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Verhogen van het veiligheidsbewustzijn
Nog altijd komen er bij IW Noord-Holland bijna wekelijks
meldingen binnen van IW’ers die tijdens hun werk een
ongeval hebben gehad. Vaak met kortdurend en soms ook
met langdurend verzuim tot gevolg.
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In gesprek met deze medewerkers blijkt
bijna 40% van deze ongevallen voort te
komen uit onachtzaamheid (noncha
lance, onoplettendheid, slordigheid en/
of nalatigheid). De meeste van deze
ongevallen vinden plaats op de
werkvloer bij het leerbedrijf. Dit is
op zich ook eenvoudig te verklaren
aangezien IW’ers hier het merendeel
van de tijd zijn en hier de risico’s ook
groter zijn door de diversiteit aan
werkzaamheden. Dit maakt het voor
IW Noord-Holland tegelijkertijd
complexer om het aantal ongevallen
terug te dringen.

Wat doet IW Noord-Holland?
Er wordt regelmatig aandacht aan
besteed onder de IW’ers door middel
van toolbox meetings over veiligheidsbewustzijn en het melden van (bijna)
ongevallen en gevaarlijke situaties op
de werkplek. Ook wordt er in de
werkplaatsen dagelijks aandacht
gevraagd voor ‘10 minutes of safety’.
Tijdens de werkplekbezoeken door de
leer-werkbegeleiders en/of instructeurs
wordt tevens de veiligheid besproken.

Voor onze IW’ers is de Veiligheidsfilm
onlangs weer geüpdatet. Scan de QR
code om de film te bekijken.

Scan mij!

Verhogen van het
veiligheidsbewustzijn
Nog altijd komen er bij IW Noord-Holland bijna wekelijks meldingen
binnen van IW’ers die tijdens hun werk een ongeval hebben gehad.
Vaak met kortdurend en soms ook met langdurend verzuim tot gevolg.
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Instagram

LinkedIn

Socials
IW Noord-Holland is ook zeer actief op social media.
Volg ons en ontvang altijd de laatste updates!
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Heerhugowaard

Heerhugowaard

iwnederland en 39 anderen vinden dit leuk
iwnoordholland Onlangs hadden IW’ers Sam Strijbis
voor de landelijke
en Jasper Klein een training
Skills Finale: Sanitaire- en verwarmingstechnicus

Eerste Monteur
IW’er Maher volgt de opleiding
Woning
Dit is een mbo 3 opleiding in de richting
van Installatietechniek, loodgieter. Hij zit nu aan het
einde van zijn eerste jaar.

Met heel veel dank aan; Sam Strijbis, Jasper Klein,
Jacco op den Kelder @rochorizoncollege en
@rocnovacollege
#OmdatOpleidenWerkt #Heerhugowaard
#Hoofddorp #HorizonCollege #NovaCollege
#InstallatieTechniek #Installatie #Techniek #Praktijk
#Sanitair #Verwarming #MBO #SkillsHeroes
#SkillsFinale
wijtechniek_toptalent @jacco_op_den_kelder
15 FEBRUARI
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iwnoordholland Onlangs namen we een kijkje in een
werkdag van IW Topper Maher Madouri

In de werkplaats oefenen Sam en Jasper ook nog
en andere
extra met solderen
verbindingstechnieken

Omdat Opleiden Werkt

$

jeroen_heeren en 40 anderen vinden dit
leuk

Joelle ging met leer-werkbegeleider Patrick mee op
werkplek bezoek bij IW’er Maher in
Heerhugowaard. Maher is werkzaam
bij leerbedrijf
@schoutentechniek

dat Sam en Jasper zijn
Wij zijn al super trots
gekwalificeerd voor de Skills Finale. We wensen de
jongens veel succes met het trainen voor de finale,
maar dat gaat zeker goed komen

Update

✅

Heerhugowaard
Op de opleidingslocatie van IW in
keken zij samen met leer-werkbegeleider Jacco en
instructeur Egbert de score van de voorronde. Ook
waar zij bij de
bekeken zij de verbeterpunten
finale extra op moeten letten

