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De jaarlijkse deelnemersbijeenkomst wordt noodgedwongen ook in 2021 online georganiseerd 
vanwege de beperkende maatregelen. Op 15 juni 2021 ontvangen alle aangesloten leerbedrijven 
een link naar een webpagina voor de deelnemersbijeenkomst waarbij er vooraf gelegenheid is tot 
het inbrengen van onderwerpen en vragen.

Impact van corona op IW Noord-Holland
De maanden maart en april van 2020 waren onstuimig doordat bij vele leerbedrijven projecten 
werden stilgelegd of onderhoudswerk tot nader order werd uitgesteld. Een aantal IW’ers en colle-
ga’s moest in quarantaine en/of kreeg corona. Dit resulteerde in een korte verzuimpiek van 25%.

Er werden coronamaatregelen in het leven geroepen waarbij de veiligheid van de IW’ers en 
collega’s voorop stond. Alle opleidingslocaties zijn in korte tijd volledig coronaproof gemaakt. De 
richtlijn van Techniek Nederland ‘Samen veilig doorwerken’ gaf de leer bedrijven goede handvatten 
om IW’ers veilig naar de projecten te laten reizen.

Een aantal bedrijven had voor een langere periode te kampen met projecten die stil  
kwamen te liggen, waarbij de IW’ers tijdelijk bankzitter werden. Voor deze bedrijven werd een 
50-50-regeling afgesproken waarbij die bedrijven 50% (in plaats van 100%) van de normale 
uitleenkosten hebben betaald voor de periode dat de IW’ers bankzitters waren en voor betreffende 
bedrijven behouden werden.

Sluiting IW-praktijkopleidingen en roc’s, extra productieve uren
In het begin van de lockdown waren de opleidingslocaties gesloten en gingen de theorielessen van 
het roc niet door op last van de overheid. De bedrijven waarbij de projecten wel doorgang konden 
vinden, hebben de IW’ers extra productieve uren laten maken op praktijk- en roc-dagen. Hierdoor 
werden de financiële gevolgen van de korte verzuimpiek van 25% gecompenseerd. 

Steunmaatregelen Wij Techniek
In het najaar ontstond een 2e coronagolf en bedrijven werden terughoudend in het plaatsen van 
nieuwe IW’ers en zij-instromers. IW ging echter onverminderd door met online wervingscampagnes 
en het aannemen van nieuwe talenten. Toen de opleidingslocaties waren gesloten heeft IW extra 
activiteiten ondernomen om de IW’ers te begeleiden. Voor beide activiteiten heeft Wij Techniek  
een subsidiebijdrage verstrekt van in totaal €200.000,- .

Werving en promotieactiviteiten bemoeilijkt
Doordat beroepenmarkten en open dagen niet meer mogelijk waren, werd  
het ‘uitdagend’ om voldoende aantallen nieuwe IW’ers te werven. Dat heeft 
geresulteerd in een lagere instroom in september 2020. Hierop heeft IW de  
wervingsstrategie aangepast en zijn er teams ‘werving & promotie’ opgericht 
met externe recruitment ondersteuning. Tevens is fors geïnvesteerd in offline en 
online marketing. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de instroom 
van september 2021 weer op het gewenste niveau komt (doelstelling is 
jaarlijks 300 nieuwe IW’ers en dat is een ontzettende uitdaging).

Bij IW Noord-Holland was 2020 het jaar dat de personele formatie van 

begeleiders en instructeurs op gewenst niveau was, waardoor de ‘mon-

teurs in opleiding’ (IW’ers) goed konden worden geworven, opgeleid en 

begeleid en de leerbedrijven korte lijntjes met hun aanspreekpunt heb-

ben bij IW. 

In maart van 2020 werden bij IW Noord-Holland - net als in de rest van 

de wereld - de bedrijfsprocessen ernstig verstoord door Corona. We 

kregen te maken met het fenomeen ‘lockdown’ waarbij zoveel moge-

lijk thuis werd gewerkt. Vanaf de maand juni konden de praktijklessen, 

cursussen en trainingen bij IW weer doorgang vinden in aangepaste 

vorm. In het najaar van 2020 ontstond een tweede (voor IW) kortere 

lockdown. Nadat de overheid bepaalde dat praktijklessen en cursussen 

weer doorgang mochten vinden, hebben door inachtneming van de 

RIVM-maatregelen (gelukkig) geen coronabesmettingen op IW-locaties 

plaatsgevonden.

MARTIJN DEKKER

Voorzitter bestuur
RONALD OLIJ

Directeur
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plaatsing van zij-instromers. Corona heeft geen negatieve invloed gehad op de bedrijfs-
voering van WorkForce. WorkForce telde op 31 december 35 monteurs. Het financieel 
resultaat over 2020 is € 118.000,- (voor belasting).

Doelstellingen 2021
Voor 2021 gelden de volgende belangrijkste doelen:
•  Werken aan een veiligere werkomgeving voor IW’ers en medewerkers waardoor het  

aantal ongevallen met letsel met 10% wordt verlaagd.
•  Instroom verhogen van IW’ers (300 per jaar), meer meiden en zij-instromers;
•  10% meer behaalde diploma’s in 2021;
•  Vergroten van het cursusaanbod en omzet van Contract Onderwijs naar € 1.000.000,-.

Met veel positieve energie op bovenstaande onderwerpen verwachten we wederom een 
goede basis te leggen voor de komende jaren voor het vertrouwen van de leerbedrijven, 
IW’ers, medewerkers en stakeholders van IW.

Namens bestuur en directie, 

 
Martijn Dekker     Ronald Olij
 

Middels dit sociaal- en financieel jaarverslag blikt IW Noord-Holland terug op een onstui-
mig en relatief goed 2020. Gemiddeld waren er 687 IW’ers in opleiding en in loondienst 
ten opzichte van 726 in 2019 (veroorzaakt door de tegenvallende instroom). Daarbij zijn 
49 bbl’ers opgeleid die in loondienst waren bij de bedrijven.

