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Cursusagenda

Vol trots presenteer ik jullie ons vernieuwde 
magazine Isolatie Plus!. Trots omdat het 
een prachtige moderne uitgave is geworden, 
maar ook trots op ons vak. Trots op hoe 
ondernemers en hun werknemers zich 
door de coronacrisis slaan, trots op het 
maatschappelijk belang van thermische 
isolatie in de energietransitie. Oftewel trots 
op het belangrijke werk dat onze compacte 
sector toch maar mooi voor elkaar krijgt. 

Als OOI blijven wij werkgevers en werknemers 
ondersteunen in hun ontwikkeling en 
in het zichtbaar maken van individueel 
vakmanschap. Zodat niet alleen ik, maar 
iedereen trots kan zijn op alle vakmensen 
die prachtig werk leveren in de praktijk. 

Veel leesplezier!

Een vak(magazine) 
om trots op te zijn

In dit nummer

Hans Koole
Voorzitter

Colofon

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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Isolatiemonteur Industrie (IMI)
14 januari

januari - juni 2021

Verwerker Armaflex 2

15 en 16 maart

Rockwool Teclit
8 maart

Opmeten Industrie Kort
1, 8, 15 en 22 april

Isolatie Plaatwerk
20 januari

Verwerker Luchtkanalen

19 maart

Isolatiemonteur Industrie Allround (IMI-A)
25 januari

Basistraining Isolatiemontage Utiliteit/Industrie
22, 23, 25 en 26 maart

Montagetraining Elektrische Tracing

Verwerker Armaflex 1
2 maart

19 mei

9 april 12 mei 17 juni

10 mei

19 januari 9 maart 28 mei 1 dag

21 dagen

14 dagen

29 maart 11 dagen

1 dag

1 dag

2 dagen
22 en 23 april

24 en 25 juni
20 en 21 mei

1 dag

4 dagen

4 dagen

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

JUDITH 
VAN DER HEIJDEN 

Senior HR Business 
Partner bij Bilfinger

De meeste vrije tijd van  
Judith (41) gaat op aan 
paardensport, familie en 
vrienden en vrijwilligerswerk. 
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medewerkers in welke functies 
ons bedrijf op de lange termijn 
nodig heeft.’

Opleiden en trainen 
‘Recent zochten we vier junior 
projectleiders voor onze discipline 
isolatie. Hiervoor hebben we 
starters van buiten de branche 
geworven. Deze nieuwe 
collega’s gaan we ‘on the job’, 
via externe trainingen en via 
interne classrooms opleiden tot 
volwaardig projectleiders. Dit werk 
vind ik ontzettend leuk om te 
doen. We geloven heel erg in het 
opleiden van personeel. Vooral het 
isolatievak is een discipline die je 
in de praktijk moet leren.’ 

Entreeopleiding Isolatie 
‘Ons speerpunt is een hogere 
instroom van isolatiemonteurs. 
Hiervoor hebben we goede 
contacten met OOI. Onze huidige 
isolatiemonteurs worden bij OOI 
opgeleid en bijgeschoold. Het 
is lastig om voldoende nieuwe 
isolatiemonteurs te werven, 
omdat het vak relatief onbekend 
is. Daarom ben ik heel blij met 
het initiatief van OOI om een 
entreeopleiding gericht op isolatie 
te starten. Deze toekomstige 
isolatiemonteurs kunnen straks via 
een stageplek bij Bilfinger aan de 
slag en wie weet daarna bij  
ons instromen.’ r

PORTRET

Judith van der Heijden

Bilfinger
‘In mijn functie als Senior HR 
Business Partner ben ik voor 
een aantal operational units 
onder andere verantwoordelijk 
voor werving en selectie. Dus 
de instroom van nieuwe en 
doorstroom van bestaande 
medewerkers bij Bilfinger. 
Bij de instroom van nieuwe 
medewerkers is het belangrijk 
om samen met de managers een 
goed introductieprogramma op 
te stellen. Daarnaast help ik met 
het opstarten van trajecten voor 
persoonlijke ontwikkeling. Ook 
werk ik aan een aantal Bilfinger-
brede thema’s, waaronder 
strategic workforce. Binnen dit 
thema bekijk ik hoeveel nieuwe 

