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Voorwoord
De eerste keer vergeet je nooit meer. Je eerste vriendinnetje,  

eerste baan, je eerste auto… Eerste keren hebben iets bijzonders, 

iets magisch. Eerste keren zijn onvergetelijk. De eerste stap die  

ik binnen CLAFIS zette, kan ik me dan ook herinneren als de  

dag van gisteren.

Nu, ruim twaalf jaar later, zit mijn eerste jaar als algemeen directeur 

van CLAFIS er net op. Een eerste jaar waarin we opnieuw grote stappen 

hebben gemaakt in het professionaliseren en optimaliseren van ons  

mooie bedrijf. Het was het eerste jaar van onze vestiging Eindhoven.  

Het eerste jaar van de CLAFIS Bouwstenen. We organiseerden onze  

eerste introductiedag voor nieuwe medewerkers en Mick zette  

zijn eerste stappen binnen CLAFIS. Over zijn bevindingen lees je  

verderop in dit magazine.

Een beter thema dan ‘de eerste keer’ kan ik me dan ook niet indenken 

voor ons allereerste CLAFIS Magazine. Een blad waarin we je meenemen 

in het reilen en zeilen van onze organisatie. We vertellen je graag waar  

we nu mee bezig zijn, hoe we dat doen en waar we van dromen. 

Natuurlijk komt er ook een tweede nummer. Vast nog beter, mooier en 

leuker dan deze eerste uitgave, want we leren continu. Maar dit  

exemplaar zal voor altijd het meest uniek zijn, omdat dit het  

allereerste was. Veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Bram van Hees
algemeen directeur
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VISIE

De oprichter
opvolgen.
Hoe doe je
dat?



Anders, niet slechter

Feit is wel dat hij oprichter Bert Jonker moest opvolgen.  

Een markante persoonlijkheid binnen het bedrijf. Volgens Bram 

heeft hij vooral heel veel van Bert geleerd. ‘Het is best een 

puzzeltocht voor me geweest. Ik stap van nature overal heel 

onbevangen in en heb een andere manier van leidinggeven dan 

Bert. Maar anders hoeft natuurlijk niet slechter te zijn. Ik heb 

vaak in de spiegel gekeken en me afgevraagd of ik iets op een 

bepaalde manier wilde blijven doen. Of die manier wel bij me 

paste. Daar wil ik te allen tijde scherp op blijven.’

Helikopterview

Al met al was het een intensief jaar, waarin Bram vooral bij 

zichzelf wilde blijven. ‘Dat is denk ik gelukt. Je moet vanuit een 

helikopterview naar de organisatie kijken en daarbij de dynamiek 

en de koers die we hebben uitgestippeld in de gaten houden. 

Gaandeweg leerde ik dat en inmiddels zit ik er goed in.’ 

Ambitie en energie

Bram is vooral heel trots op de organisatie. Op haar authentieke 

karakter en de manier waarop ontwikkelingen binnen het bedrijf 

worden aangegaan. ‘Ik vind het heel gaaf om te zien dat de 

behoefte aan ontwikkeling binnen de organisatie zo groot is.  

Dat onze mensen ambitieus zijn geeft veel energie. En CLAFIS 

draait op de energie van haar mensen.’ De toekomst ziet er dan 

ook goed uit, geeft hij aan. ‘We kunnen nog veel winst behalen als 

we onze huidige werkwijze verder optimaliseren. Daarvoor moeten 

we de meest aantrekkelijke werkgever zijn voor ons personeel en 

de nummer één partner in de markt worden. Dat is ons doel.’

Bram van Hees begon twaalf jaar geleden 

als projectcoördinator bij CLAFIS. Via 

de functies van vestigingsmanager in 

Heerenveen en operationeel directeur 

werkte hij zich op tot algemeen directeur. 

