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Voorwoord

Het huis op orde! Dit hadden we als IW Zuid-Holland 

ingezet als overgangsjaar, de stap naar verdere 

professionalisering. In die stap naar verdere 

professionalisering hadden we geen covid-19 opgenomen 

als aandachtsgebied. Nu een jaar verder zien we dat we 

met de gekozen roadmap ook covid-proof zijn gebleken. 
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Visie 2021 – 2024
We hebben ons de vraag gesteld als team wat willen we berei-
ken de komende 4 jaar? Wat is onze visie 2021 – 2024 en 
waar gaan we voor? Ondanks covid, en de impact die dit virus 
heeft op alle facetten, is ons uitgangspunt gebleven: het zijn van 
de beste opleider voor de technische installatiebranche, specifiek 
voor IW Zuid-Holland in de regio.  
De koers, onze strategie om invulling te geven aan onze visie, 
hebben we uitgezet en gebleken is dat ons intern verandervermogen groot is. Er is  
een stabiele organisatie neergezet, gericht op de toekomst en wendbaar. 

Weerstandsvermogen
We hebben een solide financieel jaar achter de rug en er zijn voldoende kansen in de 
toekomst. De gevolgen van de ontstane crisis als gevolg van COVID-19 hebben we als 
IWZH prima het hoofd kunnen bieden. De plotselinge intreding van COVID-19 begin maart 
heeft ons, zoals zo vele bedrijven met ons, op de feiten gedrukt hoe belangrijk het is dat je 
als organisatie moet weten wat het verander- en weerstandsvermogen van je organisatie is. 
De schade is tot op heden relatief beperkt gebleven, hierbij aanmerkende dat er nog veel 
onduidelijk is wat de toekomstige ontwikkelingen zullen zijn. We gaan uit van een positief 
toekomstscenario en we nemen de lessons learned mee om de continuïteit van de organi-
satie te borgen. We zijn er nog niet, maar we zijn er wel klaar voor!

Onze bijdrage
Als IW zullen wij blijven bijdragen aan een Nederland dat klaar is voor morgen. De vraag 
naar technisch personeel, tussen 30.000 en 40.000 in de komende 3 jaar, blijft hoog. Een 
uitdaging kun je wel stellen. Ondanks dat het moeizaam gaat om te komen tot voldoende 
instroom, waarmee we perspectief kunnen bieden voor zowel de monteur in opleiding als 
het leerbedrijf, slagen we daar als IW Zuid-Holland vooralsnog in. Er is wel sprake van een 
kritieke fase als we dit uitzetten naar lange termijn perspectief. We zijn dus zeker nog niet 
klaar en de situatie dwingt ons om nog meer ‘van buiten naar binnen’ te kijken in plaats 
van ‘van binnen naar buiten’.

Directiewissel
Per 1 juli 2020 heeft er een directiewissel plaatsgevonden binnen het Opleidings-
bedrijf IWZH. Per deze datum heeft Cor van den Heuvel de verantwoording op 
zich genomen als directeur van het Opleidingsbedrijf.

Cor van den Heuvel
Dennis Roomer
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Ontwikkelingen
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Voorspellen wat de ontwikkelingen zullen zijn is begeven op glad ijs. Hoe herstelt de economie 
zich na de crisis? Hoe ontwikkeld de energietransitie zich? Hoe zeker zijn we dat de 1 miljoen 
woningen die in 2030 gerealiseerd moeten zijn ook gerealiseerd gaan worden? Hoe betrouw-
baar is de investeringsbereidheid vanuit de overheid? Hoe ontwikkeld de stikstof/PFAS proble-
matiek zich? Allemaal vragen waar geen concreet antwoord op is, maar wel effect heeft op de 
lange termijn. Feit is wel dat er een te kort aan technisch geschoold personeel is, wat niet van 
vandaag op morgen is opgelost. 

Zoals al in het jaarverslag van 2019 benoemd: Praktijkopleiden (BBL) is en blijft onze belang-
rijkste pijler met daarnaast de pijler contractonderwijs. Bijscholing, kwaliteitsregelingen en 
doorstroming naar het middenkader zien we groeien, maar ook de vraag om onze bijdrage  
bij maatschappelijke vraagstukken stijgt. Bijvoorbeeld om te komen tot bevordering van zij -
instroom en het bieden van perspectief, onder meer aan de jeugd.

