
 



 

We kunnen constateren dat we als IW Midden in 2020 ondanks alles nog vrij goed gepresteerd 

hebben, gezien onze omzet en de aantallen leerling-medewerkers. Wat daarbij een verschil heeft 

gemaakt is het daadkrachtig optreden van Wij Techniek, dat in 2020 aanzienlijke corona 

subsidies heeft verstrekt aan de IW-opleidingsbedrijven. Het ging zowel om een subsidie ter 

compensatie van de vele bankzitters in coronatijd als om een subsidie voor extra corona-

maatregelen, zoals het werken met kleinere groepen in de werkplaats en het corona-proof maken 

van de werkplaatsen. Deze subsidies hebben er voor gezorgd dat 2020 voor IW Midden geen 

financieel rampjaar is geworden. Wij Techniek heeft zich als opleidingsfonds van de branche van 

zijn sterkste kant getoond in deze moeilijke tijd en eraan bijgedragen dat we redelijk gezond aan 

2021 beginnen. Daar hebben we veel waardering voor.   

 

De corona situatie heeft bij ons geleid tot nieuwe initiatieven en oplossingen die we ook in de 

nabije toekomst goed kunnen gebruiken. De crisis heeft ons contact met VMBO scholen in 2020 

op een laag pitje gezet. De scholen waren dicht, en we konden niet op de scholen zelf in contact 

komen met de leerlingen op de gebruikelijke open dagen. We zijn met online voorlichting 

begonnen en zullen daar ook in 2021 nog baat bij hebben, in combinatie met voorlichting op de 

scholen zelf. Het thuiswerken heeft bij de vaste medewerkers op kantoor en de leerlingbegeleiders 

een vaste plek in hun werk gekregen en iedereen merkt dat het veel onnodige reistijd scheelt. 

 

Corona had natuurlijk ook effect op de inzetbaarheid van onze leerling-medewerkers in de 

bedrijven. Zeker in het begin van de crisis waren veel leerling-medewerkers niet inzetbaar, omdat 

ze met corona achtige (verkoudheid) klachten door het bedrijf naar huis gestuurd werden of zelf 

vonden dat ze niet aan het werk konden vanwege besmettingsgevaar voor anderen. We zijn in 

de tweede helft van 2020 een coronasneltest gaan gebruiken, waarmee we het aantal dagen dat 

leerling-medewerkers niet inzetbaar waren hebben teruggebracht en de daling in onze inkomsten 

uit detachering relatief beperkt bleef. De daling in inkomsten werd daarnaast gecompenseerd 

doordat er minder les op het ROC gegeven werd en er regelmatig 5 dagen i.p.v. 4 gewerkt werd. 



 

De instroom van leerling-medewerkers is in 2020 boven verwachting redelijk op peil gebleven.  

Op 1 september 2020 hadden we met een nieuwe instroom van 54 een aantal van 195 leerling-

medewerkers. Daartegenover staat dat in 2020 de uitstroom van leerling-medewerkers zonder 

diploma helaas bleef groeien, om een paar redenen. De ROC’s krijgen sinds 2019 maximaal 2 

jaar bekostiging voor hun MBO-2 leerlingen. Sommige leerlingen die het vak in de vingers lijken 

te hebben, presteren minder goed in vakken als Nederlands of burgerschap en daarom sturen 

ROC’s ze voor de zekerheid na 1 jaar van school. Los daarvan neemt de uitstroom zonder 

diploma ook toe doordat het aantal probleem jongeren onder onze leerling-medewerkers steeds 

groter wordt.  

 

Voor onze her- en bijscholing was 2020 een positief jaar. In 2019 zat er groei in onze her- en 

bijscholing, dankzij de nieuwe bijscholing in bijvoorbeeld ventilatietechniek en de nieuwe 

trainingen op het gebied van CO erkenning. We hadden vooraf verwacht deze stijgende lijn uit 

2019 door te kunnen trekken in 2020. Dat is gebeurd. Ondanks dat de werkplaats een aantal 

weken dicht was door Corona en er geen cursussen waren is 2020 goed uitgepakt. Na de zomer 

is er weer volop uitgevoerd: als het nodig was met de avond erbij of op de zaterdag.