Hij woont met zijn vrouw en twee 

‘liefdochters’ in Boornbergum.
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Bram van Hees (38) is al meer dan 12 jaar werkzaam bij 

CLAFIS. Binnen de organisatie kennen we hem echter 

vooral als de splinternieuwe algemeen directeur van 

ons bedrijf. Een jaar geleden nam hij het stokje over  

van oprichter Bert Jonker en inmiddels zit zijn jas hem 

als gegoten. Hoe heeft hij dit aangepakt en hoe kijkt  

hij terug op dit eerste jaar als algemeen directeur?

Bram van Hees begon in 2007 bij CLAFIS als projectcoördinator. 

Twee jaar eerder rondde hij de hbo-opleiding Management, 

Economie en Recht af aan de Hanzehogeschool Groningen, 

met als afstudeerrichting Personeel en Organisatie. De vrijheid, 

dynamiek en persoonsgerichte werkwijze van CLAFIS spraken 

hem direct aan. Volgens Bram zijn dit kenmerkende en 

onderscheidende eigenschappen voor de organisatie,  

die hij met trots uitdraagt.

Goed werkgeverschap

Het afgelopen decennium hield Bram zich bij CLAFIS enerzijds 

bezig met het opbouwen van business met klanten en anderzijds 

met het (door)ontwikkelen van de teams en kantoren waarvoor 

hij verantwoordelijk is. Maar bij alles wat hij doet schenkt hij 

aandacht aan goed werkgeverschap. ‘Ik wilde altijd al een 

goede werkgever zijn voor de mensen die ik aannam’, aldus 

Bram. ‘Sinds mijn intrede bij CLAFIS heb ik de kwaliteit van 

de organisatie steeds omhoog zien gaan. We halen mooie 

opdrachten binnen en onze club mensen wordt alsmaar 

hechter en stabieler.’

‘Ik wilde altijd al een 
goede werkgever zijn 
voor de collega’s die  
ik aannam.’

Duidelijk DNA

Bram weet als geen ander hoe CLAFIS werkt en zag met eigen 

ogen de groei die de organisatie heeft doorgemaakt. ‘CLAFIS 

heeft een duidelijk DNA. Ik denk dat ik dat goed kan bewaken  

en verder kan laten ontwikkelen. Dat kan alleen als je de 

organisatie goed kent.’

BRAM VAN HEES VERTELT OVER 

ZIJN EERSTE JAAR ALS ALGEMEEN 

DIRECTEUR

‘Ik vind het heel 
gaaf om te zien dat 
de behoefte aan 
ontwikkeling binnen de 
organisatie zo groot is. 
Dat geeft veel energie.’
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SECTOREN EN EXPERTISES

Aan tafel!

‘De klant is leidend. 
Dat is onze kracht.’

v.l.n.r. Bob Schipper, Ruud Rooijakkers en Sandro Lisci. 
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SECTOREN EN EXPERTISES

DRIE CLAFISTEN 

OVER DE TOEKOMST 

VAN CLAFIS

Sectormanagers Bob Schipper,  

Ruud Rooijakkers en Sandro 

Lisci hebben een heldere visie 

op de toekomst. Ze willen dat 

CLAFIS het meest aantrekkelijke 

ingenieursbureau in de markt en  

dé kennisfabriek in haar soort wordt. 

Hoe? Zet de heren bij elkaar aan 

tafel en er ontstaat een diepgaand 

gesprek waarin alles aan bod komt.

Als je als organisatie breed inzetbaar bent, 

heeft iedereen daar baat bij. CLAFIS heeft 

haar diensten de afgelopen jaren dan ook 

flink doorontwikkeld. Marktverbreding 

en een bredere dienstverlening geven de 

collega’s nieuwe mogelijkheden om op 

verschillende manieren aan projecten te 

werken: gedetacheerd zijn of betrokken 

worden bij bijvoorbeeld het verrichten 

van ingenieursdiensten. Gevolg is dat ze 

onderling meer kennis kunnen delen en  

de klanten maatwerk kunnen bieden.  

