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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 2022 - maart 2023

Woerden Groningen

30 november, 1, 7 & 8 
december 2022  
21, 22, 28 & 29 maart  4 dagen  

Basistraining Isolatiemontage 
Industrie/Utiliteit

Startdatum in overleg

21 dagen  

15 december 2022  19 januari  
15 maart  1 dag

 Verwerker Armaflex 1

1 & 2 december 2022

2 & 3 februari  23 & 24 maart

2 dagen  

26 januari, 2, 9 & 16 februari  
4 dagen  Opmeten Industrie

Kort

15 december 2022  17 januari  
9 maart  1 dag

Verwerker Armaflex 1

Start 30 januari  11 dagen

IMI-A+

9 februari  16 maart  
Kennismaken met 
isolatietechniek

1 februari  24 maart  
Kennismaken met 
isolatietechniek

16, 17, 23 & 24 februari  
Basistraining Isolatiemontage 
Industrie/Utiliteit

22 en 23 februari  
29 en 30 maart  2 dagen  

Verwerker Armaflex 2

3 maart   

Start 9 maart  14 dagen  
Isolatie Plaatwerk

10 maart  Montagetraining 
Elektrische Tracing

Start 13 maart  14 dagen

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

1 dag

4 dagen 

IMI

Rockwool Teclit

Verwerker Armaflex 2

IMI

1 dag
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Voorwoord

Isolatieklus? Vroeger haalde men iemand 
achter het station vandaan. Tegenwoordig 
kunnen ze vorige week nog bakker, 
schilder, pakketbezorger zijn en dan nu 
isolatiemonteur. Isoleren is toch simpel? Zelfs 
fabrikanten vermelden in brochures dat de 
materialen eenvoudig aan te brengen zijn. 
Opdrachtgevers, adviseurs, iedereen heeft 
wel een mening over isolatie en denkt de 
isolatiemonteur te kunnen vertellen hoe en 
waarmee hij moet isoleren.

Maar niets is minder waar. Isoleren is een 
vak! Een vak dat je kan leren bij OOI.

Een gedegen cursus geeft je een goede basis 
om de werkzaamheden efficiënt en kwalitatief 
op topniveau uit te voeren. Jij laat je niets meer 
wijsmaken door anderen. Jij bent de vakman  
of vakvrouw, want jij hebt de kennis paraat.  
Jij bent in staat om op een veilige en 
duurzame wijze materialen te verwerken.

Duurzaam is het nieuwe toverwoord. 
Duurzame inzetbaarheid, dat gaat om jou.  
Kon je vroeger nog voor je zestigste in de VUT. 
Nu moet je nog jaren door als vakman. Langer 
doorwerken is niet altijd vanzelfsprekend.  
Hier moet je je op voorbereiden. OOI kan je hier 
straks ook mee helpen, kijk hiervoor op pagina 9.

Blijf gezond en zorg ervoor dat niemand om 
jouw vakmanschap heen kan. Succes.
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Ornando Keerveld gaat in december 2022, na dertien 

jaar werkzaam te zijn als docent bij OOI, met pensioen.  

Hij heeft in zijn loopbaan bij OOI veel mensen op weg 

geholpen met hun stappen in de isolatiebranche.  

Samen met Ornando blikken we terug op zijn tijd bij OOI.

Nog één wijze les 
van Ornando
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Nog één wijze les 
van Ornando

Kennis overdragen 
aan de nieuwe 

generatie: dat vind 
ik het leukst aan 

mijn werk

INTERVIEW

In 2009 las Ornando toevallig 
een vacature in ‘Isolatie 
Plus!’: Docent gezocht bij 

OOI. ‘Zo ben ik erin gerold’, 
vertelt hij. ‘Voor die tijd was ik al 
werkzaam in de isolatiebranche. 
Ik heb verschillende functies 
gehad, waaronder opmeter en 
werkvoorbereider. Op die manier 
heb ik een hoop praktijkervaring 
opgedaan die ik kon overbrengen 
op de jongeren bij OOI.’ 