Verderop in dit verslag gaan we in op de vooruitzichten voor 

      2021 en op de doorwerking van de coronacrisis. 
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De RvT bestond in 2020 uit :  

- Anna Bakker / voorzitter 

- John van den Dungen / penningmeester  

- Arjen Binkhorst / secretaris. 

 

Anna Bakker is met pensioen en heeft als nevenfunctie: vicevoorzitter RvT Veluwse Onderwijs 

Groep te Apeldoorn. John van den Dungen is regiomanager bij Feenstra en heeft als nevenfuncties: 

voorzitter RvT De Kernen (is met ingang van 1 december gestopt) en lid RvT bij Trema 

kinderopvang en welzijn. Arjen Binkhorst is opleidingscoördinator bij Bonarius Bedrijven en is als 

nevenfunctie werkzaam als docent Installatietechniek bij het ROC van Amsterdam. 

 

IW Midden heeft een Ondernemingsraad (OR), waarin drie medewerkers en drie leerling-

medewerkers zitting hebben. De directeur-bestuurder van IW Midden voert periodiek overleg  

met de OR. 



 

IW Midden is een autonome stichting met een eigen financiële huishouding en met eigen 

personeel, net als de overige zes regionale opleidingsbedrijven. Sinds 2016 werken de zeven 

regionale opleidingsbedrijven samen in de stichting IW Nederland (IWNL). De zeven directeuren 

van de regionale IW’s vormen samen het landelijk IWNL stichtingsbestuur met een landelijke Raad 

van Toezicht. IWNL heeft met elk regionaal IW een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met 

daarin de uitgangspunten voor de samenwerking en de hoofdonderwerpen van de landelijke 

samenwerking : 

 

• verbetering en uitbouw dienstverlening : met name op contractonderwijs en 

onderwijsontwikkeling 

• effectiviteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering (financiën, HRM, ICT)  

• landelijke belangenbehartiging en positionering (inclusief marketing en communicatie). 
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Mijn werkzaamheden bij IW Midden bestaan in het kort uit het opstellen van 

managementrapportages, KPI’s, de stukken inzake de jaarrekening in orde maken voor de 

accountant, de salarisadministratie voeren, het beheer van het wagenpark en verzekeringen, het 

controleren van de administratie, het voeren en optimaliseren van interne processen, wekelijks MT 

overleg, het verzorgen van de BTW- en loonaangiftes, het opstellen van het liquiditeitsoverzicht, tot 

slot ben ik eindverantwoordelijk voor de subsidies.  

 

 



 

 

 

 

 

  

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.  

 
 



 

  

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 

beroepspraktijkvorming. 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 onderwijsinstellingen.  

 

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 doen we precies? Wat doen we om onze Why en How 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 van 

bedrijven. 

• 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. 

 

Bij IW Midden zijn we in 2020 enthousiast begonnen om hier vorm aan te geven en te zorgen dat 

we ook naar onze missie en visie konden gaan leven. Dat is in het afgelopen jaar maar ten dele 

gelukt. En ik hoef uiteraard niet uit te leggen waarom. Wèl hebben we in het afgelopen jaar een 

aantal zaken waar gemaakt waar we echt trots op zijn. 

 

 

We hebben veel energie gehaald uit het ontwikkelen 

en afronden van de nieuwe leerlijnen ventilatietechniek 

die we samen met onze partner ROVC in het 

coronajaar in september hebben kunnen openen, de 

aftrap en opening werd hierbij verricht door Techniek 

Nederland boegbeeld  

Doekle Terpstra.  

 

 

Daarnaast hebben we in kleine groepen door kunnen gaan met het afnemen van de examens voor 

de CO erkenningsregeling. Verder zijn we enthousiast gestart om het Klimaatvakcentrum, het 

opleidingscentrum voor alle opleidingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie meer 

vorm te geven. In 2021 zal dit hopelijk weer meer trainingen op dit gebied gaan huisvesten. 