Win-win!

Advies en inhouse engineering

‘De vraag naar een bredere dienstverlening 

kwam zowel vanuit de organisatie als 

daarbuiten. Extern vroegen klanten  

CLAFIS regelmatig om mee te denken  

over bredere vraagstukken. Intern gaven 

collega’s aan het leuk te vinden om  

ook op andere manieren betrokken te  

zijn bij de organisatie’, legt Sandro uit.  

Dus geeft CLAFIS nu ook advies,  

biedt ingenieursdiensten aan en  

doet aan inhouse engineering.

Inzicht in de klant en  

onderlinge kennisdeling

Van dit laatste is Team Wegen en 

Kunstwerken een mooi voorbeeld.  

Voorheen werden deze collega’s 

gedetacheerd. Nu pakken ze projecten zelf 

op, werken ze samen vanuit de vestiging  

in Heerenveen en zijn ze bijvoorbeeld  

nog enkele dagen per week bij de klant.  

Ze krijgen daarmee inzicht in de cultuur  

en werkwijze van de klant en nemen  

die informatie mee naar kantoor waar  

ze die met andere collega’s delen.  

Zo leert iedereen ervan.

De klant is leidend

CLAFIS heeft de ambitie om haar 

verschillende ingenieursdiensten nog 

verder door te ontwikkelen. Bob: ’Het ligt 

er maar net aan wat het beste bij de klant 

past. Dat is leidend, dat is onze kracht. 

We luisteren, kijken samen naar het op te 

lossen vraagstuk en geven onafhankelijk 

advies. Omdat we niet vastzitten aan 

processen of systemen zijn we flexibel 

in het bieden van maatwerkoplossingen. 

Dat is ook fijn voor de collega’s. Er staat 

minder druk op projecten.’

‘We kijken naar 
de ambitie van 
onze mensen, 
maar focussen 
ons ook op dat 
waar de markt 
om vraagt.’ 
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SECTOREN EN EXPERTISES

Drie focussectoren

Met de verbreding van de dienstverlening 

werd het de heren gauw duidelijk hoe 

belangrijk het is om te weten waar je focus 

ligt. Wat doe je wel en wat doe je niet? 

Ruud: ‘Er is gekeken naar welke klanten 

we bedienen, welke kennisbehoefte deze 

klanten hebben en welke kennis onze 

medewerkers hebben. Vervolgens hebben 

we deze klantgroepen geclusterd en 

ingedeeld in drie sectoren. Sectoren die 

niet conjunctuurgevoelig zijn, want CLAFIS 

wil een stabiele werkgever blijven.’ Bob 

heeft de sector Infrastructuur, Gebouwen 

en Water onder zijn hoede, Sandro gaat 

over Food, Pharma en Chemie en Ruud is 

verantwoordelijk voor Energie. 

De sectormanagers komen regelmatig 

bijeen voor overleg. Ruud: ‘Afwisselend 

focussen we ons op ontwikkelingen in de 

markt en op kennisontwikkeling bij onze 

medewerkers. Hiermee kunnen we snel 

inspelen op de (veranderende) vraag bij 

onze klanten binnen een sector.

Nieuwe klanten

Vanuit de sectoren trekken de 

sectormanagers gezamenlijk op met 

de commercieel projectmanagers in 

het bedienen van bestaande klanten. 

Daarnaast is er een ambitie om het aantal 

klanten uit te breiden. ‘Maar’, zegt Ruud, 

‘groei is een gevolg van kwaliteit.  

Dus laten we eerst aan onze bestaande 

klanten zien dat we meer kunnen dan 

voorheen, dat onze dienstverlening 

op orde is en dat we betrouwbaar zijn. 

Die referentie is dan weer te gebruiken 

richting nieuwe klanten.’