Financieel resultaat opleidingsbedrijf
Het financiële resultaat over 2020 (winst) bedraagt € 306.000,- wat in zijn geheel wordt 
verrekend als “korting-achteraf” met de lidbedrijven naar rato van ingeleende uren.

De korting-achteraf wordt toegevoegd aan de achtergestelde lening van de lidbedrijven en 
bij het bereiken van het leningsplafond uitbetaald. Het leningsplafond van een leerbedrijf 
bedraagt 15% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren.

Kwaliteitsimpuls
Het bestuur heeft in 2019 besloten om het resultaat over 2018 à € 350.000,- te investeren 
in moderne en zichtbare technieken in de 9 opleidingslocaties.
Deze investering in de opleidingslocaties leidt tot een wow-effect voor huidige en nieuwe 
IW’ers. Er is en wordt geïnvesteerd in kennisontwikkeling bij de vaste medewerkers van IW 
in een cultuur waarbij het normaal is dat iedereen zich blijft ontwikkelen.

ARBO
In 2020 is wederom veel aandacht besteed aan het arbobeleid voor een veilige en  
prettige werkomgeving met als voornaamste doel het aantal ongevallen en verzuimdagen  
te beperken.

Helaas waren er in 2020 49 ongevallen met letsel te betreuren en dat zijn er 49 te veel. 

De ongevallen zijn nader geanalyseerd en vertaald naar concrete preventieve maatregelen 
zoals het organiseren van toolboxmeetings over “de Last Minute Risico Analyse (LM-
RA-kaartje), persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), het 1,5 meter beleid, verzuim en 
winterweer“.

Resultaat Contract Onderwijs
IW Noord-Holland Contract Onderwijs BV is de organisatie voor bij- en nascholing voor de 
medewerkers van de bedrijven. Omdat het personeel van Contract Onderwijs op de payroll 
staat van het opleidingsbedrijf kwam Contract Onderwijs niet in aanmerking voor de 
now-regeling. De personele lasten van Q2 2020 à € 91.000,-- zijn niet doorbelast aan 
Contract Onderwijs omdat er geen opleidingsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Het 
financieel resultaat over 2020 is - € 2.000,- (verlies).

Resultaat WorkForce
IW Noord-Holland Detachering BV (handelsnaam WorkForce) is de flexpool voor de techni-
sche installatiebranche en wordt in hoogconjunctuur met name ingezet voor de instroom en 
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Bestuur IW Noord-Holland 

Van links naar rechts: Ronald Olij (directeur IW), Michelle Schaper (notuliste), Martijn Dekker (Digit),  

Rene de Koning (Smit Elektrotechniek), Christel van den Berg (Daan Installatietechiek), Renzo van Heusden (Bonarius). 
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Organisatiestructuur

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

Stichting IW Noord-Holland

BESTUUR
Martijn Dekker (Voorzitter)  

(DIGIT Elektrotechniek)
 

Renzo van Heusden  
(Bonarius)

 
René de Koning  

(Smit Elektrotechniek)  

Christel van den Berg  
(Daan Installatietechniek)

Raad van Advies

Otto Brode (Voorzitter) 
(Blom Elektrotechniek) 

 
Peter Rijkhoff  
(Gebr. Kok)

 
Marina Klaver  
(Klaver Groep)

 
Peter Bouwes
(Klomp BV)

Robin Marsé
(Breedveld & Schröder)

Opleidingsbedrijf IW  
Noord-Holland BV 

Ronald Olij (Directeur)

IW Noord-Holland Holding bv

DIRECTIE
Martijn Dekker (Voorzitter)

Christel van den Berg
Renzo van Heusden

René de Koning

IW Noord-Holland  
Detachering 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 over Noord-Holland. Zij worden 
aangesteld voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Dit is conform de ‘governance code’ 
(te downloaden op de website www.iwnederland.nl, downloads, algemeen voor leerbedrijven).
 

Juridische structuur
Organigram IW Noord-Holland per 31-12-2020
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Organigram 2020

Organigram 

WorkForce

Directeur 

Planning &  
organisatie

Teamleider / Opleidings-
adviseurs

IW opleidings locaties 
Instructeurs

Organigram 

Noord
Districtmanager  

Leerlingbegeleiders
Instructeurs

Directeur

Staf

Zuid
Districtmanager

Leerlingbegeleiders
Instructeurs

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

Organigram 

Monteurs in opleiding Monteurs in opleiding

Directeur

BackofficeManager/consulenten

Gedetacheerde  
medewerkers
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Gemiddeld aantal medewerkers
Gemiddeld hebben we 66 medewerkers (49.95 fte) in dienst. WorkForce is onder andere 
uitgebreid met een extra consulent. Contract Onderwijs zet een 3-tal medewerkers in voor 
het afnemen van het praktijkgedeelte van de CO-certificering en de infra-opleiding. Dit 
verloopt op oproepbasis via WorkForce.

  

Leeftijdsopbouw
Onderstaande afbeelding geeft een goed beeld van de leeftijdsopbouw binnen IW 
Noord-Holland. In de leeftijdscategorieën vanaf 46 jaar tot en met 55 jaar en ouder scoren 
we hoog. 

 

 
Verzuim 
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage komt uit op 5.9%. Het verzuimpercentage ligt 
hoger dan de voorgaande jaren (2019: 3.24%, 2018: 1.77%). 

Kengetallen staf 2020  

uitstroom
2.8 fte 

IW 
59

Contract 
Onderwijs 

5

WorkForce 
2

66
49,95 fte

Leeftijd Aantal %

< 20 2 3,13

21 - 25 1 1,56

26 -30 4 6,25

31 -35 4 6,25

36 -40 3 4,69

41 - 45 7 10,94

46 - 50 14 21,88

51 - 55 14 21,88

55 > 15 23,44Mobiliteit
In 2020 hebben we 6 nieuwe medewerkers (5.2 fte) in ons personeelsbestand opgenomen. 
Niet alleen de groep leerlingbegeleiders is uitgebreid, maar ook voor de financiële  
administratie is er extra ondersteuning aangetrokken. Na een lange zoektocht wisten we 
instructeurs elektrotechniek aan ons te binden. Mede door het meedenken en zoeken vanuit 
het netwerk van leerbedrijven. Hier zijn we onze relaties zeer dankbaar voor.   

instroom
5.2 fte 
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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 beroeps praktijk-
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:

•  Wij 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.

