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Cursusagenda
juli – december 2021
28 mei

OOI

1 dag

Montagetraining Elektrische Tracing

17 juni

22 juli

2 september

25 november

1 dag
Verwerker Armaflex 1

18 juni 23 juli

14 oktober

1 dag

Kennismaken met Isolatietechniek
Lees meer op de achterzijde van het magazine.

24 en 25 juni

Colofon

19 en 20 augustus

2 dagen
Verwerker Armaflex 2

Mei 2021
Oplage 			
4.400 exemplaren

4 dagen

8, 9, 15 en 16 juli

Basistraining Isolatiemontage Utiliteit/Industrie

start: 16 augustus

21 dagen

Redactionele bijdragen
Bert Hoekstra (OOI), Ilja Baaij (DPI),
Milou Snaterse (zootz), Noor Alofs (zootz),
Pim Janmaat (zootz), Stijn de Geus (OOI)

1 dag

ROCKWOOL TECLIT

28 oktober en 4, 11 en 18 november
Opmeten Industrie kort

start: 15 november

11 dagen

Isolatiemonteur Industrie Allround

Kijk voor meer informatie over onze
opleidingen en cursussen op ooi.nl.

Uitgave			
Stichting OOI, Woerden
Hoofdredactie			
Milou Snaterse (zootz)

Isolatiemonteur Industrie

17 september

Isolatie Plus! is een uitgave van Stichting
OOI. Bestemd voor werknemers en
werkgevers in het isolatiebedrijf.
De uitgave verschijnt tweemaal
per jaar. Isolatie Plus! bevordert het
vakmanschap in het isolatiebedrijf door
opleidingsinformatie, nieuws uit de
branche, reportages en achtergronden
in beeld te brengen voor de
isolatiespecialisten in de praktijk.

4 dagen
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Beste lezer,
Vol trots presenteerden we in december
het vernieuwde magazine Isolatie Plus!.
Daar is het niet bij gebleven: OOI heeft nu
ook een geheel nieuwe website! Hier is veel
actuele informatie te vinden voor starters,
vakmensen en bedrijven. Maak kennis met
onze vakmensen. Ontdek alle mogelijkheden
die OOI biedt voor jouw ontwikkeling.
Ga hierover met OOI in gesprek.
Dit, en nog veel meer, is allemaal te vinden
op de vernieuwde website ooi.nl.

ooi.nl

Speciale aandacht vraag ik voor het artikel
over de praktijkbegeleider op pagina 10.
Het is belangrijk dat nieuwe, jonge vakmensen
het isolatievak leren kennen. Ook moet
nieuw talent goed worden begeleid.
Praktijkbegeleiders zijn hierbij onmisbaar.
Bij OOI bieden we praktijkbegeleiders
advies en ondersteuning in de nieuwe
cursus Praktijkbegeleider. Als jij je hierin wil
ontwikkelen, is deze cursus zeker wat voor jou!
Als nieuwe voorzitter van OOI kijk ik uit naar
de toekomst. Voor nu wens ik jullie heel veel
leesplezier. Schroom vooral niet om contact op
te nemen met OOI via info@ooi.nl. Wij staan
voor jullie klaar!

Illustraties en ontwerp
Laura Elprama (zootz)
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INTERVIEW

“

Klanten bellen
altijd terug voor
een nieuwe
opdracht

Toen en nu:
een kwart eeuw
in de isolatietechniek
Rob van Merode werkt al 25 jaar bij Isolatiebedrijf
Hanenberg in Waalwijk. Als meewerkend voorman werkte
hij aan de nu al iconische Westfield Mall of the Netherlands
in Leidschendam. Hij vertelt ons over dit enorme project
en over zijn vele jaren ervaring in de isolatietechniek.
4
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B

ij de trouwste lezers doet zijn
naam wellicht een belletje
rinkelen. 20 jaar geleden
stond Rob met zijn collega’s
namelijk ook in Isolatie Plus!. Toen
vertelden zij over hun toenmalige
werk bij het Radboud UMC in
Nijmegen. ‘Maar de Mall is zo een
bijzonder project. Ik dacht: ik ga
gewoon brutaal vragen of ik er
nog een keer in mag’, vertelt Rob.
Dubbel zoveel werk
En uiteraard mag dat, want een
bijzonder project is de Mall of the
Netherlands zeker. ‘Het was wel
twee keer zoveel werk als elke

andere klus’, vertelt Rob over
het isoleren van de vele leidingen
van de nieuwe Mall of the
Netherlands. Hij laat het alsnog
makkelijk klinken, wanneer je
je bedenkt dat voor deze klus
kilometers aan isolatiewerk
verricht moest worden.
‘Ik heb voor drie partijen alles
geïsoleerd. Voor de loodgieter,
de klimaatinstallateur en
de sprinklers door het hele
gebouw. Ook hebben we alle
brandwerende doorvoeringen
van het hele pand gedaan. En dat
alles met Victaulic-koppelingen.
Het was een geweldige uitdaging!’

