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Cursusagenda
juli – oktober 2022
12 en 13 juli

17 en 18 augustus

24 augustus 21 oktober 1 dag
Kennismaken met isolatietechniek

3 augustus 23 september 27 oktober
1 dag
Verwerker Armaflex 1

start 25 augustus

11 dagen

Isolatiemonteur Industrie Allround (IMI-A)

start 31 augustus

21 dagen

28 september, 5, 13 en 19 oktober

Uitgave			
Stichting OOI, Woerden

4 dagen

Opmeten Industrie Kort

1 dag

17, 18, 24 en 25 oktober

We hebben een bijzonder roerige tijd achter
de rug, die we gelukkig hebben kunnen
afsluiten met een nieuwe cao. Een cao die
alle betrokken partijen weer de vaste grond
onder de voeten geeft om onze sector verder
uit te bouwen.
In de nieuwe cao is er veel aandacht voor
de gezondheid van de medewerkers in onze
sector. Een onderwerp waar OOI dit jaar ook
veel aandacht aan besteedt. De inzetbaarheid
– in het bijzonder de duurzame inzetbare van
onze mensen – heeft onze volledige aandacht.
OOI zal hierin een belangrijke bijdrage leveren.
Met deze positieve veranderingen is onze
sector hopelijk nog aantrekkelijker voor
nieuwe medewerkers. We gaan vol goede
moed aan de slag om van de rest van het jaar
een groot succes te maken.

4 dagen

Basistraining Isolatiemontage
Utiliteit/Industrie

1 dag

Montagetraining Elektrische Tracing
Lees meer op de achterzijde van dit magazine.

Kijk voor meer informatie over onze
opleidingen en cursussen op mijnooi.nl.
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Isolatiemonteur Industrie (IMI)
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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.
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INTERVIEW

“

Er is niets
wat wij niet
aankunnen

De aanpakkers
van Ettekoven
Isolatiebedrijf Ettekoven B.V. is een bedrijf
gespecialiseerd in het isoleren van technische
leidinginstallaties en het aanbrengen van
brandwerende applicaties. Patricia van der Kooij
en Erika Uhljar – beide werkzaam in het bedrijf –
vertellen over hun enthousiasme voor het vak.

L

euk? Het is fantastisch!
‘Ik ben eigenlijk in het vak
gerold door mijn vriend en
schoonvader’, vertelt Patricia.
‘Ze vroegen me of ik een keer mee
wilde gaan met een opdracht.

Inmiddels ben ik drie jaar actief
in het vak als aankomend
isoleerder. Ik zit dus nog in
mijn voorbereidingstraject.
Het werk past erg goed bij me.
Ik vind het fantastisch!’ 

Patricia van der Kooij
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INTERVIEW

DE HOBBY VAN

Ad Doeser
45 jaar

“

Allround
isolatiemedewerker
Vrijwillige
brandweerman

Ik vind het erg leuk
om met verschillende
materialen te werken
Erika Uhljar

Erika: ‘Ik kom uit Hongarije. In 2010
ben ik naar Nederland gekomen
en werkte toen samen met mijn
man in de isolatiebranche. In het
begin via een uitzendbureau en
als zzp’er. Daarna ging ik aan
de slag bij Ettekoven. Ik vind het
erg leuk om met verschillende
materialen te werken op allerlei
locaties. Die vrijheid is echt een
voordeel van het werk!’
‘Ja, je komt op de meest bijzondere
locaties’, vult Patricia enthousiast
aan. ‘Zo had ik behoorlijk vroeg
in mijn loopbaan een klus bij
de AIVD. Ik had daar dagelijks
een wow-moment over alles
wat ik tegenkwam en hoe groot
alles was. Dat was een echte
eyeopener. Op dit moment werk
ik op de Universiteit van Leiden
en is Erika aan het werk op een
school in Eindhoven. Ook dat zijn
gave locaties om te werken.’

