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De Regionale Commissie Installa-
tietechniek (RCI) behartigt de be-
langen van werkgevers en werk-
nemers uit de installatiebranche.
Het gaat daarbij vooral om de
arbeidsmarkt en het onderwijs
in de regio.
De RCI is ingesteld door de
stichting OLC, het opleidings- en
ontwikkelingsfonds voor het
loodgieters-, fitters- en centrale
verwarmingsbedrijf.
De leden zijn vertegenwoordi-
gers van Uneto-VNI, FNV, CNV, De
Unie en bedrijven die zijn aan-
gesloten bij het OLC. 
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In de Regionale Commissie
Installatietechniek Gelderland
zijn vanaf begin dit jaar ook
elektrotechnische bedrijven
vertegenwoordigd. Het gaat
om Alewijnse Groep, Huis-
man Elektrotechniek BV en
Kelderman Van de Berg In-
stallateurs. Door de uitbrei-
ding kan de RCI vakoverstij-
gend werken. De RCI richt
zich daarbij op werkgevers
en vooral ook op scholen en

opleidingsbedrijven. "Wij zijn 
niet de eerste RCI met elek-
tro, maar we zijn er wel dui-
delijker mee naar buiten ge-
treden", stelt RCI-voorzitter
Arno Broere.
De uitbreiding van de RCI
sluit aan op landelijke ontwik-
kelingen. De werkgeversor-
ganisaties uit de elektro- en
de installatiebranche waren al
gefuseerd tot Uneto-VNI. En
een fusie van de scholings-

fondsen van beide branches,
OFE en OLC, is in de maak.
"De financiële ondersteuning
voor haar taken krijgt de RCI
van het OLC. Wil de regiona-
le samenwerking slagen, dan
zal ook het OFE-fonds gel-
den moeten verstrekken",
vindt Broere.

Lees verder op pagina 4:
Meer samenwerking en
samenhang

Op de vmbo-afdeling Installa-
tietechniek van het Canisius
College in Nijmegen wordt
dezer weken extra hard ge-
werkt. Een lokaal wordt deels
omgebouwd tot bedrijfssimu-
latielokaal. Derde- en vierde-
jaars leerlingen voeren hier
straks opdrachten uit als wa-
ren ze zelfstandige installa-
teurs. Op 23 april is de offi-
ciële opening. "Maar half
maart zijn onze open dagen.
Ik hoop dat we dan een heel
eind klaar zijn", zegt coördi-
nator en docent C. Laros. 
De inrichting van het lokaal is
een proefproject. Een hoog
bordes van ruim twintig vier-
kante meter zal alle natte
ruimten van een woonhuis
bevatten, dus badkamer, keu-
ken en toilet. Dit bordes is als
voorbeeld bedoeld; de leerlin-
gen voeren er alleen kleine
handelingen uit, zoals het af-
tappen van water. De feitelij-
ke bedrijfssimulatie betreft de
aanleg van een wc-combina-
tie met fontein in een "woon-
huis", met werkzaamheden
onder en boven de vloer. "De
leerlingen zijn verantwoorde-

lijk van offerte tot en met uit-
voering, inclusief het ont-
werp van de leidingen en de
berekeningen, kortom het
prijskaartje. Ze leggen de af-
voer aan, leidingen voor koud
water en rioleringen. En alles
wordt op waterleiding en riool
aangesloten. Het werkt echt."
Na uitvoering van elke op-
dracht worden alle materialen
weer verwijderd, zodat een
volgende groep installateurs

aan de slag kan.
Ook in het Brabantse Ooster-
hout heeft een dergelijke
proef plaats. Subsidies ko-
men uit het zogenoemde Im-
pulsproject, dat aantrekkelij-
ker onderwijs en een betere
aansluiting op de arbeids-
markt wil stimuleren. Aanvul-
lende subsidiegevers en
sponsors zijn leveranciers,
regionale bedrijven en het
ROI. 

Bedrijfssimulatie op Canisius College

Vmbo-4-leerlingen bij het huis in aanbouw in het Canisius College. Binnen twee
maanden moet het huis gereed zijn om er de echte installatiepraktijk te simuleren.
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Kort nieuws