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.  

Doelstellingen 
2021
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•Jaarlijkse instroom van >300 nieuwe IW’ers; 
•Toename aantal vrouwelijke IW’ers van 2% naar 4%; 

•Toename aantal niveau 4 IW’ers van 35 naar 70 in 2022; 
•Toename aantal IW’ers koudetechniek van 15 naar gemiddeld 25 in 2022; 

•Toename aantal apt- en apb- trajecten voor m.n.  
reguliere 20+ bbl-IW’ers van 10 naar 70 in 2022; 

•Meer focus op zij-instromers, drop-outs en statushouders. 

 Aangaan intensievere samenwerkingsovereenkomsten  
met de roc’s om bbl-4 te kunnen behouden en opleiding  

‘leidinggevend monteur N4’ en/of duale opleiding  
N4 (bol/bbl) te introduceren.

2. 
Intensievere samenwerkings - 

overeenkomsten met de roc’s

1. 
Toename IW’ers 

Toename van het aantal IW’ers,  
gemiddeld met >5% per jaar

3.  

Tevredenheidscijfers 

7 8

4. 
Medewerkers 

Tevreden IW’ers (cijfer 7*) en participanten (cijfer 8); 
*IW’ers waarderen IW vaak meer na afloop  
van de opleiding, dan tijdens de opleiding. 

Bevlogen en vitale medewerkers; 

5.
 Beperken aantal ongevallen

6.
Terugbrengen ziekteverzuim percentage
Terugbrengen ziekteverzuimpercentage van 4,6% in  

2020 naar <4.2% 2021/2022. 

‘Toekomstproof’ maken van de  
opleiding en locaties bij IW (Connect2025);

Creëren van een wow-effect in 
werkplaatsen van IW; 

Zorgen voor leercultuur bij IW, waarbij het gang-
baar is dat alle collega’s zich blijven ontwikkelen;

Optimaliseren van de praktijk opleiding niveau 3 bij IW;

Uitvoeren van begeleidingsgesprek/
werkplekbezoeken minimaal 2x per jaar;

Beperken van administratieve taken  
leerlingbegeleiders.

7. 
Verbeteren van de kwaliteit 

 Het verbeteren van de kwaliteit van de praktijkopleiding en begeleiding 

Beperken aantal ongevallen, IF-rate van 24,8 naar < 20; 

8.  
Vergroten van de omzet bij Contract Onderwijs

Vergroten van omzet bij IW Contract Onderwijs van € 650.000,- in 2020 naar € 1.200.000,-  
in 2021. Aanstellen van 3e opleidings adviseur in 2022 met omzet van € 1.300.000,-

9.  
Groei aantal monteurs WorkForce

Groei van het aantal monteurs in dienst van WorkForce naar  
>70 in 2022;

11.  
Debiteurenstand 

Verlagen van debiteurenstand van 60 dagen en ouder < € 40.000,-.

12. 

Afstand tot de arbeidsmarkt
Aannemen van IW’ers met afstand tot de arbeidsmarkt.

14. 

Afvalscheiding
Op elke locatie van IWNH (kantoor en  
werkplaats) scheiden van afval (papier,  

PVC, kunststof, koper, staal en elektronica).

13.  

Minderen gebruik papier
Gebruik van papier verminderen en  

printen tot minimum beperken.

Optimaliseren  
bedrijvenportal 

Optimaliseren  
IW’ers-app 

Optimaliseren  
leerling  begeleiders- app

Optimaliseren Synergy (uitvoeren  
van ICT-prioriteitenlijst)

Optimaliseren  
De Praktijkmonitor 

Optimaliseren  
startpagina/dashboard.

10. 
Verbeteren ICT-systeem  

Verbeteren van het ICT-systeem zodat het de werk-
zaamheden beter gaat ondersteunen en verlichten. 

Investeren in meer vakinhoudelijke kennis  
(specialisme) van medewerkers;

 Alle praktijkopdrachten digitaal ontsluiten  
en registreren in DPM;
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Ondernemingsraad

In 2020 heeft zes maal een OverlegVergadering plaatsgevonden tussen directie en de OR.
De belangrijkste onderwerpen waarbij de OR gebruik gemaakt heeft van het advies-, 
instemmings- of initiatiefrecht waren: 
• Het bijkopen van verlof door IW’ers;
• Hoe om te gaan met negatieve eindafrekeningen bij uitdiensttreding;
• Het opschorten van loon bij niet verantwoorden van gewerkte uren;
• Het personeelsformatieplan;
• De evaluatie van WorkForce;
• Evaluatie van De Praktijkmonitor en Synergy;
• Handboek arbeidsvoorwaarden IW’ers;
• De variabele beloning;
• De Gedragscode IW Noord-Holland;
• Vaststellen van ADV-dagen;
• Crisis- en 1,5 meter maatregelen Corona;
• Werkinstructie verplichte urenregistratie IW’ers;
• Het thuiswerkbeleid;
• Inkoop materialen;
• Enquête IW’ers en vaste medewerkers.

Samenstelling van de OR
Jacco op den Kelder (Voorzitter);
Erik Vellema (Vicevoorzitter);
Otto Bakker;
Egbert van der Weide;
Ron Leerling;
Arvid van Alen;
Susan Tervoort.

Secretariaat: Stephanie Brand

Ondernemingsraad
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Your future,
Your WorkForce

Na 3 jaar heeft WorkForce zich goed op de kaart gezet en zijn er al heel 
veel technische talenten toegevoegd aan de technische arbeidsmarkt.

