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De vaste IW rituelen werden vanaf maart 2020 door corona verstoord. 

Om deze reden is dit een jaarverslag over de jaren 2019 en 2020 en is 

de organisatie van een participantenbijeenkomst uitgesteld.

Terugblik 2019 
Het jaar 2019 stond in het teken van een oververhitting van de arbeidsmarkt. In een veel te 
vroeg stadium werd er aan de monteurs in opleiding getrokken om voortijdig de studie af 
laten breken. Daarnaast zijn de beroepsopleidingen van niveau 2 (2 jaar) en niveau 3 (2 
jaar) verkort tot een samengestelde 3-jarige opleiding niveau 2 én 3. Tel daarbij op dat 
jongeren gemotiveerd werden om bij de leerbedrijven volledig aan de slag te gaan en de 
instroom op de niveau 4 opleiding liep sterk terug. IW werd geconfronteerd met een 
stagnatie in het aantal monteurs in opleiding (MIO). 

In 2019 heeft er een inspirerende participantenbijeenkomst plaatsgevonden bij collega 
beroepsopleider De Rooi Pannen Horeca in Breda. Marianne Zwagerman, een inspireren-
de spreker, hield ons ‘het rubberentegelparadijs’ voor. 

IW Contract Onderwijs heeft in 2019 de voorbereidingen opgestart voor de CO-erkenning. 
De Nederlandse politiek heeft dit onderwerp vanwege de wet- en regelgeving een aantal 
keren verschoven. Deels is dit van invloed geweest op een daling van de omzet van CO.  
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Directeur
JAC VAN STRATUM

Voorzitter Bestuur
STEFAN ADRIAANSEN

Adjunct Directeur

Voorwoord
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Anderzijds is een oververhitte technische markt, waardoor bedrijven beperkt in tijd waren om 
personeel door opleiding te ontwikkelen, een belangrijke factor geweest. Door interne personele 
problemen daalde ook de omzet van IW WorkForce.

Een bijzonder en leuk moment was dat maar liefst twee instructeurs van IW Brabant-Zeeland, 
Erik Houtepen en Maurice Rentmeester, genomineerd werden voor TopCoach van het jaar 2019! 
Trots waren wij op onze finalisten. Een collega van IW Zuid-Oost sleepte de felbegeerde titel in  
de wacht. 

In 2019 is de directie en het bestuur gestart om de opvolging van de huidige directie op termijn  
te organiseren. Stefan Adriaansen is aangesteld als Commercieel Directeur met als doel om de 
komende jaren door te groeien tot volwaardig directeur / bestuurder van de Holding.

De sterke samenwerking met de andere IW regio’s vanuit IW Nederland is van grote toegevoegde 
waarde. Op het gebied van wetgeving, subsidies, landelijke werkgelegenheidsprojecten, HRM en 
ICT was het duidelijk dat kennisdeling en -bundeling 1 plus 1, drie. Een goed voorbeeld hiervan is 
de wettelijke regeling CO-erkenning en de rol van IW. 

Tot slot is er in 2019 verder gewerkt aan de personeelsformatie om de laatste hiaten in de oplei-
ding en begeleiding in te vullen. 

Terugblik 2020
Waar het jaar nog voortvarend begon werden wij allen in maart getroffen door de coronapande-
mie, waardoor het ziekteverzuim steeg. Om verdere besmettingen te voorkomen volgde de eerste 
maatregelen. Het onderwijs ging dicht en het werd voor IW onverantwoord om de praktijklessen 
voort te zetten. Ook het geven van cursussen en trainingen vanuit IW Contract Onderwijs viel stil. 
Direct is besloten om gebruik te maken van de NOW1 regeling. In overleg met onze leerbedrijven 
werden de monteurs in opleiding ingezet in de praktijk met als doel om ze zoveel mogelijk te 
behouden voor de branche. 
IW Workforce, de flexibele arbeidspool, kreeg vooral te maken met bedrijven die uit voorzorg - 
en vaak als noodzakelijke maatregel - hun kandidaten terug stuurde.

Na de eerste persconferenties viel het stil bij IW. De praktijk locaties waren zo goed als dicht en er 
werd vanuit huis gewerkt. De ROC’s gingen over op digitaal onderwijs, een vorm 
dat voor onze doelgroep niet altijd comfortabel was. Er bleef niet veel meer over 
dan in praktijk aan de slag te gaan bij de leerbedrijven die daar nog ruimte voor 
hadden. Voor leerbedrijven is het zoeken geweest hoe het beste om te gaan met 
de verschillende maatregelen. Want mag men met 2 personen in een werkbus 
en hoe kun je tijdens een pandemie veilig werken op de bouwplaats? Met een 
creatieve technische sector en de branche vereniging Techniek Nederland, 
werd er gezamenlijk een werkbare situatie gecreëerd.
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Vanuit IW Nederland zijn er direct gesprekken opgestart met Wij Techniek (ontwikkelings-
fonds) en Techniek Nederland. Zij hebben er aan bijgedragen dat VNO NCW en de 
overheid de problematiek van het bbl-onderwijs en het behoud van de nieuwe instroom, 
hoog op de agenda kwam te staan. Wij Techniek werkte in gezamenlijkheid regelingen uit 
voor de branche die financiële steun regelde voor het behoud van de bbl’ers en opleidings-
activiteiten.

De promotie en voorlichtingsacticiteiten aan VO-leerlingen kwamen eveneens stil te liggen. 
VO- scholen gingen dicht en in veel gevallen bleven deze deuren ook hermetisch gesloten. 
Dat heeft IW creatief gemaakt in het online promoten van het vakgebied en het houden van 
open dagen op afspraak in aangepaste vorm. Het werven van nieuwe IW’ers was moeilijk, 
maar door de hoge inzet en bereidheid van onze mensen is de schade beperkt gebleven.

Online is toch wel één van de kernwoorden van 2020 en heeft IW ook voordelen opgele-
verd. Het online overleggen via Teams leverde efficiente tijdsbesparingen op en er was 
geen reistijd. Het is niet altijd even prettig als het persoonlijke contact ontbreekt maar  
met een goede balans is dit voor de toekomst zeker iets waar we meer gebruik van  
kunnen maken.Ook dit jaar bereikte een tweetal IW’ers de finale van de TopCoach  
van het jaar verkiezing 2020. Cynthia van Esch en Robin Alberti vertegenwoordigde  
IW Brabant-Zeeland in een zinderende, jawel… Online… finale!

In 2020 zijn de plannen omtrent opvolging met Stefan Adriaansen verder vorm gegeven. 
Met ingang van 1 januari 2021 is hij benoemd tot Adjunct Directeur. In de taakverdeling 
zal Stefan zich richten op de externe relaties en Ton de focus op de interne organisatie. 
Ook IW WorkForce, IW Contract Onderwijs en Marketing en Communicatie vallen onder 
het aandachtsgebied van Stefan.

De organisatie van IW WorkForce is stevig opgeschud met verbeterende resultaten in 
2020. Na de maanden maart en april was de verwachting dat 2020 wel eens een financi-
eel negatief jaar zou kunnen gaan worden. Echter door gebruik te maken van de NOW 1 
regeling, een strakke kostenbeheersing en met ieders inzet hebben we er toch een positief 
jaar van weten te maken.

IW Contract Onderwijs en WorkForce hebben zich niet meer kunnen herstellen in 2020  
omdat vrijwel het gehele jaar de invloed van Corona voor hen duidelijk voelbaar was. 
Gelukkig is er voor 2021 een duidelijke opleving te constateren.

Helaas is in 2020 een hoog aantal monteurs in opleiding betrokken geweest bij  
een ongeval. Het grootste deel van de ongevallen vindt plaats bij leerbedrijven en betreffen 
2e en 3e jaars IW’ers. IW vraagt aandacht aan de leerbedrijven voor veiligheid om geza-
menlijk de IF rating omlaag te krijgen. De huidige IF rating van IWBZ ligt boven de 30, 
terwijl de inspectie SZW een IF norm geeft van 6 of lager.
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Aandacht voor duurzaamheid en het milieu staan hoog in het vaandel. De keuze is gemaakt 
om het wagenpark van IW Brabant-Zeeland te vervangen voor volledig elektrische auto’s. 
Daarnaast is er nog meer aandacht gegeven aan het scheiden van afval- en restmaterialen. 
Alle verlichtingsarmaturen op de praktijklocaties zijn vervangen door LED.