Wij geloven 
in opleiden 

van personeel 

“

DE HOBBY VAN

30 jaar

Allround
isolatiemonteur

Duikt in zijn vrije tijd

Duiken 
Kelvin werkt 8 jaar als Allround 
isolatiemonteur. In zijn vrije tijd 
gaat Kelvin graag erop uit om 
te duiken. Dat doet hij het liefst 
samen met zijn vader. 

Vader en zoon
Mijn vader heeft me als 15-jarige 
jongen geïnteresseerd voor duiken. 
Vanaf dat moment zijn mijn vader 
en ik eigenlijk onafscheidelijk als 
het om duiken gaat. We trekken 
er regelmatig samen op uit. Het 
Oostvoornse Meer is dan onze 
favoriete duiklocatie in de omgeving. 

Buitenland 
We zijn ook samen veel in het 
buitenland geweest om te duiken. 
Zo hebben we veel in Duitsland 
en Egypte gedoken, en we zijn 
samen naar een duikschool op 
Kreta geweest. 

Duiken en de liefde 
Leuk om te vertellen is dat ik  
mijn huidige vrouw heb leren 
kennen vanwege mijn hobby.  
Ik heb het duiken namelijk van 
haar vader geleerd.  

Kelvin Valk
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ISSO64 speelt 
in op de nieuwe 
eisen voor het 
isoleren van 
installaties. 
Dit geeft de 
bouwkolom in de 
utiliteit houvast.

“

I n 2021 gaan isolatiebedrijven 
werken met de vernieuwde 
richtlijn voor het isoleren van 

installaties in de utiliteitsbouw. 
Dat zijn alle gebouwen behalve 
woningen. Denk aan een 
kantoor, winkel, gemeentehuis, 
parkeergarage, congres gebouw 
of school. 

De richtlijn ISSO64 beschrijft 
hoe vrijhangende leidingen en 
kanalen in gebouwen moeten 
worden geïsoleerd. Ofwel, wat 
goed isolatiewerk precies 
inhoudt. Dankzij de richtlijn gaan 
ontwerpers, installateurs en 
isoleerders elkaar beter begrijpen. 
En is het voor de opdrachtgever 
duidelijk wat er wordt geleverd 
aan kwaliteit. 

De richtlijn wordt als boekje 
uitgebracht door de organisatie 
ISSO en is vanaf januari 2021 
te koop. Hierin is een checklist 
opgenomen, waarmee de 
isoleerder en de opdrachtgever 
samen controleren of het 
isolatiewerk goed is aangebracht. 
Er wordt gekeken naar de 
afwerking en de isolatiedikte, 
of er geen beschadigingen 
optreden in de isolatie en of het 
isolatiemateriaal is aangebracht 
zoals de fabrikant dat voorschrijft. 
ISSO64 gaat dan ook een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van isolatiewerk. 

Goed isolatiewerk 
op de enige 

en juiste manier 
beoordeeld

Isolatiebedrijven gaan 

werken met de vernieuwde 

richtlijn: ISSO64. Zo is voor 

iedereen duidelijk wat er 

wordt geleverd aan kwaliteit. 

ARTIKEL
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Van handelsmaatschappij 
tot sparringpartner 
in de scheepsbouw

Bart Albers (25) werkt nu anderhalf jaar bij Lethe Nieuwburg. 
Als Hoofd Bedrijfsbureau is hij verantwoordelijk voor het 

isolatiegedeelte in de scheepvaart. Dicht bij het product en 
daar invloed op uitoefenen, dat doet hij het liefst. En mensen 

inspireren kansen te grijpen, dat ook.