Your future, your WorkForce!
De technische branche heeft mensen nodig vanwege een tekort aan goed gekwalificeerd 
personeel. De vooruitzichten zijn nog steeds dat de vraag de komende jaren verder zal 
toenemen en het aanbod van vmbo-schoolverlaters nog steeds niet afdoende zal zijn. De 
monteurs in opleiding in de BBL zijn bij uitstek de juiste aanvulling voor onze branche. 
Naast deze belangrijke doelgroep zoeken wij het ook in andere benaderingen om mensen 
in de techniek te laten stromen.  

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. Deze kandidaten komen vaak via onze website of het WSP bij ons. Wij kunnen 
ze dan laten omscholen met subsidie vanuit Wij Techniek. Hierin schakelen we gemakkelijk 
met onze afdeling Contract Onderwijs. WorkForce neemt ook personeel tijdelijk op 
tegen zeer schappelijke 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 beide 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 kan worden aangegaan. 

WorkForce is een groeiende organisatie met gemiddeld 35 gedetacheerde 
medewerkers in 2020. Het afgelopen jaar zijn er zo’n 125 kandidaten 
gescreend middels een intake en/of assessment in de werkplaats, waarvan 
er 47 zijn geplaatst bij inleners van IW via WorkForce. Hiervan zijn er dat 
jaar weer 24 uit dienst gegaan of overgenomen, 12 doorgestroomd naar 
de BBL en zijn er 11 nog in dienst bij WorkForce. 

Uw aanspreekpunten bij WorkForce:

LINDA LINA   
Manager WorkForce  

06 226 923 01  
l.lina@iwnl.nl

WOUTER STAM
Consulent

 
06 425 256 36  
w.stam@iwnl.nl
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Naast Linda Lina is sinds 1 juli 2020 Wouter Stam toegevoegd als consulent aan het 
WorkForce team met als doelstelling om WorkForce verder te laten groeien tot een 
volwaardige flexibele schil voor de installatiebranche. Hierbij neemt Wouter Stam de 
regio Noord-Holland Noord voor zijn rekening en Linda Lina de regio Noord-Holland 
Zuid. De werving van nieuwe kandidaten verloopt zeer goed en de verschillende bureaus 
zoals WSP/UWV/gemeentes en jobcoachbureaus weten WorkForce goed te vinden. Het 
netwerk wordt door de succesverhalen op social media steeds groter. Dit jaar hebben wij 
deelgenomen aan diverse projecten die zijn opgestart vanuit Amsterdam (VTi), Zaandam 
(Techlands) en Alkmaar (NHN match). WorkForce verstuurt maandelijks een nieuwsbrief met 
alle beschikbare kandidaten naar de IW-lidbedrijven. Afgelopen jaar hebben we zo’n 20 
nieuwe lidbedrijven voor WorkForce kunnen helpen aan een kandidaat. De spreiding wordt 
steeds groter doordat de IW-lidbedrijven de toegevoegde waarde van een wat oudere 
kandidaat weten te waarderen.

We streven naar een soepele wisselwerking tussen IW, Contract Onderwijs en WorkForce, 
waardoor we de participanten nog beter kunnen bedienen in hun wensen. De volwassen 
WorkForce medewerker kan -na voldoende werkervaring te hebben opgedaan - zich 
beter terugverdienen in de BBL. Wanneer de kandidaat niet in aanmerking komt voor 
een BBL traject wordt er samen met IW Contract Onderwijs en Wij Techniek gekeken 
naar een ander opleidingsplan. 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 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! Na afronding of tijdens het scholingstraject zal de kandidaat middels een 
detacheringsconstructie worden geplaatst 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 prima 
arbeidsvoorwaarden die aan de cao zijn gerelateerd. Met de deelname van onze 
participanten hebben wij een goede aansluiting met de markt en een groot netwerk. 
WorkForce rekent met een lage omrekenfactor en rekent 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 subsidiemogelijkheden. Voor deze kandidaten 
werkt WorkForce met een zeer schappelijke selectie & wervingsfee. 
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Een kans voor uw organisatie! 
Door de gevolgen van de Corona-crisis raken veel mensen hun baan kwijt. Een deel van 
hen is heel geschikt voor een technische functie. Dit biedt enorme kansen voor onze 
branche, waarin we met een stijgend tekort aan vak mensen kampen. Er gaan komende 
jaren veel mede werkers met pensioen en de instroom vanuit het vmbo loopt verder 
terug. Dat betekent dat we ons nu écht op andere doelgroepen moeten gaan richten, 
zoals zij-instromers. Dit biedt de branche kansen die we niet mogen laten liggen.

24      IW NEDERLAND

Zij-instromers in  
de techniek 

In Noord-Holland starten er veel projecten, om mensen van werk naar werk te begeleiden. 
IW is hier nauw bij betrokken en neemt de selectie, het opleiden en de detachering voor 
haar rekening. Door onze jarenlange ervaring scholen wij de geschikte kandidaten, door 
middel van gerichte training, relatief eenvoudig om. IW pakt dit als volgt aan: 

Fase 1 - IW vindt en screent de juiste kandidaat
•  Werving d.m.v. informatiebijeenkomsten i.s.m.  

gemeenten en bedrijven.
•  Screening d.m.v. praktijkopdrachten in werkplaats.
•  Matching van bedrijf en kandidaat. 
 

Fase 2 - IW geeft de kandidaat een kickstart  
•   Praktijktraining gericht op werkzaamheden binnen uw  

bedrijf en benodigde veiligheidstrainingen, zoals VCA. 
•  Meelopen in uw bedrijf; is er een klik?
•  Vervolgens 2 dagen per week praktijktraining en  

3 dagen stage bij uw bedrijf. 

Fase 3 - IW neemt de kandidaat in dienst 
•   De kandidaat wordt tegen een scherp inleentarief  

uit geleend via IW WorkForce. Na deze periode krijgt u  
de mogelijkheid om de kandidaat zelf in dienst te nemen.  
Het is ook mogelijk om de kandidaat via IW bij uw bedrijf te 
plaatsen als deze nog een opleiding gaat volgen. 