De term ‘leerling’ doet geen recht aan jongeren die via IW een leerwerktraject volgen. 
Steeds meer kandidaten, zoals de zij-instromer, starten bij IW in opleiding vanuit verschillen-
de leeftijdscategorieën. Daarom is er in 2020 gekozen voor een respectvollere benaming, 
namelijk de ‘Monteur in Opleiding’ ook afgekort als MIO. In het eigentijdse taalgebruik 
hanteren wij de term ‘IW’er’.

Het jaar 2020 was zeer bijzonder en zal bij velen niet snel uit het geheugen verdwijnen. 
Ondanks de impact kunnen wij terugkijken naar een redelijk verloop. 
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Organisatiestructuur
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IW Brabant-Zeeland
Scholing BV 

Stichting Opleidingsbedrijf 
Installatiewerk Brabant Zeeland

Jac van Stratum (voorzitter bestuur)
Van Stratum Elektrotechniek

Pieter van’t Westeinde (vice-voorzitter)
Synto/ Unica

Marijn Meiboom (penningmeester)
Van der Velde Techniek

Kees Olislagers (bestuurder)
Strukton Worksphere

Arno van der Kloot (bestuurder)
Solar Today

Tiny Vesters (bestuurder)
Kuijpers

Hanneke de Bruyn (secretariaat)

Participantenraad

Kuijpers

Ago-groep

Van den Buijs

Poppe Installatietechniek

Strukton

Van Mackelenbergh

Van Vliet Installatie

De Kraan

Mansveld 

Breman Zuid 

IW Brabant-Zeeland
Bedrijfsopleidingen BV

IW Brabant-Zeeland Holding BV

DIRECTIE
Ton Gerritsen

Stefan Adriaansen

IWBZ kent een structuur met IW Brabant Zeeland Holding en twee werkmaatschappijen Scho-
ling en Bedrijfsopleidingen. De aandelen van de Holding zijn in het bezit van de Stichting 
Opleidingsbedrijf Installatiewerk Brabant Zeeland. Meerdere keren per jaar is er overleg tussen 
de directie van de holding en de bestuursleden van de Stichting. De participantenraad heeft, 
naast de participantenbijeenkomst, twee maal per jaar overleg. Het doel is om inspraak en 
betrokkenheid te vergroten als het gaat om de methode van opleiden en begeleiden. Daarnaast 
heeft de Raad een adviserende rol aan de directie en heeft een directe verbinding met het 
bestuur. 
 

Juridische structuur
Organigram IW Brabant-Zeeland per 31-12-2020 
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Organigram
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OR

Directeur
Ton Gerritsen

KAM
Tom Hendriks

F&A
Said Azimi  
Manager

M&C 
Leonie van den Arend

HRM
Carry van Overveld  

Manager

ICT

IW Brabant Zeeland Holding BV

= MT-lid

IW Brabant Zeeland  
Bedrijfsopleidingen BV

Adjunct directeur  
Stefan Adriaansen

Opleidings-
adviseurs

Backoffice Backoffice

Consulenten

WF 
medewerkers

Teamleider CO
Inge Broers

Teamleider WF
Anand Binda

Contract  
Onderwijs WorkForce

IW Brabant Zeeland Scholing BV

Monteurs in opleiding

Districtmanager
Pim van de Plas

Oper. Teamleider
Hagar Weber

Vestigingen  
Tilburg  

Den Bosch

Begeleiders/ 
Instructeurs

Vestigingen  
Veldhoven  

Helmond/Veghel

Begeleiders/
Instructeurs

Backoffice Backoffice

Oper. Teamleider
Jeffrie de Laure

Vestigingen  
Goes  

Bergen op Zoom

Begeleiders/
Instructeurs

Oper. Teamleider
Rudi Clement

Districtmanager
Hans Franse

Vestigingen  
Bergen op Zoom 

Breda

Begeleiders/
Instructeurs

Mananger  
Opleidingen

Arno van Mierlo
Techn.  

ondersteuning
Harrie Koopmans

Acquisitie
Harold  

van Bree
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Kengetallen staf 
2019/2020  

Personele bezetting
IWBZ heeft aan het begin van 2019, 55 medewerkers in dienst.  
In dat jaar zijn er 12 stafmedewerkers aangetrokken: te weten  
4 medewerkers bij WorkForce, 1 medewerker bij Contract Onderwijs, 
4 Instructeurs, 1 Begeleider en 2 Administratieve krachten. 
 
In hetzelfde jaar is er afscheid genomen van 1 medewerker van
Workforce, 1 mede werker van Contract Onderwijs en 2 Instructeurs.

12  
collega’s

4  
collega’s
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Leeftijd Aantal %

26-30 3 5,2

31-35 7 11,8

36-40 12 20,4

41-45 7 11,8

46-50 7 11,8

51-55 7 11,8

56-60 9 15,4

60 > 7 11,8
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Begin 2020 stond het personeelsbestand op 63 medewerkers, waarvan er 4 in het jaar 
zijn uitgestroomd. In verband met de corona situatie zijn wij voorzichtig geweest met het 
aannemen van stafpersoneel. 

Het personeelsbestand per 1-1-2021 is als volgt opgebouwd;
 

Leeftijdsopbouw stafmedewerkers per 1-1-2021
Onderstaande afbeelding geeft een weergave van de leeftijdsopbouw binnen  
IW Brabant-Zeeland. In de leeftijdscategorie van 36 jaar tot en met 40 jaar en ouder  
is het percentage hoog.

 

 

Ziekteverzuim
Het gemiddeld ziekteverzuim in 2019 kwam uit op 4,2%. In het jaar 2020, dat sterk door 
corona is beïnvloed, kwam het verzuimpercentage uit op 3,7%. 

59  
collega’s
51,5 FTE 

14  
collega’s
11,1 FTE

39  
collega’s
35,1 FTE

3  
collega’s
2,7 FTE

3  
collega’s
2,6 FTE

4  
collega’s

IWBZ Holding Scholing CO WF
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Waarom doen we wat we doen?  
Wij krijgen écht energie van het opleiden van mensen voor de technische installatie-
branche. 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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Hoe doen we dat en 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.  
IW is de voorloper op het gebied van kwaliteitsregelingen en de kwaliteit van beroeps praktijk-
vorming. Daarnaast is het onze taak om onze branche te profileren als aantrekkelijk 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 wij ervoor dat iedereen 
kan groeien en slagen. 

 
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.

Een aantal van deze opleidingslocaties zijn ingericht als klimaatvakcentrum: een locatie waar 
wij een breed scala aan innovatieve en duurzame technieken aanbieden. 
Wij hebben de focus op het opleiden van jongeren, scholen werknemers van bedrijven bij én 
leiden zij-instromers op. Onze opleidingen en cursussen worden constant vernieuwd, om bij te 
dragen aan veranderprocessen en vernieuwingen binnen onze branche. Deze constante vernieu-
wing zorgt er ook voor dat wij 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, -dagen en opleidingskosten;

•  Wij geloven in praktijkgericht opleiden, daarom staat direct centraal het opdoen van praktijk-
ervaring bij een bedrijf in de regio;

•  Wij bieden intensieve persoonlijke begeleiding van onze gepassioneerde Begeleiders leren en 
werken/ Instructeurs en zorgen voor professionele begeleiding bij het leerbedrijf;

•  Wij hebben een slagingskans van 85 tot 90 % van onze monteurs in opleiding  
en cursisten;

• Wij geven iedereen, maar dan ook echt iedereen, een eerlijke kans.
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Actieplan inzetten 

1. 
Binden, boeien en behouden IW’ers 

585 IW’ers welke een bbl-opleiding  
volgen eind 2021

5.
 Beperken aantal ongevallen

6.
Terugbrengen verzuim percentage 

In 2021/ 2022 <3,5%.IF-rate naar < 20.