Onze strategische keuzes voor 2021 -2024 zijn er volledig op gericht om invulling te kunnen 
geven aan de marktvraag en willen daarbij het vliegwiel en ketenpartner zijn in de regio om 
samen met de installatiebedrijven en stakeholders mensen te enthousiasmeren voor de techniek. 
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Doelstellingen 2020
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Tegen de verwachting in heeft covid-19 geen negatieve impact gehad op het financieel resul-
taat van 2020. Zie financieel jaarverslag verder in dit document. De impact van covid-19 op 
de instroom is wel sterk aanwezig. Het organiseren van activiteiten om jeugd te motiveren en 
enthousiasmeren voor de techniek is nagenoeg tot nulpunt gedaald. Het bereiken van de 
potentiële instroom is daardoor bemoeilijkt en daarmee een zichtbaar negatieve impact op de 
instroom van monteurs in opleiding in relatie tot wat we begroot hadden. 

Huis op orde was één van de doelstellingen voor 2020. Een belangrijke doelstelling als basis 
voor onze visie 2021 – 2024. Mooi traject doorlopen met volledig team van IW Zuid-Holland, 
met als resultaat de gewenste stip op de horizon, omarmt door de medewerkers en vastgelegd 
in een visiedocument.

Het ziekteverzuim onder de monteurs in opleiding heeft de afgelopen jaren een dalende trend 
laten zien, wat verstoort leek te worden door covid-19. Met een piek in maart, bij de aankondi-
ging van de covid maatregelen, gevolgd door een en snelle afvlakking in de periode daarna, 
zijn we het jaar uitgegaan met een ziekteverzuim lager dan wat we als doel gesteld hebben.

Doelstellingen 2020
 Verder terugdringen van het ziekteverzuim (Monteurs in Opleiding) naar 5,5% (5,41%) 
 Omzetverhoging van contractopleidingen naar 470K    (358K)
 Huis op orde: missie, visie en strategie en organisatiestructuur    

() resultaat 2020
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Organigram en  
Opleidingsstructuur
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Directie

VGM

Contract Onderwijs HR-Marketing Financieel Praktijkopleidingen

Organogram 2019

Advies P&O ICT-Applicatie BBL

M&C Backoffice

Opleidingsstructuur

Opleidingsmanager 
Praktijk opleiden BBL

Begeleiders Instructeurs

Contractactiviteiten 
Incompany en op locatie

Locatie  
Rijswijk

Locatie  
Rotterdam

Locatie  
Dordrecht

Locatie  
Leiden

Monteurs in opleiding
Kwaliteitsregelingen  
en leven lang leren 
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Vaste medewerkers  
IW Zuid-Holland

Eind 2020 werkten er 20 vaste medewerkers (staf) binnen IW Zuid-Holland, onder wie 
directie, management, HR-marketing, begeleiders, instructeurs, adviseur, WorkForce en 
backoffice. Een 2-tal collega’s zijn eind 2020 met pensioen gegaan, er hebben enkele 
personeelswisselingen plaatsgevonden en we hebben nieuwe collega’s aan ons gebonden 
op de backoffice en de praktijklocaties. De backoffice is multidisciplinair ingericht om te 
komen tot continuïteit en kwaliteitsverbetering. Onderstaand de aantallen en verdeling M/V 
van onze medewerkers 

20 (17,7 FTE) 15 6
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Locaties IW Zuid-Holland
Onze medewerkers bedienen de monteurs in oplei-
ding, leerbedrijven en stakeholders vanuit de beken-
de locaties in Rijswijk, Rotterdam, Dordrecht en 
Leiden. Onze kantoorlocatie en tevens Praktijklocatie 
in Rijswijk hebben we in 2020 gemoderniseerd en 
herstelwerkzaamheden doorgevoerd. Op de locatie 
Rotterdam is er naast het praktijkgedeelte BBL ook 
een Klimaatvakcentrum gerealiseerd waarmee we 
nog meer bij kunnen dragen aan leven lang leren. 
Voor de locatie Dordrecht zijn we een heroriëntatie traject gestart. De locatie op het leer-
park heeft niet gebracht wat ervan verwacht werd, daarnaast beperkt de locatie ons in de 
groeidoelstelling die we voor ogen hebben in Dordrecht. Op het moment van samenstellen 
van dit jaarverslag hebben we als IW Zuid-Holland een nieuwe locatie aangekocht in 
Dordrecht en zijn we volop bezig met het operationeel maken voor de start van het nieuwe 
schooljaar. 

