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• Voorkomen van uitstroom  

• Bevorderen (zij-)instroom

• Ondersteunen van bedrijven bij het vervullen van 
vacatures/kansberoepen(!) 

• Samenwerking met bedrijven, gemeenten, UWV en opleiders

N.B. Looptijd sectorplan tot juli 2018

Sectorplan voor de Technische Installatiebranche 



Metechnica voert in opdracht van OTIB (Opleidings- 
en ontwikkelingsfonds van de Technische 
Installatiebranche) het Sectorplan uit. Het 
Sectorplan maakt het mogelijk dat er rechtstreekse, 
kosteloze bemiddeling en scholing plaats kan 
vinden met het doel werkgevers en werkzoekenden 
binnen de Technische Installatiebranche aan elkaar 
te koppelen.

Rol van Metechnica bv



Ondersteuning van werkgevers bij het invullen van hun 
vacatures; m.n. voor instroom aankomend monteurs 
installatie-/elektrotechniek

Ondersteuning van werkzoekenden die graag een 
toekomst op willen bouwen in de TI-branche door hen 
gedurende een voortraject sterker te maken en voor te 
bereiden om aan het werk te gaan in de TI.

Samenwerking met gemeenten om hun werkzoekende 
cliënten w.o. statushouders (m.n. met een technische 
achtergrond) in te laten stromen in de TI-branche

Doel voortraject voor de TI: voorbereid aan het werk 



 Informatiebijeenkomst

 Intakegesprekken 

 Oriëntatiedag / 2 assessmentdagen

 Start voortraject: duur 3 tot 4 maanden

• Voortraject bestaat uit: (3 à 4 dagen per week)

 12 praktijkdagen (ca 2 dagen per week) bij IWZH 

 6 trainingsdagen training Effectief aan het Werk door Bekensteyn Training en 
Coaching

 VCA-lessen en examen (hiervoor veel thuis studeren!)

 Zo nodig: extra lessen Nederlands

 Zo mogelijk: meeloopdagen/stage bij bedrijf

Voortraject Technische Installatiebranche regio



Oriëntatiedag



Welke kennis en vaardigheden is aanwezig



Combinatie-opdracht assessment



Samenwerken



Beeldvorming / enthousiasme voor het vak vergroten



Aan het werk in de werkplaatsen van InstallatieWerk



VCA-lessen / training in groep Effectief aan het Werk



Halverwege het project: werkbezoek van Doekle Terpstra e.a.



Laten zien en praten over wat je geleerd hebt



Incl. interviews voor kranten en vakbladen



Uitleg geven is meteen een goede (vaktaal)oefening 



Cijfers/aantallen

 Informatiebijeenkomst voor bijna 60 werkzoekenden

 Intakes met 24 kandidaat-deelnemers

 18 kandidaten door met oriëntatiedag / 2 assessmentdagen

 2 deelnemers individueel traject

 15 deelnemers getart met groepsgewijs voortraject 

Resultaten (tot nu toe)

 10 x baan; waarvan 7 binnen de branche

 4 nog in traject i.s.m. gemeenten; o.a. vanwege VCA (2 deelnrs)

 10 x VCA diploma behaald (3 hadden al VCA)

 1 x vrijwilligerswerk en in traject GGZ

 2 x baan branche voor individuele deelnemers

Cijfers en resultaten



 Nauwe, directe, open samenwerking tussen vaste contact-personen bij 
gemeenten en arbeidsmarktcoach van Metechnica

 Oog en respect voor een ieders belang binnen het project

 Medewerking van ‘aanjager(s)’ die de arbeidsmarktregio kennen

 Mentaliteit van doen, aanpakken en gaan

 Vanuit gemeenten tijd en ruimte voor een degelijk traject (‘klaarstomen’ en snel 
resultaat willen, werkt niet)

 Vanaf begin samenwerking en contact met werkgevers

 Voortdurend communiceren met en terugkoppelen naar deelnemers en 
opleiders/trainers

 Ruimte voor maatwerk op moment van plaatsing bij werkgever

 Hierbij in nauw overleg met deelnemer en werkgever afspraken maken; het blijft 
voor beide partijen een spannende stap!