8.  
Vergroten omzet bij IW Contract Onderwijs 

Vergroten omzet naar 1,7 miljoen euro.

150 zij-instromers opleiden.

Opzet Summerschool IW Veldhoven en Bergen op Zoom (50 deelnemers)

9.  
Groei aantal monteurs IW Workforce 

Groei van het aantal monteurs in dienst van IW WorkForce 
naar > 35 in 2022. 

Vergroten aantal vakantiecontracten

11. 

Afstand tot de arbeidsmarkt
Minimaal 5 kandidaten opleiden via een MVO traject.

12.  

Minderen gebruik papier
Gebruik van papier verminderen en  

printen tot minimum beperken.

 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. 
Intensieve samenwerkings - 

overeenkomsten ROC’s
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3.  

Tevredenheidscijfers 

7 8

4. 
Kwaliteit personeels- 

instrumenten verbeteren 

Resultaten van de mio’s-,  
stafmedewerkers- en participanten enquête  

in een actieplan uitzetten

Het personeelsbeleid en -instrumenten optimali-
seren voor in-, door- en uitstroom stafmedewer-

kers, wet- en regelgeving. HRM 2.0.

‘Toekomstproof’ maken van de  
opleiding en locaties bij IW (Connect 2025).

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 twikkelen.

Optimaliseren van de praktijkopleiding niveau 3.

Uitvoeren van begeleidingsgesprek/
werkplekbezoek min 2x per jaar.

Beperken administratieve taken  
begeleiders.

7. 
Verbeteren van de kwaliteit 

 Verbeteren van de kwaliteit van de praktijkopleiding en begeleiding 

13. 

Milieu 
Digitaal ondertekenen van documenten zoals arbeidsovereenkomsten, BPV etc.

Optimaliseren  
bedrijvenportal 

Optimaliseren  
IW’ers-app 

Optimaliseren  
begeleiders- app

Optimaliseren Synergy (uitvoeren  
van ICT-prioriteitenlijst)

Optimaliseren  
De Praktijkmonitor 

(DPM)

Optimaliseren  
startpagina/dashboard.

10. 
Verbeteren ICT-systemen 

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.

JAARVERSLAG 2019/2020    17



Ondernemingsraad
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Samenstelling OR

• Erik Houtepen - Voorzitter
• Robin Alberti - Vice voorzitter
• Mohamed Asstitou - Secretaris
• Marlaine de Munck - Vice secretaris
• Marco Kramer - Lid
• Tom Hendriks - Lid

Met de doelstelling om IW vooruit te helpen heeft de Ondernemingsraad (OR) samen met 
de Directie de afgelopen twee jaar diverse adviezen en besluiten genomen; 

2019
• Diverse wijzigingen in het plaatsingsdocument geadviseerd en goedgekeurd.
• Instemming verleend aan een regeling voor korting op een fitnessabonnement.
• Instemming verleend aan het uitvoeren van een PMO voor het gehele personeelsbestand.
•  Instemming verleend aan het invoeren van de functie Operationeel Teamleider en het 

houden van evaluaties onder de medewerkers over het functioneren van de organisatie 
aanpassing.

•  Het evalueren van het ziekteverzuimplan; het uitreiken van vouchers voor gereedschap bij 
weinig tot geen verzuim. Aangezien dit niet het beoogde effect had is dit plan in overleg 
met directie gestopt.

•  Uit de ‘boete’ pot heeft de OR vouchers uitgereikt aan de monteurs in opleiding.
•  De OR verkiezing heeft in 2019 plaatsgevonden. Robin en Tom zijn toegevoegd aan 

de ondernemingsraad. Als aspirant lid is Marlaine aangeschoven en zal na 1 jaar 
dienstverband definitief OR lid worden.

2020
•   Diverse adviezen en besluiten genomen rondom Covid-19. Deze periode was intensief en 

samen is gekeken naar oplossingen.
•  De evaluatieperiode voor de functie Operationeel Teamleider is afgerond, de OR heeft 

aanbevelingen gegeven aan de directie.
•  De OR heeft mee beslist in de keuze voor de standaard auto voor instructeurs en 

begeleiders en de wijzigingen in het autoreglement.
•  Instemming verleend aan het thuiswerkreglement voor stafpersoneel.
•  Adviezen gegeven over de tevredenheidsenquête stafpersoneel en monteurs in opleiding.
•  De OR heeft vouchers uitgegeven aan monteurs in opleiding in verband met hun inzet 

tijdens de Covid-19 periode.
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IW WorkForce
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Na 4 jaar heeft IW WorkForce (WF) zich goed op de kaart gezet en zijn er 
al veel talenten toegevoegd aan de technische arbeidsmarkt.

Your future, your WorkForce!
De technische branche heeft mensen nodig vanwege een tekort aan goed gekwalificeerd 
personeel. Met het vooruitzicht zal de vraag de komende jaren verder toenemen, echter het 
aanbod van vmbo-schoolverlaters zal niet voldoende zijn. De bbl-monteurs in opleiding zijn 
bij uitstek de juiste aanvulling voor de branche. Naast deze belangrijke doelgroep zoekt 
IW ook andere benaderingen om mensen in de techniek te laten stromen. 

We are WorkForce!
WorkForce is een flexibele arbeidspool die is opgebouwd uit vakvolwassen kandidaten, 
monteurs in opleiding die in- of uitstromen, statushouders, zij-instromers en flexibele 
schil aangebracht door onze participanten. WorkForce richt zich vooral op volwassen 
kandidaten die de motivatie hebben om de techniek in te gaan en zich praktisch willen 
laten omscholen. Via het onderdeel IW Contract Onderwijs kan er snel geschakeld 
worden om de scholing van de kandidaat van start te laten gaan. Wanneer een (leer)
bedrijf een kandidaat gevonden heeft, biedt WF de mogelijkheid deze te testen en via een 
proefperiode te laten detacheren. Dit kan ook als voorschakeltraject naar de bbl. Zowel het 
leerbedrijf als de kandidaat kunnen op deze manier bepalen of de juiste match is gemaakt. 

WorkForce is een groeiende organisatie met gemiddeld 35 gedetacheerde medewerkers 
in 2020. Het afgelopen jaar zijn er zo’n 60 kandidaten gescreend - door corona minder 
dan gebruikelijk - middels een intake en/ of assesment op de praktijklocatie. Van deze 
kandidaten zijn er 40 geplaatst bij leerbedrijven van IW via WorkForce. In dat jaar 
zijn er 14 uitdienst gegaan of overgenomen, 15 doorgestroomd naar de bbl en 
11 indienst gebleven bij WorkForce. 

Uw aanspreekpunt bij WorkForce:

ANAND BINDA

Teamleider WorkForce

06 1526 29 78  
a.binda @iwnl.nl
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WorkForce verstuurt maandelijks een nieuwsbrief met alle beschikbare kandidaten naar 
de leerbedrijven. Afgelopen jaar zijn er zo’n 20 nieuwe leerbedrijven door WorkForce 
geholpen aan een kandidaat. De spreiding wordt steeds groter doordat de leerbedrijven de 
toegevoegde waarde van een wat oudere kandidaat weten te waarderen.

Samen streven wij naar een soepele wisselwerking tussen IW, Contract Onderwijs en 
WorkForce, waardoor participanten beter in hun behoefte kunnen worden voorzien. 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 opleidingsplan op maat. WorkForce inventariseert samen met de kandidaat de 
mogelijkheden en interesses. 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 arbeidsvoorwaarden 
die aan de CAO zijn gerelateerd. Met de deelname van onze participanten is er een 
goede aansluiting met de markt en een groot netwerk. WorkForce rekent met een lage 
omrekenfactor en 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.  