Ondernemingsraad IW Zuid-Holland
Op basis van uitgeschreven verkiezingen is een nieuwe OR gekozen, bestaande uit 6 
posities voor stafmedewerkers en 3 posities voor vertegenwoordiging vanuit de monteurs in 
opleiding. Wat de vertegenwoordiging betreft vanuit de monteurs in opleiding zien we dat 
hier nog wat koudwatervrees is om zich kandidaat te stellen, de verkiezingen hebben dan 
ook nog niet geleid tot invulling vanuit deze doelgroep. De OR leden zetten zich volop in 
omdat alsnog gerealiseerd te krijgen.
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Monteurs in opleiding
Van onze organisatie mag verwacht worden dat wij al onze 
kernkwaliteiten ‘onze specifieke sterktes’ inzetten om de 
markt te voorzien van toekomstig vakbekwaam personeel, 
maar meer nog om onze monteurs in opleiding perspectief te 
bieden. 

Hoe moeizaam het traject van instroom is, al dan niet beïn-
vloed door covid, is al eerder aangegeven in dit verslag. Als 
we kijken naar het begeleiden en opleiden, dan hebben we 
gezien en ervaren, dat ook hier covid zijn sporen heeft 
achtergelaten. De markt heeft enige tijd tussen willen en kunnen gezeten, waarbij de wil om 
actief met de monteurs in opleiding bezig te zijn met begeleiden en opleiden er meer dan 
voldoende was maar waar voorzichtigheid, en toch ook wel terughoudendheid, in beginsel 
de boventoon voerde. Herstel in begeleiding en praktijklessen is begin 2e helft 2020 weer 
op volle gang gekomen. 

Het rond krijgen van de planning praktijklessen is enigszins moeizaam verlopen. Verstorin-
gen door covid, maar ook door onduidelijkheid roosters ROC’s en onvoldoende scherpte 
van onze eigen organisatie. 

 

Absolute aantallen MIO met BBL  
per leeftijd | 2020
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Contractonderwijs in de praktijk
De impact van covid-19 op contractonderwijs is goed zichtbaar geweest. Tot de zomer 
heeft dit nagenoeg stil gelegen, en hebben we de schade nog kunnen bepreken in het 2e 
deel van 2020. Voornamelijk CO vakmanschap heeft een vlucht genomen, wat we ook 
zien doorzetten in 2021. De beperkingen die covid-19 met zich mee heeft gebracht (en op 
dit moment nog doet) heeft bij de avondopleidingen MIT en ATI geleid om hier om te 
schakelen van fysiek les naar online lessen. 

Omzet contractonderwijs;
• 2017: 350.000 euro 
• 2018: 415.000 euro
• 2019: 485.000 euro
• 2020: 358.000 euro (Begroot was 470.000 euro)

Omzet
2017 2018 2019 2020

€ 350.000 € 415.000 € 485.000 € 358.000

2020

2019 

2017

2016

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
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KAM | V&G

Ziekteverzuim 2020
Het ziekteverzuim bij de monteurs in opleiding is ondanks covid-19 beperkt gebleven en 
hebben we onze doelstelling, het verder terugdringen van het ziekteverzuim, gerealiseerd. 
Een deel van het ziekteverzuim is gerelateerd aan ongevallen op de werklocaties. Het 
ziekteverzuim bij onze stafmedewerkers is zeer laag, <1%.

Ongevallenrapportage 
Het aantal ongevallen blijft te hoog, er is geen daling in aantallen maar er is wel sprake van 
procentuele stijging in relatie tot aantal monteurs in opleiding (MIO). Aantal dagen uitval is 
in 2020 wel sterk gedaald ten opzichte van 2019. Opvallend in 2020 is gebleken dat 90% 
van de ongevallen hebben plaatsgevonden in de eerste 6 maanden van 2020. Terugdringen 
van ongevallen is een hoge prioriteit, gestart is dan ook met aanvullende campagnes en 
voorlichting, wat we in 2021 en verder zullen intensiveren en ook de leerbedrijven er bij 
zullen gaan betrekken. Het betrekken van de leerbedrijven is cruciaal, de ongevallen vinden 
in nagenoeg alle gevallen op de werklocaties van de leerbedrijven plaats en onze directe 
invloed als IWZH is te beperkt, terwijl de optelsom van het aantal ongevallen en de daarmee 
gemoeide uitval aan IWZH gerelateerd wordt.

Note: in jaarverslag 2019 is vermeld dat er sprake is van 133 dagen uitval,  
dit is niet juist gebleken

Ontwikkelingen 2021 
Een aantal van onze doelstellingen heeft een terugkerend patroon, te denken valt hierbij aan 
het verzuimpercentage en het terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen. Verder zal er 
aanscherping plaatsvinden van het BHV-beleid en de uitvoering daarvan.