“
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De taal van de werkvloer
‘Wat ik het leukste vond aan 
mijn werk als docent? Dat is 
absoluut het overdragen van 
kennis aan de nieuwe generatie 
isolatiemedewerkers. Daarnaast 
was er altijd een leuke mix aan 
leerlingen – sommigen net uit de 
schoolbanken, anderen waren 
meer ervaren en kozen voor 
herscholing – ik kwam van alles 
tegen.’

‘In mijn tijd bij OOI heb ik 
verschillende lessen gegeven: 
plaatwerken, opmeten, tekeningen 
lezen en Isolatiemonteur Allround. 
Omdat ik zelf ook in de praktijk 
heb gewerkt, herkende ik de 
problemen die de leerlingen 
tegenkwamen. Je spreekt toch  
de taal van de werkvloer.’  
Door zijn praktijkervaring leert hij 
de cursisten altijd meer dan in  
het cursusboek vermeld staat.  
Dat beetje meer dat hij biedt, 
maakt Ornando een betrokken 

en zeer goede docent die straks 
zeker wordt gemist bij OOI. 

Leerzame en plezierige jaren 
‘De innovaties binnen onze 
branche hebben de afgelopen 
jaren niet stilgestaan natuurlijk.  
Ik heb zelf ook veel geleerd in mijn 
jaren als docent. Het werken met 
nieuwe materialen bijvoorbeeld.’ 
Ornando vertelt dat hij al die jaren 
met plezier bij OOI heeft gewerkt: 
‘OOI is breed georiënteerd en elke 
collega heeft zijn of haar eigen 
specialiteit. We hebben  
echt een leuk team bij OOI.  
We vullen elkaar goed aan en 
vangen elkaar op waar nodig.’ 
Naast specialist, is Ornando vooral 
ook een sociale collega die altijd 
voor iedereen klaarstaat.  
Zijn kleurrijke levensverhalen en 
gevoel voor humor maken hem 
een mooi mens! 

Een goede isolatiemonteur 
heeft altijd werk
Een goede reden om de 
isolatiebranche in te gaan, geeft 
Ornando ook: ‘Je moet niet bang 
zijn om je handen te gebruiken, 
maar als je er tijd instopt ben je 
verzekerd van een mooie baan. 
Een goede isolatiemonteur heeft 
altijd werk. Zorg wel dat je het 
werkveld in de gaten houdt en 
blijf altijd bijleren. Dat is belangrijk. 
OOI heeft mogelijkheden genoeg 
om jezelf bij te scholen of je 
persoonlijk verder te ontwikkelen.’

Overwinteren in Suriname
‘Op woensdag 21 december  
ga ik dan echt met pensioen.  
Eigenlijk erg snel al. Ik ga mijn werk 
wel missen hoor, maar het houdt 
een keertje op natuurlijk’, lacht 
Ornando. ‘Ik kijk vooral uit naar 
meer tijd met mijn kleinzoon.  
Daarnaast ga ik overwinteren in 
Suriname – daar ben ik geboren – 
hoe lekker is dat!’ 

INTERVIEW

Als ik met pensioen  
ben ga ik overwinteren 
in Suriname

“
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DE HOBBY VAN

Willem Wijker
48 jaar

Uitvoerder werkplaats

Oliebollenbakker

Als de feestdagen eraan komen  
is Willem elk vrije uurtje te vinden  
bij Hollandse Gebakskraam  
Vlot van de Starre op de Akkerhof 
in Spijkenisse. ‘Het is zo’n heerlijk 
sfeertje!’

Oliebollen bakken
‘Dit wordt mijn 27ste jaar dat ik 
oliebollen bak in de kraam. Dat is 
bijna langer dan mijn werk in de 
isolatiebranche. Ik ging een vriend 
helpen in de oliebollenkraam 
tijdens een appelflappen-avond. 
Dat ging zo goed dat ik alle appels 
mocht schillen en klokken!’