 

In 2020 is door alle beperkingen die opgelegd zijn het promoten van het vak op allerlei 

bijeenkomsten, open huizen en beurzen helaas in het water gevallen waardoor we die taak niet 

goed hebben kunnen waarmaken en we onze instroom op het VMBO slecht hebben kunnen 

bereiken. Dit zal voor de instroom in 2021 zeker gevolgen gaan hebben dus we gaan er  

zodra dat weer kan stevig tegenaan om ons prachtige vak uit te dragen en de instroom  

in de branche fors te gaan vergroten  



 



 

 

  1e kwartaal  2e kwartaal  3e kwartaal  4e kwartaal  

2020      190            186            184              183 

2019      186            190            197              204 

2018      189            200         221         216 

2017      176            171            166            196 

2016      147            144            177            176 

 

     186 

Instroom 2020            55 

Uitstroom 2020            65 

Uitstroom met diploma           25  38,46% 

Voortijdige uitval            30  46,15% 

In de proeftijd            10 

 

Leerlingen in dienst eind 2020       180 

 

 

       157 

         82 



 



 

Hierdoor gingen alle plannen de koelkast in, activiteiten zoals Weken van de Techniek werden 

geannuleerd, voorlichtingen mochten niet doorgaan, online voorlichtingen waren niet in te 

plannen. Eerst moesten de scholen zelf alles in orde maken en zorgen dat het online onderwijs 

op gang moest komen. 

 

Dit alles heeft het hele jaar 2020 in zijn greep gehad, de scholen bleven dicht, workshops en 

dergelijke werden geannuleerd. Als IW Midden zijn we uiteraard op zoek gegaan naar 

alternatieven. 

 

De voorlichting werd omgebouwd naar een Pub quiz die door de docenten zelf kon worden 

gegeven. Inloopavonden elke week op een locatie waar geïnteresseerde leerlingen op afspraak 

binnen konden komen en een rondleiding konden krijgen en vragen konden stellen aan een 

instructeur of leerling begeleider. De Week van de Techniek werd samen met collega opleiders 

omgebouwd naar een inside out versie waarbij we de techniek naar de scholen gingen brengen 

in een karavaan van vrachtwagens en bussen. Een Week van de Techniek op je eigen 

schoolplein hoe mooi is dat? Maar ook die werd met de 2e lockdown begin december 

onmogelijk gemaakt. 

 

Al met al een verloren jaar in de relatie met de VMBO scholen en een verloren jaar in het geven 

van voorlichtingen en werven van nieuwe instroom. Dit heeft ons wel de gelegenheid gegeven 

om diverse ideeën uit te werken en te verbeteren zodat we in 2021 direct kunnen starten en een 

inhaalslag kunnen maken. 



 



 

 

 

   1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

2020       188       176       179       182 

2019       186       189       191       192 

2018       224       227       235       239 

2017       267       253       294       308 

2016       246       221       230       238 

     

 

 

   

 

   1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

2020       140       134       139       136 

2019       135       142       145       148 

2018       124       127       135       139 

2017   94   93       105       106 

2016   93   91       103       101 

 



 



 

Net zoals de voorgaande jaren hebben we dan ook onze omzet weten te verhogen waardoor we 

sinds 2019 in een groei zitten. Wel heeft deze pandemie ook negatieve gevolgen gehad. Als 

organisatie waren we genoodzaakt om het aantal kandidaten per cursus omlaag te brengen. 

Gevolg hiervan was dat we twee keer zoveel meer cursussen moesten inplannen waardoor er meer 

druk kwam op de capaciteit van locaties en instructeurs. Dit was ook een aanleiding om onze 

locaties m.b.t. examens en cursussen uit te breiden. In maart 2021 zal locatie Nieuwegein hier aan 

toegevoegd worden waar we de examens voor het Vakmanschap CO kunnen afnemen. Al met al 

wegen de negatieve gevolgen niet op tegen het succesvolle jaar dat we als afdeling hebben 

bewerkstelligd! 

In het jaarverslag van 2019 hadden wij bekendgemaakt dat er een samenwerking was opgezet om 

een leerlijn ventilatietechniek te ontwikkelen. We zijn dan ook verheugd om je mede te delen dat 

deze samenwerking tot een gedegen leerlijn met cursussen heeft geleid. Binnenklimaat was een 

ondergeschoven kindje binnen de installatietechniek. Echter, de energietransitie maar zeker ook de 

huidige coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het hoog op de agenda is komen te staan. 

