerste helft van 2020, en ook daarna, was dermate uit-
zonderlijk en ingrijpend dat dit voorwoord daar eenvoudigweg 
niet los van kan worden gezien. Uiteraard focust dit voorwoord 
op 2019, maar de connectie met de gebeurtenissen in 2020 zal 
regelmatig worden gelegd. 
 

Acute switch van leren naar werken 
De lessen in onze opleidingscentra zijn bij het uitbreken van Corona in maart acuut  
gestopt. Direct is de switch gemaakt naar zoveel mogelijk digitale lessen en van leren naar 
werken: onze leerlingen zijn op basis van goede afspraken zoveel mogelijk gaan werken 
bij onze participanten: bedrijven uit de installatiebranche. Er zijn constructieve afspraken 
gemaakt met zowel de Nederlandse overheid als Techniek Nederland.  
Hierdoor kon het werk op de bouwplaatsen zoveel mogelijk doorgaan. Wel is een aan-
dachtspunt dat door alle weliswaar onvermijdelijke maatregelen de verwachting is dat het 
uiteindelijke opleidingsniveau van de lichting onder Corona enigszins onder druk zal 
komen te staan.

Prioriteit: liquiditeit op peil houden 
Weliswaar zagen we uitval, maar de leerlingen díe werkten maakten meer uren, en dit 
compenseerde enigszins de achteruitgang in omzet. Daarnaast maakte IWNOF succesvol 
aanspraak op de NOW-regeling. De Subsidie Praktijkleren die ons trouw ondersteunt, 
vervroegde haar traditionele betaling van eind december naar een voorschotregeling  
in de lente van 2020. Ook dit hielp onze liquiditeit op peil te houden, mede door een 
gerichte kostenreductie. In deze periode hebben wij vanuit de regio IWNOF voortdurend 
constructief gespard met onze collega’s uit de andere IW-regio’s. Deze kennisuitwisseling 
bleek enorm stimulerend en leidde tot de toepassing van tal van onderlinge best practises. 

ERIK NIJHOF 

Directeur bij  
IW Noord, Oost & Flevoland

VOORWOORD



Instroom kandidaten 
De instroom van geschikte kandidaten voor onze opleidingen is en blijft een belangrijk 
aandachtspunt voor 2019 evenals voor 2020. Dit ondersteunen wij met een breed pakket 
aan acties, zoals een extra landelijke Open Dag begin september 2020 vanuit Wij-Techniek 
waarbij wij aanhaakten. De instroom op het peilmoment september 2020 liet gelukkig een 
stabilisering zien ten opzichte van de instroom in 2019, een prestatie ondanks de zeer 
verzwarende omstandigheden vanuit Corona.

Terugblik 2019
De financiële resultaten over 2019 zijn bevredigend. Ook in 2019 golden de drie doel-
stellingen uit ons meerjarenbeleidsplan: groei leerlingen, groei contractonderwijs en groei 
WorkForce. Dé rode draad door alles wat we doen, vertaald naar de doelstellingen voor 
2019. Onze doelstellingen voor 2019 waren ambitieus. De vraag neemt steeds meer toe, 
tegelijkertijd zien we de animo om te kiezen voor techniek afnemen. 

Fors intensiveren op social media
Een belangrijk nieuw focuspunt hierin is om onze wervingsactiviteiten op social media fors te 
intensiveren, bedoeld om onze primaire doelgroepen veel gerichter te bereiken conform de 
meest actuele mediamaatstaven. Weliswaar behouden we onze traditionele wervings-
kanalen, maar vullen deze vanaf 2019/2020 en daarna intensief aan met een veelsoortige 
digitale werving, inmiddels een fulltime functie bij IWNOF.

Professionaliseren partnerships
Eveneens koersen we op nog meer samenwerkingen met gelijkgestemde partners, zoals het 
Techniekhuis Twente zich inmiddels positief bewijst. Weliswaar vergen deze samenwerkingen 
een lange voorbereidingstijd, maar de opleidingsrevenuen van deze partnerships kunnen 
zeer aantrekkelijk zijn. In dit licht melden we trots dat we voor het landelijke subsidieproject 
Sterk Techniek Onderwijs in alle daarbij horende regio’s in ons werkgebied Noord, Oost & 
Flevoland zijn aangehaakt. Van belang in deze samenwerking is om alle samenwerkende 
techniekbedrijven ook daadwerkelijk betrokken te blijven houden