Tijdens de theorielessen van IW’ers Sam en Jasper
op het Horizon College Heerhugowaard en Nova
College Hoofddorp besteden ze ook extra aandacht
aan de voorbereiding van de Skills Finale!
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Maher was vandaag goed bezig op een nieuw
met zijn collega’s. Hij was
bouwproject
voornamelijk bezig met het gereed maken van
en sanitair. Ook
leiding- en afvoerwerk voor water
heeft hij verdelers aangelegd voor de
vloerverwarming.
Deze topper is lekker bezig met zijn leer-werkbaan
Schouten Techniek en IW is super blij met hem
Ga zo door

Op deze social media kanalen
is IW Noord-Holland aanwezig!

Omdat Opleiden Werkt!
Met veel dank aan; Maher, Patrick, Schouten
Techniek en Joelle
#OmdatOpleidenWerkt #NoordHolland
#Heerhugowaard #Installatie #Installatietechniek
#Techniek #NieuwBouw #Leidingen #Afvoer
#Praktijk #LeerBedrijf #MBO #BBL #WerkenEnLeren
#SchoutenTechniek
albinglaser_ @raul_degroot
17 NOVEMBER 2021

IW Noord-Holland
iwnoordholland
IW
IW Noord-Holland
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Save the date

Veiligheid
Actueel

Bewust Veilig-dag!
woensdag 30 maart
Veilig en gezond werken kan niet genoeg aandacht krijgen. Daarom organiseren Bouwend
Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland voor de zesde
keer de Bewust Veilig-dag. Eén dag per jaar waarop er volop aandacht wordt besteed aan bewust
veilig en gezond werken. Zodat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar
huis kan en straks gezond en fit met pensioen. Ook bij IW vinden we veiligheid en veilig werken
heel belangrijk. Gedurende de opleiding wordt hier met regelmaat bij stilgestaan.

Houdt u de
volgende data
in de gaten?
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IW deelnemersbijeenkomst 7 juni 2022!
Deelnemersbijeenkomst IW Noord-Holland, 7 juni 2022 aanvang 16.00 uur
Op 7 juni 2022 wordt de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van IW Noord-Holland georganiseerd.
Wij ontmoeten u graag op 7 juni 2022 op onze vernieuwde, verbouwde locatie in Heerhugowaard
waar we u zullen bijpraten over de ontwikkelingen binnen IW. Het belooft een mooie bijeenkomst
te worden en we hopen u daar te ontmoeten.

IW is deelnemer Bewust Veilig-dag

IW’ers uitje op 29 juni 2022!
Woensdag 29 juni is het weer zover! We gaan weer op stap met onze IW’ers.
Wilt u hier rekening mee houden? Die dag zullen de IW’ers niet aanwezig zijn.

IW is dit jaar ook deelnemer aan de Bewust Veilig-dag. Speciaal hiervoor hebben we
een sticker laten maken voor in de gereedschapskist. Zo willen we het bewustzijn
onder onze IW-ers verhogen. Daarnaast ontvangen alle IW-ers een nieuwsbrief thuis,
waarin ook volop aandacht wordt besteed aan veilig werken. In de werkplaatsen zijn
er daarnaast via onze narrowcasting Bewust Veilig-uitingen zichtbaar. Kortom, we
blijven erop hameren!

Meer informatie en een exacte planning volgt zo spoedig mogelijk. De IW’ers ontvangen binnenkort
een uitnodiging zodat ze zich kunnen aanmelden.