Opleiders ook op
beurs Rosmalen
Op 25, 26 en 27 maart 2003
wordt in het Autotron in het
Noord-Brabantse Rosmalen
voor het eerst een Installatie
& Sanitair Vakbeurs gehou-
den. De beurs is vooral be-
doeld voor werkgevers en
werknemers uit Zuid- en Mid-
den-Nederland. Zij kunnen er
de technische ontwikkelingen
volgen op installatiegebied
maar ook kennisnemen van
allerhande opleidingsmoge-
lijkheden binnen de branche.
Speciaal voor het laatste krijgt
de beurs in Rosmalen een
Opleidingsplein. Diverse insti-
tuten met opleidingen binnen
de installatietechniek zullen
zich op dit plein presenteren.
Sterk vertegenwoordigd zijn
onder meer ROC's en ROI's
uit Gelderland en Zuid-Neder-
land, maar ook OLC, Intechni-
um, Gastec, de Hogeschool
's-Hertogenbosch en Tutorial
zijn aanwezig.
De organisatoren van de
beurs in Rosmalen verzorgen
al jaren een gelijknamige
beurs in het Overijsselse Har-
denberg. Op deze beurs, van
16 tot en met 18 september,
richt de RCI Overijssel dit jaar
voor de vijfde keer een Oplei-
dingsplein in. Een lustrum. 
De vakbeurzen vormen een
mooie gelegenheid om colle-
ga's en relaties te ontmoeten.
De informele sfeer wordt on-
derstreept door de nodige
hapjes en drankjes die op de
beursvloer verkrijgbaar zijn.

De vakbeurzen in 2003:

25-27 maart: Rosmalen
25-29 maart: ISH Frankfort
16-17 april: Groningen
2-4 juni: Leiden
16-18 sept.: Hardenberg
9-11 december: Leiden

"Op landelijk niveau praten
werkgevers en werknemers al
jaren over de scholingsverlof-
regeling in de CAO. De werk-
gevers willen een eenvoudi-
ger subsidiesysteem met min-
der regels. Op hun beurt zien
de werknemersorganisaties
het liefst een systeem met
persoonsgebonden scholings-
budgetten. Ze kwamen daar
niet uit, terwijl beide partijen
scholing van medewerkers
tóch belangrijk vinden. Uitein-
delijk hebben ze samen be-
sloten te experimenteren met
scholingsbonnen, om te be-
ginnen in Gelderland. In het
experiment zijn de bestaande
CAO-regels over scholing tij-
delijk losgelaten", zo verklaart
Joke Steenbruggen de ach-
tergrond van het Vrijhaven-
project Gelderland.
Als adviseur van het Arnhem-
se adviesbureau Batouwe is
Joke Steenbruggen twee jaar
geleden door het ROI Achter-
hoek Rivierenland benaderd
om samen het Vrijhavenpro-
ject uit te voeren. Inmiddels is
het project afgesloten. 

'Zonder hulp
verzandt Vrijhaven'

Joke: "Wij hebben samen
vastgesteld dat het een wé-
reldproject was, zoals een
werkgever het uitdrukte. De
meeste bedrijven zijn er en-
thousiast en serieus mee aan
de slag gegaan. Uiteindelijk
hebben we op 1150 mede-
werkers een scholingsgraad
van bijna 75 procent bereikt."
Cruciaal in het project was
het overleg tussen werkgever

of leidinggevende en de
medewerkers. Dat overleg
over de persoonlijke ontwik-
keling van mensen vroeg ze-
ker bij de kleinere bedrijven
om een cultuuromslag die al-
leen met intensieve begelei-
ding te bereiken was. "Nu het
project is afgerond, blijkt dat
vooral de grotere bedrijven
doorgaan met persoonlijke
ontwikkelingsgesprekken en
persoonlijke ontwikkelings-
plannen. De kleinere bedrij-
ven zouden dat ook wel wil-
len, maar beschikken niet
over interne professionele on-
dersteuning. Zonder die on-
dersteuning verzandt de Vrij-
havengedachte veel sneller.
Daar zou structureel wat op
gevonden moeten worden."

'Angst op te leiden
voor concurrent'

Het doel van het project was
medewerkers wend- en weer-
baarder te maken op de ar-
beidsmarkt. Een Engelse
term daarvoor is employabili-
ty, waarbij het gaat om inzet-
baarheid nu én in de toe-
komst. 
Aanvankelijk bestond er bij
werkgevers weerstand tegen
deze brede gedachte, aldus
Joke Steenbruggen. "Bedrij-
ven waren nogal eens bang
dat ze hun personeel zouden
opleiden voor de concurrent.
Maar gaandeweg merkten ze
dat ze als werkgever veel
aantrekkelijker werden juist
doordat ze investeerden in
menselijk kapitaal. Dat is
tegelijkertijd de grote winst
van het Vrijhavenproject: het

besef bij werkgevers groeit
dat ze personeel door scho-
ling en ontwikkeling kunnen
boeien en binden."
Uit onderzoek blijkt dat ook
veel medewerkers het experi-
ment waardeerden. "Er was
meer aandacht voor ze. Ze
voelden zich serieus geno-
men omdat ze verantwoorde-
lijkheid kregen en mee moch-
ten praten over de besteding
van die bon."