WorkForce wérkt
In dit jaarverslag treft u een separaat interview aan met Ralph Fokkema, manager,  
consulent en leerlingbegeleider van WorkForce. In 2019 is er fors gebouwd aan  
een stevig fundament voor WorkForce. Inmiddels mogen we voorzichtig  
positief concluderen dat WorkForce wérkt. Diverse zijinstromers zijn  
succesvol ingestroomd in de BBL. Voor 2020 ligt een Plan van Aanpak  
gereed om ook de dienst detacheren aan WorkForce toe te voegen.  
Als stichting, met onze eigen aanpak, willen we hiermee  
uitgroeien tot branche-uitzend bureau voor de installatietechniek.  
Dé bemiddelaar van goed opgeleide medewerkers op een  
professionele en ook persoon lijke basis. Ik beveel u dit interview 
met Ralph graag aan.
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Contractonderwijs: uitdagend, maar inmiddels veelbelovend 
Voor contractonderwijs, de derde tak van sport van IWNOF, was 2019 niet een daad-
werkelijk succesvol jaar. Wat ons hierbij parten speelde was het uitblijven van de aan-
gekondigde wetgeving op grond waarvan wij konden starten met het opleiden voor het 
Vakmanschap C0-certificaat. Een andere factor bleek te zijn dat onze participerende 
installatiebedrijven door de enorme bedrijvigheid en stevige orderportefeuilles in de sector 
alle zeilen moesten bijzetten en dus de aandacht voor het bij- en omscholen van hun mede-
werkers enigszins afnam. Een mechanisme dat we vaker zien in economisch voorspoedige 
tijden. Voor meer achtergronden rondom contractonderwijs raad ik u aan het interview in 
dit jaarverslag te lezen met Misel Sisic, onze opleidingsadviseur contractonderwijs. Goed 
nieuws is dat er inmiddels wel opgeleid kan worden voor het Vakmanschap C0-certificaat. 
Daar hebben we goede verwachtingen van. Momenteel weten we grote partijen aan ons te 
binden omdat IWNOF een van de zeer weinige partijen is die deze opleiding in deze 
vorm op basis van contractonderwijs aanbiedt.

Inhoudelijke en regiobrede versterking bestuur                                                                                                                                        
In 2019 zijn twee nieuwe bestuurders toegetreden tot IWNOF: Jos van der Vegt en  
Richard Exterkate. Jos is HR Manager bij Strukton Worksphere. Richard is Vestigingsleider 
bij Loohuis Installatietechnieken Hengelo. Met hun komst is ons doel om het bestuur nog 
breder representatief te laten zijn gerealiseerd. Immers, niet alleen is het complete werkge-
bied van IWNOF nu vertegenwoordigd; ook zien we bestuurlijk een betere balans terug 
tussen vertegenwoordigers uit zowel kleine als grote bedrijven uit onze sector. Nieuw is ook 
dat we in dit jaarverslag voor het eerst onze Code of Governance opnemen. Deze maakt 
nog eens helder dat we expliciet ván de bedrijven zijn en vóór hen werken. Inclusief een 
heldere afbakening van de taken en verantwoordelijkheden van alle bestuursleden.  

Aandacht voor interne organisatie                                                                                                                            
Voor de interne organisatie ligt er een stevige uitdaging om door de enorme toename van 
thuis- en digitaal werken, door Corona, alsnog de onderlinge teambetrokkenheid op peil  
te houden. In dit licht gaan we ook extra aandacht geven aan voortgangs- en resultaat-
gesprekken.

Techniekcarrousel in Zwolle: aan de slag!                                                                                                                             
Vmbo-leerlingen die praktijkonderwijs volgen op de Thorbecke Scholengemeenschap in 
Zwolle hebben in 2019 zes weken gewerkt aan de Techniekcarrousel, een proefproject. 
Het motto? ‘Thorbecke in bedrijf’. Ze leerden onder leiding van vakmensen uit drie verschil-
lende branches: installatietechniek, schilderen en metselen. Deze vakmensen hopen zo 
deze jongeren te interesseren voor techniek. Deze pilot is goed geslaagd, de leerlingen 
waren enthousiast. IWNOF was actief bij dit project betrokken.

Geslaagde proef met tablets in opleidingspraktijk                                                                                                  
IW is landelijk volop actief met het introduceren van tablets in het leerproces. IWNOF  
haakte hier in 2019 ook bij aan, met een inmiddels in Hengelo succesvolle proef. Het doel? 



Leerlingen alvast voorbereiden op het werken met digitale tools tijdens hun toekomstige 
loopbaan in de installatietechnische sector. In het opleidingscentrum van IWNOF in Hengelo 
werken de leerlingen inmiddels met tablets. Hun opdrachten halen zij niet meer van papier. 
Deze staan digitaal kant-en-klaar in een tablet, aangeboden door de landelijke organisatie 
van IW. De leerlingen kunnen inzoomen op de opdracht, tekeningen maken en aanpassen  
en ermee aan de slag. Ze beoordelen vervolgens zelf digitaal hun werk en de instructeur kijkt 
mee en geeft feedback. Al deze gegevens komen in de Praktijkmonitor te staan. Ook het 
installatietechnische bedrijf zelf heeft digitaal inzicht in de voortgang van de leerling/mede-
werker.