INTERVIEW

Bart Albers

kunnen we beter adviseren. 
Dit maakt van ons een 
sparringpartner in plaats van 
alleen leverancier. Een mooie kans 
die we uiteraard niet laten liggen.

Kansen zijn er ook voor onze 
medewerkers. Je struikelt er 
bijna over. Interessant voor 
medewerkers in het algemeen en 
voor de jongere generatie in het 
bijzonder. Je kan in het isolatievak 
mooi onderaan instromen en 
daarvanuit hogerop komen.  
Bij sommige bedrijven duurt het 
jaren voordat je een stap maakt, 
zo niet bij Lethe Nieuwburg. Wij zijn 
geen bedrijf waar eerst maanden 
wordt overlegd. Als er iets besloten 
moet worden, doen we dat direct.
Dit zorgt voor enorme kansen 
voor iedereen die wil groeien. 
Kansen creëren we ook door 
het bieden van opleidingen. 
Onze medewerkers hebben 
twee maanden geleden nog 
een cursus Armaflex gevolgd 
bij OOI. Waardevol voor onze 
medewerkers en ons bedrijf.

Zelf wil ik misschien nog 
wat stappen zetten op het 
commerciële vlak. Ik ben nu 
vooral operationeel bezig.  
Wie weet, iedere dag is  
weer anders.’  

De kansen liggen 
er om gegrepen

te worden.

“
‘Ik studeerde Scheepsbouwkunde 
in Rotterdam. Een technische 
opleiding waarna je, kort gezegd, 
achter je computer terechtkomt 
om je werk te doen. Na mijn stage 
wist ik dan ook zeker: dit gaat ‘m 
niet worden voor de rest van mijn 
carrière. Ik wilde dichterbij het 
product staan. Zien wat ik maak 
en daar invloed op hebben. 
Dat is de kans die ik kreeg bij 
Lethe Nieuwburg.

Het is een modern bedrijf waar 
hard wordt gewerkt aan toffe 
opdrachten. Je kan bij ons 
echt een mooi isolatieproduct 
neerzetten. Zeker in de superjacht-
bouw bij de isolatie van de 
schepen waar wij aan werken. 
Sommigen zijn wel 120 meter lang. 
Alleen al de technische ruimtes 
voorzien van het allerbeste 
én mooiste plaatmateriaal is 
een knap staaltje isolatiewerk. 
Opdrachtgevers stellen hier 
terecht hoge eisen aan.  
De waardering achteraf 
is overigens even hoog.

Om onszelf te blijven verbeteren 
en vernieuwen sluiten we steeds 
eerder in het proces aan bij onze 
opdrachtgevers. Eigenlijk al in 
de engineeringsfase. Doordat 
we eerder betrokken zijn en 
meedenken met plannen, 
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TRENDS

Bilfinger werkt
nu met de PrefApp
Efficiëntie en accuraatheid zijn eigenschappen die 

vereist zijn voor een isolatiebedrijf. Het draagt bij 

aan kostenbesparing, kwaliteit, veiligheid, maar ook 

aan energiebesparing en CO2-reductie. Efficiëntie 

haal je onder andere uit de kreet ‘Meten is weten!’. 

Met de verkregen informatie van  
het meten, wil je de werk- en  
productieprocessen zo 

goed als mogelijk vereenvoudigen en 
standaardiseren. Bilfinger Industrial 
Services heeft jaren terug al een eerste 
standaardisatie- en efficiëntieslag 
gemaakt met de komst van het handboek 
‘PrefApp voor opmeters en plaatwerkers’. 
Vervolgens heeft er een doorontwikkeling 
plaatsgevonden en is de beschreven 
informatie gedigitaliseerd in de nieuwe 
PrefApp. Deze app moet standaardisatie 
en optimalisatie van prefab isolatiedelen 
bevorderen en daarnaast de efficiëntie 
tussen de opmeter op site en de eigen 
PrefApp werkplaats van Bilfinger verbeteren. 