Voorheen stonden we niet vaak stil bij een gezond binnenklimaat, terwijl dit een cruciaal onderdeel 

is. Door de cursussen in deze leerlijn te volgen leer je hoe je aan de eisen van Binnenklimaat 

Nederland kan voldoen. Nadat alle vier de cursussen zijn gevolgd kom je in aanmerking voor een 

branchediploma. Hiermee garandeer je je als installateur met een kwalitatief goede dienstverlening. 

Deze cursussen worden inmiddels aangeboden en uitgevoerd. Voor de volledige leerlijn verwijzen 

we jullie graag naar de website; www.vakcentrumbinnenklimaattechniek.nl  



 

Het aankomend jaar staat Vakmanschap CO centraal. Een groot aantal kandidaten moeten nog 

geëxamineerd worden om te kunnen voldoen aan de gasketelwet die op 1 april 2021 in werking 

treedt. Naast de praktijkexamens zien we erg veel behoefte voor opfriscursussen en opleidingen 

ten behoeve van de praktijkexamens. Hierdoor zullen wij deze cursussen het aankomende jaar 

vaker inplannen en doen waar we goed in zijn, namelijk opleiden! Uiteraard zullen we niet alleen 

op dit onderdeel stilstaan, maar we zullen ook verder investeren om ons cursusportfolio te 

verbreden. Net zoals onze nieuwe leerlijn ventilatie, zullen we samenwerkingen zoeken met 

verschillende (branche) organisaties, om te achterhalen waar de behoeftes liggen en hoe wij 

kwalitatief en hoogwaardige cursussen kunnen ontwikkelen. 

 

Tot slot hopen wij de coronapandemie achter de rug te hebben en weer volop verder kunnen 

gaan met het opleiden van vakmensen!  



 



 

 

Ik wil als eerste mijn dank uitspreken aan al mijn collega’s die zo hard hebben gewerkt om alle 

problemen die ontstonden op te pakken. Ook in de spannende coronagolven hebben jullie zorg 

gedragen dat de lessen zo goed mogelijk doorgingen en her- en bijscholing doorgang bleef 

vinden en IW Midden haar rol als opleider kon blijven vervullen. 

  

Ook is 2020 een jaar voor ons als OR waarop we als OR voor het eerst zwaardere tijden zien 

verschijnen. Teruglopende leerlingaantallen, hogere instroomleeftijden, hoog verzuim spelen, hier 

allemaal een rol in. Gelukkig hebben wij als OR gemerkt dat de inzet op de her- en bijscholing 

juist in deze tijd positief heeft uitgepakt. 

 

Het in zeer korte tijd opzetten van het ventilatiepracticum wat in september is geopend is daar 

deel van, ook de Vakmanschap CO trainingen laten zien dat techniek en opleiden leeft in de 

branche. De OR heeft dan ook hoop dat in de toekomst zowel opleidingen van monteurs in 

opleiding als de her- en bijscholing een gelijkwaardige rol in onze organisatie kunnen verwerven. 

  

Als laatste een woord van dank aan onze directeur/bestuurder Herriët Weegenaar en directeur 

Robbert Lubken. Ook hun inzet mag niet vergeten worden, op de achtergrond waren zij 

onvermoeid bezig met het oplossen van vraagstukken omtrent corona en hoe we in de toekomst 

onze rol als opleider voor de branche het beste vorm kunnen geven. 

Laten we hopen op een gezonder 2021! 

  

Met vriendelijke groet  

Namens de Ondernemingsraad van IW Midden  

Thijs van Gink  

Voorzitter 



 



 

Het kan zijn dat er een economische inhaalslag komt en dat kan leiden tot een grotere 

bedrijvigheid in de bouw- en de installatiebranche. Een veel somberder scenario is natuurlijk ook 

goed mogelijk. In de eerste helft van 2021 zal duidelijk worden of corona structurele economische 

schade in onze branche aanbracht en wat die betekent voor de opleidingsvraag van de branche 

en voor de instroom van nieuwe leerling-medewerkers.  