Interessante ontwikkelingen                                                                                                                                   
Ook ging in 2019 de niveau 4 opleiding in de regio van IWNOF concreet van start en is 
ook een nieuwe mbo-opleiding ontwikkeld op het snijvlak van techniek, ICT en duurzaam-
heid. In 2019 mochten we hierbij trots zijn op de instroom van meer dan 60 gemotiveerde 
leerlingen, deskundige opleiders en betrokken bedrijven. Eveneens in 2019 is IWNOF als 
partner betrokken bij het Circulariteits, Energie en Duurzaamheids-Centrum Hoogeveen,  
te bouwen aan het Alfa-college in Hoogeveen. Via dit duurzaamheidscentrum gebaseerd op 
waterstof, maken leerlingen al direct kennis met een essentieel facet binnen  
de energietransitie.

Tot slot: in augustus 2019 deden we succesvol mee aan de WorldSkills. Inmiddels won 
Sander Damsma uit Meppel voor de tweede keer het kampioenschap sanitaire- en  
verwarmingstechniek tijdens de Skills Heroes kampioenschappen 2020. 

Erik Nijhof 
Directeur IW Noord, Oost & Flevoland
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Stafmedewerkers

2019
2018
2017
2016
2015

1e kw

117
128
110
105
111

3e kw

106
116
119
112
107

4e kw

125
121
126
105
103

2e kw

115
120
113
113
108

De ontwikkeling van het aantal stafmedewerkers in de afgelopen jaren:

2019 300
2018 309
2017 274
2016 200
2015 182
2014 199
2013 176

Aantal bedrijven 
actief inlenend

2019
2018
2017
2016
2015

1e kw

433
465
455
536
528

3e kw

425
471
454
531
528

4e kw

434
472
463
476
534

2e kw

418
468
453
535
525

Aantal bedrijven  
totaal

Aantal leerling-medewerkers (BOL,BBL en WF)  

verzuimjaar % staf en leerling-medewerkers % staf % leerling
2019 4,07% 8,54% 3,74
2018 3,48% 8,55% 3,11%
2017 2,60% 5,47% 2,05%
2016 3,00% 
2015 4,50%
2014 4,00%
2013 4,30%

1-1-2020   29 stafmedewerkers (incl. 3 payroll medewerkers)
1-1-2019   30 stafmedewerkers (incl. 5 payroll medewerkers)
1-1-2018   27 stafmedewerkers (incl. 4 payroll medewerkers)
1-1-2017   23 stafmedewerkers (incl. 4 payroll medewerkers)
1-1-2016   27 stafmedewerkers (incl. 5 payroll medewerkers)  
1-1-2015   22 stafmedewerkers
1-1-2014   20 stafmedewerkers
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Organigram 2019
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IWNOF zet gericht in op professionalisering medewerkers 
IWNOF zet gericht in op het verder professionaliseren van onze medewerkers.  
Leroy Penning en Riza Gun zijn hier concrete én enthousiaste voorbeelden van.  
Zij vertellen het je graag zelf. Riza Gun, praktijkopleider IWNOF:
 
‘Wat ik leer kan ik de volgende dag al in mijn lespraktijk toepassen’

Opleidingen en  
ontwikkeling personeel

Riza Gun
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Riza Gun is nu ruim twee jaar praktijkopleider bij IWNOF: ‘Vorig jaar ben ik op HBO-
niveau gestart met de PDC-opleiding, dit staat voor het Pedagogisch-Didactisch 
certificaat. Eerder was dit een diploma en na een aantal wettelijke wijzigingen is dit 
nu een certificaat. Deze opleiding biedt mij een absolute meerwaarde, ik ben blij dat 
ik dit doe.’

Inhoudelijk super interessant 
Bij zijn sollicitatie werd Riza verteld dat deze opleiding verplicht aan zijn bevoegdheid als 
praktijkopleider was gekoppeld: ‘Los van de verplichting is het ook gewoon inhoudelijk een 
superinteressante opleiding. Eerst was ik wat sceptisch, maar een paar lessen verder was ik 
helemaal om. Ik heb er nu heel veel aan. Wat ik leer kan ik de volgende dag al in mijn 
lespraktijk toepassen, en dat al vanaf de eerste twee lessen!’

Direct toepasbare nieuwe kennis 
Deze opleiding focust niet op installatietechniek, want dat vak beheerst Riza al volledig:  
‘Ik leer nu specifiek alle pedagogische en didactische aspecten van kennisoverdracht 
binnen mijn werk als instructeur. Denk aan zaken als lesvoorbereiding, zoals hoe je kennis 
ophaalt voordat je de leerlingen een opdracht geeft. Verder ben ik het belang van 
lesvoorbereidingsformulieren gaan inzien. Maar ook hoe je een groep leerlingen benadert 
en het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. De opleiding is heel breed, een volle 
fruitmand!’ Riza volgt de opleiding bij Windesheim in Apeldoorn, met WIJ Techniek als 
aanjager en organisator op de achtergrond: ‘Met straks het PDC-certificaat op zak ben ik 
officieel volledig bevoegd om les te geven als praktijkopleider bij IWNOF. Ik kan mijn werk 
dan nog beter doen met de extra handvatten die deze opleiding mij meegeeft.’

