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Isolatiemonteur Industrie (IMI)
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Kennismaken met Isolatietechniek
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Plaatwerk Kort
Lees meer op de achterzijde van het magazine.
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Industrie
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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.

november 2021 – maart 2022

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

Voorwoord

Beste lezer,

We zijn begonnen aan de eindsprint  
van dit jaar en daarbij hoort ook de 
najaarsuitgave van Isolatie Plus!.  
In deze uitgave gaan we uitgebreid in op 
het continu blijven ontwikkelen van jezelf. 
MijnOOI is het platform om je hierbij te helpen. 
Ontdek op mijnooi.nl wat we voor jou kunnen 
betekenen. Laat je alvast inspireren in het 
artikel Blended leren.

Daarnaast hebben we een interview  
met de directeur van één van de grootste 
bedrijven op het gebied van brandwering 
van Nederland. Hans Nijssen van Gerco 
vertelt over zijn bedrijf, en hoe opleiding en 
ontwikkeling zorgen voor aanzien en kwaliteit 
in de branche. Ook richten we de spotlight op 
iemand uit onze branche om zijn ervaring  
te horen. 

Los van dit nog vele onderwerpen  
in deze met zorg samengestelde uitgave.  
Ik wens jullie een mooie herfst toe  
en veel leesplezier met Isolatie Plus!.
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Brandveiligheid is natuurlijk 
overal belangrijk
Gerco is gespecialiseerd in brandwering. Ze verzorgen niet 
alleen brandveilige isolatie, maar ook volledige oplossingen 
voor brandveiligheid. Hans Nijssen, algemeen directeur, 
vertelt over het werk van Gerco, het belang van goede 
kwaliteit en geeft zijn visie op vakmanschap anno 2021.

Het personeel maakt 
mijn bedrijf. Ze zijn veel 
belangrijker dan ik.
“

INTERVIEW

Bij Gerco begonnen we in 
passieve brandwering. 
Dit is het veilig isoleren 

en afdichten van sparingen en 
doorvoeringen, maar ook ramen, 
deuren en kozijnen.  

Dit jaar zijn we overgenomen 
door Unica, een van de grootste 
technische dienstverleners in 
Nederland. Hierdoor kregen 
we actieve brandwering erbij, 
zoals brandmeldinstallaties en 
sprinklers. Nu bieden wij het totale 
plaatje om een pand brandveilig 
te maken.’

Modern bedrijf
‘Veel van ons werk is 
geautomatiseerd. We hebben 
een eigen app ontwikkeld, waar 
al onze monteurs mee werken. 
Ze krijgen op hun telefoon een 
opdracht binnen en gaan daar 
dan zelfstandig naartoe. Via die 
app kunnen ze ook invoeren 
wat er aan de hand is. Hiermee 
kunnen ze zien wat ze precies 
moeten doen. Ook kunnen ze met 
de app factureren. Er komt geen 
papier meer aan te pas. Het is heel 
efficiënt, en zonder papier nog 
brandveiliger.’ 

Diverse opdrachten
‘We komen overal. We werken 
voor woningcorporaties, 
bedrijfspanden, ziekenhuizen, 
zorginstellingen en in studenten-
huizen. Brandveiligheid is  
natuurlijk overal belangrijk.  
We maken panden brandveilig 
die in gebruik zijn, dus waar 
mensen werken of wonen. Eerst 
doen we een inspectie van de 
ruimte; brandveiligheidsonderzoek. 
Daarna maken we een ontwerp 
en voeren het zelf uit. Wij zorgen 
ervoor dat, wanneer de brandweer 
komt, alles tip-top in orde is.’ 
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Kwaliteit
‘Het zou voor de sector goed zijn een 
gezamenlijke kwaliteitsrichtlijn te hebben, 
waar iedereen aan moet voldoen. Omdat die 
richtlijn er nog niet is, hebben we bij Gerco 
onze eigen kwaliteitsrichtlijn ontwikkeld. 
Hiermee tonen we de kwaliteit van ons 
werk en personeel aan, en verzekeren we 
onze klanten dat ons werk aantoonbaar 
brandveilig is. Veel klanten weten weinig 
over de details van ons vak. Door aan de 
kwaliteitsrichtlijn te voldoen, toon je aan dat 
je goed werk levert.’