Ontvangt u als participant rechtstreeks sollicitaties van kandidaten (monteurs in opleiding, 
zij-instromers, doorstroom etc.) maar kunt u deze niet plaatsen? Dan waarderen wij 
het zeer als deze kandidaten worden doorverwezen naar uw contactpersoon van IW 
Brabant-Zeeland. Samen vergroten wij de kans om toekomstige vaklieden en aangesloten 
participanten op weg te helpen.
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Zij-instromers in  
de techniek 
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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. Vanwege een stijgend tekort 
aan vakmensen biedt dit enorme kansen voor onze branche. De komende jaren gaan 
mede werkers met pensioen en loopt de instroom vanuit het vmbo verder terug. Dat 
betekent een focus op andere doelgroepen; de zij-instromers.

In de regio van Brabant en Zeeland 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 jarenlange ervaring scholen wij geschikte kandida-
ten om, door middel van gerichte training. IW pakt dit als volgt aan: 

Fase 1 - IW vindt en screent de juiste kandidaat
•  Werving door middel van informatiebijeenkomsten i.s.m.  

gemeenten en bedrijven.
•  Screening d.m.v. praktijkopdrachten in de 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 tarief  

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.’

Meer informatie? Neem contact op met 
Anand Binda    a.binda @iwnl.nl    06 152 629 78  
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MVO-Programma
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Voor het MVO-programma zoekt IW kandidaten die, met een steuntje in de rug, gestimuleerd 
worden voor een loopbaan in de technische branche.

IW geeft extra training en begeleiding en onderzoekt samen met een geschikt leerbedrijf waar 
de kansen en mogelijkheden liggen. Met hulp van beide kanten richten wij ons samen op de 
mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Maatschappelijk betrokken
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid hechten wij waarde aan dat, binnen ons perso-
neelsbestand van >500 monteurs in opleiding, er minimaal 5 plekken aan kandidaten wordt 
geboden. Deze kandidaten verdienen een mooie werkplek, maar hebben daarin iets meer 
maatwerk en ondersteuning nodig. Wanneer een kandidaat van het MVO-programma slaagt, 
geeft dat ook extra voldoening.

IW Brabant-Zeeland streeft al 3 jaar de MVO-doelstelling na. Een aantal kandidaten hebben 
wij via dit programma een mooie werkplek kunnen bezorgen. Daar zijn we super trots op! In 
het jaar 2021 heeft IWBZ al 4 kandidaten die het traject doorlopen en wij zijn overtuigd dat 
het een succes wordt. 

Met behulp van extra maatwerk zorgt IW er met de leerbedrijven voor dat MVO-kandidaten 
hun mogelijkheden en talenten zo goed mogelijk kunnen benutten.

MVO-Programma 
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Een veelbelovend 2020 voor Contract Onderwijs 

De verwachtingen binnen de organisatie voor 2020 waren hooggespannen. We merkten 
dat een leven lang ontwikkelen binnen de technische branche steeds hoger op de 
agenda kwam staan. Bedrijven kunnen ons steeds beter vinden om invulling aan hun 
opleidingswensen te geven. Dit resulteerde in een groot aantal opleidingsvragen en een 
goed gevulde planning. Helaas gooide corona halverwege maart roet in het eten. In 
verband met de lockdown werden de trainingen een flink aantal maanden onderbroken.  

Op volle toeren 
IW Contract Onderwijs is weer op volle toeren bezig. Alle afgebroken en uitgestelde trainin-
gen zijn inmiddels ingehaald. Technische bedrijven hebben een leven lang ontwikkelen steeds 
hoger op de agenda staan en weten IW Contract Onderwijs beter te vinden. 2020 bewees 
nog maar eens het belang van een leven lang ontwikkelen: Blijvend leren en ontwikkelen om 
zo als organisatie en medewerker flexibel te zijn en blijven! Met hoge verwachtingen en  
nieuwe vaardigheden kijken we uit naar 2021.

Uw aanspreekpunten bij Contract Onderwijs:

INGE BROERS
Teamleider 

06 111 131 40
i.broers@iwnl.nl

ERWIN CORNELISSEN
Opleidingsadviseur

06 151 136 54
e.cornelissen@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 worden er wekelijks CO 
praktijkexamens afgenomen bij IW Veldhoven, Den Bosch en Bergen op Zoom.

Een groot aantal kandidaten hebben het praktijkexamen in 2020, ondanks een flinke 
onderbreking door de lockdown, met succes afgerond en zijn gecertificeerd. 

Wij adviseren en ontzorgen 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 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 geeft IW 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 klanten zoveel mogelijk 
te ontzorgen. De tweede stap, het praktijkexamen, wordt door IW uitgevoerd op onze 
locaties.

Passende voorbereiding
Ter voorbereiding op het examen is er een passend bijscholingsaanbod ontwikkeld. Dit 
zijn trainingen die cursisten gericht voorbereiden, zoals de Opfristraining Installeren, 
Onderhoud Gastoestellen en Praktisch Meten. Deze trainingen zijn niet alleen toegespitst 
op het praktijkexamen CO, maar worden ook door de instructeurs aangepast op de inhoud 
en kennisniveau van de cursisten. Kortom: deelnemers leren precies datgene bij wat nodig 
is om zich te certificeren.

Interesse? Neem contact op met één van onze adviseurs! 

Inge Broers    i.broers@iwnl.nl    06 111 131 40 

Erwin Cornelissen    e.cornelissen@iwnl.nl    06 151 136 54 
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Vakmanschap Inregelen 
Naast het Vakmanschap CO kent de technische branche ook het Vakmanschap 
Inregelen: een certificaat voor bekwaamheid in het inregelen van verwarmings-
installaties. Voor dit vakmanschap biedt IW Contract Onderwijs een ééndaagse 
praktijktraining aan, waarin deelnemers kennis en vaardigheden kunnen bijspijkeren.

Waarom deze regeling? 
Sinds maart 2020 stelt de overheid het inregelen van verwarmingsinstallaties verplicht 
bij nieuwe én vervangende installaties. Techniek Nederland en Wij Techniek verzorgen 
in samenwerking met IW het programma Vakmanschap Inregelen. Dit bestaat uit een 
video, e-Learning en praktijktraining. Als een monteur alle stappen doorloopt, dan wordt 
het geregistreerd vakmanschap toegekend. Een kwaliteitslabel waarmee de monteur 
aantoont dat er kennis is 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, omdat 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 de online module E-Learning.
•  De deelnemer kan na ontvangst van een unieke code zich aanmelden voor de ééndaagse 

praktijktraining Waterzijdig inregelen bij IW Veldhoven of Bergen op Zoom. 
•  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!

Inge Broers    i.broers@iwnl.nl    06 111 131 40 

Erwin Cornelissen    e.cornelissen@iwnl.nl    06 151 136 54 
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Overzicht monteurs 
in opleiding (IW’ers)
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Eind 2018 waren 560 IW’ers in opleiding. In 2019 en 2020 is het aantal monteurs in 
opleiding - onder invloed van de verkorte opleidingsduur, het teruglopen van de instroom op 
de mbo’s én de coronamaatregelen - gestabiliseerd en zelfs licht terug gelopen. Voor 2021 
blijft het een uitdaging om binnen de doelgroep van jongeren voldoende nieuwe instroom te 
genereren. Om die reden zal er meer focus liggen op de instroom via andere doelgroepen. 