Pittige tijdsinvestering 
Hoeveel tijd kost de opleiding Riza? ‘Heel veel, hahaha! Eén keer in de 14 dagen komen 
de cursisten en opleiders bij elkaar in Apeldoorn, in feite een middag-/avondschool. Wij 
krijgen de opleiding aangeboden in Apeldoorn op een externe locatie in een wijkcentrum, 
hier is alles prima geregeld. Windesheim zelf is gevestigd in Zwolle. Daarnaast zit er veel 
huiswerk aan vast en het maken van verslagen en meer. Het tijdbeslag is dus groot, 
voornamelijk zaterdagen en zondagen.’ Inmiddels is Riza een eind op streek met de PDC-
opleiding: ‘In oktober moet ik in principe de opleiding afgerond en het certificaat op zak 
hebben.’

Ervaringsadvies 
Tot slot heeft Riza een advies voor collega’s die enthousiast worden door dit verhaal en ook 
de PDC-opleiding willen gaan volgen: ‘Onderschat het niet. Het is een complete opleiding 
met veel werk en zelfstudie, ook in je privétijd. Laat je dus niet op een verkeerd been zetten 
door de term certificaat. Maar nogmaals: voor mij is het alle moeite meer dan waard en het 
zijn vooral ook de leerlingen van IWNOF die van mijn nieuwe kennis profiteren!’
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Leroy Penning, leerlingbegeleider/instructeur bij IW Noord, Oost & Flevoland:

‘Deze opleiding zorgt ervoor dat ik op mijn allerbest voor de klas kan staan’

Leroy Penning is een drukbezet man. Elke dag is hij enthousiast in de weer als  
leerlingbegeleider/instructeur bij IW Noord, Oost & Flevoland. Als het zo uitkomt, 
treedt hij ook op als vlogger voor IW-gerelateerde events. En daarnaast vindt hij  
ook nog tijd om zich te professionaliseren met een PDD-studie. Leroy: ‘Ik grijp  
graag elke kans aan om mijzelf te verbeteren.’

Leroy: ‘Ik ben leerlingbegeleider/instructeur. Sinds 2019 is het bij wet verplicht voor installa-
teurs die ook voor de klas staan en praktijklessen geven om ook PDD te halen. Dit staat voor 
Pedagogisch-Didactisch Diploma. Dit is noodzakelijk om in het MBO voor de klas te mogen 
blijven staan.’ Leroy leert in deze veelzijdige opleiding zowel theoretische als praktisch zaken. 
Leroy: ‘Neem de REN-vakken (Rekenen, Engels, Nederlands). Die zijn er vorig jaar verplicht 
bijgekomen. Ook al sta je al voor de klas: men wil dat je die vakken opnieuw doet. Kijk, als 
volwassen persoon geef je les aan jonge mensen. Door de REN-vakken goed te volgen,  
geef je ook in die vakken altijd het goede voorbeeld.’ 

Focus op pedagogische en didactische aspecten 
Daarnaast geeft Leroy aan dat vooral de pedagogische en didactische aspecten van de 
opleiding heel belangrijk zijn. Zoals: hoe ga ik om met boze leerlingen? Hoe zorg ik dat ik 
niet haaks op een leerling kom te staan, maar juist achter de leerling? En ook: hoe pak ik mijn 
lessen eens anders en op een verfrissende manier aan? Deze opleiding zorgt ervoor dat ik op 
mijn allerbest voor de klas kan staan.’

Leerzaam voorbeeld: toepassing van white board 
Door de nieuwe leerervaringen heeft Leroy zijn manier van lesgeven op bepaalde  
vlakken aangepast en bijgespijkerd: ‘Jaren geleden kwam ik rechtstreeks van de bouw  
in de praktijkruimte van IWNOF als instructeur. Je leert vervolgens de leerlingen vanuit  
jouw ervaringen.  
Tijdens de opleiding voor het PDD-diploma kreeg ik de vraag waarom ik nooit een white board 
gebruik. Daar had ik geen antwoord op. Vervolgens ben ik op een white board zaken uit mijn 
lessen gaan uittekenen en opschrijven. Ook heb ik de leerlingen als groep op datzelfde white  
board zaken laten uitwerken. Die aanpak bleek enorm goed te werken en ben ik voortaan 
gaan toepassen. Kortom, één van de vele handvatten waar je niet zo snel bij stilstaat,  
maar die heel makkelijk en met direct succes in je klas zijn toe te passen.’

