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Cursussen en trainingen

Wil je meer kennis van de CINI-richtlijn?
21 en 22 Februari 2022 : 2- Daagse cursus CINI-richtlijn (LEVEL 1 & 2)
4 en 18 April 2022

: Trainingsdag en examen om gecertificeerd
CINI-Inspecteur te worden (LEVEL 3) *

* Deelname kan alleen bij meerdere jaren praktijkervaring en eerder deelgenomen te
hebben aan de CINI-cursus LEVEL 1 & 2.

Wist je dat…
Andere cursussen die je kunt volgen om jouw kennis of die van je
collega's in technische isolatie te verbreden, zijn:

10 November a.s.
NCTI-kennis event voor (CINI)

9 Februari

: Training voor technische isolatiematerialen

specialisten in de technische

9 Maart

: Training duurzame isolatiesystemen, met ook

isolatie

aandacht voor nieuwe/toekomstige regelgeving.
13 April

: Training voor koude- en cryogene isolatiesystemen

En…. er zit meer in de pen, maar daarover meer in december.

Op 10 november organiseert het
NCTI, Nederlands Centrum voor
Technische Isolatie weer een
kennisevent voor technische

Aanmelden kan via www.ncti.nl of via een e-mail naar info@ncti.nl

isolatiespecialisten georganiseerd.

Bij een deelname van minimaal 6 personen kan elke vorm van training ook

Dit keer staat het in het teken van

op locatie worden gegeven.

coatings. Een belangrijk product dat
bedraagt aan een duurzaam

For our international followers....Would you like to gain more knowledge
about the CINI-directive?

isolatiesysteem. Sprekers zijn o.a.
Ralph Maas van Mascoat en Arnold
Kompaan van Eoncoat. Het event is

21st. and 22nd. of March

van 16.00uur-18.30uur. Wil je erbij

2-Days online course for the CINI-directive (LEVEL 1 & 2)

zijn en of een uitnodiging ontvangen,
meld je je dan aan bij info@ncti.nl.

5th. and 18th. of April
Refreshing- and exam day to become a certified CINI-Inspector (LEVEL 3)
* You need to have several years of experience in technical insulation and you

Het volgende kennisevent is
waarschijnlijk op16 februari 2022 met
als thema: Tracing.

should have attend LEVEL 1&2 before.

NIEUW: Meet & Greet voor
If you would like to submit, please send an email to: info@ncti.nl.
Customized trainings for companies is also an option. Please, send your
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producenten en afnemers in de
technische isolatie
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request to info@ncti.nl.
NCTI gaat een nieuw event
organiseren waar producenten en
afnemers elkaar kunnen spreken
over nieuwe ontwikkelingen bij
producten en toepassingen. Wil je als
afnemer of specialist van technische
isolatiematerialen een uitnodiging
voor dit event, of wil je als producent,
laagdrempelig, nieuwe
ontwikkelingen presenteren aan de
markt, meld je dan aan bij
info@ncti.nl voor de eerste kick-off
informatiebrief. Het eerste Meet &
Greet event staat gepland voor het
voorjaar in 2021.

NCTI draagt haar steentje bij in het
delen van kennis ...

In de laatste nieuwsbrief melden wij u
al dat de overheid ons ook steeds
beter weet te vinden. Recent zijn er
trainingen gegeven aan enkele
Vrouw in de techniek…
Er zijn zeker vrouwen actief in ons vakgebied, maar dat aantal kan zeker hoger.

omgevingsdiensten, die in de
toekomst een vervolg zal krijgen.

Dit keer troffen wij Andreea Toderascu (Fixed Equipment Engineer bij Exxon
Mobil, zie bovenstaande foto) aan bij de 2-Daagse training over de CINI-richtlijn.

Inmiddels heeft ook RVO

Een enthousiaste dame en hopelijk blijft ze nog lang actief in de branche. Wie
weet wordt zij wel de eerste vrouwelijke CINI-Inspecteur ter wereld ... Of ken jij
iemand anders met die ambitie? Het NCTI wenst Andreea veel succes in haar

Nederland) ons benaderd om meer

verdere carrière. Tot ziens!

en positieve effecten die

(Rijksdienst voor Ondernemend

inzicht te krijgen in de mogelijkheden

onafhankelijke inspecties, in ons
Circulair ondernemen
Dit keer vertelt, Johan van Roey van OWENS CORNING® over hun visie
over circulair ondernemen:

werkgebied, kunnen bieden. Als
NCTI dragen wij graag ons hierbij
aan.