Hoe werkt de PrefApp?
Met behulp van deze app kiest de opmeter 
uit standaard isolatie-vormstukken en 
vult hij de juiste maten in. Zo ontstaat er 
een complete digitale 3D-tekening van de 
benodigde prefab isolatie-vormstukken, 

maar ook de productieschets wordt 
automatisch door de app opgesteld en 
met nog een druk op de knop wordt er 
ook een duidelijk montageschema voor 
de isolatiemonteur uitgeprint. Daarnaast 
werkt elke opmeter nu op eenzelfde 
wijze. De opmeter hoeft niet meer naar 
zijn werkplek om een productieschets 
te maken en in de prefab werkplaats in 
Roosendaal weten ze de juiste vormstukken 
te maken, op basis van de aangegeven 
lettercodes. Combinaties van niet op elkaar 
passende vormstukken zijn met deze app 
ook verleden tijd. In de prefab werkplaats 
worden de gegevens door een interface 
geheel automatisch uitgelezen door de 
snijmachine, en worden de vormstukken 
exact op maat gesneden. Zonder 
handmatige invoer door een medewerker. 

De beschreven werkwijze van de app 
laat onder andere zien, dat er een 
snellere doorlooptijd is en dat betekent 
tijdwinst. Het vernieuwde werkproces 

resulteert eveneens in een verhoogde 
kwaliteitsperformance bij de montage 
van de prefab isolatiedelen. Het verhoogde 
kwaliteitsniveau draagt bij aan minder 
energieverlies in de toepassing en de 
efficiëntere productieprocessen dragen 
weer bij aan kleinere footprint (afval). 
Om met de PrefApp te leren werken,  
werkt Bilfinger nauw samen met OOI.  
Alle opmeters krijgen een 3-daagse  
training waarna ze aan de slag kunnen  
met de app.  

Wil je meer informatie over de 
PrefApp? Neem dan contact op 
met Jeff Mansveld via 
jeff.mansveld@bilfinger.com 
of 010 - 203 40 00 / 06 - 82 00 17 46. 

Isolatie Plus! december 2020 - nummer 8112 Isolatie Plus! december 2020 - nummer 81 13

mailto:jeff.mansveld%40bilfinger.com?subject=


Hoe zat het ook alweer?

Een ééndelig T-stuk maken van elastomeer.

Hoe kunnen we op een snelle manier 
met zo weinig mogelijk lijmnaden een 
ééndelig T-stuk maken van elastomeer?

BERICHTEN

Brandwerende voorzieningen

Veel bedrijven die bij OOI zijn aangesloten, brengen 
brandwerende voorzieningen aan. Voor medewerkers 
van die bedrijven zijn er op dit moment beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom is OOI een 
project gestart om een aanbod te ontwikkelen 
voor deze medewerkers. We zijn met verschillende 
bedrijven in gesprek om te onderzoeken aan wat 
voor soort cursussen er behoefte is. We verwachten 
dat hier in de loop van volgend jaar meer bekend 
over is. We houden je op de hoogte van de 
ontwikkelingen via onze kanalen. 

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.

Berichten uit de branche

Ben je benieuwd? 
Scan dan de QR-code en  
bekijk het instructiefilmpje. 

MEMO VAN WENDY

I n 2020 hebben we hard gewerkt 
aan de vernieuwing van onze 
website ooi.nl en deze is bijna 

klaar. We bouwen een online 
leeromgeving en steken ons 
lesmateriaal in een nieuw jasje. 
Het doel van deze vernieuwde 
website is om jou als werknemer 
inzicht te geven in jouw 
ontwikkelmogelijkheden. Want 
weet jij eigenlijk welke functies er 
bestaan binnen het isolatievak? 
Via een zogenaamde routekaart 
staat dit straks op de website 
vermeld. Hierop kun je ook zien 
welke cursus je nodig hebt om 
je te ontwikkelen voor die 
gewenste functie.