Update
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IW Contract Onderwijs

Kosteloos kennis
en vaardigheden
uitbreiden en updaten
NL Leert door 2022
IW Nederland mag ook in 2022 weer
uitvoering geven aan de ‘NL Leert
door’ regeling. Hier zijn wij heel blij
mee want dit betekent dat we u en/of uw
medewerkers ook dit jaar kosteloos
trainingen kunnen aanbieden.
Waarom NL Leert door?
Voor uw toekomst en dat van uw bedrijf
is het belangrijk dat u en uw mensen zich
qua kennis, vaardigheden en ervaring,
blijven ontwikkelen. Zo blijft u wendbaar
en kunt u beter inspelen op de vragen uit
de markt. Het doel van het pakket ‘NL
Leert door’ is dan ook om ervoor te
zorgen dat de kennis en vaardigheden
van u en uw mensen up to date blijven.
Door deze regeling kunnen bedrijven,
teams en medewerkers zich (blijven)
ontwikkelen. Door middel van een
selectie van onze technische trainingen
kunt u kosteloos uw kennis of
vaardigheden van uzelf en/of uw
medewerkers uitbreiden en updaten.
Voor wie?
Het scholingsaanbod is er voor iedereen
tussen de 18 jaar en de pensioen
gerechtigde leeftijd. Het maakt daarbij
dus niet uit of de deelnemer in
loondienst is, een flexibel contract heeft
of werk zoekt. Ook zelfstandigen en
zzp’ers kunnen via NL leert door gebruik
maken van deze kosteloze scholing.
8
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Welke trainingen komen in
aanmerking?
IW Noord-Holland heeft 11 trainingen
geselecteerd die zowel goed
aansluiten bij de doelstelling van NL
leert door als bij de veel voorkomende
functies binnen de technische
branche. De trainingen in de tabel
op deze pagina mag IW NoordHolland u kosteloos aanbieden.
Let op: Naast dat niet al onze
trainingen in aanmerkelijk komen zijn
er ook een beperkt aantal plekken
beschikbaar!

Naam cursus

Duur in dagen

1.

Basis Installatietechniek

5

2.

Basis Installatietechniek voor E monteurs

5

3.

Basis Onderhoud Gastoestellen + Praktisch Meten

4

4.

Basiscursus Elektrotechniek

5

5.

Basiscursus Elektrotechniek voor W monteurs

5

6.

MBV: monteur beveiligingsinstallaties (theorie)

4

7.

MBV: monteur beveiligingsinstallaties (praktijk)

4

8.

PV-systemen plaatsen, aansluiten en meten

6

9.

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking i.c.m. advies op maat

3

10.

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking i.c.m. installeren

3

11.

Warmtepompinstallaties: Toepassing en werking i.c.m. waterzijdig Inregelen

3

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met
onze contactpersonen:

‘Het scholingsaanbod
is er voor iedereen tussen
de 18 jaar en de pensioen
gerechtigde leeftijd.’

Heeft u Interesse?
Ga dan snel naar onze website en
meldt uzelf en/of uw medewerkers aan.
Ga naar:
https://iwnederland.nl/nl-leert-door/
of scan de QR-code hierboven.

Naast deze 11 geselecteerde trainingen
heeft IW Noord Holland-nog een groot
aanbod van trainingen die op de
verschillende IW-locaties worden
uitgevoerd. Deze zijn niet kosteloos,
maar veel trainingen komen in

Wouter Stam
IW Noord-Holland Noord			
w.stam@iwnl.nl
06 425 256 36
aanmerking voor een tegemoetkoming,
hier kunnen wij u over adviseren.
Kijk voor het actuele aanbod op
https://iwnederland.nl/iwcontractonderwijs/cursusaanbod/ of
scan bovenstaande QR-code.

of

Martine Hamstra
IW Noord-Holland Zuid
		
m.hamstra@iwnh.nl
06 542 283 43
			
Update
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IW Contract Onderwijs

Heeft uw bedrijf nog geen RI&E?
IW organiseert voor de aangesloten bedrijven een kosteloze
training. IW hecht veel waarde aan een veilige leerwerkplek
voor haar leerling-medewerkers. Leerbedrijven moeten
daarom voldoen aan minimaal de eisen van de Arbowet.
De aanwezigheid van een RI&E is hiervoor de basis.
De arbeidsinspectie controleert hierop actief en deelt hoge
boetes uit als het bedrijf geen RI&E heeft.