6
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Gewoon doen
Mensen die denken aan een
toekomst in de isolatiebranche
willen ze de volgende goede raad
geven: niet bang zijn, ga ervoor.
‘Ik ben af en toe best onzeker,
maar ik krijg altijd te horen dat we
het gewoon gaan doen. Mocht
er iets verkeerd gaan, dan fixen
we dat en leren we ervan. Als je
er gewoon voor gaat, komt het
uiteindelijk helemaal goed’, zegt
Patricia. ‘Daarnaast is het werk
ook een hele goede workout!
Het verschilt natuurlijk heel erg
per klus, maar af en toe kan het
best zwaar zijn. Maar niks wat
wij niet aan kunnen.’
Blijven ontwikkelen
Ettekoven is opgericht in 1959
en bestaat dus al meer dan
60 jaar. Een bedrijf kan alleen
zo lang bestaan als het flexibel
is en blijft vooruitkijken. Dat
geldt ook voor de medewerkers.
Beide dames zorgen ervoor dat
ze goed bijblijven binnen de

isolatiebranche. Zo hebben ze
allebei de cursus Armaflex 1 en
2 succesvol afgerond bij OOI.
Patricia: ‘Ik heb daarnaast ook
nog een cursus “brandwerende
doorvoeringen maken” gedaan.
Eigenlijk probeer ik alles aan te
pakken wat ik tegenkom. Ik wil
het allemaal leren.’
Een echt familiegevoel
Beide dames voelen zich goed op
hun plek bij het bedrijf. Erika vertelt:
‘Als je ergens mee zit of tegen een
probleem aanloopt staat de deur
altijd open. Ook wordt er altijd
met je meegedacht. Een goed
voorbeeld hiervan was toen ik in
2015 zwanger werd. Door de hulp
van mijn collega’s en werkgever
heb ik zo lang mogelijk kunnen
doorwerken en bleef ik betrokken
bij het project. Dat voelde erg
goed.’ Patricia vult aan: ‘Ik heb in
het bedrijf een echt familiegevoel.
Ik voel me altijd welkom en ik ben
nog steeds blij dat ik de stap heb
genomen hier te gaan werken.’

Zijn vader zat al bij de brandweer.
Zo’n 16 jaar geleden raakte Ad ook
enthousiast door een oproep van
de lokale brandweer in de krant.
‘Mensen van dienst zijn vind ik
prachtig!’
Alle markten
‘Chauffeur, pompbediende, ik ben
het allemaal geweest. We hebben
bij mijn korps zelfs een Cobra
Cutter. Ik bedien deze speciale
spuit, waarmee we door muren
heen kunnen spuiten.’
Blijven leren
‘We staan voor heel veel situaties
klaar. Elke maandagavond
oefenen we van alles: het
openknippen van een auto,
het gebruiken van een AED en
mensen redden uit verschillende
gevaarlijke situaties.’
Heftig
‘Je moet stevig in je schoenen
staan als brandweerman. Het is
niet altijd een kat uit de boom
redden. We krijgen ook te maken
met erg heftige situaties. Maar de
dankbaarheid van de mensen die
we helpen, is prachtig.’
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TRENDS

SIG Technische
Isolatiespecialist
Van blok tot bocht

E

igen productielocatie
Op een eigen productielocatie in
Waalwijk – bekroonde logistieke
hotspot van Nederland – bewerken
de deskundige collega’s van SIG
Technische Isolatiespecialist alle mogelijke
isolatiematerialen, zodat ze voldoen aan
de eisen en wensen van klanten.
Medewerkers maken isolatiematerialen
die op iedere ondergrond aansluiten.
Verschillende technieken worden
toegepast, zoals lijmen, zagen en frezen
van bijvoorbeeld PIR-hardschuim, minerale
wol en polystyreen (geëxpandeerd en
geëxtrudeerd).
Knikken en bochten
Bij het isoleren van rechte leidingen zijn de
bekende pijpschalen voorhanden, zoals de
PIR-Schalen/RW PS960/RW 810 schalen.
SIG Technische Isolatiespecialist maakt
knikken en bochten uit deze schalen.
Om te zorgen dat deze maatvast zijn,
passen de SIG-medewerkers jarenlange
kennis en ervaring toe én het juiste
gereedschap.
Machinale bochten
Met de voor SIG speciaal ontworpen
machine worden bochten gemaakt

8

Isolatie Plus! juni 2022 - nummer 84

“

We passen jarenlange
kennis en ervaring toe
én het juiste
gereedschap
uit verschillende isolatiematerialen in
twee schelpen (met een maximale
buitendiameter van ongeveer 320mm).
De collega’s stellen de gewenste diameter
en de isolatiedikte in. Het basismateriaal in
blokvorm wordt door de machine gehaald
met een steun die op de gewenste radius
is ingesteld.