Vijftien focusexpertises

Er zijn bovendien vijftien focusexpertises 

ingericht die CLAFIS toegevoegde 

waarde geven. Bob: ‘Doordat we ons 

bewust focussen op de genoemde 

sectoren en de klanten die binnen  

deze sectoren vallen, zijn we niet  

alleen goed op de hoogte over welke 

kennis onze collega’s beschikken,  

maar weten we ook steeds beter  

waar de markt behoefte aan heeft.  

Op basis daarvan zijn de expertises 

bepaald en met deze in ons achter- 

hoofd halen we gericht nieuwe  

collega’s binnen die mee kunnen  

helpen onze groeiambitie waar te 

maken.’ Sandro: ‘Daarbij kijken we 

natuurlijk ook naar de ambities van 

onze eigen mensen. Persoonlijke 

ontwikkeling - onder andere met behulp 

van onze Bouwstenen, onze interne 

ontwikkelorganisatie - wordt altijd 

aangemoedigd én we houden rekening 

met de wensen van onze collega’s bij  

de zoektocht naar nieuwe projecten.’

‘We luisteren, 
denken mee 
en geven 
onafhankelijk 
advies.’
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Huidige aantal volgers 
(September 2019) 

‘Een mooie bijeenkomst gehad bij  
CLAFIS Ingenieus en hun mooie  

werklocatie gezien! Ook veel geleerd  
over hoe ze bedrijven in de food en non-food 

verder helpen in hun vakgebieden  
en productie!!’

  Facebook 

Vandaag is het GIRLSDAY! Internationaal  

dé dag om meiden te laten zien hoe het is 

om te werken in 

een technische 

omgeving. Ook bij 

ons is vrouwelijk 

technisch talent 

meer dan welkom. 

Word jij later een  

powervrouw net als onze dames?

Bereikte
personen: 
11.674

Facebook/CLAFIS
LinkedIn: CLAFIS Ingenieus
Twitter.com/CLAFIS

Instagram: CLAFIS

Volg jij ons al?

Facebook: 562

Twitter: 619

LinkedIn: 4.778

Instagram: 511

• Girslday
• Energietransitie
• Vacatures
• Geo
• Innofood
• Introdag
• Kennis

• Maritiem
• Welkom
• Delen
• Beurzen
• Bijeenkomst
• Training

Hierover werd de 
afgelopen periode 
gesproken op 
social media

Complimenten 
op social media

CLAFIS 
socials

SOCIAL

  LinkedIn 
De energietransitie is in volle gang. 

CLAFIS werkt samen aan een duurzaam 2050!

Bereikte personen: 7.527
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Een
kijkje in
de keuken
ONZE VESTIGINGEN EN WAAROM 

WIJ HIER ZO TROTS OP ZIJN

Als je gepassioneerd bent over bijzondere projecten en 

van kwalitatief sterk werk houdt dat óók mooi is om naar 

te kijken, dan klinkt dit natuurlijk door in de keuze voor  

je kantoorpanden.

Acht jaar geleden kocht toenmalig directeur Bert Jonker het  

eerste monumentale pand, de Technische School, in Heerenveen 

aan. Al snel volgden het oude NS station in Soestduinen en  

de Alkmaarse Watertoren.

 

De laatste aankoop was de watertoren in Enschede waarin de 

oostelijke collega’s begin dit jaar hun intrek namen. ‘De oude 

watertoren was sinds de vuurwerkramp niet meer in bedrijf.

We hebben ons uiterste best gedaan om het oorspronkelijke 

karakter van het gebouw te bewaren en tegelijkertijd een

efficiënte werkplek te creëren, zoals we dat ook bij al onze

andere vestigingen doen. Je komt hier echt een uniek pand 

binnen.’ Vestigingsmanager Henry Boelens is samen met 

de vestigingsmanager van Arnhem, Ronald Spekle, ook 

verantwoordelijk voor de vestiging in Eindhoven, die we daar 

sinds een jaar in de bruisende, creatieve ondernemerswijk 

Strijp-S kunnen vinden. De vestiging Arnhem, de vierde aankoop, 

is overigens in het centrum van de stad ondergebracht in het 

prachtige, dik 600 jaar oude Presickhaeffs Huys. 