“Wij geloven bij OWENS CORNING® in het produceren van isolatiematerialen
die de tand des tijds doorstaan en niet steeds opnieuw hoeven te worden

De VIB is de laatste jaren actief om

vervangen. Eenmaal geïnstalleerd, behoudt FOAMGLAS® zijn eigenschappen
en verbetert het de energie-efficiëntie gedurende de hele levensduur van de
industriële installatie of tank. We streven ernaar onze eigen CO2-uitstoot tegen

positieve effecten van een goed

meer aandacht te vragen voor de

isolatiesysteem op CO2 besparing.

2030 te halveren en uiteindelijk ons gebruik van fossiele brandstoffen volledig te
elimineren. We zijn sinds 2007 pioniers in het smelten van glas met groene

Nu lijkt het (ver)nieuwde regelgeving

stroom en gebruiken nog steeds 100% hernieuwbare elektriciteit in onze
fabrieken.
Glas kan keer op keer worden gerecycled. Momenteel is ongeveer 60% van de

instellingen bewust te maken van hun

grondstoffen die worden gebruikt om FOAMGLAS® te maken, afkomstig van
gerecyclede materialen zoals autoruiten en productafval van onze fabrieken. We
werken ook aan oplossingen voor de terugname van materiaal en streven ernaar
om tegen 2030 geen afval meer uit onze fabrieken te hebben”.
Wil je meer informatie over OWENS CORNING® en/of FOAMGLAS®, bezoek
dan: https://www.foamglas.com/nl-nl/contact
Gecertificeerde CINI-Inspecteurs

te worden om bedrijven en

energieverbruik en van de
mogelijkheden om energie te
besparen en te verduurzamen. Dat
kan via gerichte energie-audits, die
een gedetailleerd overzicht geven
van alle energiestromen binnen de
onderneming. Ook moeten deze
audits inzicht geven in mogelijke

Afgelopen week zijn er over de hele wereld weer diverse (her)gecertificeerde
CINI-Inspecteurs bijgekomen.
Een actuele lijst van CINI-Inspecteurs is te vinden op www.ncti.nl of klik
op https://www.ncti.nl/files/7816/3532/5362/CINI_Inspectors_y.t.d..pdf
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besparingsmaatregelingen en de
verwachten effecten daarvan. Het
gaat hier onder andere om het
energiegebruik van gebouwen,

2/4

02-11-2021 10:46

NCTI nieuwsbrief november 2021
industriële processen en installaties,

Wij feliciteren de onderstaande personen
met hun certificaat voor CINI-Inspecteur:
Stanislav Degtyarev - Jordy Vicari - Bobby
Ferrell - Benjamin Moellinger - Alvin Mendoza

inclusief vervoer. Aan de audit is
geen verplichting verbonden om de
maatregelen ook uit te voeren. De

- Bryn Montgomery - Pushparaj Koilpillai Shane Fraser - Luke Micallef - Sabari RK

verplichting tot energiebesparing is,

Wij feliciteren de onderstaande personen
met hun hercertificatie voor CINI-

bedrijven, op nationaal niveau

Inspecteur:
Ralph Levels - Rudi Diepvens - Gino Pesic - Marc Vos - Mustafa Agdere - Sam

energiebesparingsplicht of via de

de Neef - Cees van der Most - Kambhampati

voor een deel van de audit plichtige

geregeld in de

Omgevingsvergunning. De EED
Energie-audit is verplicht voor grote
ondernemingen[1] (EU-definitie,

Uit de praktijk ....

toegepast op Nederlandse

Tijdens onze lessen is er vaak onduidelijkheid of je afwijkend van de CINIrichtlijn mag isoleren…. Ja, dat mag. De CINI-richtlijn geeft de voorwaarden aan
voor een zo’n goed mogelijk isolatiesysteem, echter de praktijk zorgt er soms

vestigingen). Veel ETS bedrijven
vallen onder deze EED-verplichting.
Onze branche kan hier zeker een

voor dat je afwijkend moet isoleren, door bijvoorbeeld door ruimtegebrek. Een
mogelijke afwijking in werkwijze, dien je eerst te overleggen met je

voordeel mee behalen. Wil je meer

opdrachtgever en vervolgens laat je het je het op juiste wijze vastleggen in je
ITP. Probeer wel altijd naar een oplossing te zoeken die zo dicht mogelijk bij de
zienswijze van de CINI-richtlijn ligt.

met de VIB en/of je kan je aanmelden

info hierover, neem dan contact op

voor de training duurzame
isolatiesystemen, waarbij ook een
deel over nieuwe regelgeving gaat en
hoe je hier als isoleerder en/of
isolatiespecialist mee om kan gaan.

Adres NCTI:

Pottenbakkersweg 9 - 3449HZ Woerden - Nederland - www.ncti.nl - info@ncti.nl - Tel +31 (0)181 698030
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