Examens 
De opleiding duurt normaal gesproken twee jaar en Leroy volgt ‘m in acht maanden.  
‘Ik heb er alle vertrouwen in dat ik dit succesvol afrond.’ De opleiding zelf volgt Leroy via het 
Deltion, de opleiding voor docenten en instructeurs, in samenwerking met het Windesheim. 
‘Wel was het even zoeken om deze opleiding te kunnen combineren met mijn dagelijkse werk. 
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Je krijgt de schooldagen vooraf opgegeven en de rest van het opleidingsjaar plande ik zelf in. 

Ervaringsadvies 
Bijzonder is ook dat Leroy op de opleiding deelnemers tegenkomt uit andere branches dan de 
installatiesector: ‘Het is altijd verrijkend om buiten je vakgebied indrukken op te doen zoals 
over andere methodieken en andere manieren van werken examineren. Het is heel gaaf om 
dat mee te maken en eventueel toe te passen in je eigen werk.’ Raak je ook geïnteresseerd in 
deze opleiding? Dan heeft Leroy een ervaringsadvies: ‘Het is heel leuk en leerbaar, maar denk 
er niet te makkelijk over. Nou ben ik iemand die er 100% vol in gaat en graag boeken over 
didactiek en pedagogiek leest. Maar ook als je er wat minder fanatiek in gaat zoals ik, is het 
nog veel en hard werken.’

Leroy Penning
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Your future,
Your WorkForce
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WorkForce: interessante optie voor leerbedrijven
WorkForce biedt zij-instromers een kans in de installatiebranche. Voor de leerbedrijven die 
hiervan gebruik willen maken, hanteert WorkForce een aantrekkelijk tarief. Het aanbod 
van IW WorkForce is voor installatietechnische werkgevers een steeds interessantere optie, 
bleek ook in het verslagjaar 2019. Ralph Fokkema: “Het mes snijdt aan twee kanten: de 
zij-instromer krijgt een kans en het leerbedrijf uit de installatietechniek heeft de gelegenheid 
om tegen lage kosten in de praktijk kennis te maken met de kandidaat. De kerntaak van 
WorkForce is om hierin de juiste match te maken én om deze vervolgens succesvol te 
begeleiden.” 

Focus op relaties met districten                                                                                                                                       
Ralph trad aan in zijn functie als consulent voor WorkForce in het jaarverslagjaar 2019: 
“Ik kreeg de kans om WorkForce uit te gaan bouwen. Mijn eerste actie was het opzoeken 
en bestendigen van de relaties met de districtsmanagers van IW. Die basis, dus een 
goed contact en samenwerking met de regio’s, moest eerst goed gelegd worden. De 
insteek hierbij is dat regio’s van elkaar zien dat de inzet van WorkForce werkt en zo ook 
gestimuleerd worden om van onze diensten gebruik te maken. Die olievlekwerking heeft 
inmiddels zijn positieve vruchten afgeworpen.    
 
Alles start bij een geslaagde intake                                                                                                                                      
Ralph opereert dus zowel als manager voor WorkForce, maakt matches als consulent en 
opereert daarna als leerlingbegeleider na de daadwerkelijke plaatsing van zij-instromende 
kandidaten bij de leerbedrijven: “De kunst is om de wensen van het leerbedrijf zo goed 
mogelijk in lijn te brengen met die van de zij-instromende leerling. Dit lukt alleen als je aan 
de voorkant een maximaal geslaagde intake van een leerling realiseert, dus met leerlingen 
die intrinsiek en maximaal gemotiveerd zijn. We leggen daarbij de lat hoog, ook in het 
verslagjaar 2019, om uiteindelijk de plaatsing zelf succesvol te laten zijn.”

Kandidaten daadwerkelijk geplaatst
In het verslagjaar 2019 zijn daadwerkelijk kandidaten op basis van zij-instroom geplaatst 
bij diverse leerbedrijven. Ralph: “Goed nieuws is dat deze kandidaten allemaal zijn 
doorgestroomd naar de BBL, een positief gegeven.” Wel geldt voor 2019, en ook 2020, 
dat twee externe en niet beïnvloedbare maatschappelijke factoren invloed hebben gehad 
op de geplande resultaten van WorkForce: “Hierbij doel ik op de problematiek 
rondom het stikstofbeleid en uiteraard corona. Hierdoor hebben we onze 
eerder gestelde doelen niet kunnen realiseren.”