Glimlach
‘Ik werk van november tot en met 
31 december naast mijn normale 
werk in de kraam. De zaterdagen 
pak ik er ook bij. Het mooie is dat 
mensen altijd met een glimlach 
naar je toe komen, want ze willen 
wat lekkers van je! Het is hard 
werken, maar het geeft ook veel 
energie.’

Geheim
‘Het geheime ingrediënt? De liefde 
die we erin stoppen! En natuurlijk 
gebruiken we verse, goede 
ingrediënten. Door de jaren heen 
zijn we eigenlijk experts geworden, 
we doen het allemaal op gevoel. 
Maar we blijven ontwikkelen naar 
dé perfecte oliebol.’ 

Isolatie Plus! november 2022 - nummer 85 7



� �

��

Isolatie Plus! november 2022 - nummer 858



� �

��

ARTIKEL

Duurzame 
inzetbaarheid, 
wat is dat eigenlijk?

Vraag aan tien personen wat 
‘duurzame inzetbaarheid’ is  
en je krijgt tien verschillende  
antwoorden. Toch is duurzame 
inzetbaarheid een belangrijk  
onderwerp om bij stil te staan. 
Het gaat namelijk over jou en 
hoe je op een goede manier fit en 
vrolijk door je loopbaan beweegt.

Heb je zelf al eens nagedacht over je 
gezondheid? Tegenwoordig moet 
je doorwerken tot minstens 67 jaar. 

Dan is het belangrijk om dat op zo’n goed 
mogelijke manier te doen. Want als je 
gezond bent, kan je in je vrije tijd en als je 
met pensioen bent ook nog leuke dingen 
blijven doen. 

OOI helpt je op weg 
Misschien weet je zelf ook dat je eigenlijk 
moet ontbijten, maar maak je daar geen tijd 
voor. Of dat je gezonder moet leven of meer 
moet bewegen, maar heb je na een dag 
hard werken geen zin meer om in beweging 
te komen. Kleine aanpassingen in je leefstijl 

kunnen al een verschil maken, zodat je fitter 
wordt en lekkerder in je vel zit. 

Tijdens medewerkersbijeenkomsten in 
verschillende regio’s in november bespreken 
we duurzame inzetbaarheid. We horen hier 
graag van jou: Wat heb jij nodig van ons? 
Hoe kunnen wij jou helpen? Wat vind je 
ervan als wij jou een gezondheidscheck 
aanbieden? Deze informatie helpt ons om 
jou en andere mensen uit de sector de juiste 
ondersteuning te bieden. Lees meer over de 
medewerkersbijeenkomst op pagina 15.

Informatie en advies 
Ook online helpen we je op weg naar een 
gezonde leefstijl. Op mijnOOI plaatsen we 
vanaf januari 2023 video’s die uitleggen 
hoe je op een goede fysieke manier je werk 
kunt uitvoeren. Maar je vindt hier straks ook 
informatie over stoppen met roken of waar 
je terecht kunt als je merkt dat iemand in 
jouw omgeving een verslaving heeft. 

Houd ook social media in de gaten én 
je brievenbus. Want begin volgend jaar 
ontvang je een leuk gezondheidspakket.
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MEMO VAN HYLKE

Jouw werk wordt
nog belangrijker!

Hylke Warners

Jij – werknemer in de isolatie 
– weet hoe mooi jouw vak 
is en hoe belangrijk het is 
om te isoleren. Natuurlijk, 
op feestjes roept iedereen 
wat over het belang van 
isolatie, maar dat gaat dan 
om muren en daken. Maar 
wij zijn van een heel andere 
soort: het technisch isoleren! 
En dat is en blijft een grote 
onbekende voor heel veel 
mensen.