Ongevallen | incidenten 2019 Oorzaak | Risico’s
Aantal Met  

letsel
Zonder  
letsel

# MIO # dagen 
uitval

Taak gebon-
den risico’s

Locatie 
gebonden 
aspecten

Organisatorische 
aspecten

23 22 1 293 190 20 15 26

Ongevallen | Incidenten 2020 Oorzaak | Risico’s
Aantal Met 

letsel
Zonder 
letsel

# MIO # dagen 
uitval

Taak gebon-
den risico’s

Locatie 
gebonden 
aspecten

Organisatorische 
aspecten

23 22 1 260 123 25 14 25
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IW Zuid-Holland  
Financieel jaarverslag 
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 31-december-2020 31-december-2019 
 €                                                    €
ACTIVA
Vaste Activa  

Materiële vaste activa    1.174.559    1.214.268  

Vlottende Activa  

Voorraden    35.000      35.000  

Vorderingen    1.012.517      1.273.361  

Liquide middelen   2.390.154     1.768.995  
 
    4.612.230      4.291.624  

PASSIVIA

Eigen vermogen    3.211.892      2.858.121  

Langlopende schulden    513.706       612.042  

Kortlopende schulden   886.632     821.461  
 
    4.612.230      4.291.624  

Balans IW Zuid-Holland 2020

25 juni 2021
Stichting Installatiewerk Zuid-Holland 

Rijswijk

Geconsolideerde balans  
per 31 december 2020  
(voor resultaatbestemming)
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                                                             2020                                        2019
                                                      €                   €                   €                    €

Netto omzet  9.742.568  9.403.877  
Inkoopwaarde van de omzet  6.652.280  6.702.129

Bruto omzetresultaat     3.090.288  2.701.748 
Overige bedrijfsopbrengsten  43.605  -25.900

Kosten  
Lonen en salarissen    1.156.339       1.109.825  
Sociale lasten  184.607  181.809
Pensioenlasten  172.282  165.045
Overige personeelskosten  51.264  14.218
Afschrijving materiële vaste activa 102.364   92.563
Overige bedrijfskosten    1.004.801      926.549   
  2.671.657   2.490.009

Bedrijfsresultaat  462.236  185.839
Financiële baten en lasten  -20.179   -20.500

Resultaat   442.057  165.339
Belastingen  -88.287  -30.299

Resultaat  353.770  135.040 

25 juni 2021
Stichting Installatiewerk Zuid-Holland 

Rijswijk

Winst- en verliesrekening 2020

Geconsolideerde  
winst- en verliesrekening  
over 2020  
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Toelichting op  
de cijfers
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Dylan, 
Zoltan, Cas 

R o g i e r,  R o b i n , 
Manon, Idrisa, Robin, 

Ronan,  Eric,  Stan, 
Rowin, Justin, Jordy, 

Fabrizio, Kamil, Sujit, 
Ferdy, David, Hamza, 

Frank, Bryan, Nino, 
Diego, Lucas, Jilles, 

M a t t h i j s , Parvesh, Marciano, 
Alex, Mike Joëll, Victor, Owen,  Remon, 

Mike, Davey, Youri, Raymond, Emre, Timo, 
Leon, Jaco, Huibert,  D o n o v a n ,  D a y s o n , 

J u s t i n ,  R a y m o n d , Junnyior, Bas, Patrick, 
Mike, Tim, Noah, Ryan, Ruben, Niels, Randall, 

Giovanny, Damien, Madai, Hugo, Rizvy Richard, 
Luke, Timo, Sean, Giovanni, Dylan, Marco, Floris, 

Roan, Marco, Yasin, Steven, M a r k ,  M a x ,  J o r d y , 
Thomas, Stan, Stan, Luke, Mahir, A s h w i n ,  R i c a r d o , 

Avinash,  Devin,  Bob,  Dylan, Ruben, Martijn, Ayoub, 
Winston, Michael, Denley, Deniz, Marc, Dylan, Wessel, 

Dylan, Bas, Wesley, Tom, Abdul, Brian, Calvin, Rex, Brandon, 
Mitchell, Ertugrul, Telly, Jamie, Stan, Fseha, Ahmed, Glenn, 

Lorenzo, Nathan, Daniel, Kevin, Bruno, Carter, Justin,  
Abdenasser, Anne, Richard, Onuralp, Ferhat, Adrian, Osvaldo, 

Remco, Osama, Sem, D’Angelo, Sergio, Brett, Mike, Damon,  
Brent, Lars, Paul, Nico, Leechow, Jochem, Lazgin, Franck,  