Henry Boelens

Vestigingsmanager Enschede

VESTIGINGEN



GRONINGEN

HEERENVEEN

DORDRECHT EINDHOVEN

SOEST

ARNHEM ALKMAAR

‘Je komt 
hier 

echt een 
uniek 
pand 

binnen.’

VESTIGINGEN
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Nummer één werkgever

‘Onze ambitie is dat we de nummer één werkgever van 

Nederland zijn. Wat mij betreft een prachtige ambitie, die we 

kunnen bereiken door vrijheid en verantwoordelijkheid in 

ondernemerschap te bieden, door een combinatie van goed 

werkgever- en werknemerschap na te streven en door een 

herkenbaar en aantrekkelijk merk te zijn. Zo hebben we onder 

andere een verdere optimalisatie van het RI&E- beleid opgepakt 

en de CLAFIS Introductiedag ontwikkeld. We werken nu

aan de ‘Employee Journey’.’ 

Waardevolle reis

‘Ik zou het mooi vinden als iedereen kan zeggen dat CLAFIS iets 

heeft toegevoegd aan zijn of haar leven. We willen Clafisten echt 

fan maken van het bedrijf, want we doen iets heel moois met 

z’n allen en daar mogen we trots op zijn. De komende tijd kijken 

we daarom goed naar de reis die een werknemer binnen CLAFIS 

aflegt en hoe we deze zo waardevol mogelijk kunnen maken.’

‘De mens is in onze organisatie het belangrijkste goed. 

Zonder mens is er geen CLAFIS. Daar moeten we dus 

zuinig op zijn. Ik zie dit uitgangspunt overal binnen het 

bedrijf terug. In het contact tussen collega’s onderling, 

in de werkprocessen die we gebruiken en in onze 

omgang met opdrachtgevers en projecten. Persoonlijk 

en mensgericht, dát is CLAFIS. Ik koester onze informele 

sfeer, transparantie en de vele mogelijkheden om  

onszelf te ontwikkelen.’

Bouwsteeneigenaar ‘Mens’

‘Een voorwaarde hiervoor is een basis van normen, waarden en 

afspraken waarbij iedereen zich prettig voelt. Je kunt in mijn 

optiek niet zomaar wat mensen bij elkaar zetten en ervan uitgaan 

dat het allemaal vanzelf wel goed komt. Ik vind het geweldig 

om mij hiermee bezig te houden. Sinds een jaar mag ik mijzelf 

eigenaar of aanjager van de Bouwsteen ‘Mens’ noemen en ik

kan mijn ei dan ook prima kwijt hierin.’ 

‘Persoonlijk en mens-
gericht, dát is CLAFIS.’

Maartje Bouma is P&O manager en enthousiaste 

eigenaar van de Bouwsteen ‘Mens’. Zij is sinds 

2014 werkzaam bij CLAFIS.

Mensen 
op wie 
je kunt 
bouwen
MAARTJE BOUMA OVER  

DE MENS ACHTER CLAFIS

12
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Waar 
staan we 
en waar 
willen 
we 
naartoe?

The only way is up! In juni is de jaarlijkse Top 50 van ingenieurs-

bureaus gepubliceerd, met daarin mooie exposure voor CLAFIS. 

We prijken dit jaar op de zeventiende positie! Dit klinkt natuurlijk 

prachtig, maar wat betekent het precies? Alexander Jaspers,  

manager Finance & Control vertelt: ‘CLAFIS staat er goed voor.  

Onze cijfers zijn conform de verwachtingen en we liggen op koers  

om ook de doelstellingen voor 2019 waar te maken. We zien een 

continue groei in omzet én in resultaat.’ 

