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Plan van Aanpak:            

Regionaal zij-instroomproject Elektro- en Installatietechniek 

Voortraject voor de Technische Installatiebranche Regio Holland Rijnland / 

Midden Holland  

 

Fases/stappen in voorbereiding/planning/uitvoering: 

1. Werving (zie bijlage 1. flyer werving / aanmelding) 
Vanuit de regio (gemeenten en WSP’s) worden werkzoekenden op de hoogte gesteld van de 
informatiebijeenkomst m.b.t. het Voortraject voor de Technische Installatiebranche.  
Aanmelding van kandidaten voor de bijeenkomst(en) gebeurt via de vertegenwoordigers van 
gemeenten/WSP’s a.d.h.v. het aanmeldformulier van Metechnica / OTIB (zie bijlage 2. 
Aanmeldingsformulier / invulformulier) èn CV met foto(!). 
Insteek werving: ca/max 30/40 kandidaat-deelnemers mèt uitkering voor informatie-
bijeenkomst. 
 
Informatiebijeenkomst op donderdag 26 april 2018 in de ochtend en eventueel ook nog een in 
de middag (bij meer dan 20 aanmeldingen of bij (aparte) groep Statushouders)  
 

Werving tot 24 april 2018 (deadline aanmelden kandidaten/CV’s bij Metechnica) 
 

 

2. Informatiebijeenkomst cliënten (zie bijlage 3. voorbeeld flyer / uitnodiging bijeenkomst) 
Tijdens de bijeenkomst(en) wordt men geïnformeerd door de arbeidsmarktcoach van 
Metechnica, een paar betrokkenen van de gemeente(n)/WSP’s en door afgevaardigden van een 
aantal OTIB-bedrijven (m.b.t. het Voortraject voor de Technische Installatiebranche) 
 

Week 17; 26 april 2018 (bij IWZH in Leiden) 
 

 

3. Ca. 2/3 weken na de informatie-bijeenkomst(en) (i.v.m. mei-vakantie iets later dan 
normaal)/ verspreid over 2 weken: Intakedagen arbeidsmarktcoach Metechnica op locatie 
bij de samenwerkingspartners; intake van kandidaten die hebben aangegeven dat ze 
geïnteresseerd zijn; uitnodigingen naar cliënten/kandidaten vanuit vaste contactpersonen van 
gemeenten/WSP’s. 

 

Week (eventueel 19) 20 en 21; 14 – 25 mei 2018 
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4. Ca. 2 weken na intake-gesprekken: Oriëntatiedag: oriëntatie op technische 
installatiebranche bij InstallatieWerk (IWZH) Leiden. Tijdens de oriëntatiedag vinden tevens 
nadere en korte (intake)gesprekken plaats en vinden er evaluatiegesprekken plaats tussen de 
praktijkopleiders en de arbeidsmarktcoach over/m.b.t. de kandidaat-deelnemers.   

 

Week 24; 11 – 15 juni 2018 
 
Na en op basis van de oriëntatiedag wordt gekeken of de kandidaten door kunnen/willen met de 
praktijk-assessment. Bij twijfel: toch meedraaien met de assessment om beter beeld te krijgen.  
 

 

5. Ca. 1 week na de oriëntatiedag: 1e en 2e assessmentdag: praktijk-assessment (al dan niet 
incl. AMN-test (afhankelijk van taalniveau); dit is meestal 1 dag elektro (E) en 1 dag installatie (W) 
t.b.v. de beeldvorming voor kandidaat en ook de praktijkopleider IWZH, maar kan ook 2 dagen in 
E en 2 dagen in W zijn. 

 

Week 25; 18 – 22 juni 2018 
  
 

6. Na de assessmentdagen: a.d.h.v. rapportages assessments bepalen of iemand door 
kan/wil met Voortraject. N.a.v. uitslagen van de assessments en beoordelingen praktijkopleiders 
IWZH wordt definitief bepaald welke kandidaten het Voortraject in kunnen gaan.  
 
N.B.1. Ook wordt dan niveau Nederlandse taal bekeken/beoordeeld i.v.m. noodzaak tot 
inzetten/inplannen van extra taallessen en VCA-lessen gedurende het Voortraject  

 
N.B. 2. Voor de zekerheid dubbel-check t.a.v. mogelijke deelname / belastbaarheid kandidaat; 
via de vaste contactpersonen vanuit WSP’s/gemeenten checken of kandidaat-deelnemers echt in 
staat zijn zich volledig in te zetten voor het Voortraject (aantal weken, aantal dagen per week, 
reizen, op tijd zijn, combineren met gezin, combineren met afronding inburgering etc..)  

 
 

7. Na de assessmentdagen is er zomervakantie: z.s.m. na zomervakantie Start Voortraject 
 

september/oktober 2018 
 
Informatie m.b.t. groepsgrootte: er kunnen minimaal 6 / maximaal 9 kandidaten W en minimaal 
6 / maximaal 9 kandidaten E deelnemen aan het opleidingstraject. 
 
Duur Voortraject: 6 tot 8 weken; (doorgaans) belasting van 3 en een halve dag per week 

• Waarvan 13 tot 16 dagen – 2 dagen per week: basis elektrotechniek of basis 
installatietechniek bij IWZH, d.i. inclusief training VCA (incl. examen en zo nodig 1x her-
examen) (aantal dagen afhankelijk van de groepssamenstelling o.a. m.b.t. aantal benodigde 
dagen voor VCA-training; wellicht met VCA al start maken eind zomervakantie)  

• Waarvan 6 dagen (max. 1 dag per week): training Effectief aan het Werk door Bekensteyn 
(communicatie, houding & gedrag, persoonlijke vaardigheden) 

• i.g.v. deelname groep Statushouders: aangevuld met een dagdeel per week Nederlands ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van de (vak!)taal op de werkvloer en ter ondersteuning 
van de VCA-training (financiering vanuit publieke gelden (!) ).  

 
Uitplaatsingen: november / december 2018 