N!
SCA
Bekijk in het filmpje
hoe SIG van een blok
een bocht maakt.
Scan de QR-code.
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MEMO VAN BIANCA

OOI opent locatie
in Groningen

ARTIKEL

Kras en win
ooi.nl

www.mijn

De kras en win-actie op mijnOOI is een groot succes. Drie hoofdprijzen
zijn inmiddels vergeven. En er is nog één mooie prijs te verloten:
de bluetooth-speaker. Hoe maak jij kans op deze speaker? Like en deel
onze pagina op Facebook en/of LinkedIn. Onder alle deelnemers wordt
de prijs verloot.
Je kan nog steeds meedoen met de kras en win-actie. Heb je nog een
kraslot liggen, ga dan naar mijnOOI, maak een account aan of log in en
nds

lingsfo
Ontwikke
ingsvul je unieke He
code
Jeenhebt
altijd
prijs! Heb je geen kraslot, mail dan je
t Opleidin.
(OOI) is het
he
voor de Isolatiebranc
voor het ontwikkel
scentrum
adresgegevens
info@ooi.nl
enenhet
opleidingnaar
!
hap
nsc
ma
vak
van

kraslot wordt toegestuurd.

www.mijnooi.nl
Bianca van de Veen

Op 3 maart hebben wij onze
nieuwe locatie in Groningen
officieel geopend. Op de
Euvelgunnerweg hebben we
een cursusplek gerealiseerd,
bij Leerbouwen. Op deze
locatie vinden verschillende
praktijkopleidingen plaats. En
OOI past hier perfect tussen.

O

OI heeft een locatie in Groningen geopend,
omdat de bedrijven in het noorden van
Nederland hier behoefte aan hebben.
In de bedrijfsbezoeken kwam ook naar voren dat
er veel vraag is naar personeel.
Daarom hebben we in samenwerking met de
gemeente Groningen en het UWV een aantal
werkzoekenden uitgenodigd om de opening van
de nieuwe locatie bij te wonen en kennis te laten
maken met de isolatiebranche. Ook verschillende
werkgevers waren aanwezig. Het was een
geslaagde dag, want er zijn een paar mooie
samenwerkingen ontstaan.

OI.nl je

stemming om op MijnO
Wat brengt jou in de
ikkelen?
vakmanschap te ontw
riete playlist op de
Goede koffie, jouw favo
dopjes met noise
oor
t
juis
of
achtergrond,
jij
epje motivatie maak
sch
ra
ext
cancelling? Als
e prijzen!
dez
van
een
op
s
kan
met de prijscode

Zo doe je mee:
l en druk op
Ga naar www.mijnooi.n
registreren
het vakje “kras &
Voer jouw code in bij
ie”
winact
atie voltooid zie je
Wanneer je de registr
en hebt!
direct wat je gewonn

Uw krascode:
XXXXXX
1x De'Longhi Dedica
Koffiezetapparaat

1x JBL Charge 5
Bluetooth speaker

ntum
1x Sennheiser Mome
ppen
True Wireless II Oordo

We hebben nog meer gedaan in Groningen.
Op 7 april hebben we deelgenomen aan de
Doe Dag die georganiseerd werd door het UWV.
Ook op deze dag hebben we aantal mensen
enthousiast gekregen voor het vak.
We hopen dat deze samenwerkingen niet alleen
in Groningen maar ook in andere delen van het land
mogelijk zijn. Zo zijn er gesprekken in Zuid-Limburg
en omgeving Nijmegen. Dit is één van de manieren
waarop OOI meer nieuwe instroom in de branche
wil krijgen.
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Binnen mijnOOI vind je allerlei handige informatie. Denk aan nieuws, informatie over cursussen, handige
video’s en lesmateriaal. Nog geen account? Maak er snel eentje aan via mijnOOI.nl!
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PORTRET

ROGÉR
GEUIJEN

Isolatieplaatwerker bij
De Bruin Isolatie/ISO Noord

“

De
afwisseling
vind ik het
mooiste aan
mijn werk

R

ogér is isolatieplaatwerker bij
De Bruin Isolatie/ISO Noord, dat als
combinatiebedrijf sinds 2015 actief is.
Hij is gespecialiseerd in koude isolatie en
plaatwerk. ‘Op dit moment ben ik bezig
met een opdracht bij de zuivelfabriek in
Balkbrug. Ik trace hier alle leidingen en
isoleer ze met steenwol of PIR. Ook zorg ik
voor correcte beplating.’
‘Ik kom uit Limburg en ben daar mijn carrière
begonnen bij IVM Isolatie in Born. Een paar
jaar later verhuisde ik naar Friesland.
Een grote stap. Hier heb ik bij verschillende
isolatiebedrijven gewerkt en kennis
opgedaan.’