Autonome groei

Onze ambitie is de omzet de komende jaren met zeker 10% per jaar te laten 

stijgen op basis van autonome groei van de organisatie.’ Alexander vervolgt:  

‘Een stevige ambitie in onze branche, maar zeker te realiseren. De markt trekt 

nog steeds aan, de economie draait op volle toeren en wij ontwikkelen ons  

goed. Om onze ambities op financieel vlak te behalen, focussen wij ons vanuit  

de Bouwsteen ‘Winst’ op maximale efficiëntie en maximale groei door samen  

met andere Bouwstenen te sturen op continuïteit van de organisatie.’ En wat  

dan het resultaat in de komende Top 50 lijsten zal zijn? De ambitie is  

uiteindelijk een plek bij de bovenste tien!

Op naar de top tien! 

Een heldere ambitie. 

AMBITIE
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PROJECTEN

Projectmanager Roeland van der Giessen is één van hen. Niet 

alleen zijn stappenteller is blij met deze locatie - ‘je legt hier flinke 

afstanden af’ - hijzelf heeft het er ook erg naar zijn zin. ‘Schiphol 

heeft een unieke sfeer. Mensen zijn onderweg van of naar alle 

delen van de wereld, de één in een korte broek en de ander met 

een sjaal om. Er heerst een soort tijdloosheid waardoor sommige 

passagiers ’s ochtends vroeg al aan een biertje zitten, omdat ze 

het gevoel hebben dat het avond is. Dat blijft grappig om te zien. 

Die tijdloosheid geldt echter niet voor onze projecten. Daar staan 

juist hele strakke deadlines op: het is hard werken. De enorme 

flow van reizigers moet zo goed mogelijk doorstromen en daar 

bewegen wij zoveel mogelijk omheen. ’s Nachts bijvoorbeeld, 

wanneer er minder vluchten aankomen en vertrekken.  

De passagiers mogen zo min mogelijk merken van het  

geboor en gehak.’

‘Onze samenwerking 
staat als een huis.’

Nooit saai

Zijn collega Peter Paulussen is toezichthouder op de luchthaven. 

‘Het interessante aan dit werk is de enorme verscheidenheid aan 

belangengroepen waarmee we rekening houden: stakeholders, 

opdrachtgevers, werknemers en natuurlijk de reizigers. Daarnaast 

zorgt de grote verscheidenheid aan projecten ervoor dat het werk 

hier nooit saai wordt.’

We werken bij CLAFIS niet alleen verspreid over heel 

Nederland, we zitten ook op heel diverse locaties. 

Neem Schiphol, de luchthaven waar maar liefst 67.000 

mensen werken en afgelopen zomer ruim 200.000 

reizigers met 180.000 koffers doorheen liepen. Per dag! 

Zeventien Clafisten werken hier als toezichthouder of 

projectmanager aan de meest uiteenlopende projecten. 

Dag én nacht.

Mind 
your 
step! 
24/7 MET PLEZIER AAN HET WERK 

OP LUCHTHAVEN SCHIPHOL

v.l.n.r. Roeland van der Giessen, Harry Nienhuis, Peter Paulussen en Dennis Bergsma.
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PROJECTEN

Digitalisering van het informatiesysteem

Over die verscheidenheid kan Roeland meepraten. Niet alleen zijn 

projecten lopen sterk uiteen, ze zijn ook sterk multidisciplinair en 

spelen zich zowel land-side (voor de douane) als air-side (achter 

de douane) af. Zo digitaliseerde hij onlangs het bemande systeem 

van de informatiezone voor reizigers, waarbij verschillende soorten 

techniek kwamen kijken. Het team moest onder meer rekening 

houden met de architectuur van Schiphol - welke vormgeving past 

in de omgeving? -, IT-vraagstukken - hoe bereik je de mensen het 

best? - en met bouwkundige aspecten - waar kan het staan?