 

‘Wij zorgen ervoor dat de kandi-
daat in korte tijd de juiste basis-
vaardigheden beheerst en zo snel 

mogelijk inzetbaar is in uw bedrijf.’

‘Wij nemen u het risico uit  
handen door de kandidaat  

in dienst te nemen gedurende een 
nader te bepalen periode.’

‘Wij vinden niet alleen de juiste 
kandidaat. Wij doen een grondige 

screening om te zien of de  
kandidaat daadwerkelijk potentie 

biedt én bij uw bedrijf past.’

Wouter Stam   IW Noord-Holland Noord    w.stam@iwnl.nl    06 425 256 36  

   

Linda Lina   IW Noord-Holland Zuid    l.lina@iwnl.nl    06 226 923 01   

Spreekt deze werkwijze u aan? Neem dan contact op met:
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Team werving  
en promotie

Samenstelling en uitgangspunten
Daan van Gelder en Cheyenne van der Heijden (externe expertise) worden ingezet voor 
district Zuid. Harry Meuge en Jacco op den Kelder maken het team voor district Noord 
compleet. Zij worden hierin onder andere bijgestaan door de afdeling Marketing.
 
De teams gaan in hun eigen district aan de gang met de volgende uitgangspunten:
• samen met alle collega’s zorgen voor minimaal 300 nieuwe leerlingen per jaar; 
•   focussen op instroom;
• het ontwikkelen van workshops, presentaties en gastlessen;
•  het ontwikkelen van inspirerende opdrachten voor wervingsevenementen  

en beroepenmarkten; 
•  het ontzorgen van Technische vmbo-scholen door praktijkonderwijs aan  

te bieden aan derde- en vierdejaars vmbo-studenten;
• zichtbaarheid vergroten op de vmbo-scholen in de regio.
 

De instroom van monteurs in opleiding heeft hoge prioriteit. Onze leerlingbegeleiders 
zorgen voor deze instroom. Echter door een te grote diversiteit aan werkzaamheden, 
hebben de leerlingbegeleiders veel moeite om prioiteit te geven aan de promotie- en  
wervingsactiviteiten naast de belangrijke begeleidingstaken. Om deze focus wel te 
houden zijn er twee teams ‘werving en promotie’  opgezet. Eén team regio Noord  
en één team regio Zuid, zij vertegenwoordigen team IW Noord-Holland.
Het doel is dat deze teamleden zich structureel twee dagen per week richten op het 
‘vinden’ van nieuwe IW’ers. Dit zorgt ervoor dat de overige leerlingbegeleiders  
zich meer kunnen richten op het binden, boeien en behouden van onze IW’ers.
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IW Contract Onderwijs 
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2020: een veelbelovend jaar voor  
Contract Onderwijs   
De verwachtingen binnen team Contract Onderwijs voor 2020 waren hooggespannen. 
We merkten dat een leven lang ontwikkelen binnen de technische branche steeds hoger 
op de agenda komt te staan en dat bedrijven ons inmiddels goed kunnen vinden om 
invulling aan hun opleidingswensen te geven. Dit zagen we terug in een goed gevulde 
planning en de vele opleidingsvragen die binnen kwamen. Het beloofde een mooi jaar te 
worden, we hadden er zin in! Helaas gooide Corona halverwege maart roet in het eten 
en moesten we onze trainingen in verband met de lockdown een flink aantal maanden 
onderbreken.  

Corona proof 
Gelukkig konden we na enige tijd de examens weer inplannen en hebben we hard met elkaar 
gewerkt om na de lockdown al onze activiteiten, conform de RIVM maatregelen, weer uit te 
voeren. Door samen oplossingen te bedenken, door out of the box te denken, hebben we snel 
de draad weer op kunnen pakken. We zijn onder andere bedrijven online gaan adviseren en 
hebben de inhoud van veel trainingen aangepast. We hebben e-learnings ontwikkeld en de 
theorie en praktijk, waaruit veel van onze trainingen bestaan, van elkaar gescheiden. Theorie 
is immers statisch en kan in grote groepen (9 deelnemers) verzorgd worden. Praktijk (beweeg-
lijk) werd vervolgens, om de 1,5 meter zo goed mogelijk na te leven, in kleinere groepjes 
(3 deelnemers) verzorgd. Dit bleek in de praktijk erg goed te werken. De deelnemers kregen 
tijdens de praktijkdagen meer aandacht waardoor het leereffect groter is. Een bijkomend 
effect was dat we een aantal trainingen hierdoor hebben kunnen inkorten waardoor we meer 
trainingen konden geven en er zoveel mogelijk cursisten deel konden nemen. 

Open  
We zijn weer open en hebben al onze afgebroken en uitgestelde trainingen uit 
kunnen voeren. Technische bedrijven hebben een leven lang ontwikkelen nog 
steeds of misschien wel hoger op de agenda staan en weten ons nog steeds 
goed of juist beter te vinden. 2020 bewees nog maar eens het belang van 
een leven lang ontwikkelen: Blijvend leren en ontwikkelen om zo als bedrijf 
en medewerker wendbaar te zijn en te blijven! We kijken met hoge  
verwachtingen en nieuwe vaardigheden uit naar 2021.

Uw aanspreekpunten bij Contract Onderwijs:

MARTINE HAMSTRA
opleidingsadviseur 

06 542 283 43
m.hamstra@iwnl.nl  

WOUTER STAM
opleidingsadviseur

 
06 425 256 36  
w.stam@iwnl.nl
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Vakmanschap CO 
De CO Certificering staat 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. In 
2020 zijn hier de locaties Beverwijk en Amsterdam bijgekomen en in 2021 komt hier 
locatie Zaandam nog bij.   

Een behoorlijk aantal examenkandidaten heeft het praktijkexamen in 2020, ondanks een 
flinke onderbreking tijdens de lockdown, met succes afgerond en zich gecertificeerd. Met 
het aantal locaties dat er bij is gekomen, kunnen we de verwachte vraag goed invullen. 