Toekomst
‘Er zijn zeker uitdagingen voor de toekomst, 
maar ook kansen. We moeten het vak 
interessant houden en nieuwe doelgroepen 
aanspreken. Meer eenheid in de branche 
helpt daarbij. Als we allemaal investeren 
in de kennis en opleiding van onze 
monteurs, wordt de hele branche beter én 
aantrekkelijker. Het is misschien een hele 
investering, maar uiteindelijk levert het  
meer op.’ 

Sinds kort maakt Gerco ook veel panden 
van Defensie brandveilig. ‘Dat is echt 
geweldig werken. Het gaat zo professioneel. 
We gaan met elkaar om de tafel zitten, 
maken van tevoren duidelijke plannen  
en voeren die uit. We zijn overal 
bij betrokken. Van het regelen van 
vergunningen tot het uitvoeren van de 
werkzaamheden. En alles in overleg met  
de militairen, om de overlast te beperken. 
Maar het doel is uiteindelijk samen iets 
goeds neerzetten. Iets waar iedereen 
blij mee is. Waardering krijgen van zo’n 
professionele partij, dat is geweldig.’ 

Vakmanschap
‘Ik vind het van het grootste belang dat 
je als vakman klantgericht bent. Een klant 
weet misschien niets van brandveiligheid, 
maar die weet wel wat goede service 
is. Daarin kunnen we als sector nog wel 
stappen zetten.’ Bij Gerco wordt veel 
geïnvesteerd in het personeel. ‘Onze 
monteurs volgen trainingen en cursussen. 
Feedback van klanten koppelen wij terug. 
Klachten, maar ook zeker complimenten.  
Zo houden we plezier en aanzien in het vak.’

Een kwaliteitsnorm  
voor de branche zou veel 
voordelen opleveren

“

INTERVIEW DE HOBBY VAN

Nick Engelaar

35 jaar

Uitvoerder

IJshockeyt al 25 jaar

‘Voetbal was niet voor mij 
weggelegd’, vertelt Nick lachend. 
‘Ik was 9, toen m’n neef vroeg of 
ik een keertje mee wilde doen 
aan een ijshockeytraining. En dat 
was gelijk raak! Het spel is zo snel, 
zo dynamisch, dat zie je bij geen 
andere sport. En dat schaatsen 
leer je vanzelf wel.’

Topniveau
‘Nu is schaatsen net als lopen 
voor mij!’ Bij zijn club, GIJS 
Groningen, heeft Nick op hoog 
niveau gespeeld. ‘We zijn één keer 
kampioen geworden van de  
eerste divisie, het één-na-hoogste 
niveau van Nederland. Dat was 
wel erg mooi om mee te maken.’

‘Zo hoog speel ik nu niet meer.  
Nu is het gewoon gezellig,  
we trainen op dinsdagavond 
en drinken daarna een biertje.  
En in het weekend spelen we  
een wedstrijd.’

Bucket-list
Zijn droom is om te ijshockeyen 
in Canada. En die komt uit: mei 
volgend jaar doet Nick mee aan 
een toernooi in Niagara Falls.  
We wensen hem veel succes! 
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TRENDS

Blended leren
Hoe houd je leerlingen 

tegenwoordig bij de 

les? Hoe integreer  

je technologie in je  

lesmateriaal? Blended 

leren biedt de oplossing!
Alleen klassikaal leren sluit niet meer 

aan bij de behoefte van deze tijd. 
Er is veel meer mogelijk. Blended 

leren is een combinatie van verschillende 
leermiddelen. Denk aan klassikaal, op de 
werkplek en online. De manier waarop 
het leren wordt aangeboden, is hierdoor 
afwisselend en gevarieerd. 
 
Het ideale recept
Zie een leertraject als een gerecht, 
en blended leren als het recept. Door 
verschillende ingrediënten te combineren, 
kom je tot het beste resultaat. Zo kan je een 
klassikale praktijkdag voorbereiden door 
middel van bijvoorbeeld online video’s en/
of online interactieve opdrachten. Ook om 
deze praktijk te herhalen, is online leren een 
waardevolle toevoeging. Makkelijk om even 
terug te kijken of te oefenen wat jij tijdens 
jouw praktijkdag(en) of op de werkvloer 
hebt geleerd. 