IW WorkForce in opbouw: aftasten, succes 
boeken en kiezen voor een brede aanpak

“ Alle geplaatste kandidaten zijn                                                                           
doorgestroomd naar de BBL” 
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Putten uit diverse bronnen                                                                                                                                          
Voor de werving van zij-instromers zelf put WorkForce uit diverse bronnen. Ralph: “Zo 
ben ik in gesprek gegaan met werkbedrijven en kijken we ook naar de mogelijkheden 
van statushouders en mensen die in de kaartenbakken staan bij gemeenten. De regio’s 
pakken dit ook op. Voor 2020 wil ik vanuit een beter geëquipeerd en steviger WorkForce 
nog zwaarder op deze wervingstrajecten inzetten en vooral krediet opbouwen bij de 
leerbedrijven. Zodat de relatie ook blijft bestaan mocht een match onverhoopt minder 
gunstig uitpakken. Wel zijn dit zeer tijdsintensieve trajecten, hebben we gemerkt.” Als 
concrete gesprekspartner zal WorkForce ook meer samenwerking zoeken met gemeenten 
en het UWV.

“ We beogen een uitbreiding van                                                                                   
diensten met detachering”

Uitbreiding met detachering                                                                                                                                  
Uiteraard blikt Ralph niet alleen terug op het verslagjaar 2019, maar heeft hij ook een 
visie op 2020 en de jaren daarna. Ralph: “Inmiddels kozen wij ervoor om de diensten 
van WorkForce uit te breiden met detachering. Uiteraard dóen we al detachering, maar ik 
bedoel hiermee dat we ons expliciet willen gaan richten op bijvoorbeeld monteurs niveau 2 
die bijvoorbeeld door economische redenen zonder werk komen te zitten. WorkForce kreeg 
vanuit de branche de vraag om in te springen op de krapte in installatiebranche.  
“Ga je voor betere arbeidsvoorwaarden, een partij die teruggeeft aan de branche en  
Wij techniek en een eerlijk tarief hanteert, dan ga je voor WorkForce.”
De samenwerking met WorkForce kan ook andersom verlopen. Deze leerbedrijven kunnen 
dus zelf contact opnemen met WorkForce om samen de mogelijkheden voor detachering 
van dit kandidaten te overleggen.”

Ralph Fokkema
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IW Contract Onderwijs 
IWNOF trends, uitdagingen 
én kansen
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Een belangrijke tak van sport van IWNOF is Contract Onderwijs. Ook hiervoor geldt dat 
de ontwikkelingen in het corona-gedomineerde jaar 2020 niet los zijn te zien van het 
verslagjaar 2019.

Altijd gebaseerd op maatwerk en advies                                                                                                     
Contract Onderwijs is al het volwassenenonderwijs dat IWNOF aanbiedt aan werkende 
personeelsleden van installatiebedrijven. De essentie is dat dit Contract Onderwijs altijd 
is gebaseerd op maatwerk en advies. Mišel Šišić, opleidingsadviseur Contract Onderwijs 
bij InstallatieWerk Noord, Oost & Flevoland: ‘Bedrijven inventariseren de scholing van 
hun medewerkers, vaak met behulp van IWNOF, en wij bieden daar vervolgens passende 
opleidingen bij. Het gaat hierbij om zowel om- en bijscholing alsook herscholing.’ 

Precaire balans tussen werken en scholen                                                                                                                         
In 2019 vertoonden onze participerende installatiebedrijven een enorme economische 
bedrijvigheid en gevulde orderportefeuilles. Mišel: ‘De sector moest alle zeilen bijzetten 
om het vele werk gedaan te krijgen. Daarbij zagen we, en dit is een bekend mechanisme, 
dat de aandacht voor bij-, her- en omscholen van hun medewerkers enigszins afnam. 
Een mechanisme dat economisch voorspoedige tijden nu eenmaal tekent. Door de unieke 
situatie die we inmiddels zien in het ‘corona-jaar’ 2020 is die balans volledig gekanteld. 
De vraag naar Contract Onderwijs is enorm groot, niet alleen voor het opleiden voor het 
Vakmanschap C0-certificaat, waarover later meer, maar ook voor alle andere opleidingen 
en activiteiten die IWNOF biedt. We zien dat bedrijven hiervoor daadwerkelijk tijd 
vrijmaken in de agenda’s van hun medewerkers. Uiteraard kunnen we hierbij niet volledig 
vaststellen welke rol corona in deze omslag speelt, maar er lijkt een verband te bestaan.’

Vakmanschap C0-certificaat                                                                                                                                  
In 2019 lag vooral de focus bij alle voorbereidingen om adequaat te kunnen gaan 
opleiden voor het gloednieuwe Vakmanschap C0-certificaat. Inmiddels is de hiervoor 
vereiste wetgeving vigerend en zal IWNOF hierin vanaf 2020 een prominente rol 
spelen. Mišel: ‘Speciaal voor deze opleiding hebben we onze opleidingslocatie in 
Emmen geoptimaliseerd, uiteraard met inachtneming van alle door het RIVM aangegeven 
maatregelen. Emmen is een zelfstandige locatie, goed geoutilleerd en prima bereikbaar. 
Kortom, ideaal voor volwassenenonderwijs, en dus ook voor het opleiden tot het 
Vakmanschap C0-certificaat. Inmiddels zijn we in Emmen-Apeldoorn-Genemuiden en 
Leeuwarden volop aan het opleiden en weten we hiervoor grote partijen te interesseren.’