Aantal IW’ers per locatie en opleidinsniveau: 
Peildatum: 1-10-2020

2020

Instroom IW’ers

Uitstroom IW’ers

Waarvan vroegtijdig uitval

Aantal per 1-1-2021  

2019

Aantal per 1-1-2019

Instroom IW’ers

Uitstroom IW’ers

Waarvan vroegtijdig uitval

Aantal per 1-1-2020  

537

197

215

59

521

199

181

53

539

ROC / Niveau 2 3 4 Overig Totaal

Curio - Techniek Bergen op Zoom 21 47 0 0 68

Curio - Techniek Breda 15 60 7 0 82

Curio (Radius College) 0 4 0 0 4

Koning Willem I College 19 62 4 1 86

Markiezaat College 2 23 0 0 25

Overig 0 0 0 25 25

ROC de Leijgraaf 1 3 0 0 4

ROC De Leijgraaf - Veghel 4 15 0 0 19

ROC Ter AA 1 12 19 0 0 31

ROC Tilburg 1 25 5 1 32

Scalda 16 67 14 0 97

Summa College 22 64 21 0 107

Totaal 113 389 51 27 580
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Aantal IW-ers per locatie en discipline: 
Peildatum: 1-10-2020

ROC / Techniek E I Infra Overig Totaal

Curio - Techniek Bergen op Zoom 39 28 1 0 68

Curio - Techniek Breda 38 41 0 3 82

Curio (Radius College) 2 2 0 0 4

Koning Willem I College 52 31 0 3 86

Markiezaat College 0 23 2 0 25

Overig 0 0 0 25 25

ROC de Leijgraaf 1 3 0 0 4

ROC De Leijgraaf - Veghel 4 15 0 0 19

ROC Ter AA 8 23 0 0 31

ROC Tilburg 19 12 0 1 32

Scalda 39 58 0 0 97

Summa College 63 44 0 0 107

Totaal 265 280 3 32 580
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ROC / Techniek E I Infra Overig Totaal

Curio - Techniek Bergen op Zoom 39 28 1 0 68

Curio - Techniek Breda 38 41 0 3 82

Curio (Radius College) 2 2 0 0 4

Koning Willem I College 52 31 0 3 86

Markiezaat College 0 23 2 0 25

Overig 0 0 0 25 25

ROC de Leijgraaf 1 3 0 0 4

ROC De Leijgraaf - Veghel 4 15 0 0 19

ROC Ter AA 8 23 0 0 31

ROC Tilburg 19 12 0 1 32

Scalda 39 58 0 0 97

Summa College 63 44 0 0 107

Totaal 265 280 3 32 580
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Kwaliteit, 
Gezondheid, 
Milieu
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Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage in 2019 van de monteurs in opleiding stond op 4,4%. Dit is 
voor onze doelgroep een beheersbaar getal. Tijdens het ziekteverzuimproces wordt er 
veel aandacht besteed aan de verzuimbegeleiding, waarin de Verzuimconsulent én de 
Begeleider leren en werken een belangrijke rol spelen. Middels een stimulering trachten 
wij het verzuim aan de lage kant te houden. Het verzuim in de maanden april, mei en juni 
2020 steeg aanzienlijk door corona. Het verzuimpercentage in 2020 was 4,7%. 

Ongevalsrapportage
In 2019 registreerden wij 30 ongevallen met verzuim, het aantal in 2020 betrof 24 
ongevallen. Dit komt neer op ruim 160 dagen verzuim. De diversiteit in ongevallen is groot, 
de gemeenschappelijke deler is vaak onachtzaamheid en bewustwording. 

Voor de komende tijd gaan we extra inzetten op;

•  Instructie voor MIO ontwikkelen: Dit handboek  
geeft de monteur in opleiding af aan een nieuwe 
werkplekbegeleider (WPB).  
Het accent ligt op: verantwoordelijkheden, verboden 
werkzaamheden van 15-16-17-jarige en handvaten  
waarmee de WPB rekening dient te houden.

•  Een begeleider gaat in gesprek met de monteur  
in opleiding en WPB.  
Het accent ligt op: bewustwording eigen handelen.

•  Een begeleider werkplekinspectie laten uitvoeren.  
De begeleider zal op basis van een checklist de  
werkplek controleren en adviseert indien nodig  
de WPB van het leerbedrijf. 
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IW in de media

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

Door consequent te werken aan de merk- en naamsbekendheid, zien wij dat IW steeds 
meer wordt meegenomen in diverse PR artikelen, de zogenaamde ‘free publicity’. 
Een mooi en belangrijk communicatiemiddel om als opleider in de elektro- en 
installatietechniek onze toegevoegde waarde te laten zien.  

Hiernaast een impressie uit diverse relevante PR artikelen van de afgelopen periode. 
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NU.NL / Techniek Nederland 
‘Vrouwen kunnen tekort aan 
vakmensen oplossen volgens Techniek 
Nederland’
https://tinyurl.com/vakmensen  

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

NU.NL  
De omscholer: ‘De hele dag stilzitten is niets 
voor mij’. 
https://tinyurl.com/heledagstilzitten
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NOS Radio 1 ‘Met het oog op morgen’ 
‘Hoe krijgen we meer vrouwen in  
de technische sector?’  
https://tinyurl.com/meervrouwen 

STAD EN STREEK 3
GO

vrijdag 4 september 2020

jaren werk zat als monteur’ 

▲ Cors den Hollander kan niet stilzitten. ,,Ik wil meters maken.’’
FOTO RON MAGIELSE/PIX4PROFS

▲ Anouk Vorstenbosch: ,,Toen ik meehielp bij de verbouwing van een keuken, merkte
ik hoe leuk ik het vind om met mijn handen te werken.’’ FOTO RON MAGIELSE/PIX4PROFS

Cors den
Hollander (17)
uit Klundert is
tweedejaars
installatie-
techniek.

,,Toen ik acht jaar
was ging ik al mee
met mijn vader, die
loodgieter is. Ik gaf
hem spulletjes aan
en hij legde mij uit
wat hij aan het doen
was en waar elk
boutje en moertje
voor diende. Als we

een cv-ketel vervan-
gen hadden, namen
we de oude ketel mee
naar huis en die haal-
den we dan samen
uit elkaar. Zo leerde
ik steeds meer over
het vak.’’
,,Ons werk gaat altijd
door, maar daar houd
ik van. Ik kan niet
stilzitten. Meters wil
ik maken. Leidingen
leggen vind ik het
leukst. Als ik elke dag
wc-potten zou moe-
ten plaatsen, zou ik
het minder vinden.
Van zeven uur ’s

morgens tot vier uur
’s middags werk ik in
een opleidingsbedrijf
en daarna help ik
mijn vader nog mee
in zijn bedrijf. Het
mooiste vind ik dat
ik nu in een groot op-
leidingsbedrijf werk
met grote projecten
en meer dan honderd
man personeel. Als ik
mijn diploma heb,
wil ik samen met
mijn vader zijn be-
drijf ook zo groot
maken en uiteinde-
lijk de zaak overne-
men.’’

Leidingen leggen vindt hij het
leukst, wc-pot plaatsen minder

Anouk
Vorstenbosch
(24) uit
Kaatsheuvel is
eerstejaars
elektrotechniek.

,,Ik was boekhouder.
Dodelijk saai vond ik
dat. Ik had een baan als
administratief mede-
werkster en zat de hele
dag binnen, achter een
computer. Ik keek tij-
dens mijn werkdag
vaak op de klok om te
zien of het al tijd was

om naar huis te gaan.
Nu ben ik voor een in-
stallatiebedrijf de hele
dag buiten aan het
werk. Dat was in het
begin wel even wen-
nen. Zeker met die hit-
tegolf. Maar het werk is
ontzettend leuk om te
doen en de dag vliegt
voorbij. Ik was gewoon
nooit op het idee geko-
men om iets met tech-
niek te doen. Mijn
vriend en schoonmoe-
der werken allebei in de
techniek. Toen ik mee-
hielp bij de verbouwing
van een keuken, merkte

ik hoe leuk ik dat eigen-
lijk vind om met mijn
handen te werken. Aan
het einde van de dag zie
je wat je gemaakt hebt.’’ 

,,Als vrouw ben ik
nog wel redelijk uniek
in deze wereld. Mensen
reageren vaak erg ver-
baasd als ze zien dat een
vrouw dit werk doet.
Mijn collega’s eerst ook,
maar inmiddels zijn ze
aan mij gewend. Ook in
mijn klas ben ik de
enige vrouw. Het zou
leuk zijn als er meer
vrouwen voor dit vak
kiezen.’’

Zij was boekhouder. ‘Dodelijk
saai.’ Nu werkt ze buiten de deur

    Etten-Leur niet, dan plek buiten Brabant’
alle gemeenten reageerden niet of
negatief, zegt Schouten, die het
‘schandalig’ vindt dat gemeenten
een verzoek om deelname aan een
legaal experiment van de rijksover-
heid, zonder raad of bevolking te
raadplegen, ‘afdoen met een driere-
gelig mailtje’.