Ervaring
Dat Rob aan deze grote opdracht
mocht meewerken, is achteraf
geen verrassing. Hij is een ervaren
isolatietechnicus, die met veel
passie en plezier te werk gaat.
‘Ik ga elke dag fluitend naar mijn
werk!’. Waar hij het meest trots
op is, is dat zijn klanten altijd
tevreden zijn. ‘Na ieder project dat
is afgerond, bellen ze ons terug
voor een nieuwe opdracht.’
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INTERVIEW

“

Ik ga elke dag
fluitend naar
m’n werk

TIP VAN ROB
‘Het kan voorkomen dat je in tijdnood
komt en dingen wilt gaan afraffelen.
Je zet bijvoorbeeld geen draad of je
draait iets niet goed aan. In mijn ervaring
kost dat je achteraf alleen maar meer tijd.
Dan worden dingen niet goed afgemaakt,
waarna het door de opzichter wordt
afgekeurd, en je het vervolgens weer
opnieuw moet doen. Mijn tip: werk netjes.
Neem desnoods even de tijd om iets
goed te doen. Je kunt beter vandaag een
kwartiertje langer blijven, dan morgen
uren kwijt zijn om alles opnieuw te doen.’

DE HOBBY VAN

Michael Henk
Palandeng
54 jaar
Allround
isolatiemonteur
Gitarist/muzikant
In zijn vrije tijd trekt Michael Henk
erop uit met zijn gitaar. Het liefst
laat hij mensen genieten en
dansen op zijn muziek. Hij oefent
elke week: ‘Met een gospelband
én een feestband. Mijn oude
rockband zie ik ook nog!’

Na zijn mavo is Rob al snel aan het werk
gegaan. ‘School was gewoon niks voor
mij, ik wilde wat gaan doen.’ Bij het
familiebedrijf van zijn schoonvader maakt
hij voor het eerst kennis met het isolatievak.
‘Daar heb ik alles geleerd. En hoe meer
ik het ging doen, hoe leuker het werd.
Toen is het echt mijn passie geworden.
Ik hou van de variatie in het vak. De ene
dag is het een simpel Rockwool-schaaltje
opzetten en de volgende dag is het een
akoestische installatie.’
Toen en nu
Ten opzichte van toen is er wel wat
veranderd. ‘Alles is veel ingewikkelder
geworden, de werkdruk ligt nu veel hoger.’
Ook ziet Rob dat corona wat moeilijkheden
met zich meebrengt. Desondanks is hij
enthousiast over de toekomst. Hij ziet
dat bedrijven duurzamer worden: ‘Veel
bedrijven willen van het gas af. Ze bouwen
installaties met bronnen en warmtepompen.
Ze besparen er een hoop gas mee en halen

6

Isolatie Plus! mei 2021 - nummer 82

toch alles eruit. Ik vind dat zo interessant.’
Zo komt Rob na 25 jaar altijd nog nieuwe
dingen tegen. ‘En daar kan ik nog jaren
mee doorgaan!’

Mijn held
‘Het muzikale talent heb ik van
mijn vader. Ik ben opgegroeid in
Indonesië en daar zag ik hoe mijn
vader zichzelf gitaar leerde spelen.
Door hem ben ik toen ook muziek
gaan maken.’

OPMERKELIJKE KLUS
‘Samen met mijn collega’s werd ik
opgeroepen voor een klus bij een filiaal
van de Rabobank. Het was dringend,
dus we kwamen gelijk. Bleek het om
een betonnen pilaar te gaan die vlak
achter een balie stond, en waar mensen
hun hoofd tegenaan stootten. Vooral
sommige ouderen deden zich lelijk zeer.
We hebben die pilaar toen met Armaflex
geïsoleerd omdat ze dat zo lekker zacht
spul vonden. Niet écht waar isolatie voor
nodig is, maar volgens mij heeft niemand
meer z’n hoofd gestoten!’