ARBO RI&E
voor leerbedrijven in de
installatietechniek

Wat is een RI&E?
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk
gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de
gezondheid van de werknemers. Hieronder vallen ook leerling-monteurs. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk
worden vastgelegd. De RI&E bestaat uit een inventarisatie van
de risico’s en een plan van aanpak. In het plan van aanpak
(pva) geeft de werkgever aan binnen welke termijn zijn bedrijf
concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde
risico’s.
Wie mag de RI&E maken?
Een bedrijf mag zijn RI&E zelf maken. Voor installatiebedrijven
heeft Techniek Nederland een branche RI&E methode ontwikkeld om zelf te maken via www.rie.nl. U kunt er echter ook voor
kiezen om de RI&E te laten uitvoeren door een extern bureau of
arbodienst.
Moet de RI&E getoetst worden?
Als de Techniek Nederland methode gebruikt wordt, hoeft een
bedrijf met maximaal 25 medewerkers de RI&E niet te laten
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toetsen. Bij meer dan 25 medewerkers is toetsing van de
ingevulde RI&E door een kerndeskundige (bedrijfsarts,
hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeidsen organisatiekundige) van een arbodienst of extern
bureau vereist.
IW organiseert – voor lidbedrijven – een kosteloze
training ‘Hoe maak ik een branche RI&E?’
IW helpt de bedrijven met maximaal 25 medewerkers een
branche RI&E te maken. Hiervoor verzorgt IW een training van
één dagdeel. Omdat IW wil stimuleren dat alle IW-bedrijven
een RI&E hebben, neemt IW de kosten voor de training voor
haar rekening.
Datum:
9 juni 2022
Hoofddorp:
08:30 – 12:00 uur
Heerhugowaard: 13:00 – 16:30 uur
Aanmelden kan via bovenstaande QR-code, onze website:
https://tinyurl.com/arboriene of door een mail te sturen naar
m.hamstra@iwnh.nl
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IW WorkForce

IW WorkForce is op stoom!
WorkForce heeft in 2021
meer dan 50 zij-instromers voor de installatiebranche geworven en
geplaatst en de groei zit
er nog steeds in. We

Bent u geïnteresseerd in bijscholen?
Neem dan een kijkje in onze cursusbrochure 2022 en meldt uzelf of uw
medewerkers aan via de website. Heeft
u vragen of staat hetgeen waar u
behoefte aan heeft er niet tussen?
Neem dan even contact met ons op!

merken dat de vraag
vanuit de bedrijven
toeneemt en dat men
steeds meer openstaat
voor een zij-instromer of
statushouder. Dat is iets
om trots op te zijn.

Gelukkig weten we nog steeds kandidaten te werven, maar helaas is het te
kort om aan alle vraag te kunnen
voldoen. Zeker in de regio’s Zaanstreek
en IJmond blijven de aanmeldingen
achter. WorkForce neemt daarom actief
deel aan het Techlands project in de
Zaanstreek en hoopt op die manier
toch kandidaten te enthousiasmeren
voor de installatiebranche. Bij WSP
Alkmaar wordt ook actief meegedacht
en worden de klantmanagers goed

geïnformeerd dat we vooral kandidaten
op skills willen selecteren en niet zo
zeer op hun cv.
We kunnen binnenkort weer gebruik
maken van subsidie om vooraf een
basistraining aan te bieden aan de
kandidaat. Dat kan net die extra boost
zijn om hen goed in te kunnen zetten.
Al met al zien wij 2022 zeer positief
tegemoet. Mocht u behoefte hebben aan
een gemotiveerde volwassen kandidaat
neem dan vooral contact met ons op.

Linda Lina
IW Noord-Holland Zuid
(Amsterdam, Zaandam, IJmond e.o.)
06 226 923 01
Wouter Stam
IW Noord-Holland Noord
(Alkmaar, Hoorn, Den Helder e.o.)
06 425 256 36
WorkForce@iwnh.nl

Colofon

IW Noord-Holland

IW Nederland

IW Noord-Holland

Algemeen correspondentieadres

IW Nederland

IW Noord-Holland

Postbus 343

info@iwnh.nl

1700 AH Heerhugowaard

www.iwnederland.nl
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iwnoordholland
T: 088 008 2000

Omd a t
o p leid en
wer kt !