Volle licht
,,De burgers worden in vrijwel alle
gemeenten dus buiten de beslissin-
gen gehouden. Juist in dit project
zou er geen ruimte moeten zijn
voor achterkamertjespolitiek in het
donker. Het volle licht moet er op
schijnen”, vindt Schouten. 

Het volle licht, dat naar zijn over-
tuiging maakt dat het project crimi-

nelen afschrikt en de buurt van de
beoogde locatie juist veiliger in
plaats van onveiliger maakt, zoals
door omwonenden wordt gevreesd.

Etten-Leur, zegt Schouten, re-
ageerde met open vizier op het ver-
zoek van Project C. De gemeente
vroeg de inwoners wat ze ervan
vonden en dat resulteerde uiteinde-
lijk óók in een afwijzing, zij het ge-

fundeerd. Dat negatieve advies gaat
medio deze maand, met alle onder-
liggende stukken (enquête, brie-
ven, mails, verslagen bewoners-
avonden en raadsbesluiten) naar de
minister. 

In de ‘Spelregels experiment ge-
sloten coffeeshopketen’, een uit-
gave van de ministeries  van Justitie
en Veiligheid en Volksgezondheid,

Welzijn en Sport staat tot twee keer
toe dat ‘een advies van de burge-
meester zwaar meeweegt in de be-
oordeling van de aanvraag van de
teler.’ 

Of daarbij uitmaakt of het ‘nee’
onderbouwd is, staat er niet bij. Bij
het ministerie van Justitie en Vei-
ligheid was donderdag geen toe-
lichting te krijgen. 

Eén van de spelregels is ook dat
deelnemers aan het project (er zijn
149 aanmeldingen) een locatie
moesten aangeven. Het business-
plan moet op die locatie afgestemd
zijn. Toch hoopt Schouten toestem-
ming te krijgen om zijn plan ook in
een andere gemeente uit te rollen,
mocht Etten-Leur echt niet lukken. 

Hij betreurt het nee uit die ge-
meente en houdt de Etten-Leure-
naars voor dat ze daarbij ook nee
zeggen tegen een toegezegde mil-
joenenbijdrage voor verbetering
van de verslavingszorg en weten-
schappelijk onderzoek naar het ge-
bruik van cannabis. Zoals ze ook
nee zeggen tegen extra werkgele-
genheid in de gemeente voor 150
tot 200 mensen. 

De gemeenten die meedoen aan
het landelijke wietexperiment zijn
Groningen, Tilburg, Almere, Breda,
Maastricht, Nijmegen, Arnhem,
Zaanstad, Heerlen en Hellevoet-
sluis. In Breda en Tilburg kon Pro-
ject C geen geschikte locatie vin-
den. 

De burgers worden in vrijwel 
alle gemeenten buiten de 
beslissingen gehouden

—Peter Schouten 
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Bij een aanhouding op de
Haagdijk in Breda is een
agent woensdagavond in
zijn gezicht gestompt. De
dader is een 35-jarige
man uit Noordwijk. Na
een melding van een mis-
handeling op straat hiel-
den twee agenten de ver-
dachte op de Haagdijk
aan. De Noordwijker ver-
zette zich daarbij hevig
en gaf een agent een
stomp in het gezicht. De
verdachte is in de cel
gezet.

BREDA

Man stompt 
agent in gezicht 

Twee mannen uit Roo-
sendaal (26 en 33) zijn
aangehouden omdat ze
woensdagavond een be-
woner van de Molen-
straat in Roosendaal in
zijn eigen huis zwaar mis-
handeld zouden hebben.
Rond 23.15 uur werd bij
de politie melding ge-
maakt van een mishande-
ling. Agenten zagen bij
aankomst twee mannen
uit het huis vluchten. Ze
konden de verdachten
snel aanhouden. 

ROOSENDAAL

Man in eigen huis
zwaar mishandeld

Een man heeft woens-
dagavond een greep ge-
daan in de kassa van een
casino op de Markt in
Roosendaal. Hij sloeg
daarna met zijn buit op
de vlucht. 
Getuigen zagen de dief
rond 21.50 uur bezig. Ze
waarschuwden de mede-
werkers van het bedrijf.
Die belden vervolgens de
politie. De dief rende het
pand uit met een onbe-
kende buit. 
De verdachte is nog niet
gevonden. 

ROOSENDAAL

Man doet greep 
in kassa casino 

▲ Industrieterrein Moerdijk. FOTO ARCHIEF BN DESTEM 

Veel bedrijven
nemen het niet zo
nauw met veiligheid
Van alle ruim vierhonderd bedrij-
ven in Nederland die in 2019 met
gevaarlijke stoffen werkten,
hielden Brabantse bedrijven
zich het minst aan de veilig-
heidsregels. Zo’n 82 procent van
deze 71 bedrijven lapte een of
meerdere regels aan zijn laars.
Bij logistiek bedrijf Mepavex in
Bergen op Zoom was zelfs
sprake van een ‘onmiddellijke
dreiging van een zwaar ongeval’.
Dat blijkt uit de Brzo-monitor
2019.

Ine Cup
Bergen op Zoom/Breda 

Brabantse bedrijven hebben daar-
mee de twijfelachtige eer topscorer
te zijn als het gaat om overtredin-
gen op het Besluit risico’s zware on-
gevallen (Brzo). Op de tweede
plaats staat de regio Zuid-Hol-
land/Zeeland met 71 procent, ge-
volgd door de regio Noord-Hol-
land/Utrecht/Flevoland met 66
procent. 

Brandbare stoffen
Overtredingen zijn ingedeeld in
drie categorieën. Zware (categorie 1,
onmiddellijke dreiging van een
zwaar ongeval), middelzware (cate-
gorie 2, geen onmiddellijke drei-
ging van een zwaar ongeval) en
lichte overtredingen (categorie 3,
zeer geringe dreiging van een zwaar
ongeval).

Bij acht bedrijven was sprake van
een overtreding van de zwaarste ca-
tegorie. Daaronder was één Bra-
bants bedrijf, Mepavex in Bergen op
Zoom, een opslagbedrijf voor ge-
vaarlijke stoffen met 150 medewer-
kers. In het bedrijf werd gewerkt
met brandbare stoffen op een plek
die daar niet goed voor was inge-
richt. Ook waren er volgens het rap-
port ‘potentiële ontstekingsbron-
nen’ aanwezig. 

Weegschaal
,,Er stond onder meer een weeg-
schaal die er niet hoorde te staan.
Die werd gezien als een ontste-
kingsbron”, aldus Mepavex-direc-
teur Dennis Broeksteeg. ,,Alle acti-
viteiten in die ruimte werden met-

een stilgelegd. Alles is aangepast en
in juli mochten we de ruimte weer
gebruiken.”

Mepavex werd vorig jaar ook op
de vingers getikt voor drie middel-
zware en twee lichte overtredin-
gen. Uit de monitor blijkt dat de
zware en middelzware overtredin-
gen in 2020 waren verholpen, maar
dat inspecteurs dit jaar nog steeds
zes lichte overtredingen opmerk-
ten. Volgens Broeksteeg heeft dit al-
les te maken met de groei van het
bedrijf. ,,Door de ontwikkeling die
we doormaken, kan het voorkomen
dat er overtredingen ontstaan. In
2020 waren die procedureel van
aard. De werkzaamheden werden

wel goed uitgevoerd, maar ze ston-
den niet zo op papier. We hebben
vorige week weer een audit gehad
en die hebben we met vlag en wim-
pel doorstaan. Veiligheid staat bij
ons voorop. We hebben twee me-
dewerkers in dienst die fulltime be-
zig zijn met veiligheid.”

Toename
In 2019 nam het percentage bedrij-
ven dat de regels overtrad (67 pro-
cent) met 10 procent toe vergeleken
met 2018 (57 procent). In Brabant
lag dat percentage iets lager: 7 pro-
cent.