A n d r é ,  A n d r e w ,  C e n k Kaan, Collin, Stefano, Ahmad, Bram,  
Roeldo, Djamal, Djordy, Thimo, Abdellatif, Mohamed, Deniz, Lex, 
Ernst, Jeremy, Jorge, Enszo, Arthur, Adriaan, Burak, Deniz,  
Kylian,  Jelani,  Jur,  Vahid, F i l i m o n ,  M a l o n ,  Ya s s i n e , 
Hugoleen, Mazin, Tim, Filimon, Stefan, Hussam, Sam, Robin, 
Senna, Arlando, Bryan, Szymon, Joris, Enes, Tim, 
Mitchell, Marius, Gino, Daan, Andrzej, Soufian, 
Rik, Ryan, Johnny, Neo, Carlito, Jesse, Kenneth, 
Daan, Joey, Nassim, Francisco,  Menno, 
Mikail, Chris, Liam, Furdjil, Lucas, Bilal, 

U m u t  J o c h e m , G e r b e n ,  F e r d i ,  
  Enes, Sharif,  Constantijn

Jasper, 
Mert, Dave, 

Rishaywin, Sven 
L o r e n z o ,  K e v i n , 

C a s p e r ,  J a n n e s , 
Bastiaan, Max, Joeri, 
Wessel, Coen, Lorenzo, 
Sander, Reggy, Joël, 
Joeri, Danny, Martijn, 
Da a n ,  T i m,  Paw el , 
Kevin, Dhananjay, 
David, Adaïr, Taha 

A b b a s ,  L e r o y , 
K w e s t a n , 

Kevin, 
A m m a r , 

A b d u l m o n e m , 
Zaher, Jesse, Sem, 

Mohammad, Omer, 
Frank,  Tim, Emre, 
K e v i n ,  M i c h e l , 

R o n a l d ,  B e k i r 
Can, Jordi, 

Financieel resultaat 
Het financieel resultaat bestaat, naast de inkomsten uit participanten, tevens uit inkomsten 
vanuit deelnemingen. 

Het resultaat uit participanten over 2020 bedraagt € 8.632 tegen € 5.527 over 2019.  
De deelnemingen InstallatieWerk Zuid-Holland Holding B.V. en InstallatieWerk Zuid-Holland 
Opleidingsbedrijf B.V. hebben een gezamenlijk resultaat behaald van € 345.138 tegen  
€ 129.513 over 2019. 

Duidelijk is dat de coronacrisis geen negatieve impact heeft gehad op de financiële situatie 
bij IW Zuid-Holland. Het exploitatieresultaat over 2020 van Stichting IWZH wordt toe-
gevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt per 31-12-2020  
€ 3.211.892. Dit vermogen dient ter financiering van de activiteiten in de deelnemingen 
InstallatieWerk Zuid-Holland Holding B.V. en InstallatieWerk Zuid-Holland Opleidingsbedrijf B.V.

Verwachtingen 2021

Met de aanhoudende vraag vanuit de leerbedrijven om technisch geschoold personeel, de 
vaccinatiegraad waardoor we weer enigszins terug kunnen naar normaal, en het gegeven 
dat we terug kunnen kijken op een stabiele inzet van onze monteurs in opleiding en staf 
in 2020 ondanks covid-19, verwachten we in 2021 positief te kunnen blijven bijdragen. 
Daar hebben we ook onze begroting op ingezet. Ook met al deze signalen op groen, is 
het geen garantie. De ontwikkelingen met betrekking tot instroom spelen hier een grote rol 
in, maar zeker ook de kwaliteit van instroom: wat is de impact van de uitval lessen op de 
ontwikkeling van de studenten. 

Doelstellingen 2021

Doelstellingen voor 2021 zijn, naast de standaard KPI’s als omzet & resultaat, ziekte verzuim, 
productiviteit, aantallen monteurs in opleiding en contract onderwijs, gericht op verdere pro-
fessionalisering van onze organisatie en daarmee invulling geven aan de gekozen strategie 
2021 – 2024, met uitgangspunt ‘het voorzien in de behoefte van gekwalificeerd personeel 
met het vakmanschap voor de technische installatiebranche’ en daarmee ook perspectief 
bieden aan onze monteurs in opleiding en leerbedrijven (participanten).
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www.iwnederland.nl

IW Zuid-Holland 

Verrijn Stuartlaan 19
2288 EK Rijswijk

Tel: 070 36 54 727
E-mail: infoiwzh@iwnl.nl