'Employability is
kwestie van doen'

Hoe in de toekomst afspraken
over scholing worden vast-
gelegd in de CAO, is nu nog
ongewis. In navolging van
Gelderland hebben de sociale
partners, verenigd in het
scholingsfonds OLC, besloten
ook experimenten te initiëren
in alle andere ROI-gebieden.
Die experimenten verschillen
allemaal een beetje van el-
kaar, maar overal wordt ge-
werkt met (symbolische)
scholingsbonnen voor werk-
nemers die ze in overleg met
"de baas" mogen inzetten
voor hun ontwikkeling.
Joke Steenbruggen van Ba-
touwe: "Het voornaamste is
dat de deelnemende bedrij-
ven met employability con-
creet aan de slag gaan. Te
veel erover praten leidt tot 
niets. Employability is vooral
een kwestie van doen. In die
zin is het belangrijk dat de
cultuuromslag wordt voort-
gezet en dat er een olievlek-
werking komt in de branche."

In "het project met die boot", zoals het Vrijhavenproject Gelderland ook
wel werd genoemd, volgden ruim 800 van de 1150 deelnemende mede-
werkers een cursus, uiteenlopend van cv-ketels en autogeen lassen tot
projectmanagement en fitness.

In totaal 28 installatiebedrijven na-
men de afgelopen twee jaar deel aan
het Vrijhavenproject Gelderland.
Medewerkers van deze bedrijven kre-
gen in 2001 van het branchescho-
lingsfonds OLC symbolisch een
scholingsbon van 1500 gulden, te be-
steden in 2001 en/of 2002. Van dat
geld konden ze vakgerichte scholing
volgen, maar ook persoonlijke scho-
ling, zoals een computercursus of
motorrijlessen. Centraal stond het
overleg hierover tussen medewerker
en leidinggevende. 
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OLC Online: via
internet subsidies
Via het internet scholingsver-
lofsubsidies en uitkeringen
voor beroepsopleidingen
regelen. Dat kan vanaf nu
met OLC Online, een interac-
tieve website van het bran-
chescholingsfonds OLC. Via
www.olconline.nl krijgen werk-
gevers in de installatiebran-
che straks 24 uur per dag toe-
gang tot de OLC-subsidiead-
ministratie. Op elk gewenst
tijdstip kunnen ze, nadat ze
met OLC een gebruiksover-
eenkomst hebben getekend,
subsidies aanvragen, hun
subsidie-administratie bekij-
ken en gegevens corrigeren.
Snel en efficiënt, aldus OLC.
Volgens het scholingsfonds is
het gelukt het programma zo
gebruiksvriendelijk mogelijk te
maken. "Al zal het best even
wennen zijn", zegt Peter
Luykx van de OLC-subsidie-
administratie. "Een nieuw pro-
gramma kost altijd wat tijd om
ermee overweg te kunnen.
Maar ik raad de gebruikers
aan eens rustig door het pro-
gramma te surfen. Ze onder-
vinden dan vanzelf de moge-
lijkheden." 
Volgende week brengt OLC
een nieuwsspecial uit die ge-
heel is gewijd aan OLC Onli-
ne, inclusief een demonstra-
tie-cd-rom. Hun gebruikers-
naam en wachtwoord hebben
de werkgevers onlangs ont-
vangen.
OLC Online is vanaf elke mo-
derne computer met internet-
aansluiting te gebruiken. Maar
bedrijven kunnen ook op de
ouderwetse manier hun scho-
lingssubsidies regelen. "Inter-
net is handig, maar daarmee
verdwijnen de traditionele
post en telefoon niet als com-
municatiemiddel", aldus OLC.

Communicatie als gereed-
schap. Dat was een van de
thema's tijdens de jaarlijkse
RCI-bijeenkomst voor docen-
ten, praktijkopleiders en werk-
gevers, eind oktober in het
Nijmeegse ontspannings- en
kuurcentrum Sanadome. Hoe
ontstaan in een organisatie
misverstanden en conflicten
en hoe zijn ze door betere
communicatie te voorkomen? 
Het onderwerp, met een inlei-
ding en rollenspellen van
Boutens Training & Advies,
viel bij het publiek in goede
aarde. Actief werden praktijk-
situaties ingebracht wat tot
levendige discussies met de
trainers leidde. 
Een primeurtje was er ook.
OLC Online werd gepresen-
teerd, een nieuwe website
van het branchescholings-
fonds (zie elders op deze
pagina). 
Maar de RCI had in het Sa-

nadome meer in petto, zoals
een kijkje achter de techni-
sche schermen van de ba-
den, de sauna's, de waterbe-
handeling, ventilatie en
stoom. Ook aan de culinaire
geneugten was gedacht. Het
afsluitende buffet bood alle
ruimte om informeel nog wat

na te communiceren.
Inmiddels staat het vast dat
de volgende ontmoeting tus-
sen onderwijs en bedrijf-
sleven in het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem
is. De uitnodigingen daarvoor
verstuurt de RCI na de zo-
mervakantie.