‘ Focus in 2019: voorbereiden voor opleiden voor                                                                                                                               
het gloednieuwe Vakmanschap C0-certificaat’

Accenten in 2019                                                                                                                                             
 Specifiek in 2019 zijn we onder andere zeer actief geweest met Contract 
Onderwijs voor de elektrotechniek, zij-instromers en specifiek: vrouwen in 
de techniek. Eveneens hebben we in 2019 veel assessments uitgevoerd, 
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zoals voor het UWV en Metechnica. Mišel: ‘De doelgroep voor deze assessments 
bestaat vooral uit mensen uit andere sectoren die kiezen voor techniek, maar nog 
niet voor de volle 100% zijn overtuigd. In deze assessments toetsen wij hun houding, 
motivatie, communicatieve vaardigheden en technische kennis en inzicht. Komen 
kandidaten hier goed doorheen? Dan stromen zij door naar bedrijven of instellingen en 
verzorgt IWNOF uiteraard het bijbehorende onderwijs.’

Vooruitzichten                                                                                                                                        
Was 2019 een enigszins lastig jaar: voor 2020 zijn de vooruitzichten voor Contract 
Onderwijs positief. Een aandachtspunt is wel dat klanten die zich aanmelden voor  
Contract Onderwijs doorgaans ineens veel cursisten aanmelden. Dit geeft veel werk, 
maar een onverwachte afmelding kan op de omzet invloed hebben. Mišel: ‘Meerdere 
opdrachtgevers die zich niet melden voor Contract Onderwijs in 2020 hebben wel 
aangegeven hierin in 2021 te willen investeren. Zoals blijkt uit dit verslag, krijgt 
het opleiden voor het actuele Vakmanschap C0-certificaat veel aandacht. Maar niet 
vergeten mag worden dat IWNOF, naast haar Contract Onderwijs, uiteraard nog steeds 
de opleidingsbasis aanbiedt: zoals arboveiligheidstrainingen en basis installatie-elektro 
trainingen. Wel zien we op dit vlak een enigszins matige belangstelling.’ Opgeteld 
maken deze ontwikkelingen dat Contract Onderwijs van IWNOF zich momenteel vooral 
toespitst op de trainingen voor het Vakmanschap C0-certificaat én alle opleidingen die 
daar dicht omheen van belang zijn: vooral alle trainingen rondom gasttoestellen. Mišel: 
‘Die focus vanuit IWNOF is specifiek bedoeld om alle monteurs op tijd opgeleid en 
gecertificeerd te hebben voor de nieuwe wetgeving.’                       

Extra ondersteuning vanuit backoffice                                                                                                                         
De werkzaamheden voor Contract Onderwijs vanuit IWNOF zijn druk en veelzijdig. 
Opleidingsadviseur Mišel Šišić kreeg dan ook in 2019 extra ondersteuning 
vanuit de backoffice van IWNOF. Dit geeft hem meer gelegenheid om de 
markt voor installatietechniek te volgen, op basis hiervan opleidingswensen te 
inventariseren én deze op basis van Contract Onderwijs vanuit IWNOF op 
tijd aan te bieden. Een voorbeeld van zo’n trend zien en daarop met Contract 
Onderwijs inspringen is de wens van Mišel om op de opleidingslocatie 
Emmen ook Contract Onderwijs voor F-gassen aan te kunnen bieden.                                                                                                                                          
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 Onderwijs en werving
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Voor de werving van nieuwe 
leerling-medewerkers richten wij 
ons op de triggers waarmee we 
jongeren kunnen bereiken. Hier-
voor maken wij gebruik van het 
Bèta-  Tech Mentality model. 

Op open dagen van mbo’s en 
vmbo’s zijn we volop vertegen-
woordigd, daarnaast geven we 
ook gastlessen en presentaties. 
Hierbij geven we een zo goed 
mogelijk beeld van het vak installatie- en elektrotechniek. Jongeren vinden doorgroei-
mogelijkheden, carrièrekansen en salaris erg belangrijk.  Hiernaast worden aspecten als 
vrijheid , zelfstandigheid en ‘iets toevoegen aan de maatschappij’ ook als keuzetrigger 
ervaren.  Verder geven jongeren aan dat ze bij het kiezen van een opleiding gevoel en 
emotie ook belangrijk vinden. ‘Past dit gebouw bij mij, voel ik mij hier prettig, ben ik 
welkom bij dit bedrijf en word ik gehoord’, zijn allemaal vragen die zij belangrijk vinden. 