Het goede nieuws is wel dat er steeds meer 
aandacht komt voor onze tak van isoleren.  
Nu de prijzen van energie omhoogschieten 

wordt het belang om te besparen veel groter.  
Maar ook vanuit het belang om het milieu te sparen 
neemt de druk toe om goed te isoleren.  
Vanaf volgend jaar moeten grote bedrijven verplicht 
laten zien wat ze doen aan isolatie en wat ze nog 
kunnen verbeteren. Dat betekent dat er heel veel 
werk voor jou en je collega’s bij komt.

Maar ik hoor je al denken: we hebben al meer 
collega’s nodig en als we dan nog meer werk 
hebben, wie gaat dat doen? En dat is een heel 
terechte zorg. Daarom zoeken wij voortdurend naar 
manieren om meer mensen te vinden voor ons vak. 
Nieuwe collega’s voor jou dus. En omdat het belang 
van goed isoleren toeneemt, kunnen we jouw mooie 
beroep nog beter onder de aandacht brengen en 
mensen interesseren voor het vak. Jouw werk wordt 
steeds belangrijker! 
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ADVERTORIAL

Hanko is in 1978 opgericht als een groot-
handel in metalen met producten als 
rollen smalband, breedband en allerhande 
bevestigingsmaterialen. In 2009 zijn daar 
isolatiematerialen bijgekomen om op deze 
manier een ‘one-stop shopping’ concept 
op te zetten. Inmiddels bestaat het assorti-
ment uit ruim 7.500 producten. Wat betekent 
de slogan ‘Dedication for Insulation’ en 
hoe profiteert de isoleerder hiervan?

Sinds de beslissing om isolatiematerialen aan 
haar assortiment toe te voegen is Hanko 
gegroeid tot wat het nu is: een totaalleverancier 

en serviceverlener voor de isolatie-aannemer in 
Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en de rest van 
Europa. Het assortiment van Hanko bestaat uit grote 
namen zoals Knauf, Paroc, Kaimann, Armacell en de 
‘superisolatie’ van Aspen Aerogels. 

Aspen Aerogels produceert flexibele isolatiepro- 
ducten die tot vijf keer betere thermische prestaties 
leveren dan concurrerende isolatie materialen 
en tegelijkertijd veelzijdig, ruimtebesparend en 
gemakkelijk te hanteren zijn. Het huidige assortiment 
van Aspen Aerogels bestaat uit de Pyrogel XTE, 
Pyrogel XTF, Cryogel Z en de Pyrogel HPS. Naast 
thermische en akoestische isolatie bieden de 
Pyrogel XTF en de Cryogel Z óók een zeer goede 
passieve brandbescherming. Kortom, een unieke 
combinatie van uitzonderlijk goede thermische isolatie, 
akoestische isolatie én bescherming tegen CUI. 

Naast deze merken voert Hanko ook een eigen 
assortiment, HankoCLAD (metalen) en HankoFIX 
(gereedschappen en toebehoren). Hanko is in de 
markt de enige met een dergelijk totaalpakket. Het 
aantal medewerkers is gegroeid van zeven in 2004, 
naar veertig leden van de ‘Hanko-familie’ in 2022. 

Die Mannschaft
Om voor het oosten van Europa makkelijker bereik-
baar te zijn heeft Hanko in 2020 een vestiging in 

het Duitse Hagen opgezet. De vraag naar Hanko’s 
totaalpakket en expertise was enorm en al snel 
groeide ‘die Mannschaft’ van twee naar vijf.. Ook 
trokken we in een nieuw pand met ruim 5.000 m2 aan 
magazijnruimte om de vraag naar materialen in de 
Duitse en Oost-Europese markt op te kunnen vangen. 

Dedication for Insulation
Alle medewerkers van Hanko hebben affiniteit 
en passie voor technische isolatie. De slogan 
‘Dedication for Insulation’ is er ook niet voor niets.  
Als een van de weinige geprivatiseerde distributeurs 
kan Hanko flexibel te werk gaan voor haar klanten. 
De lijnen zijn kort en er wordt veel waarde gehecht 
aan eerlijk zakendoen, langdurige partnerships,  
het nakomen van afspraken en persoonlijk contact. 
Het gaat allemaal om toewijding, daarmee maakt 
Hanko voor haar klanten het verschil! 