Volgens de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant, die sa-
men met de Inspectie Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid (SZW) de
controles uitvoert, is er geen aan-
wijsbare oorzaak te noemen voor
de toename. Bedrijven die met ge-
vaarlijke stoffen werken vallen on-
der het Besluit risico’s zware onge-
vallen (Brzo) 2015. In heel Neder-
land waren dat vorig jaar 405 be-
drijven. In 2019 werden bijna alle
(97 procent) Brzo-bedrijven door
inspecteurs bezocht. 

Een jongen is gisteren
gewond geraakt op de
oversteekplaats van de
Burgemeester Schnei-
derlaan met de B-Dijk in
Roosendaal. Het slacht-
offer reed op een snor-
scooter en kwam in bot-
sing met een auto. Het
slachtoffer is naar het
ziekenhuis gebracht. 

Snorscooter 
knalt op auto 

Nadine Kraaijenzang
Breda

‘Wij hebben nauwelijks
hinder ondervonden
van de coronacrisis,

want ook tijdens een crisis moet
alles gewoon blijven werken en
onderhouden worden’’, zegt Leo-
nie van den Arend van opleidings-
bedrijf IW Nederland. ,,Als een ge-
maal stilvalt, heb je een overstro-
ming. Als de koeltechniek van su-
permarkten het niet doet, heb je
ook een probleem. Evenals bij de
verwarming of de riolering. Door
het coronavirus is er nu extra aan-
dacht voor ventilatiesystemen, die
opnieuw moeten worden aange-
legd of omgebouwd. Ook de ver-

duurzaming van de samenleving
zorgt voor heel veel werkgelegen-
heid. Neem de aanleg van zonne-
panelen en we moeten allemaal
van het gas af. Er is de komende
decennia zat werk in deze
branche. In Brabant werken wij
samen met vierhonderd bedrijven,
waar we leerlingen opleiden en er
staan heel veel vacatures open.’’ 

Zaterdag werd een extra open
dag gehouden bij praktijkoplei-
dingen door heel Nederland. In
West-Brabant konden belangstel-
lenden in Breda en Bergen op

Zoom een kijkje nemen. Ondanks
dat het geen storm liep op de open
dag in Breda, is Van den Arend op-
timistisch. 

,,We richten ons niet alleen op
jongeren die naar een open dag ko-
men, we werken ook samen met
het UWV. Mensen die werkloos
zijn geraakt door de coronacrisis,
stimuleren we om zich door ons te
laten omscholen. Ik verwacht dat
er zich de komende tijd veel zij-in-
stromers zullen aanmelden. Of je
nu 18 of 58 bent, zoals onze oudste
zij-instromer. Als je een beetje
handig en enthousiast bent, dan
valt alles te leren. A will is a skill. En
ik hoop dat ook veel vrouwen eens
nadenken over een baan in deze
richting, want het is nog te veel
een mannenwereld.’’

TECHNIEK OMSCHOLEN

‘Komende     
Veel mensen in de horeca en de
reisbranche zijn door de coronacrisis hun
baan kwijtgeraakt. De installatiebranche
schreeuwt juist om mensen. ,,Laat je
omscholen. Alles is te leren.’’

Door het coronavirus
is nu extra aandacht
voor ventilatie-
systemen
—Leonie van den Arend 

n De arbeidsmarkt is door de coro-
nacrisis flink veranderd. De werk-
loosheid loopt verder op. De beste
kans op een baan is er in de zorg,
het onderwijs, de techniek en in de
ICT. Beroepen die voor de corona-
crisis nog kampten met perso-
neelstekorten, bieden nu minder
kansen. Dit zijn vooral beroepen in
de horeca, verkoop, beveiliging en
transport en logistiek. (Bron: UWV) 
n 26% procent van de werkende
Nederlanders maakt zich door de
coronacrisis zorgen over zijn of
haar baan. 
n De coronacrisis is voor 47 pro-
cent van de werkende Nederlan-
ders een extra stimulans om zich
te blijven ontwikkelen of om zich te
laten omscholen. (Bron: HR-dienst-
verlener Visma | Raet)

FEITEN

Alles is aangepast 
en in juli mochten 
we de ruimte weer
gebruiken
–  Dennis Broeksteeg, Mepavex

Project C blijft alles op alles zet-
ten om Etten-Leur te overtuigen
van het belang van deelname
aan het experiment met legale
cannabisteelt, óók voor de in-
woners van die gemeente. 

Hélène Schenk
Etten-Leur 

Maar er is een plan B: Project C
vraagt de minister toestemming
om een tweede locatie aan te mel-
den. Die ligt niet in de provincie
Noord-Brabant, zegt voorzitter Pe-
ter Schouten. 

Project C, een initiatief van vier
mensen uit Breda, onder wie een
huisarts, een politicus en advocaat

Peter Schouten, heeft bewust geko-
zen voor Etten-Leur als teeltlocatie.
De vier willen deelnemen aan het
landelijke experiment met legale
hennepteelt en zien een ideale plek
daarvoor aan het Lochtsepad. Op
zijn website licht Project C de
keuze voor Etten-Leur nader toe.

Project C benaderde ook de an-
dere gemeenten in de regio. Vrijwel

Wietproject: ‘Lukt   

In Breda en Tilburg
kon Project C geen
geschikte locatie
vinden 
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jaren werk zat als monteur’ 

▲ Cors den Hollander kan niet stilzitten. ,,Ik wil meters maken.’’
FOTO RON MAGIELSE/PIX4PROFS

▲ Anouk Vorstenbosch: ,,Toen ik meehielp bij de verbouwing van een keuken, merkte
ik hoe leuk ik het vind om met mijn handen te werken.’’ FOTO RON MAGIELSE/PIX4PROFS

Cors den
Hollander (17)
uit Klundert is
tweedejaars
installatie-
techniek.

,,Toen ik acht jaar
was ging ik al mee
met mijn vader, die
loodgieter is. Ik gaf
hem spulletjes aan
en hij legde mij uit
wat hij aan het doen
was en waar elk
boutje en moertje
voor diende. Als we

een cv-ketel vervan-
gen hadden, namen
we de oude ketel mee
naar huis en die haal-
den we dan samen
uit elkaar. Zo leerde
ik steeds meer over
het vak.’’
,,Ons werk gaat altijd
door, maar daar houd
ik van. Ik kan niet
stilzitten. Meters wil
ik maken. Leidingen
leggen vind ik het
leukst. Als ik elke dag
wc-potten zou moe-
ten plaatsen, zou ik
het minder vinden.
Van zeven uur ’s

morgens tot vier uur
’s middags werk ik in
een opleidingsbedrijf
en daarna help ik
mijn vader nog mee
in zijn bedrijf. Het
mooiste vind ik dat
ik nu in een groot op-
leidingsbedrijf werk
met grote projecten
en meer dan honderd
man personeel. Als ik
mijn diploma heb,
wil ik samen met
mijn vader zijn be-
drijf ook zo groot
maken en uiteinde-
lijk de zaak overne-
men.’’

Leidingen leggen vindt hij het
leukst, wc-pot plaatsen minder

Anouk
Vorstenbosch
(24) uit
Kaatsheuvel is
eerstejaars
elektrotechniek.

,,Ik was boekhouder.
Dodelijk saai vond ik
dat. Ik had een baan als
administratief mede-
werkster en zat de hele
dag binnen, achter een
computer. Ik keek tij-
dens mijn werkdag
vaak op de klok om te
zien of het al tijd was

om naar huis te gaan.
Nu ben ik voor een in-
stallatiebedrijf de hele
dag buiten aan het
werk. Dat was in het
begin wel even wen-
nen. Zeker met die hit-
tegolf. Maar het werk is
ontzettend leuk om te
doen en de dag vliegt
voorbij. Ik was gewoon
nooit op het idee geko-
men om iets met tech-
niek te doen. Mijn
vriend en schoonmoe-
der werken allebei in de
techniek. Toen ik mee-
hielp bij de verbouwing
van een keuken, merkte

ik hoe leuk ik dat eigen-
lijk vind om met mijn
handen te werken. Aan
het einde van de dag zie
je wat je gemaakt hebt.’’ 