Op onze vernieuwde website 
maak je straks je eigen inlog 
aan via ‘Mijn OOI’ (MOOI). Op 
jouw persoonlijke pagina houd 
je bij welke cursussen je hebt 
gevolgd en bewaar je je behaalde 

Jezelf blijven ontwikkelen, dat is MOOI!

Wij vinden het belangrijk 
dat je jezelf als werknemer 
en werkgever blijft 
ontwikkelen. Het maakt 
niet uit wat je leeftijd of 
functie is. De wereld van 
de isolatie branche staat 
niet stil en daarmee ook 
jouw wereld niet. Om je te 
kunnen ontwikkelen heb je 
middelen nodig. Een van 
die middelen is een goede 
website waar je informatie 
krijgt en jouw eigen ontwik-
keling bijhoudt. 

certificaten. Je komt eenvoudig 
in contact met andere 
werknemers die dezelfde cursus 
volgen. Informatiefilmpjes helpen 
je wanneer je even niet meer  
weet ‘hoe het ook alweer 
zat’. Deze filmpjes staan ook 
regelmatig in onze nieuwsbrief. 

Ook voor werkgevers is de 
vernieuwde website interessant. 
Als werkgever krijg je straks 
inzicht in de activiteiten van je 
medewerkers. Zo kun je hen weer 
verder helpen in hun ontwikkeling.

Begin 2021 gaat de vernieuwde 
website online. Houd de 
nieuwsbrief in de gaten, hierin 
maken we de livegang bekend! 
Nog geen nieuwsbrief? Kijk dan 
hiernaast hoe je je inschrijft. 

Wendy Bosboom

mooi Cursussen

Isolatie Plus! december 2020 - nummer 8114 Isolatie Plus! december 2020 - nummer 81 15

https://youtu.be/Jbg7ObKENWY
mailto:info%40ooi.nl?subject=
http://www.ooi.nl


Als isolatiemonteur heb 
je veel verstand van 
techniek en mechanische 

installaties. Maar ontwikkelingen 
gaan door, ook nadat jij jouw 
opleiding hebt afgerond.  
Gelukkig zijn er meerdere 
opleidingen en cursussen  
te volgen die jou helpen 
helemaal up-to-date te blijven.

Neem de cursus: Verwerker 
Luchtkanalen. Tijdens deze 
cursus leer je het verwerken 
van elastomeer en minerale 
wol van luchtkanalen. Dit is een 
belangrijke skill, want dankzij de 
warmtegeleidingskenmerken 
van elastomeer en minerale wol 
verminder je energieverliezen 
van luchtkanalen en blijven 
warmteverliezen onder controle. 
Je leert praktisch, veilig en 
systematisch standaard (basis)
onderdelen van luchtkanalen 
te isoleren met elastomeer 

en minerale wol. Met de juiste 
isolatietechnieken, zodat je zeker 
bent van de dampdichtheid van 
jouw aangebrachte isolatie. 

De cursus bestaat uit theoretische 
onderdelen als: isolatietheorie 
rond elastomeer, basisbegrippen 
en productkennis, verwerken van 
minerale wol, hulpmaterialen en 
gereedschappen, hygiëne en 
veiligheid, verwerkingscondities 
en werkmethodieken. En praktijk-
onderdelen als: verlijm- en 
snijtechniek met elastomeerplaat,  
minerale wol, maken van een 
uitslag voor een bocht uit  
plaat en het isoleren van  
diverse onderdelen. 

19 maart 2021
Verwerker Luchtkanalen

CURSUS

Werken aan 
een beter milieu
“

Aanmelden
Deze cursus is bestemd 
voor isolatiemonteurs. Enige 
ervaring is handig. Wil je 
jouw kennis verbreden en 
heb je interesse in de cursus 
Verwerker Luchtkanalen op 
19 maart 2021? Meld je aan 
door een mail te sturen naar 
info@ooi.nl.
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