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, Heerhugowaard, Beverwijk en Amsterdam.

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!
 

Vakmanschap Inregelen 
Naast het Vakmanschap CO kent onze branche nu ook het Vakmanschap Inregelen: 
een certificaat voor bekwaamheid in het inregelen van verwarmingsinstallaties. Voor 
dit vakmanschap biedt IW Contract Onderwijs een ééndaagse praktijktraining aan, 
waarin deelnemers hun kennis en vaardigheden kunnen bijspijkeren.    

Waarom deze regeling? 
Sinds maart 2020 stelt de overheid het inregelen van verwarmingsinstallaties verplicht bij 
nieuwe én vervangende installaties. Onder andere Techniek Nederland en Wij Techniek 
verzorgen in samenwerking met IW het programma Vakmanschap Inregelen. Dit bestaat 
onder meer uit een video, een e-Learning en een praktijktraining. Als een monteur 
alle stappen doorloopt, dan krijgt hij het geregistreerd vakmanschap toegekend. Een 
kwaliteitslabel waarmee je kunt aantonen dat je de kennis hebt om een goed ingeregelde, 
energiezuinige installatie op te leveren. Subsidieverstrekkers of opdrachtgevers kunnen naar 
dit bewijs van vakmanschap vragen. 

Voor wie geldt deze regeling? 
De regeling geldt voor iedereen die verwarmingsinstallaties aanlegt of onderhoudt in 
woningen en/of kleine utiliteit. 

Verschil met Vakmanschap CO 
Het Vakmanschap Inregelen verschilt van het Vakmanschap CO doordat een deelnemer 
geen examen hoeft af te leggen. De deelnemer doorloopt een leertraject, waar de 
praktijktraining bij IW een belangrijk onderdeel van is.

Wat moet een monteur doen om in aanmerking te komen voor het 
Vakmanschap Inregelen? 
•  De deelnemer registreert zich op de site www.vakmanschapinregelen.nl 
•  De deelnemer bekijkt online de awareness video en neemt deel aan de online  

module E-Learning.
•  De deelnemer kan zich met de unieke code die hij/zij heeft gekregen, daarna aanmelden 

voor de ééndaagse praktijktraining Waterzijdig inregelen bij IW Noord Holland. 
•  Als deze praktijktraining voldoende wordt afgesloten naar het oordeel van de trainer,  

is ook de laatste stap gezet. 

Interesse? Neem contact op met één van onze adviseurs!
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Overzicht monteurs 
in opleiding (IW-ers)

In 2020 zijn er 241 IW’ers ingestroomd in de opleidingen ten opzichte van 269 in 2019. 
De promotieactiviteiten zullen worden geïntensiveerd door het instellen van teams  
‘werving & promotie’ en de online wervingscampagnes zullen worden uitgebreid.

In 2020 zijn 140 diploma’s behaald.

Onderstaande grafiek geeft het aantal IW-ers weer, verdeeld over de locaties  
en opleidingsrichting. 

Aantal IW-ers per locatie en afdeling
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IW Noord-Holland was in 2020 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.

Per 1 januari 2021 is district Midden opgedeeld in de districten Noord en Zuid. Locatie 
Beverwijk is samengegaan met district Noord, locatie Hoofddorp is samengegaan met 
district Zuid. 

Het aantal IW’ers is als volgt verdeeld over de districten:

Noord TotaalZuidMidden

Noord TotaalZuidMidden

De vraag van bedrijven naar vakmensen van de vakdisciplines Elektrotechniek en Installatie-
techniek is groot. Het is daarom belangrijk voor beide disciplines voldoende IW’ers te 
werven en op te leiden.
Bij IW Noord-Holland volgt 53% van de IW’ers een opleiding installatietechniek en 47% 
elektrotechniek.
Bijna 1,5% van de IW’ers is vrouwelijk en dat ligt nog onder de doelstelling van 4%.
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Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage komt voor 2020 uit op 5,9%. Dit percentage komt deels voort uit 
het feit dat wij medewerkers die preventief thuis moesten blijven (conform RIVM-richtlijnen) 
ook ziek hebben gemeld. Daarnaast hebben wij een aantal langdurige dossiers die zwaar 
op het verzuim drukken. Voor 2021 is besloten om de preventieve ziekmeldingen weer 
uit het systeem te halen nadat de urenverantwoording heeft plaatsgevonden zodat de 
verzuimcijfers betrouwbaar zijn.

Ongevalsrapportage
In 2020 hebben er 49 ongevallen plaatsgevonden waarvan melding is gemaakt. Van 
deze 49 ongevallen hadden er 46 verzuim tot gevolg. In totaliteit hebben deze ongevallen 
in 2020 tot 465 verzuimdagen geleid. De meeste van deze ongevallen komen voort uit 
onachtzaamheid en geen of te weinig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ondanks de genomen preventieve maatregelen op onder andere het gebied van 
voorlichting is het aantal ongevallen voor het tweede jaar op rij gestegen. Voor 2021 staat 
het terugdringen van het aantal ongevallen en de daarmee samenhangende if-rate opnieuw 
hoog op de agenda. Het doel is het veiligheidsbewustzijn onder de IW’ers te verhogen.

Bedrijfstevredenheidsonderzoek 
De tevredenheidsenquête onder de bedrijven is begin 2020 onderzocht. De bedrijven 
waardeerden IW met een gemiddeld cijfer van 7,0. 
Een belangrijk aandachtspunt voor ons was het bezoeken van IW’ers op de werkplek. Dit 
heeft IW inmiddels aanzienlijk verbeterd, mede doordat onze personele bezetting weer op 
niveau is. 
Er zijn zes actieve bedrijven die IW met een 5 of lager hebben gewaardeerd. De 
ontevredenheid was bijna één-op-één terug te leiden naar te weinig contactmomenten met 
IW vanwege wisseling of uitval van begeleiders of instructeurs, wat inmiddels stabiel is.
De betreffende zes bedrijven zijn onlangs wederom verzocht om IW te beoordelen met als 
resultaten: één maal een 6, drie maal een 7 en twee maal een 8.
Eind 2021 wordt wederom een tevredenheidsenquête gehouden onder de leerbedrijven.