12 Isolatie Plus! juni 2022 - nummer 84

‘Ik heb in het begin van mijn loopbaan
een verkorte cursus voor isolatiemonteur
gevolgd, maar daarna heb ik ook nog andere
cursussen gevolgd, zoals Isolatie Plaatwerk
en Armaflex 1 en 2. Allemaal bij OOI.’
‘Voor mij is de afwisseling het mooiste
aan dit werk. Je komt overal, je leert veel
verschillende mensen kennen. Echte vrijheid.
Ik heb 30 jaar lang het hele land doorgereisd
voor werk, maar ga nu voor een plek in de
werkplaats. Ik vind het stiekem namelijk ook
wel lekker om wat dichter bij huis te zijn.’
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BERICHTEN

Berichten uit de branche
Kom naar de medewerkersbijeenkomst!
Op dinsdag 18 oktober en donderdag 3 november organiseert
OOI medewerkersbijeenkomsten voor medewerkers uit de
branche. Het doel van deze bijeenkomsten is om meer te
weten te komen over hoe medewerkers tegen de branche
aankijken, wat zij belangrijk vinden en wat zij nodig hebben.
De vorige bijeenkomsten waren een groot succes.
Voor dit jaar zijn we weer op zoek naar deelnemers.

Wanneer?	Dinsdag 18 oktober
Donderdag 3 november
Hoe laat?
17.00 - 21.00 uur
Wat gaan we doen? Informele gesprekken met OOI
Hapje eten
Leuke activiteit
Waar?
Locatie wordt later bekendgemaakt

oo

i

WELKOM

Meer informatie en aanmelden
Meld je aan via info@ooi.nl en geef
aan welke datum je voorkeur heeft.
De locatie is nog niet bekend. Deze wordt
gekozen afhankelijk van de aanmeldingen
die we ontvangen. Na de zomer ontvang je
van ons meer informatie.

Meld je aan voor de
Nationale Beroepenwedstrijd

Uitnodiging Open Huis OOI
Je bent van harte welkom!

Van 18 tot en met 21 september 2023 vinden de
Internationale Beroepenwedstrijden plaats in
Duitsland. Vanuit Nederland willen wij graag weer
deelnemers afvaardigen. De deelnemers worden
door OOI voorbereid op de wedstrijd.

Graag nodigen wij je uit voor ons Open Huis op
onze locatie. Hier zijn wij in 2020 naartoe verhuisd.
Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en bij te praten.

Om alle isolatiemonteurs en plaatwerkers een
gelijke kans te geven om deel te nemen aan de
Internationale Beroepenwedstrijd, organiseert OOI
de Nationale Beroepenwedstrijd op donderdag
10 en vrijdag 11 november 2022.
Voorwaarden voor aanmelden
• Je hebt nog niet eerder meegedaan
• In september 2023 ben je niet ouder dan 28 jaar
• Je hebt toestemming van je werkgever.

2

1

Onder het genot van een hapje en drankje laten wij
met veel plezier onze theorie- en praktijkruimte zien.
Kom je ook?

Wanneer?
Donderdag 29 september 2022
Hoe laat?
16.00 - 20.00 uur
Waar?	Pottenbakkersweg 9
3449 HZ Woerden

SCA

N!

Aanmelden
Meld je vóór 1 september aan
via de QR-code of op ooi.nl

3

Vragen of aanmelden?
Bel of mail naar OOI 0181 - 659 555 of info@ooi.nl.
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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.

Isolatie Plus! juni 2022 - nummer 84

15

CURSUS

Woensdag 26 oktober 2022
Montagetraining Elektrische Tracing

T

ijdens de training Montagetechniek Elektrische Tracing
verbreed je jouw kennis
over elektrische tracing. Ook
leer je praktisch hoe je op een
verantwoordelijke manier een
tracing-kabel monteert, volgens
de voorschriften van de fabrikant
of leverancier.
Dit monteren leer je op rechte
leidingen, bochten en appendages. Let op: we sluiten de
tracing zelf niet aan. Je leert hoe
de tracing wordt gemonteerd.

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

“

Verbreed jouw
kennis over
elektrische tracing

In de training wordt onder
andere aandacht besteed aan
de verschillende systemen en de
opbouw van de tracing-kabels.
Ook leer je aan de hand van
voorbeelden wat een goede
en foute installatie is.
De montagetraining is in
samenwerking met diverse
fabrikanten en leveranciers
tot stand gekomen.
Een vertegenwoordiger van
een van de fabrikanten of
leveranciers geeft het
theoretische deel. De docent
van OOI geeft de praktijkles.