Hanko
Familiebedrijf met een passie voor technische isolatie
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PORTRETPORTRET

Vier jaar geleden ben ik als vluchteling 
naar Nederland gekomen. Ik ben 
opgeleid tot leraar lichamelijke 

opvoeding. Omdat ik de Nederlandse taal 
nog niet goed spreek, is het lastig hier aan 
de slag te gaan. Ik wilde vooral graag aan 
het werk, weer bezig zijn. Via een traject bij 
de gemeente ben ik in de isolatiebranche 
terecht gekomen. Het leek mij een leuk vak 
en ik wil graag meer leren. 

Via OOI ben ik in april dit jaar gestart met een 
basistraining tot isolatiemonteur.  
Op dit moment volg ik de cursus IMI. 
Daarnaast ben ik in september begonnen 

bij mijn werkgever Kaefer, waar ik de 
opgedane kennis in de praktijk breng.  
OOI heeft me erg goed geholpen bij het 
vinden van een baan. Bert Hoekstra van OOI 
heeft me echt goed ondersteund hierbij. 
Daar ben ik erg dankbaar voor. 

Het werken in de isolatiebranche bevalt 
goed. Ik werk met mijn handen en het 
werk is divers. Werkzaamheden die ik heb: 
monteren, demonteren, isolatie aanbrengen 
en tracing. Geen dag is hetzelfde. Ik ben 
nog niet uitgeleerd en hoop in de toekomst 
nog meer cursussen bij OOI te volgen.  

SAMET
YILMAZ

Isolatiemonteur in opleiding 
en werkzaam bij Kaefer

Ik hoop in 
de toekomst 
meer 
cursussen 
te volgen

“
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BERICHTEN

Berichten uit de branche

Terugblik Open Huis OOI
Ons Open Huis op 29 september was een groot 
succes. De opkomst was goed en er ontstonden 
leuke gesprekken. DJ Arjan van Midden, drank- en 
koffiebar Leut en foodtruck Brandweerman Piet 
maakten de middag compleet. Karikatuurtekenaar 
Jeroen zorgde voor bijzondere bierviltjes. Bekijk meer 
foto’s op mijnooi.nl.

Kon je er niet bij zijn en wil je graag een keer komen 
kijken? Dan ben je van harte welkom. 

Demo HRD-tool 
voor HR-medewerkers en werkgevers

Veel werkgevers houden de gegevens van hun 
werknemers bij in bijvoorbeeld een Excel-bestand. 
Maar daarin kun je geen gespreksverslagen, 
afspraken, cursushistorie en certificaten kwijt. 
Daarom heeft OOI een HRD-tool ontwikkeld waarin je 
deze informatie wel kunt opslaan. Gebruik de tool via 
mijnOOI. 

Maar hoe werkt dit nu precies?
Op 17 januari om 16.00 uur en op 13 februari om 
09.00 uur organiseert OOI een online demonstratie. 
We leggen dan uit hoe de tool werkt. Als je je 
personeelsbestand bij de hand hebt, gaan we 
daarmee gelijk aan de slag. 

17 januari om 16.00 uur
13 februari om 09.00 uur 
Geef jezelf alvast op voor de online demonstratie 
via ooi.nl. Speciaal voor HR-medewerkers en 
werkgevers.

Wil je als werknemer nog eens weten hoe  
mijnOOI werkt, en wat de voordelen voor jou zijn? 
Neem dan contact met ons op via telefoon-
nummer 0181 – 659 555.
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Medewerkersbijeenkomst

Op 28 november (regio Rotterdam) organiseren 
wij een medewerkersbijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst willen wij in gesprek met jou. Wij horen 
graag wat jij belangrijk vindt, wat wij voor jou kunnen 
doen en hoe je tegen bepaalde onderwerpen aankijkt. 
Bovendien is het leuk om vakgenoten te ontmoeten. 
We gaan ook een rondje karten en een hapje eten. 
De bijeenkomst begint om 16.30 uur en is uiterlijk  
21.00 uur afgelopen. 