Succesfactoren



 Bij intake heel goed kijken en open bespreken:  hoe ver is iemand en hoe is de 
persoonlijke situatie van de kandidaat?

 Bij intake duidelijk het perspectief schetsen van werken in de TI

 Instroom mogelijk bij taalniveau vanaf ca A2 / B1; bij voorkeur al bijna klaar met 
inburgering 

 Aandacht leggen op behalen van rijbewijs

 Voortdurend duidelijke communicatie en korte lijnen met de deelnemers: persoonlijk, 
per mail en telefonisch

 Nauwe samenwerking tussen de verschillende opleiders/trainers

 Gebruik maken van groepsproces èn ook maatwerk per individu

 Sterke punten van de deelnemer duidelijk naar voren halen

 Voortdurend aandacht voor reëel toekomstperspectief (en daarbij ook het combineren 
van werk èn privé!)

 Bij uitplaatsing goed kijken naar welke werkgever echt passend is

Wat heeft goed gewerkt



• Kidane met het certificaat van InstallatieWerk, 
Bekensteyn en het VCA-diploma! En nu aan het 
werk als monteur bij Liftco bv in Lisse

Kidane



• Felix is aan de slag als aankomend monteur 
installatietechniek bij Realtechnic bv in 
Benthuizen (volgt inmiddels een BBL-2) 
opleiding)

Felix



Maen

Maen is 4 dagen aan het werk bij Loodgietersbedrijf 
Vesseur bv in Roelofarendsveen en rondt daarnaast 
nog 1 dag per week zijn inburgeringsexamens af(!) 



Meron

Leonard en Meron tijdens hun aanname-
gesprekken als aankomend elektromonteur bij 
Rijndorp Installaties in Zoeterwoude



Mohammed

Mohammed aan het werk met zijn collega’s bij   
    
Van Voskuilen Woudenberg bv, lokatie Alphen 
aan den Rijn



Aandachtspunten: 

• Zelfredzaamheid van kandidaat-deelnemer

• Extra Nederlands gericht op gebruik taal op werkvloer

• Extra dagen en ondersteuning bij leren van VCA

• Nog eerder laten kennismaken met werkgevers 

• Jobhunter vanaf intake betrekken bij de kandidaten en daarna 
volgen en ‘leren kennen’ 

• Voorafgaand aan werving en vlak voor start checken van 
beschikbaarheid (korte en langere termijn)

• Coördinator die alle partijen kent, verbindt, stuurt en scherp 
houdt is onontbeerlijk 

Lessons learned



Het 2e project draait alweer …



• Nov./dec. 2017: werving en selectie

• Informatiebijeenkomst: ca 40 kandidaten

• Oriëntatie/assessment: 20 kandidaten

• Op 23 jan. 2018 gestart met 15 deelnemers

(Syrië (6), Eritrea (7), Soedan (1) en Ethiopië (1)

• Nieuw: Extra Nederlands aanvullend gefinancierd vanuit 
regionaal werkbedrijf 

• Extra dagdelen VCA

• Einde voortraject: eind maart 2018 

• Proefplaatsing of in dienst: vanaf april 2018

Project 2



• Start sept. 2018

• Zij-instroomproject. Financiering niet meer vanuit het 
Sectorplan, maar vanuit O&O-fonds OTIB (in toekomst 
noodzaak tot nog meer publiek/private samenwerking en 
financiering)

• Uitbreiding werkgebied met Midden Holland

Project 3



* Investeer in toeleidende trajecten!

* Betrek alle relevante partijen!

* Heb vertrouwen en geduld!

* Zaaien leidt tot mooie oogst!

* Nazorg 

Tot slot
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