Waarom blended leren
De afwisseling en variatie maakt deze 
manier van leren niet alleen een stuk 
leuker, maar het levert ook nog eens een 
beter leerresultaat op. Door de combinatie 
van onder andere online, werkpraktijk 

en klassikaal leren blijft jouw aandacht 
getrokken en verslapt deze niet. Bovendien 
is het online gedeelte van een cursus 
heel flexibel. Je kan helemaal zelf bepalen 
wanneer je dit doet! 

Ook voor de werkgever heeft deze manier 
van leren voordelen. Door tijdens een cursus 
de klassikale bijeenkomsten te combineren 
met andere ingrediënten, neemt het 
aantal klassikale momenten in een cursus 
regelmatig wat af. Deze worden dan 
ingevuld door bijvoorbeeld het leren  
in de werkpraktijk of (online) opdrachten. 

OOI blendt mee!
Het klinkt ingewikkeld, maar blended 
leren is heel makkelijk. Bij OOI worden 
ook steeds meer cursussen op deze 
gevarieerde manier vormgegeven. Het 
online leerplatform mijnOOI is hier een 
belangrijk onderdeel van. Het biedt een 
online leeromgeving, met allerlei filmpjes, 
opdrachten en productinformatie. 

Als je blended leert, 
leer je aan de hand van 

verschillende leermiddelen

“

Bekijk ons cursusaanbod op mijnOOI 
en blend met ons mee!
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MEMO VAN MARTIN

Instroom nieuwe vakmensen

Eén van de initiatieven is de samen-
werking met Deltalinqs Training & 
Services samen met de gemeente 

Rotterdam. OOI heeft onlangs een training 
gegeven op de RDM Training Plant in 
Rotterdam.Tijdens deze training zijn 
werkzoekenden in contact gebracht met 
verschillende werkgevers. De werkzoekenden 
konden kennismaken met Altrad, Bilfinger, 
Brand en Kaefer. Ook werd gekeken of aan 
werk zoekenden een stageplek of werkplek 
aangeboden kon worden. Dit bleek een groot 
succes. Zowel de werkzoekenden als de 
werkgevers kijken heel enthousiast terug.

Binnenkort start er weer een groep die van 
OOI een 4-daagse basistraining krijgt. 

Martin Witter

Heb je als bedrijf interesse om aan 
dit project mee te doen? Neem dan 
contact op met OOI via info@ooi.nl  
of 0181 – 65 95 55. Uiteraard staan  
wij ook open voor andere initiatieven.

De isolatiebranche staat te 
springen om gemotiveerde 
en enthousiaste, nieuwe  
collega’s. Op dit moment  
is het lastig om nieuwe  
vakmensen te vinden.  
Daarom start OOI 
verschillende initiatieven  
met instaties om instroom 
in de isolatiebranche te 
bevorden. 

Je hebt jarenlange ervaring in het isolatievak 
en wil jouw kennis over het vak graag overbrengen 

aan anderen. Dat kan, als flexdocent!

Als flexdocent geef je naast je vaste baan in de isolatie  
les aan cursisten bij OOI of geef je cursussen op locatie. Zo blijf je zelf aan 

het werk, én deel je je kennis met een nieuwe generatie monteurs.  
Benieuwd hoe het is? Flexdocenten Marc en Nirhad vertellen erover.

ARTIKEL

Marc Vos
Zelfstandig supervisor, projectleider  

& flexdocent

‘In mijn 17-jarige loopbaan 
heb ik veel nieuwe 
collega’s begeleid en 
ingewerkt. Ik merkte dat 
ik het erg leuk vond om 
anderen wat te leren en 
te helpen. Daarom heb ik 
OOI benaderd en kennis 
gemaakt met het vak als 
flexdocent.
 

Nu geef ik mijn kennis en ervaring door aan  
anderen die het vak gaan leren, of zich juist verder 
willen ontwikkelen. Ik geef les aan medewerkers  
van bedrijven en aankomend isolatiemonteurs die 
cursussen volgen bij OOI. 
 