Social media
Jongeren zijn ook erg actief op social media. Naast het werven van deze doelgroep op 
open dagen zet IW ook fors in op kanalen als Instagram en Facebook. Jongeren bereiken 
doen we tegenwoordig via deze kanalen. Jaarlijks wordt er door IW breed ingezet op toffe 
campagnes om jongeren te enthousiasmeren en te triggeren om een opleiding te kiezen in 
de techniek. 

Uitstraling locaties
IW speelt hierop in door haar medewerkers te trainen, zodat ze zich zo goed mogelijk 
kunnen verdiepen in de doelgroep. Maar dat is niet alles. Ook de uitstraling van onze 
opleidingslocaties spelen hierbij een belangrijke rol. Een eerste indruk zegt meteen al veel. 
‘Hoe is de locaties ingericht?’ In Hengelo hebben we inmiddels bijna een nieuwe ingerichte 
locatie dat je je hier zonder meer dan prettig en welkom voelt!

Digitale praktijklessen
Ook IW doet aan digitaliseren van praktijklessen. IW leerlingen krijgen alle opdrachten  
via de tablet. De opdrachten worden stap voor stap gedigitaliseerd. 

IW geeft al aanzienlijke tijd praktijkonderwijs en heeft inmiddels al heel wat nieuwe 
vakmannen en vakvrouwen geworven voor de branche. Door jarenlange ervaring hebben 
we ons hier sterk in gemaakt, maar niet alleen hierdoor.  Al onze medewerkers volgen 
trainingen en cursussen, laten we ons begeleiden door onderwijskundigen en evalueren 
onze lesstof. Hierdoor hebben we behoorlijk veel kennis vergaard over jongeren en de 
manier waarop zij denken.
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   Subsidie Praktijkleren  | augustus 2020 
Periode 2017 t/m 2020 | Realisatie 72%

   Historisch    Begroot   Realisatie

Na het positieve resultaat van de afgelopen 2 jaar en daarbij het vergroten van onze weer-
baarheid, zijn wij, zoals in 2018 al aangekondigd, in 2019 weer gaan inzetten op inves-
teringen en ontwikkeling. Dit hebben wij o.a. gedaan op onze praktijklocaties. Daarnaast 
hebben wij ook ons backoffice-team versterkt.

Investeringen en ontwikkelingen op een rij:

• Tablets voor onze praktijklocaties
• Techniekhuis Twente (inrichting)
• Praktijklocatie Apeldoorn 
• Verbetering werkplaats Emmen
• Aangenomen backoffice medewerker voor ons urensysteem
• WorldSkills

Het resultaat voor belasting (Holding) is positief afgesloten met een resultaat van  
€ 40.690,-.
 
Verder zien wij in de cijfers dat de omzet van de BBL leerlingen nagenoeg gelijk is geble-
ven aan 2018. Wel zien wij in 2019 het leerlingaantal dalen ten opzichte van 2018. 
Evenredig hieraan zien wij ook een daling in de loonkosten.

Wel zien we dit jaar een forse daling in de ontvangen subsidies ten opzichte van voorgaan-
de jaren.
Met name de subsidie praktijkleren is flink gedaald. Dit heeft ermee te maken dat het maxi-
maal uitgekeerde bedrag in 2019 geen € 2.700 was, maar per leerling is gezakt naar een 
maximum van 
€ 2216,70.
Ook de LIV subsidie (Lage-inkomensvoordeel) was in 2019 lager dan het jaar ervoor.
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Winst- en 
verliesrekening
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2019 2018
Omzet uren BBL 6.671.294,00 6.712.532,00
Omzet uren BOL 208.530,00 232.769,00
Subsidies 848.030,00 1.201.896,00
Opbrengst Contract-Onderwijs 327.414,00 336.766,00
Opbrengst uitleen 484.784,00 624.168,00
Overige baten 182.371,00 90.946,00

Bedrijfsopbrengsten 8.722.423,00 9.199.077,00

Lonen en salarissen 7.037.542,00 7.168.856,00

Overige personeelskosten 139.601,00 155.447,00
Opleidingskosten 248.808,00 242.620,00
Kosten praktijklocaties 356.594,00 363.524,00
Huisvestingskosten 29.826,00 28.692,00
Verkoopkosten 49.107,00 198.180,00
Autokosten 127.818,00 141.155,00
Automatiseringskosten 87.100,00 68.413,00
Algemene kosten 22.025,00 168.817,00
Afschrijvingen 47.097,00 60.519,00
Werkkostenregeling 44.687,00 45.093,00
Kosten Contract Onderwijs 284.920,00 305.269,00
Overige lasten 206.608,00

Totale bedrijfskosten 8.681.733,00 8.946.585,00

Bedrijfsresultaat  
vóór belastingen 

40.690,00 252.492,00

Belasting resultaat -4.956,00 -49.147,00

Bedrijfsresultaat  
na belastingen

35.734,00 203.345,00
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