Optreden
‘Bij mijn eerste optreden dronk ik
een kopstoot tegen de zenuwen.
Dit was in een kleine zaal met
eigen geschreven liedjes. Een paar
jaar later stond ik op Spijkpop!
Wat bijzonder was dat. Op zo’n
podium kan je zelfs rennen!’
Uitlaatklep
‘Ik vind de balans tussen werk en
vrije tijd heel belangrijk. Naast mijn
vrouw is muziek een tweede liefde
voor mij. Het heeft mij door moeilijke
perioden in mijn leven geholpen.
Muziek maken houdt je jong!’
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ARTIKEL

Nieuwe website, voor
de vakmens van nu!
Misschien is het je al opgevallen:
OOI heeft sinds maart een nieuwe
website! Deze biedt nog meer
mogelijkheden voor alle vakmensen
in de isolatiebranche.

ooi.nl

Persoonlijke ontwikkeling
Allereerst kun je als vakmens op de
nieuwe site terecht voor jouw ontwikkeling.
We bieden een duidelijk overzicht van
alle cursussen die je kunt volgen bij
OOI. Daarnaast kun je een eigen profiel
aanmaken op MijnOOI. Hier heb je inzicht in
jouw ontwikkeling: zo voeg je de certificaten
die je behaalt hier eenvoudig toe. Je geeft
zelf aan of je wilt dat je werkgever jouw
ontwikkeling kan volgen. Ook toets je op
MijnOOI je kennis, bekijk je tips van de
vakman en vind je digitale cursussen die
je nog beter voorbereiden op de praktijk.
De nieuwe site is dus hét platform voor
jouw persoonlijke ontwikkeling.
Geïnteresseerden
Onze nieuwe site is er ook voor iedereen
die meer over het isolatievak wil weten.
Bijvoorbeeld jongeren die zich afvragen
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“

Maak kennis met de
nieuwe website

ooi.nl
of een baan als isolatiemonteur iets
voor hen is. Of mensen die zich altijd
hebben afgevraagd wat het werk als
isolatietechnicus eigenlijk inhoudt.
Jouw mening is belangrijk!
Tot slot is de nieuwe site dé plek waar alle
vakmensen hun kennis kunnen delen. Op dit
gebied is nog veel mogelijk. OOI staat open
voor innovatieve ideeën, zoals een digitale
wall voor foto’s of blogs van getalenteerde
vakmensen. Wil jij meedenken, heb je een
leuk idee voor de rubriek ‘Hoe zat het
ook alweer?’ of mis je nog iets op onze
website? Laat het ons dan weten. Jouw
mening is belangrijk! Stuur jouw idee naar
info@ooi.nl en we nemen graag contact
met je op.

Isolatie Plus! mei 2021 - nummer 82
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MEMO VAN BERT

De praktijkbegeleider
een vak apart

TRENDS

ISSO64 is een
boost voor
de isolatiebranche
De vernieuwde richtlijn ISSO64 tilt het isoleren van
installaties in de utiliteitsbouw naar een hoger niveau.
En is praktisch en werkbaar voor elke installateur.

M

Bert Hoekstra

Steeds vaker krijgen we signalen van
werkgevers dat er behoefte is aan jonge
collega’s. Ons vakgebied is helaas geen
keuzevak op school. Daarom is OOI druk
in gesprek met diverse instanties,
waaronder ROC’s, om het vak van isolatie
monteur meer onder de aandacht te
brengen. Hier zien we dat er onder jongeren
voldoende animo is. En hoe zorg je ervoor
dat deze nieuwe generatie enthousiast
wordt? Een goede begeleiding binnen het
bedrijf is belangrijk om deze werknemers
te enthousiasmeren en te behouden.

D

aarom hebben we een nieuwe cursus
ontwikkeld: de Praktijkbegeleider.
Een praktijkbegeleider is een vakmens
die iemand begeleidt bij de ontwikkeling tot
beroepsbeoefenaar. Dit klinkt ingewikkeld,
maar is voor ieder sociaal en ervaren
vakmens weggelegd. We hebben een
checklist ontwikkeld om te kijken of dit
vak bij jou past.
In de cursus geven we je alle handvatten
om een goede praktijkbegeleider te
worden. Zo leer je bijvoorbeeld met een
communicatietraining om gesprekken met
leerlingen te voeren. En leer je hoe je het
beste ingewikkelde stof aan iemand uitlegt.