Naast mijn baan als flexdocent, werk ik ook als 
parttime opmeter en heb ik mijn eigen bedrijf. Ik kan 
het prima combineren. Door les te geven breng ik niet 
alleen anderen wat bij, maar groei ik zelf ook door in 
het vak.’ 

Is Flexdocent worden misschien iets voor jou? Neem dan contact op met OOI 0181 - 659 555.

FLEXDOCENT
Lesgeven naast je werk

‘22 jaar geleden 
begon ik fulltime in de 
isolatietechniek. Ik heb 
onder leiding van mijn 
vader en ooms veel 
ervaring opgedaan en wil 
dat graag doorgeven aan 
een nieuwe generatie.
Isolatie is echt mijn passie. 
Ik zag dat het nodig 
was om nieuwe mensen 

beter op te leiden. Toen werd ik door OOI benaderd 
om flexdocent te worden. En die keuze was snel 
gemaakt.

Ik had al wat ervaring met lesgeven, maar OOI heeft 
mij verder geholpen met trainingen en lesmateriaal. 
Het is erg leuk om je ervaring te delen met 
vakgenoten, en hen wat bij te brengen. Daarnaast is 
het makkelijk te combineren met andere projecten. 
Als je het ook leuk vindt om anderen wat te leren,  
kan ik flexdocent zeker aanraden!’ 

Nirhad Hadžić
Professioneel allround isolatie-plaatwerker, opmeter, 

zelfstandig industrieel meubelmaker & flexdocent
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PORTRETPORTRET

Zo’n 21 jaar geleden is Lennert per toeval 
in de isolatietechniek terecht gekomen. 
Zijn toenmalige opleiding bleek niet 

bij hem te passen. Via de oprichter van 
het huidige AX Isolatiewerken kwam hij in 
aanraking met de isolatietechniek. Nu jaren 
later werkt Lennert nog steeds met veel 
plezier in de branche. 

LEREN DOOR TE DOEN
‘Als leerling heb ik het vak geleerd van een 
echte vakman. Ik heb de eerste jaren veel 
ervaring opgedaan met meten, plaatwerk 
en matrassen. Maar ook met maatwerk en 
prefab. Later kreeg ik steeds meer eigen 
projecten. Als allround isolatiemonteur was 
ik betrokken bij verschillende projecten in 
de scheepvaart, industrie en utiliteit. Ik kom 
overal en ontmoet veel mensen. Dat vind ik 
het leukste aan mijn vak.’  

DOORGROEIEN
AX Isolatiewerken is in september 
overgenomen door Technisch Isolatiebedrijf 
Nijmegen. Lennert heeft sindsdien de 
centrale leiding over de werknemers van 
AX Isolatiewerken. ‘Ik ben doorgegroeid 
naar meewerkend projectleider, maar noem 
mezelf liever factotum. Ik ben een echt 
manusje van alles en maak projecten mee 
van het begin tot het eind. Ik maak nu ook 
offertes en planningen en ik sta de jonge 
medewerkers bij in het vak.’  

‘Ik speel volleybal in teamverband en weet 
als geen ander hoe belangrijk het is om als 
team te opereren. Samenwerken vind ik ook 
belangrijk op de werkvloer. We moeten het 
met elkaar doen. Dat ik dat proces nu mag 
vormgeven, voelt erg goed.’ 

LENNERT
VAN DER WULP

Meewerkend projectleider
bij AX Isolatiewerken

Ik ben 
een echte 
factotum!

“
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Alsjeblieft, een poster  
voor in de kantine!

In deze uitgave van Isolatie Plus! vind je een poster 
over mijnOOI. Hang deze poster op in de kantine  
van jouw bedrijf. Zo is het voor iedereen duidelijk 
waar je terecht kunt voor het verder ontwikkelen  
van je vakmanschap. Bereik mijnOOI eenvoudig  
door de QR-code te scannen. 
  
Een gepersonaliseerde poster ontvangen? 
Wil je een gepersonaliseerde poster ontvangen,  
in de kleuren van jouw bedrijf en voorzien van jouw 
logo? Stuur dan een mailtje naar helpdesk@ooi.nl 
en wij gaan voor jou aan de slag. 