Communiceren met onderwijs in Sanadome

De zogenoemde Doedagen
Techniek voor vmbo-scholie-
ren lijken kleiner en compac-
ter van opzet te worden. De
tendens is om niet langer vol-
ledige klassen uit te nodigen,
maar alleen leerlingen die ge-
interesseerd zijn in techniek
of een technisch beroep. Zo
kan de leerlingen meer diep-
gang worden aangeboden.
Tijdens de jaarlijkse doeda-
gen maken de scholieren in
een roulatiesysteem kennis
met tal van technische vaar-
digheden. In groepjes mogen
ze zelf tegels zetten, elektrici-
teit aansluiten, behangen of
metselen. Ook opleidingen in
de installatietechniek zijn tij-
dens de doedagen present.
Begeleid door wat oudere
ROI- of ROC-leerlingen kun-
nen de vmbo'ers bij de instal-
latiewerkbanken bijvoorbeeld
buizen zagen, solderen en
buigen.
In Nijmegen werd dit jaar voor
het eerst met kleinere groe-
pen geëxperimenteerd. Aan
de proef namen twee scholen
deel, het Canisius en het
Maaswaal College. Het is de

bedoeling volgend jaar ook
tweedejaars vmbo'ers van an-
dere scholen uit te nodigen
die techniek als eerste of
tweede keuzevak hebben.  
De Doetinchemse Doedagen,
begin februari, waren even-
eens voor de eerste keer al-
leen bedoeld voor in techniek
geïnteresseerde jongeren.
"Het heeft geen zin een meis-
je uit te nodigen dat al zeker
weet dat ze kapster wordt.
Die is niet gemotiveerd. Als je
alleen leerlingen laat komen
die kiezen voor techniek, krijg
je bovendien minder groepen.
De jongeren kunnen dan lan-
ger aan een bepaalde activi-
teit deelnemen", aldus een

begeleider.
Naar de ReVaBo Doedagen
in Oosterbeek kwamen in ja-
nuari wel volledige school-
klassen, in totaal zo'n 1500
vmbo-leerlingen. Aan elke ac-
tiviteit konden ze tien tot
twaalf minuten besteden. Of
ook hier de formule gaat ver-
anderen, is nog de vraag. 
"Je kunt het op verschillende
manieren benaderen", stelt
een van de organisatoren.
“Het gaat erom dat mensen
positief over techniek gaan
denken, erover praten op ver-
jaardagen, ook als ze zelf niet
direct de techniek in willen.
Maar er moet nog een evalu-
atievergadering komen."

Doedagen Techniek voor minder groepen
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Directeur Elly Verburg van het branchescholingsfonds OLC had in het Sanadome
voor alle sprekers een bloemetje paraat, zo ook voor RCI-voorzitter Arno Broere.

Vmbo-leerlingen
tijdens de

ReVaBo Doeda-
gen. Begeleid

door ROI-leerlin-
gen maken ze

kennis met
verbindingstech-

nieken.  

Foto: ReVaBo
Oosterbeek.

Het nieuwtje van OLC: www.online.nl



Het Regionaal Opleidingsbe-
drijf Installatietechniek (ROI)
Achterhoek Rivierenland in
Doetinchem kent sinds kort
een Servicepunt voor perso-
neel en organisatie (P&O).
Werkgevers en personeels-
functionarissen uit de bran-
che kunnen hier terecht voor
advies en service op diverse
P&O-terreinen. 
"De service en het laagdrem-
pelige karakter van het ROI
vormen echt een meerwaar-
de voor installatiebedrijven.
Ze zoeken een partner die ze
kunnen vertrouwen, en dat is
het ROI", stelt contactper-
soon Hugo ter Haar.
"Het idee is ontstaan omdat
we bij bedrijfsbezoeken veel
vragen kregen. Vragen over
opleidingen, maar ook over
bijvoorbeeld de Wet verbete-
ring poortwachter, functione-
ringsgesprekken of simpele
dingen als werving en selec-
tie. Veel bedrijven weten niet
waar ze met die vragen te-
recht kunnen."
Voor het bestuur van het
Doetinchemse opleidingsbe-
drijf was dit signaal aanlei-
ding te besluiten tot een proef
met een Servicepunt P&O.
"Het is de bedoeling dat we