 

Ook zonder corona moest de bouw al rekening houden met lichte krimp in 2020 en 2021. De 

strenge regelgeving rond stikstof en PFAS zouden in 2020 al hebben geleid tot belangrijke 

productieverliezen aan de aanbodkant. Ook als de corona crisis binnenkort voorbij is, hebben de 

milieumaatregelen rond stikstof en PFAS waarschijnlijk nog steeds negatieve gevolgen voor de 

economische bedrijvigheid in onze branche.  

 

De energietransitie in Nederland begint vaste vormen aan te nemen en leidt tot een behoefte aan 

her- en bijscholing en dus tot de kans voor de verdere ontwikkeling van ons contractonderwijs in 

de komende jaren. Nieuwe technologieën leiden direct of indirect tot andere opleidingsvragen. 

Een voorbeeld is dat de verwarming van woonhuizen door warmtepompen een andere, meer 

precieze ventilatie nodig maakt. Daarom hebben we in 2020 geïnvesteerd in een 

ventilatiepracticum in Amersfoort, waar medewerkers van bedrijven zich daarin kunnen 

bekwamen. Dit is het eerste ventilatiepracticum binnen IWNL, dat eind september 2020 feestelijk 

geopend is door de voorzitter van Techniek Nederland.  

We voorzien in 2021 een stijging van de omzet in her- en bijscholing. De verwachting is dat 

groepen voorlopig klein moeten blijven door corona en dat lossen we op door anders te plannen.  

Voor 2021 is de planning dat er trainingen komen van 7.00 - 14.00 uur en van 14.00 - 21.00 

uur, zodat we 2 groepen op één dag kunnen draaien. Verder gaan we op zaterdag her- en 

bijscholing geven. Een voordeel van de corona is dat er in andere branches, horeca en 

evenementen, minder personeel nodig is en deze werknemers kunnen we gaan omscholen voor 

onze branche. Voor deze doelgroep is een BBL traject vaak niet aantrekkelijk en 

daarom gaan we voor hen met certificeerbare eenheden werken. 

 

 

 

 



 

In Geldermalsen en in Amersfoort is het theorie-onderwijs van het ROC en ons praktijkonderwijs 

direct aan elkaar gekoppeld. Dat heet de aanvullende praktijk training (APT) als oplossing voor 

bedrijven die leerlingen zelf in dienst nemen. APT is een combinatie tussen theorie en praktijk en 

maakt voor de leerlingen een schooldag aantrekkelijker. Tot de coronacrisis sloeg APT goed aan 

bij de twee ROC’s in Amersfoort en in Geldermalsen. Vervolgens gingen de ROC’s dicht en was 

het afgelopen met de APT. In 2021 pakken we dat weer op na de zomervakantie. Een 

aandachtspunt is wel dat bedrijven vaker de leerling ertoe aanzetten niet naar praktijklessen te 

gaan omdat ze op dat moment nodig zijn om werk uit te kunnen voeren. Dat is uiteraard niet de 

bedoeling; IW is in de eerste plaats een opleider en geen detacheerbedrijf. Instructeurs en 

leerlingbegeleiders zijn erop gericht om dit samen in de grip te krijgen. 

 

Het meest belangrijk voor 2021 is om de instroom van leerling-medewerkers op peil te houden. 

Door de corona zijn er veel minder mogelijkheden om op beurzen te staan of om op vmbo’s 

voorlichting te geven en daar jongeren te interesseren voor de branche.  Verder zien we dat 

steeds meer bedrijven zelf leerlingen in dienst nemen aanvullend op hun VMBO stage. Een goed 

onderwerp om samen met de participanten te bespreken en de meerwaarde van IW Midden op 

de kaart te zetten.  



 



 

 

De trits voor zorgvuldig handelen te weten vooruitzien, ordenen en handelen, bleek ineens 

gemankeerd. Om die reden hechten wij eraan op deze plaats onze bijzondere waardering uit te 

spreken voor medewerkers, directie en de bestuurder van IW Midden. Zij hebben laten zien dat er 

méér nodig is wil je IW Midden ontregelen. Met veel inventiviteit en hart voor de zaak zijn zij erin 

geslaagd leerlingen bij de les te houden, de verliezen te beperken en de geestdrift te bewaren.  