Meer weten, of aanmelden voor deze
cursus? Kijk dan op onze nieuwe
website: ooi.nl.

et ISSO64 wordt duidelijk wat
goed isolatiewerk precies
inhoudt. De richtlijn beschrijft hoe
vrijhangende leidingen en kanalen in de
utiliteitsbouw moeten worden geïsoleerd.
Hierdoor begrijpen adviseurs, installateurs
en isoleerders elkaar beter en is het
voor de opdrachtgever duidelijk wat er
wordt geleverd aan kwaliteit. Denk bij
utiliteitsprojecten bijvoorbeeld aan kantoren,
winkels, gemeentehuizen, ziekenhuizen,
congresgebouwen en scholen.
ISSO64 is praktisch en werkbaar en
wordt ondersteund met dieperliggende
technieken. Het maakt het werk van
de isolatiemonteur dus niet alleen beter,
ook makkelijker.
Met een checklist controleren de isoleerder
en de opdrachtgever samen of het
isolatiewerk goed is aangebracht.
Er wordt gekeken naar de afwerking en
de isolatiedikte, of er geen beschadigingen
zijn opgetreden in de isolatie en of het
isolatiemateriaal is aangebracht zoals
de fabrikant dat voorschrijft.

Isolatiewerk is een vak dat serieus
genomen moet worden. Dit begint
bij de acceptatie van ISSO64 in de
markt. Bijvoorbeeld wanneer adviseurs
voorschrijven dat alleen gerenommeerde
isolatiebedrijven, die volgens de nieuwe
norm werken, het werk mogen uitvoeren.
Met ISSO64 krijgt isolatiewerk de aandacht
die het verdient.
Wat betekent ISSO64 voor jou
als isolatiemonteur?
Als je werkzaam bent in de utiliteitssector
dan kan het zijn dat de uitvoering van je
werk anders wordt. OOI kan je uitleg geven
over de inhoud van de richtlijn ISSO64 en
je helpen te gaan werken volgens deze
richtlijn. Neem hiervoor contact met ons op
via info@ooi.nl of bel 0181 - 659 555.

“

Verhogen
én waarborgen
van kwaliteit
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PORTRET

RENÉ

OMLO

Manager werkplaats
PREFAB bij Altrad

“

Alles wat
je tekent,
kunnen
wij maken

O

In onze werkplaats staat een Fiber Laser,
en met een autocut-programma kunnen
we daar elke vorm mee maken die we
willen. Je kunt het zo gek niet bedenken.’

PREFAB
Met zijn team werkt René voor klanten als
Exxon, Nouryon en Gunvor. Hij maakt platen
die de isolatie en tracing van leidingen
beschermen. In allerlei soorten en maten:
‘Alles wat je tekent, kunnen wij maken.

VORIG JAAR
April 2020 is Altrad verhuisd naar de
Waalhaven in Rotterdam. Na de verhuizing
kwam corona. ‘We merkten zeker een dip,
maar dit jaar gaan de zaken weer beter.
Bedrijven moeten onderhoud blijven plegen,
en daar waar onderhoud is, komen wij altijd
kijken.’ Het nieuwe kantoor biedt genoeg
ruimte om veilig en efficiënt te werken.
Daarnaast past het moderne en duurzame
pand goed bij een innovatief bedrijf als
Altrad. ‘We zijn altijd op zoek naar nieuwe
dingen om te blijven ontwikkelen’.

p zijn 17e is René begonnen bij Hertel.
Het toenmalig Nederlandse bedrijf
is na een aantal jaar overgenomen
door het Franse Altrad. Nu hebben
ze internationaal meer dan 40.000
werknemers, en een sterke marktpositie
in de Nederlandse en Belgische olie- en
petrochemische industrie. René is hier
doorgegroeid tot manager werkplaats
PREFAB van alle drie de Nederlandse
werkplaatsen van Altrad Services Benelux.
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BERICHTEN

Berichten uit de branche

Inhoudelijke experts gezocht!

Hoe zat het ook alweer?
Toepassing koude-isolatie
We gaan het deze keer hebben over koude-isolatie.
Ben je benieuwd? Scan dan de QR-code en bekijk
de instructievideo.

Aanmelden

Om onze cursussen helemaal bij de tijd te houden
willen we graag met vakinhoudelijke experts
om de tafel. Jullie, de medewerkers in de sector,
weten natuurlijk het allerbeste welke kennis
en vaardigheden nodig zijn om bijvoorbeeld
als (allround) isolatiemonteur, plaatwerker,
werkvoorbereider of HR-manager aan de slag
te gaan.
Wil je kritisch meedenken over de inhoud van onze
opleidingen? Meld je dan aan voor onze expertgroep.
Vanuit de aanmeldingen maken we een selectie
van mensen met verschillende achtergronden
die ons hierover gaan adviseren. Aanmelden kan
via info@ooi.nl.