,,Als vrouw ben ik
nog wel redelijk uniek
in deze wereld. Mensen
reageren vaak erg ver-
baasd als ze zien dat een
vrouw dit werk doet.
Mijn collega’s eerst ook,
maar inmiddels zijn ze
aan mij gewend. Ook in
mijn klas ben ik de
enige vrouw. Het zou
leuk zijn als er meer
vrouwen voor dit vak
kiezen.’’

Zij was boekhouder. ‘Dodelijk
saai.’ Nu werkt ze buiten de deur

    Etten-Leur niet, dan plek buiten Brabant’
alle gemeenten reageerden niet of
negatief, zegt Schouten, die het
‘schandalig’ vindt dat gemeenten
een verzoek om deelname aan een
legaal experiment van de rijksover-
heid, zonder raad of bevolking te
raadplegen, ‘afdoen met een driere-
gelig mailtje’.

Volle licht
,,De burgers worden in vrijwel alle
gemeenten dus buiten de beslissin-
gen gehouden. Juist in dit project
zou er geen ruimte moeten zijn
voor achterkamertjespolitiek in het
donker. Het volle licht moet er op
schijnen”, vindt Schouten. 

Het volle licht, dat naar zijn over-
tuiging maakt dat het project crimi-

nelen afschrikt en de buurt van de
beoogde locatie juist veiliger in
plaats van onveiliger maakt, zoals
door omwonenden wordt gevreesd.

Etten-Leur, zegt Schouten, re-
ageerde met open vizier op het ver-
zoek van Project C. De gemeente
vroeg de inwoners wat ze ervan
vonden en dat resulteerde uiteinde-
lijk óók in een afwijzing, zij het ge-

fundeerd. Dat negatieve advies gaat
medio deze maand, met alle onder-
liggende stukken (enquête, brie-
ven, mails, verslagen bewoners-
avonden en raadsbesluiten) naar de
minister. 

In de ‘Spelregels experiment ge-
sloten coffeeshopketen’, een uit-
gave van de ministeries  van Justitie
en Veiligheid en Volksgezondheid,

Welzijn en Sport staat tot twee keer
toe dat ‘een advies van de burge-
meester zwaar meeweegt in de be-
oordeling van de aanvraag van de
teler.’ 

Of daarbij uitmaakt of het ‘nee’
onderbouwd is, staat er niet bij. Bij
het ministerie van Justitie en Vei-
ligheid was donderdag geen toe-
lichting te krijgen. 

Eén van de spelregels is ook dat
deelnemers aan het project (er zijn
149 aanmeldingen) een locatie
moesten aangeven. Het business-
plan moet op die locatie afgestemd
zijn. Toch hoopt Schouten toestem-
ming te krijgen om zijn plan ook in
een andere gemeente uit te rollen,
mocht Etten-Leur echt niet lukken. 

Hij betreurt het nee uit die ge-
meente en houdt de Etten-Leure-
naars voor dat ze daarbij ook nee
zeggen tegen een toegezegde mil-
joenenbijdrage voor verbetering
van de verslavingszorg en weten-
schappelijk onderzoek naar het ge-
bruik van cannabis. Zoals ze ook
nee zeggen tegen extra werkgele-
genheid in de gemeente voor 150
tot 200 mensen. 

De gemeenten die meedoen aan
het landelijke wietexperiment zijn
Groningen, Tilburg, Almere, Breda,
Maastricht, Nijmegen, Arnhem,
Zaanstad, Heerlen en Hellevoet-
sluis. In Breda en Tilburg kon Pro-
ject C geen geschikte locatie vin-
den. 

De burgers worden in vrijwel 
alle gemeenten buiten de 
beslissingen gehouden

—Peter Schouten 
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Winst- en 
verliesrekening
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 2020 2019 2018 2017

Omzet inleenuren 16.216.996 15.824.179 14.380.666 12.739.182
Contributie            83.025         98.882         81.700         78.050
Subsidies     1.557.006   1.739.251   2.327.726   1.827.995
Contractonderwijs 1.223.515      1.392.701   1.341.347   1.334.840 
   

Bedrijfsopbrengsten 19.080.542 19.055.013 18.131.458 15.980.067

Lonen en salarissen 12.263.006 12.632.791 11.047.553 9.921.378
Sociale lasten  
en pensioenen  3.109.542   3.035.692   3.244.236 2.913.522
Afschrijvingen       273.510      243.328       147.424     139.424

Overige personeelskosten 196.675 185.113 175.102 95.217
Huisvestingskosten 85.697 80.375 75.265 74.935
Opleidingskosten 1.287.697 1.172.816 1.521.456 1.399.168
Verkoopkosten 61.548 188.102 290.683 118.556
Autokosten 480.510 488.642 422.783 385.599
Kantoorkosten 293.216 304.154 222.751 216.693
Algemene kosten 375.860 346.500 383.448 297.485
Kosten contractonderwijs 275.052 348.911 261.306 205.701

Totaal overige 
bedrijfskosten 3.057.255 3.114.633 3.352.794 2.932.777

Totale bedrijfskosten 18.978.365 19.026.444 17.792.007 15.767.677

Bedrijfsresultaat 102.177 28.569 339.451 212.390

Overige baten 
en lasten -20.628 -25.955 -20.263 -66.112

Resultaat 
bedrijfsuitoefening 81.549 2.614 319.188 146.279

Belasting
Resultaat holding 81.549 2.614 319.188 146.279

Resultaat incl. Stichting 277.332 187.416 503.328 303.000
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Toegetreden 
participanten  
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A. Hak Rijnmond B.V.
Aardnet B.V.
BS Data Elektro VOF
CBTI BV
CV Enzo
Feenstra Verwarming 
Hoppenbrouwers Techniek Roosendaal
Hoppenbrouwers Techniek Rosmalen
i-Lektrix
Installatiebedrijf P. Voss
Installatiebedrijf Verspeek B.V.
J. Kramer Elektrotechniek
J.Jansen B.V.
Loos Installatie
Markhorst Elektro B.V.
MVOI B.V.
Oostelbos Installatietechniek
Peeters & ten Kley
Pendik Zuid B.V.
RWE Generation NL B.V.
Steutel Installatietechniek
Stigho Elektro BV
Suppers Elektrotechniek B.V.
TA Control Systems B.V.
Van Dongen technische installaties
Van Nijnatten Elektrotechniek B.V.
Van Rennes Elektro - & Installatietechniek B.V.
Van Woesik Elektro b.v.
VHV Installatietechniek

Toegetreden  
participanten in 2019
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Toegetreden  
participanten in 2020

A.T.I. Elektrotechniek B.V.
AAproTec BV
Comodidad
CSB Service B.V.
Dessel Elektrotechniek B.V.
Elektro Theuws B.V.
Eltech Paneelbouw B.V.
ETL Loodgieterswerken
Gloudemans kozijnen en zonwering BV
Installatiebedrijf Adams
Installatiebedrijf Berry van Schaijk BV
Installatiewerken Carlo Vlamings
IP Connections BV
Janssens Verwarming B.V.
Joep Peeters Installatiebedrijf BV
Klimatro
Koesveld Techniek BV
Laroes Loodgieters en Installateurs BV
Merkx Installatiewerken BV
MT Gassystemen BV
O&P Installaties Service en Onderhoud
Rodenburg Installatiebedrijven B.V.
Rommens Installaties BV
SDK Installatie en onderhoud B.V.
Team Duurzaam Installatietechniek BV
TKM Projecten BV
Trouw Elektrotechniek
ULC Technisch Beheer B.V.
Van Antwerpen Elektrotechniek
Van den Biggelaar Installatie B.V.
Van der Heijden Klimaattechniek BV
Van Dijnsen Beveiligingen B.V.
Van Gerwen Installaties B.V.
Van Lisdonk Installatietechniek
Van Veldhuisen Techniek V.O.F.
Verhees Loodgietersbedrijf B.V.
Wemmers Installatiebedrijf b.v.
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www.iwnederland.nl

IW Brabant-Zeeland 

Minervum 7051
4817 ZK Breda

Tel: 085 48 90 483
E-mail: infoiwbz@iwnl.nl