Complimenten daarvoor.  

 

Het jaar begon onder een gunstig gesternte. Om o.a. de kwetsbaarheid van een éénhoofdige 

leiding van de organisatie te pareren was eerder besloten om het hoofd opleiding directionele 

bevoegdheid te geven en hem de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen tot (eventueel) 

eindverantwoordelijk bestuurder van de organisatie. Ofschoon het leertraject nog niet is afgerond, 

bewees de uitbraak van de pandemie wél de effectiviteit van deze maatregel. Over het verloop 

van deze wijziging in de leiding van IW Midden zullen we de participanten separaat informeren.  

 

De samenwerking met andere IW’s in IWNL is eveneens van grote waarde gebleken. Het ‘bij de 

buren’ kunnen kijken, het kunnen sparren en het delen van best practices blijkt in deze 

omstandigheden goud waard. Gezamenlijk is ingezet op het onder de aandacht brengen van nut 

en noodzaak, kansen en mogelijkheden van een opleiding in de techniek in het algemeen en in 

de installatiebranche in het bijzonder. Zeker in een tijd waarin baanverlies en loopbaan 

oriëntaties prominent in het nieuws zijn is het zinvol om het nijpende tekort aan geschoolde 

vakmensen in de installatiebranche onder de aandacht te brengen. Dit geldt echter onverkort ook 

voor de installatiebedrijven zelf. Waar een tekort aan werknemers heerst bestaat de neiging tot 

‘groenpluk’ over te gaan. Op den duur houdt dit geen stand. De uitdagingen (klimaat, 

energietransitie, COVID-19) waar we ons voor gesteld zien vragen om goed geschoolde 

vakkrachten die innovatieve oplossingen voor problemen weten te integreren in de dagelijkse 

praktijk. Om die reden wordt door IW Midden ingezet op modulaire werkvormen en interessante, 

veelbelovende nieuwe samenwerkingsproducties met aanpalende vakgebieden zoals bijvoorbeeld 

ventilatie techniek. De RvT juicht deze inhoudelijke ontwikkelingen toe en hoopt daarbij op een 

zinvolle en constructieve dialoog tussen het opleidingsbedrijf en de aangesloten participanten.  

De branche aantrekkelijk maken en houden voor jongeren en zij-instromers zal hand-in-hand  

gaan met het gebruik maken van nieuwe technologieën en ontwikkeling in de breedte.  



 

De RvT heeft afgelopen jaar haar (vier) vergaderingen met behulp van online voorzieningen 

gehouden. Voorbereiden op wijziging in de aansturing van IW Midden, toezicht op het financiële 

reilen en zeilen als ook onderwijskundige ontwikkelingen waren belangrijke thema’s. Daarnaast 

heeft er zowel een evaluatie van het functioneren van de RvT zelf als een beoordeling van 

functioneren van de bestuurder plaatsgevonden. Het organiseren van een participantenbijeenkomst 

is het afgelopen jaar jammer genoeg niet mogelijk gebleken maar indien het even kan zien we uit 

naar een persoonlijk treffen in het najaar van 2021.  

 

Wij wensen allen, zowel bestuur en medewerkers van IW Midden als de participanten, een  

groeizaam jaar toe.  



 



 



 

Activa            2020            2019 

Vaste Activa  

Materiele vaste activa € 1.580.421 € 1.620.010 

Financiële vaste activa (+ effecten) €    804.608 €    828.911 

 

Som der vaste activa € 2.385.029 € 2.448.921 

 

 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa €    702.884 €    689.962 

Liquide middelen € 2.725.925 € 2.506.586 

 

Som der vlottende activa € 3.428.809 € 3.196.548 

 

 

Som van de activa € 5.813.838 € 5.645.469 

 

 

Passiva 

Overige reserves € 4.623.255 € 4.515.516 

Langlopende schulden €    579.166 €    579.166 

Kortlopende schulden en overlopende passiva €    611.417 €    550.787 

 