Armacell lanceert de AF/ArmaFlex Evo

Het TECLIT-systeem
koude-isolatie door ROCKWOOL
ROCKWOOL TECLIT is speciaal ontwikkeld voor
het isoleren van koudeleidingen van technische
installaties en is geschikt voor drinkwaterleidingen,
koelwaterleidingen en koudeluchtleidingen. Dit
hoogwaardige, onbrandbare isolatiesysteem van
steenwol combineert alle beproefde eigenschappen
van ROCKWOOL-producten.
Het systeem bestaat uit de producten: TECLIT® PS
200 (pijpschaal), TECLIT® LM 200 (lamellendeken),
TECLIT® hanger, TECLIT® Flextape en TECLIT® Alutape.
De voordelen van TECLIT zijn: brandveilig, uiterst
robuuste anticondenslaag, eenvoudig en snel te
verwerken en geschikt voor temperaturen tussen
0°C en 250°C.

Ga voor meer informatie over
TECLIT naar rockwool.nl/teclit.
Scan de QR-code en bekijk
de verwerkingsvideo.
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Gecertificeerd TECLIT-isoleerder worden?
Volg dan de cursus ROCKWOOL TECLIT bij OOI,
op 19 mei of 17 september. Meer weten, of
aanmelden voor deze cursus? Kijk dan op onze
nieuwe website: ooi.nl.

Armacell lanceert een nieuwe AF/ArmaFlex-generatie:
de AF/ArmaFlex Evo. Deze helpt de brandveiligheid
in gebouwen te verhogen. De nieuwe technologie
verbetert de zichtbaarheid in geval van brand
en verlengt de beschikbare tijd om een gebouw
te evacueren.
De eigenschappen van het isolatiemateriaal
zijn geoptimaliseerd met een hoge waterdamp
diffusieweerstand en lage thermische geleiding.
Hoe beter isolatiemateriaal beschermd is tegen
vocht, hoe betrouwbaarder en energiezuiniger het is.
AF/ArmaFlex Evo valt ook onder het Armacell
Garantplan: een partnerprogramma waarin
getrainde ArmaFlex-installateurs door Armacell
worden gecertificieerd om een uitgebreide garantie
van maximaal 10 jaar op AF/ArmaFlex-producten
te kunnen afgeven.

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de laatste
nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Stuur een e-mail naar info@ooi.nl en mis geen
belangrijke informatie meer.
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CURSUS

Vrijdag 18 juni, vrijdag 23 juli
en donderdag 14 oktober
Kennismaken met Isolatietechniek

W

erk jij in de isolatiesector,
maar niet in de
uitwerking, en wil je leren
hoe het er in de praktijk aan toe
gaat? Je werkt bijvoorbeeld als
kantoorpersoneel of inkoper, en
wilt meer weten over verschillende
materiaalsoorten en hoe je
hiermee moet werken. Dat en meer
leer je in de cursus ‘Kennismaken
met Isolatietechniek’.
De cursus duurt één dag en begint
’s ochtends met een theorieles.
Hier leer je over het doel van
isoleren, de principes van de
warmte- en koude leer en over de
kenmerken van de verschillende
isolatiematerialen en beplating.
Ook leer je over de veiligheid, en

Aanmelden
Stuur een mail naar
info@ooi.nl. Komen de
genoemde dagen voor jou
niet uit? Bel 0181 - 659 555
en we kijken samen naar
andere mogelijkheden.

hoe verschillende soorten worden
toegepast in de isolatietechniek.
In de middag ga je deze kennis
toepassen in de praktijk. Hier ga
je met wol aan de gang en leer je
hoe je het beste elastomeer kunt
verlijmen en snijden.
Aan het einde van de dag heb je
kennis over het doel van isolatie
en de functies van isolatie voor
warmte en koude toepassingen.
Je hebt in de praktijk ervaren hoe
je met isolatie- en hulpmaterialen
moet werken. Na afloop ontvang
je een Bewijs van Deelname.
De cursus wordt gegeven bij
OOI in Woerden. Je hebt er geen
vooropleiding voor nodig.

“

Ik weet nu veel
beter waar
mijn collega’s
het over hebben