Ontwikkelingen voor 2021 
Een aantal van onze doelstellingen heeft een terugkerend patroon, te denken valt hierbij 
aan het verzuimpercentage en het terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen. 
Daarnaast heeft IW Noord-Holland ook voor 2021 weer een aantal nieuwe doelstellingen 
op het gebied van ARBO: 
1. Terugdringen van het verzuim < 4,5%;
2.  Actief aanbieden en uitvoeren van een periodiek medisch onderzoek (PMO) onder  

de medewerkers binnen IW Noord-Holland (Q2 2021);
3. Verlagen van het aantal bedrijfsongevallen IF <20;
4. Vergroten van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn onder de IW’ers ;
5. Actualiseren van het arbobeleidsplan.

Kwaliteit, 
Gezondheid, 
Milieu
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IW in de media

Door consequent te werken aan onze merk- en naamsbekendheid, zien we dat IW 
steeds meer wordt meegenomen in diverse PR artikelen, zogenaamde ‘free publicity’. 
Voor ons een mooi én belangrijk communicatiemiddel om onze toegevoegde waarde  
te laten zien.  

‘Waar staat IW voor als opleidingsbedrijf en hoe kunnen wij (nog) meer potentiële 
geïnteresseerden verleiden voor onze branche? 

Hiernaast een greep uit diverse relevante PR artikelen van de afgelopen periode. 

NU.NL  
De omscholer: ‘De hele dag stilzitten  
is niets voor mij’. 
https://tinyurl.com/heledagstilzitten

RTL Nieuws  
Flink tekort aan 
loodgieters:  
‘We doen veel meer  
dan wc’s ontstoppen’
https://tinyurl.com/
loodgieters 

NU.NL / Techniek Nederland 
‘Vrouwen kunnen tekort aan 
vakmensen oplossen volgens  
Techniek Nederland’
https://tinyurl.com/vakmensen  
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Verkiezing TopCoach van het jaar 
 

Prachtig PR moment van het afgelopen jaar; collega Martijn 
Blaauwbroek werd tot winnaar uitgeroepen van de verkiezing  
‘TopCoach van het jaar’ voor de categorie Opleidingsbedrijf. 
 
Een prestatie van formaat waar we natuurlijk enorm trots op zijn! 

Techniekpact.nl  
‘Als je de deur uitgaat 
zijn mensen dankbaar’  
https://tinyurl.com/
mensendankbaar

Warmte365  
‘Docent installatietechniek is  
de leukste baan ter wereld’  
https://tinyurl.com/leukstebaan 

Solar365   
‘Alle hens aan dek om installateurs 
elektrotechniek op te leiden’   
https://tinyurl.com/aandek

NOS Radio 1 ‘Met het oog op morgen’ 
‘Hoe krijgen we meer vrouwen in  
de technische sector?’  
https://tinyurl.com/meervrouwen 
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Financieel Jaarverslag
Toelichting op de cijfers

Waar een omzetdaling als gevolg van de coronapandemie werd verwacht, bleef deze uit. 
De RIVM richtlijnen verboden tijdelijk scholings- en praktijkdagen. Een aantal lidbedrijven 
kon onze IW’ers inzetten op deze beide dagen op hun projecten.
Deze extra uren hebben er voor gezorgd dat het verlies aan uren door ziekte, of het stil- 
leggen van projecten bij lidbedrijven, nagenoeg geheel werd gecompenseerd.

Personeelskosten toename  (€ 660.000)
Mede als gevolg van de twee eerder genoemde cao-verhogingen namen de personeelskosten 
toe. Anderzijds is het aantal IW’ers afgenomen. Door de beperkende maatregelen konden 
geen open huis activiteiten worden gehouden of fysiek bezoek op de roc’s. 

De eenmalige cao-vergoeding (€ 170.000) van 1 februari 2021 is reeds in december 2020 
uitbetaald. De subsidiebijdrage van Praktijkleren nam in 2020 af met € 100.000, doordat 
door over-inschrijving op deze regeling, een lager bedrag per IW’er werd uitbetaald. Vanuit 
Wij Techniek werd een tweetal projecten, betrekking hebbende op behoud van IW’ers voor 
onze branche, gesubsidieerd voor € 200.000. Door daling van het aantal IW’ers en over-
schrijding van studieduur, werd minder bijdrage ontvangen van Wij Techniek.

Indirecte personeelskosten
Ook op de indirecte personeelskosten hadden de beide cao-verhogingen invloed. Daarnaast 
is geïnvesteerd in uitbreiding van de personele formatie.
Uitbreiding was noodzakelijk door langdurig zieken en door de formatie op peil te brengen 
ten einde de voorgenomen kwaliteitsimpuls te kunnen waarborgen.

Huisvestings- en inventariskosten (afname € 38.000)
De huisvestingskosten namen af in 2020, doordat in 2019 werd geïnvesteerd in de oplei-
dingscentra. Door de coronapandemie zijn de investeringen in 2020 tijdelijk on hold gezet. 

Opleidingskosten (toename € 249.000)
Als gevolg van boekhoudkundige verdeling van de cursusgelden over het gehele schooljaar 
in 2019, (effect is eenmalig lagere kosten in 2019 door wijziging presentatie) stijgen de 
opleidingskosten in 2020. 
Tevens viel in 2019 een laatste termijn vrij van inkomsten uit het sectorplan. 

Verkoopkosten (afname € 50.000)
Als gevolg van de coronapandemie was het niet mogelijk de jaarlijkse deelnemersbijeen-
komst op een fysieke locatie te organiseren. Eveneens was het niet mogelijk open dagen te 
houden om leerlingen te werven. 
Mede hierdoor daalden de verkoopkosten. Anderzijds was in 2019 nog  
uitgave voor werving van een instructeur onder deze post opgenomen. 