Som van de passiva  € 5.813.828 € 5.645.469 

   
Samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant 
 



 



 

Vaste activa                2020            2019 

Materiele vaste activa    

Bedrijfsgebouw en -terreinen   € 1.183.115 € 1.216.121 

Verbouwingskosten   €    187.210 €    193.774 

Inventaris   €      22.079 €      34.281 

Hardware   €      12.497 €      11.407 

Wagenpark   €      54.738 €      36.202 

Werkplaats   €    120.782 €    128.225 

   € 1.580.421 € 1.620.010 

 

Financiële vaste activa    

Effecten   €    797.108 €    761.411 

Overige vorderingen   €        7.500 €      67.500 

   €    804.608 €    828.911 

 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa    

Op handelsdebiteuren    €    659.888 €    680.275 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  €                - €        9.087 

Vorderingen te zake van pensioenen   €                - €           100 

Overige vorderingen    €      42.996 €           500 

   €    702.884 €    689.962 

 

Liquide middelen    € 2.725.925 € 2.506.586 

 

ACTIVA   € 5.813.838 € 5.645.469 

 

Passiva 

Eigen vermogen    

Overige reserves   € 4.623.255 € 4.515.516 

   € 4.623.255 € 4.515.516 

 

Langlopende schulden    

Langlopende schulden    €    579.166 €    579.166 

   €    579.166 €    579.166 

 

Kortlopende schulden    

Kortlopend deel leningen   €                 - €      40.020 

Schulden aan leveranciers   €       81.884 €      29.217 

Belastingen en premies SV   €     233.351 €    140.208 

Overige schulden en overlopende passiva  €     296.182 €    341.342 

   €     611.417 €    550.787 

 

PASSIVA   € 5.813.838 € 5.645.469 

 

 

Samenstelverklaring afgegeven door de accountant 



 



 

Bruto-bedrijfsresultaat    2020  2019 

 

Totaal omzet      €  6.678.140 €  6.585.885 

Totaal inkoopwaarde omzet    €  4.259.561 €  3.989.541 

 

Brutomarge   €  2.418.579 €  2.596.344 

 

Kosten 

Lonen en salarissen    €     957.359 €  1.170.130 

Sociale lasten    €     318.818 €                 - 

Afschrijvingen    €     109.515 €     108.923 

Overige personeelskosten    €     357.962 €     470.365 

Huisvestingskosten    €     169.533 €     164.601 

Exploitatiekosten    €         1.443 €                 - 

Kantoorkosten    €     113.564 €     103.428 

Vervoerskosten    €     104.649 €     117.948 

Verzekeringen    €            530 €                 - 

Verkoopkosten    €       21.129 €       21.963 

Algemene kosten    €     122.886 €     133.895 

 

 

Som der kosten   €  2.277.388 €  2.291.253 

 

Bedrijfsresultaat   €     141.191 €     305.091 

Financiële baten en lasten     €       25.693 €     106.377 

 

Resultaat uit bedrijfsoefening vóór belasting  €     166.884 €     411.468 

Vennootschapsbelasting    €       59.145 €       21.976         

 

Resultaat na belastingen    €     107.739 €    389.492 

 

 

Samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant 
 

 

 

Toelichting resultaat: 

Het brutowinstpercentage is in 2020 met 3% gedaald. Hierbij moet rekening gehouden  

worden met de volgende punten: 

 

1. Er is een BIB subsidie ontvangen voor een bedrag van € 134.000; 

2. Er is voor een langere periode geen schoolonderwijs gegeven i.v.m.  

Covid-19, waardoor de leerlingen 5 dagen per week gingen werken i.p.v. 4; 

3. Bovenstaande compenseert voor een groot deel de bankzitters en het hogere 

ziektepercentage; 

4. Er heeft een vrijval van de reservering van de naheffingsaanslag loonbelasting 

plaatsgevonden voor een bedrag van € 45.000 (deze was onterecht opgelegd). 

 



 

Hardwareweg 15    Tel: 030 26 42 030 

3821 BL Amersfoort    E-mail: infomidden@iwnl.nl 