beginnen met waar we goed
in zijn, dat wil zeggen: vragen
over scholing, opleidingsplan-
nen en loopbaanontwikkeling.
De eerste insteek is ook om
met RIE aan de slag te gaan,
de verplichte risico-inventari-
satie en -evaluatie, en met de
omslag van waarborginstalla-
teur naar KOMO-certificering.
Later kunnen we dat uitbrei-
den naar andere vragen op
het terrein van personeel en
organisatie."
Volgens Ter Haar kan het
Servicepunt ook vragen com-
bineren. "Als tien bedrijven
een risico-inventarisatie en 
-evaluatie moeten doen, kun-

nen ze dat gezamenlijk via
het ROI regelen. En als we
tien opleidingen gezamenlijk
kunnen inkopen, is dat ook
nog eens goedkoper voor de
bedrijven." 
Het is de bedoeling op korte
termijn actief te beginnen met
het werven van bedrijven
voor het Servicepunt. Een
brochure is in de maak.
"Links of rechts hebben we al
wat vragen gekregen die nu
door het Servicepunt worden
opgepakt, bijvoorbeeld over
WAO'ers. We zijn ook al aan
de slag gegaan met WW'ers.
Het past allemaal binnen on-
ze opzet."
Omdat het om een proef
gaat, hoeven bedrijven niet te
betalen voor de eerste vier
uren dat ze het Servicepunt
inschakelen. Daarna gaat de
teller lopen. "Maar in verhou-
ding tot de markt gaat het om
een laag tarief. In de pilot
moeten we bezien of dat ta-
rief kostendekkend of te laag
is."
Volgens Ter Haar wordt de
proef door de andere ROI's in
den lande nauwlettend ge-
volgd. Bij succes acht hij het
denkbaar dat meer ROI's een
servicepunt P&O inrichten. 
Het servicepunt staat open
voor alle installatiebedrijven
in het ROI-gebied, ook voor
bedrijven die niet bij het op-
leidingsbedrijf zijn aangeslo-
ten.
De sociale partners, verenigd
in het scholingsfonds OLC,
staan achter het initiatief.

RCI-nieuws Gelderland
maart 2003
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Laagdrempelig Servicepunt P&O bij ROI 

Hugo ter Haar van het Servicepunt P&O
"Beginnen waar we goed in zijn"

Vervolg van pagina 1

"Installatietechniek bestaat
niet meer uit één vakge-
bied, maar uit diverse vak-
gebieden die moeten redu-
ceren tot één proces. Dat
leidt tot verbreding en
samensmelting van vakge-
bieden. Die samenwerking
en samenhang willen wij
als RCI duidelijker maken.
Wij willen vakoverstijgend
gaan werken", aldus RCI-
voorzitter Arno Broere.
Zowel de elektro- als de in-
stallatiebranche heeft haar
eigen praktijkopleidingsbe-
drijven. Op installatiegebied
is dat het Regionaal Oplei-
dingsbedrijf Installatietech-
niek (ROI). De elektrobran-
che kent op dit terrein Elek-
trowerk en de RBOC's, de

Regionale Branche Oplei-
dings Centra. Volgens
Broere is de RCI voorstan-
der van nauwere banden
tussen deze opleidingsbe-
drijven, en eventueel fusie.
De RCI richt zich verder
nadrukkelijk op de techni-
sche scholen in de regio,
de vmbo's en ROC's. "Ook
hier is ons voornaamste
doel te bevorderen dat
technisch-breed de toekomst
krijgt en dat de scholen on-
derling, maar ook de tech-
nische vakrichtingen binnen
de scholen zelf, meer en
beter gaan samenwerken."
Broere: "De RCI heeft al-
leen een stukje beleid en
visie uit te dragen en in het
veld te promoten. Verder
kunnen wij gelden aanvra-
gen en aandragen."

Meer samenwerking en samenhang

De Regionale Commissie In-
stallatietechniek (RCI)
Gelderland en omstreken
werkt samen met:

RCI-agenda 2003
Vergaderingen RCI Gelder-
land met ROC's en andere
gasten: 
3 april, 12 juni, 4 december

Vergadering RCI Gelderland:
4 september

Themabijeenkomst RCI in
Nederlands Openlucht Muse-
um, Arnhem: najaar 2003

Landelijke RCI-voorzitters-
bijeenkomst: 11 november

Journalist Anton van Grunsven - Batouwe


