
Tot slot reageert Marcel Jagers 
kort op enkele stellingen die Peter 
Taylor Parkins hem voorlegt: 

Belangrijkste winst met goede 
isolatie: ‘Een steentje bijdragen aan 
het milieu’

Jagers over 10 jaar: ‘Hopelijk 
gezond en nog lekker gewoon’

Beste tafelvoetballer: ‘Frederico 
Collingnon (meervoudig wereldkam-
pioen)’

Taylor Mates, ondernemers in zeker-
heid, is een professioneel en onaf-
hankelijk verzekeringsintermediair 
voor bedrijfsleven en particulier. In 
Taylor Mates versus.... gaat men elke 
uitgave van Bedrijvig ‘s-Hertogen-
bosch in gesprek met een onderne-
mer uit de regio. Alle publicaties zijn 
na te lezen op www.taylormates.nl 
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‘Technische isolatie is écht mijn ding’

matige controle kan onnodige slijtage of 
onnodige beschadiging aan de installatie 
in veel gevallen worden voorkomen.” Jagers 
benadrukt dat hij veel steun krijgt van zijn 
vrouw en twee kinderen. “Zij staan er vol-
ledig achter. Mijn vrouw verzorgt ook de 
administratie van het bedrijf. Maar ook 
mijn medewerkers, de onderaannemers en 
de zzp-ers die voor ons werken dragen hun 
steentje bij aan het succes van het bedrijf. 
Wij doen het met zijn allen.” De gezellige 
ontvangstruimte annex bruin café, com-
pleet met pooltafel, tafelvoetbalspelen en 
dartbord, speelt daarbij een belangrijke rol. 
“Ik heb deze oude varkensschuur zo’n vijf 
jaar geleden gekocht. Iedereen verklaarde 
mij voor gek, maar toch ben ik er hele-
maal voor gegaan. Het eerste deel van de 
schuur is omgetoverd tot magazijn en in 
het tweede gedeelte hebben we een flinke 
werkplaats gerealiseerd. Toen hadden we 
echter nog altijd behoorlijk wat ruimte 
over. Daarin hebben we een soort café 
gemaakt”, vertelt Jagers, die zelf een fer-
vent tafelvoetballer is. “Deze ruimte is ook 
ideaal om klanten te ontvangen. Zij voelen 
zich direct op hun gemak. Maar ook onze 
eigen medewerkers en onderaannemers 
komen hier graag. Eerst wilde iedereen 
altijd zo snel mogelijk naar huis. Nu blijven 
mensen vaak nog even hangen om een 
potje tafelvoetbal of darts. Daarnaast hoor 
ik in zo’n relaxte sfeer ook veel over wat er 
speelt op de werkvloer, waardoor ik kort op 
de bal zit en daar snel op kan inspelen.”

Tafelvoetbal
Taylor Parkins is benieuwd of de 
Rosmalenaar naast zijn werk ook nog 
tijd heeft voor hobby’s? “Ik speel met een 
aantal vrienden al dertig jaar tafelvoetbal 
in competitieverband. Dat is een heerlijke 
uitlaatklep. Samen met mijn maten ben 
ik al vier keer als tweede geëindigd bij het 
Nederlands kampioenschap. Ik word daar-
om wel eens de Joop Zoetemelk van het 
tafelvoetbal genoemd. Maar het belang-
rijkste vind ik de gezelligheid en het feit 
dat ik elke week mijn vrienden weer zie.” 
(www.mjagersisolatie.nl)

Taylor Mates versus...

op locatie worden aangebracht.Met als 
voordeel korter op locatie i.v.m. tijdsdruk, 
minder reisuren, brandstof en slijtage aan 
bedrijfsauto’s. Daarnaast richten wij ons 
sinds kort ook op het aanbrengen van 
brandwerende applicaties bij doorvoerin-
gen. Eerst moesten wij meestal wachten tot 
een gespecialiseerd bedrijf een brandwe-
rende doorvoering had aangebracht, alvo-
rens wij ons eigen werk konden afronden. 
Nu hebben wij deze specialisatie in eigen 
beheer en kunnen we dus het hele plaatje 
aan bieden  Dit alles past weer perfect in 
onze bedrijfsfilosofie, het ontlasten van 
onze klanten.