Later als ik groot ben…

In samenwerking met Brand Energy & Infrastructure 
Services, Sabic en SHH Productions heeft OOI een 
aflevering van de serie ‘Later als ik groot ben...’ 
opgenomen. In het filmpje ‘HOE isoleer jij een pijp 
veilig?’ ontdekt de twaalfjarige Fabian of het werk 
van een technisch isolatiemonteur iets voor hem is. 

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.

28 november - regio Rotterdam
Schrijf je snel in via info@ooi.nl, want vol = vol. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Isolatiebedrijven gezocht

Met deze film willen wij jong, nieuw talent 
stimuleren om te komen werken in de 
isolatiebranche. Wij zijn in verschillende regio’s 
initiatieven aan het opstarten om werkzoekenden 
en schoolverlaters te laten instromen in de 
isolatiebranche. Daar hebben wij uiteraard de 
isolatiebedrijven ook voor nodig!

Ben je als bedrijf geïnteresseerd om 
werkzoekenden of schoolverlaters te laten 
instromen? OOI helpt je graag verder. 
Neem contact met ons op via 0181 - 659 555 of 
info@ooi.nl en we bespreken samen hoe wij je 
kunnen ondersteunen. 

Bekijk het filmpje
‘Later als ik groot ben’

SCAN!

De eerste bijeenkomst in Groningen was een succes 
en we hebben veel informatie op kunnen halen.  
We bedanken de werknemers nogmaals voor hun 
komst en inbreng. Houd social media en onze website in 
de gaten voor nieuwe data in 2023! Opgeven kan nu 
al via info@ooi.nl (vermeld hierbij ook je woonplaats).
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De cursus Isolatiemonteur 
Industrie Allround (IMI-A) 
is een cursus voor de 

gevorderde isolatiemonteurs in 
de industrie. Met deze cursus 
ontwikkel je jezelf tot een allround 
isolatiemonteur. IMI-A is een mooi 
vervolg op de cursus IMI. 

Tijdens de cursus IMI-A wordt 
zowel de theorie als de praktijk 
behandeld. Het theoriegedeelte 
bestaat uit onder andere: 
materialenkennis, inspectie van 
geleverde werkzaamheden, 
veiligheid, isometrisch tekenen en 
de Nederlandse en Engelse taal. 

Tijdens de praktijklessen leer 
je onder andere: bewerken en 
monteren van glas/steenwol, 
PIR en geschuimd glas. Ook krijg 
je training in het aanpassen (en 
knippen) van aluminiumplaat 
en gegalvaniseerde staalplaat, 
demontage en montage van 
aangepast prefab plaatwerk 
op leidingwerk, appendages en 
apparaten/tanks volgens de CINI-
norm en koude toepassing.

Heb je ruime ervaring als 
isolatiemonteur, of heb je minimaal 
een jaar je IMI-persoonscertificaat 
in bezit? Dan kun je de cursus 
IMI-A volgen. De cursus duurt 
negen dagen. Hierna doe je een 
tweedaags examen, waarbij een 
theorie- en praktijktoets wordt 
afgenomen. Als je beide examens 
met een voldoende resultaat 
afrondt, dan ontvang je een 
persoonscertificaat. Dit certificaat 
is vijf jaar geldig. 

Start 30 januari 2023
Isolatiemonteur Industrie Allround 
(IMI-A)

CURSUS

“

Aanmelden
IMI Allround wordt gegeven 
op onze locatie in Woerden. 
Meld je snel aan voor de 
cursus die op 30 januari van 
start gaat via info@ooi.nl of 
mijnOOI.nl.

Ontwikkel jezelf 
tot een allround 
isolatiemonteur


