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Samenwerken

Vrienden van E&I is een vereniging
Leden zijn bedrijven en scholen binnen de 

installatiebranche (VMBO, MBO en HBO)
Doel VvE&I:
Optimale afstemming bedrijfsleven en 

beroepsopleiding
Kwaliteit van het onderwijs bevorderen 
Werven jongeren voor de branche



Bedrijven VvE&I



Scholen VvE&I



• Opgericht in 1930
• Familiebedrijf
• Gevestigd in 's-Heerenhoek
• Aantal werknemers: ± 200 FTE
• 2001 - Start Leerbedrijf
• 2010 - Het Beste Leerbedrijf van Nederland
• 2015 - Het Beste Familiebedrijf van Zeeland
• 2016 - TopCoach van Nederland
• 2018 - Directieoverdracht 3e generatie Paree

Paree  BV 
expert in techniek



Het bedrijfspand



Industriële automatisering I-A

• Engineering en advies

• Procesautomatisering

• Paneelbouw

• Elektro-, meet- en regelinstallaties



Elektro - Beveiliging E-B

• Licht- en krachtinstallaties

• (Zorg)Domotica

• NEN3140-inspecties

• Energiebesparende oplossingen

• Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

• Camera- en Inbraakbeveiliging



Telecom - IT

• Telefoniesystemen

• Mobiele telefonie 

• Data (Wi-Fi) netwerken

• Zorgsystemen

• IT



• Specialisatie complexe installaties

• Aanbieden totaalpakket

• Duurzame (wederzijdse) relatie met onze klanten

• Investeren in opleiding en ontwikkeling personeel

Strategie / focus



Gemiddelde groei per jaar 7 a 8 medewerkers (2005 – 2015)
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Gemiddelde leeftijd medewerkers 37

Medewerkers

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

15- 24 25-34 35-44 45-54 55-67

Leeftijdopbouw medewerkers



Leerbedrijf



Waarom opleiden?

• Gemotiveerde medewerkers

• Betrokkenheid medewerkers

• Kennis van de bedrijfscultuur

• Toekomst 

• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

• Leuk



Kwaliteit van leerlingen

BBL2 (startkwalificatie)

• Ook leerlingen brengen kennis mee!

• Denk aan communicatie, computer, social media etc.

• Ga uit van wat ze kunnen, niet van wat ze (nog) niet 
kunnen

• Leerlingen kiezen voor werk, geef ze de ruimte

• Selecteer niet streng

Je weet niet wat je mist



Wat verwachten we 
van de leerling

• Op tijd op het werk zijn

• Afspraken nakomen

• Actieve houding tijdens het werk

• Regels respecteren 

• Veilig werken

• Actief op de schooldag

• Huiswerk maken en BBL dag op de zaak volgen 



BBL dag op de zaak



Topdagen WijTechniek



Iedereen heeft talent

• Talent help je zelf mee te ontwikkelen

• Begeleiden
• Neem ze serieus 

• Werkplekbegeleiding door ervaren medewerkers

• Onderhoud contacten met school over de leerling

• Zorg voor regelmatig contact met de ouders

• Motiveren leerlingen
• Vertrouwen geven

• De leerlingen zijn medewerkers en horen erbij

• Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf



Doorgroeien

Patrick projectleider
BBL traject
vanaf 2006 

Dennis allround 
monteur
BBL traject
vanaf 2014 Ditmar 

projectleider
BOL traject vanaf 
2011 



Samenwerking met onderwijs

 Vrienden van Elektro & Installatie Zeeland
• Partners in opleiden (VMBO’s, ROC’s en HBO) 
• Gezamenlijke projecten ROC en bedrijven
• Docentstages
• Beroepenoriëntatie (VMBO en Basisonderwijs)
• Techniek lessen basisscholen
• Keuzedelen (MBO) en keuzevakken (VMBO)

 Techniek Nederland (examenservice MEI, KD’s BCP’s, etc.)

 Klankbordgroep Elektrotechniek Scalda

 Beroepenveldcommissie HZ

 Bedrijfsbezoeken

 Stages

 Leerwerktrajecten



Leerlingen bereiken / werven

Aanwezig zijn op school

Open dagen, informatieavonden

(Gast)lessen, participeren in het onderwijs

 Meewerken aan beroepenoriëntatie

Presenteren beroepen op VMBO’s

Beroepenoriëntatie Techniek Zeeland

Techniek Experience



Ambitie VvE&I

Voldoende capaciteit realiseren om aan de 
steeds groeiende vraag binnen de branche 
te kunnen voldoen

Hybride onderwijs promoten en versterken 
met beschikbare kennis van de 
aangesloten bedrijven



Voldoende capaciteit realiseren

We hebben met elkaar veel werk te doen
Werknemers van elkaar overnemen
Werkt niet, geen extra capaciteit in de regio, kost veel 

energie.

Zijinstroom
Kan bijdragen aan capaciteit verbetering. 

Ook bij andere branches is krapte dus moeilijk te 
realiseren.

Opleiden
Meer instroom in de opleiding is capaciteit verhogend.



Hybride onderwijs promoten

Bedrijfsleven meer betrekken in het 
beroepsonderwijs
Keuzevakken 

Keuzedelen

Hybride docent

Gastlessen

Projectonderwijs



Opleiden is duur

Niet opleiden veel duurder