Steun
“Wie zijn die klanten zoal?”, vraagt Peter 
Taylor Parkins. Marcel Jagers: “Wij wer-
ken samen met een groot aantal instal-
latiebedrijven, maar bijvoorbeeld ook met 
diverse zorginstellingen, ziekenhuizen en 
woningcorporaties. Daarbij werken wij 
vaak met onderhoudsplannen. Door regel-
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‘Technische isolatie is écht mijn ding’
Marcel Jagers:

Uit pure frustratie besloot Marcel Jagers (47) in 1998 zelf een 
klus- en isolatiebedrijf te beginnen. Inmiddels werken er zo’n 
twintig mensen voor Technisch Isolatiebedrijf M. Jagers uit 
Rosmalen. Peter Taylor Parkins zocht de ondernemer op in 
zijn bedrijf aan de Kruisstraat 62 in Rosmalen en vroeg hem 
onder meer naar de toekomstplannen van zijn bedrijf.

In de tot bruin café omgebouwde ont-
vangstruimte van zijn bedrijf vertelt 
Marcel Jagers vol enthousiasme over de 
vliegende start van zijn bedrijf. “Toen 
ik in 1998 voor mezelf begon, had ik 
geen enkele ervaring als ondernemer. 
Maar ik had wel verstand van isoleren 
en een enorme drive om er iets moois 
van te maken”, begint Jagers zijn verhaal. 
“De bedoeling was dat ik mezelf in het 
eerste jaar zou gaan verhuren, maar na 
drie dagen had ik al een megaklus aan-
genomen. In eerste instantie richtte ik 
mij naast het isoleren ook nog op kleine 
verbouwingen, maar dat was al gauw niet 
meer te combineren. Bovendien is isola-
tie echt mijn ding.”

ontwikkelingen op het gebied van isolatie 
eraan zitten te komen? “De vernieuwing 
zit niet zozeer in nieuwe producten, 
maar wel in nieuwe installaties.Naast 
de traditionele isolatiewerkzaamheden 
hebben wij ons gespecialiseerd in het 
isoleren van duurzame energiesystemen. 
De afgelopen 12 jaar zijn wij uitgegroeid 
tot marktleider in deze bedrijfstak.Sinds 
2004 zijn wij aangesloten bij het DUBO 
Trade centrum in Zaltbommel, waarin 
vijfentwintig bedrijven hun kennis op het 
gebied van duurzame installaties het hele 
jaar door presenteren. Hier worden de 
modernste toepassingen van duurzame 
energiesystemen in de woningbouw, 
utiliteit, woonzorg- en verpleging gede-
monstreerd om klanten een nog betere 
voorstelling van zaken te geven. Als 
isolatiebedrijf spelen wij ook in op deze 
ontwikkelingen.Door onze ruime erva-
ring en vakmanschap zijn wij in staat 
een complete (koel) technische ruimte 
te prefabriceren waarna de onderdelen 

Rendement
Hij wijst erop dat isolatie bij veel orga-
nisaties nog een ondergeschoven kindje 
is. Isolatie is de grootste, voordeligste 
en meest duurzame bron van energie. 
Tegen geringe kosten en dus een korte 
terugverdientijd. De isolatie van hete 
leidingen en andere technische instal-
laties kan bijvoorbeeld het warmtever-
lies met 80 procent verminderen. Wij 
bieden bovendien een compleet pakket 
aan isolatiemogelijkheden aan. Dus niet 
alleen warmte- en koude isolatie, maar 
ook akoestische isolatie en het plaatwerk 
rond installaties behoren tot de moge-
lijkheden.” Peter Taylor Parkins wil graag 
weten van Marcel Jagers welke nieuwe 
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