Algemene kosten (toename € 45.000)
In 2020 is geïnvesteerd in een stabieler Wifi-netwerk en in vervanging  
van mobiele telefoons. Mede hierdoor stegen de algemene kosten.
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Algemeen
In 2020 is een resultaat vóór belastingen en vóór kortingen achteraf behaald van € 306.000 
tegenover een resultaat in 2019 van € 346.000. 
Ondanks de beperkende maatregelen door de Coronapandemie, maar dankzij de loyaliteit en 
flexibiliteit van onze lidbedrijven is dit ‘slechts’ een afname van € 40.000.

Omzet (toename € 950.000)
De omzetstijging is grotendeels gerealiseerd door een tweetal tariefsaanpassingen als gevolg 
van cao-verhogingen. Op 1 december 2019 en 1 juli 2020 waren deze cao-verhogingen 
3,5% per genoemde data. De tarieven zijn overeenkomstig deze cao-verhogingen aangepast.

JAARVERSLAG 2020     42 JAARVERSLAG 2020    43



Winst- en 
verliesrekening

   2020 2019 
Opbrengsten
Gefactureerde omzet    20.603.803     19.691.411
Toekenning korting achteraf     -306.217       -346.179    
      20.297.586     19.345.232     
Overige opbrengsten     62.626     86.184   
        20.360.212     19.431.416 
Kosten
Personeelskosten (minus subsidies)     17.909.066     17.246.373   
Afschrijvingen materiële vaste activa     69.916     41.197   
Huisvestingskosten      665.084      702.901   
Inventariskosten     68.538     75.531   
Opleidingskosten    776.286   527.480 
Autokosten     218.919    199.958  
Verkoopkosten    95.211   144.834  
Algemene kosten    509.534    464.127  
Totaal kosten      20.312.554      19.402.401

Bedrijfsresultaat     47.658      29.015    
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     8.518    14.363  
Rentelasten en soortgelijke kosten    -58.136   -43.457 
   -49.618   -29.094 

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen     -1.960      -79   
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    1.960      79

Resultaat na belastingen   -  - 
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Balans ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa  
Verbouwingen    132.865      101.630  
Inventaris    28.060      49.445  
Vervoermiddelen   25.445     33.510  
    186.370      184.585  

Financiële vaste activa  
Ledenrekening Salo   75.942     64.782  

Vorderingen  
Debiteuren   1.222.508     1.875.668  
Rekening courant    1.711.883      121.368  
Belastingen en premies  
Sociale verzekeringen   86.598     111.293  
Overige vorderingen    980.936     1.070.717  
    4.001.925     3.179.046  

Liquide middelen   2.413.949     3.025.790  

Balans totaal   6.678.186       6.454.203  

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen  
Geplaatst kapitaal  18.000  18.000
Overige
reserves  1.053.363    1.053.363  
  1.071.363    1.071.363  

Langlopende schulden  
Achtergestelde leningen    3.270.751      3.093.047  

Kortlopende schulden  
Schulden aan leveranciers    122.371      268.809  
Rekening courant   -     -  
Belastingen en premies  
Sociale verzekeringen    516.439      433.996  
Overige schulden     1.697.262       1.586.988  
     2.336.072      2.289.793  

Balans totaal     6.678.186     6.454.203 
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Adaptive Services Haarlem
Akerdome Ter Aar
Expat Heating Solutions Akersloot
Gasservice Kennemerland Velserbroek
GJK  Vijfhuizen
Heijmans Schiphol
Hopman Elektrotechniek  Groet
Kemasol BV Heerhugowaard
Klik Electrotechniek BV Amsterdam
Klik Klimaattechniek BV Amsterdam
Koopman Installaties Heerhugowaard
Loodgietersbedrijf Waalewijn Haarlem
Metico Installatietechniek B.V Hoofddorp
Piet Butter BV Volendam
Révé Klimaatbeheersing BV Lijnden
Verwater Panelenbouw BV Hoogvliet

Toegetreden leden 2020Participanten
toegetreden bedrijven  
en uitgetreden bedrijven
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A.J. Coppens & zn. BV Alkmaar
All-In Installatietechniek Amsterdam
Beemster Electrical Solutions BV Heerhugowaard
Blom E-Techniek Onderhoudplus BV Beverwijk
Broekkamp Installatieburo Vof Heemskerk
Captijn Elektrotechniek BV Overveen
Com4Service BV Alkmaar
Connection Systems Venhuizen
De Rooij Loodgieters Zaandam
DNR-Energy BV Alkmaar
DSO Infra BV Monnickendam
Ebbers  Den-Helder/Amsterdam
Electroman Heerhugowaard
ETIC Uitgeest
Expat Heating Solutions Akersloot
Firma L. Sax  Amsterdam
GEA Refrigeration Netherlands NV Heerhugowaard
Hauzendorfer & Zoon Westzaan
Installatie Witte Uitgeest Uitgeest
J. de Groot Voorschoten
J.M. Brasser Haarlem
Jansens Elektrotechniek Haarlem
Kebo Elektro Wormerveer
Keukenbadkamerwereld Alkmaar
Korf IJmuiden
Kramer Airservice Nieuwe Niedorp
Loodgietersbedrijf Waalewijn Haarlem
M & I Engineering Uitgeest
Mark Bosman Elektrotechniek Schagen
MM Techniek Almere
Moen Elektrotechniek Oudorp 
Nederlandse Verwarmings Service Velserbroek
Optivolt Delft
Pruijs Elektrotechniek BV Oude Meer
R&R Haarlem
Riako Noord West BV  Beverwijk
Rodi Rotatiedruk Diemen
Roos & La Fleur Hillegom

RZ Installaties Oude Wetering
Servicebedrijf Kudelstaart Aalsmeer
Sistech Security Hoofddorp
Technisch Inst.bedr. "De Jaagweg" BV Monnickendam
Technische Dienstverlening Alkmaar Alkmaar
Vof Loodgieters van Dijk Amsterdam
Walburg Slootdorp

Uitgetreden leden 2020
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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