BERICHTEN

Berichten uit de branche

Nieuw voor vakmensen in de 
techniek: ArboTechniek Veiligheidsapp

Werk jij in de isolatiebranche en wil je altijd kunnen 
beschikken over de laatste informatie over veilig en 
gezond werken? Of ben je leidinggevende en wil je 
dat jouw medewerkers zich altijd en overal kunnen 
inlezen over veilig werken? Dan is er nu de nieuwe 
gratis ArboTechniek VeiligheidsApp!

Gebruiksvriendelijke app
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan  
een gebruiksvriendelijke app die vakmensen  
in de techniek helpt veilig en gezond te werken.  
Over allerlei thema’s vind je stappenplannen voorzien 
van handige afbeeldingen. Zo kun jij altijd, ook op het 
laatste moment, checken hoe het ook alweer zit.

Gratis download
De app – die voortdurend wordt bijgewerkt op basis 
van ontwikkelingen in de branche en feedback van 
eindgebruikers – is geheel gratis te gebruiken.

Ga op je telefoon naar
www.arbotechniekveiligheidsapp.nl.  
Er verschijnt automatisch een pop-up die je vertelt 
hoe je de app op je telefoon installeert. 

Vragen? Kijk op www.arbotechniek.nl  
of neem contact op via info@arbotechniek.nl.

Praktijkbegeleider

Een cursus of opleiding volgen heeft het meeste 
resultaat als je het direct in de praktijk kan toepassen. 
Als vakman of -vrouw kun je je verder ontwikkelen 
tot praktijkbegeleider. Als praktijkbegeleider geef 
je kennis door en enthousiasmeer je nieuwe 
medewerkers. Volg de cursus Praktijkbegeleider  
bij OOI, op 24, 25 en 26 november. Nu voor een 
speciale introductieprijs. 

Aanmelden
Meld je aan voor de cursus Praktijkbegeleider 
via mijnooi.nl.

Kom naar het online evenement over Werkplekleren live 
vanuit het stadion van ADO Den Haag.

Hoe zat het ook alweer?
Berekenen van de radius  
bij grote 90°-bochten

Ben je met een klus bezig waar  
veel grote bochten in voorkomen en 
weet je niet meer hoe je de grote 90°- 
bochten moet berekenen of inmeten? 
Bekijk dan het instructiefilmpje. 

Nieuwsbrief 
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? 
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via mijnooi.nl 
en mis geen belangrijke informatie meer.

Meld je aan op werkpleklerenindetechniek.nl
op 25 november 2021 van 9.30 - 12.30 uur

Is Werkplekleren iets voor jouw bedrijf?

van € 1200,-

voor € 850,-
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De functie van Plaatwerker 
is van oudsher een vak 
apart. Om dit vak te kunnen 

uitoefenen, heb je bepaalde 
vaardigheden nodig. Dit leren wij  
je in deze cursus.

De cursus bevat theoretische 
onderdelen voor het maken  
van uitslagen en het lezen  
van een isometrische tekening. 
Het overgrote deel van de cursus 
bestaat uit praktische onderdelen, 
zoals het uitslaan en bewerken 
van standaard plaatwerkstukken. 

Als je deelneemt aan deze cursus, 
is het belangrijk dat je op het 
werk kunt oefenen wat je geleerd 
hebt. De cursus wordt afgesloten 
met een toets. Is je resultaat 
voldoende, dan ontvang je  
een OOI-certificaat.

Een cursus op maat is ook 
mogelijk, afhankelijk van de 
wensen van jouw bedrijf. 

Start op 13 januari 2022
Plaatwerk Kort

CURSUS

Naast theorie
ook veel aandacht
voor de praktijk

“Aanmelden
Ben jij werkzaam in de 
isolatie en je hebt al enige 
ervaring als isolatiemonteur 
en/of plaatwerker?  
Volg dan deze cursus.  
De 14-daagse cursus 
Plaatwerk Kort start op  
13 januari 2022. 
Meld je aan via mijnooi.nl.

https://mijnooi.nl