Uitbreiding van de grenspost

Een ander project betrof de uitbreiding van de grenspost van 

de marechaussee, voor mensen die via Schiphol doorreizen van 

Schengen- naar niet-Schengenlanden en andersom. Om de 

capaciteit hiervan te vergroten, moest rekening worden gehouden 

met de wensen van de marechaussee en de naastgelegen retail - 

wat is voor hen de ideale inrichting? -, de plaatsing van extra balies 

en geautomatiseerde scanpoortjes - welke mogelijkheden biedt 

deze ruimte? - en het complexe, zwaarbeveiligde datasysteem van 

de marechaussee - hoe waarborgen we de veiligheid?

Samenwerking Iv-Infra

CLAFIS opereert op Schiphol niet autonoom. Dennis Bergsma, 

verantwoordelijk voor het contractbeheer op Schiphol, legt uit: 

‘We werken sinds 2012 samen met Ingenieursbureau Iv-Infra/Advin. 

In dat jaar kende Schiphol ons de eerste Europese aanbesteding 

toe voor het projectmanagement en toezicht. We horen tevreden 

geluiden op de luchthaven en werken er elke dag hard aan om dit 

zo te houden, want het is een geweldige werklocatie.’

Inspirerend en uniek

Het 24/7 draaiend houden van de luchthaven vraagt volgens 

Dennis om een vlekkeloze operatie en om continue innovaties en 

verbeteringen. ‘Onze collega’s werken mee aan de ambities om 

een ‘Europe’s Preferred Airport’ en ‘Zero-waste Airport’ te worden 

en krijgen de kans om in een inspirerende werkomgeving samen te 

werken aan unieke projecten. De grote variatie aan werkgebieden 

biedt hen volop kansen om zich verder te ontwikkelen.’

Positieve lijn

Ook Harry Nienhuis, accountmanager bij Iv-Infra, is blij met de 

samenwerking. Harry: ‘We hebben er de afgelopen jaren met z’n 

allen hard aan gewerkt om te staan waar we nu staan en ik heb er 

zin in om deze positieve lijn door te zetten. De mensen van CLAFIS 

zijn respectvol, wekken vertrouwen, ze zijn trots op de bijdrage die 

ze aan Schiphol leveren en weten wat ervoor nodig is om hier goed 

werk neer te zetten. Onze samenwerking staat als een huis.’

‘De passagiers mogen  
zo min mogelijk  
merken van ons  
geboor en gehak.’ 

Feiten en cijfers

Bij Schiphol werken in totaal 67.000 men-

sen bij zo’n 500 bedrijven. De zogeheten 

Mainport verbindt Nederland met de rest 

van de wereld via vliegtuigen, treinen, 

taxi’s en het openbaar vervoer. Zo vliegen 

er ruim 100 maatschappijen naar ruim 

300 bestemmingen in bijna 100 landen en 

rijdt de hogesnelheidslijn negen keer per 

dag naar Parijs. De luchthaven verwerkt 

jaarlijks zo’n 70 miljoen passagiers en  

53 miljoen stuks bagage.

 

Bron: schiphol.nl 



CLAFIS is volop in beweging en dat merken we! Er zijn 

talloze ideeën en bijdragen om onze organisatie naar  

een nog hoger plan te tillen. Onze Bouwstenen zijn  

in het leven geroepen om structuur te bieden aan  

al deze ontwikkelbehoeften.

Wat hebben we al weten te bereiken, waar houden we  

ons nu mee bezig en waarmee willen we CLAFIS en de 

wereld om ons heen nog gaan verrijken?

Noem eens een project dat de afgelopen periode 

binnen de Bouwsteen opgepakt en afgerond is?

We hebben de Scotsman methodiek geïmplementeerd  

in ons tender- c.q. offerteproces.

Wat loopt er nu?

Verbreding c.q. nieuwe vormen van dienstverlening overzichtelijk  

in kaart brengen inclusief verrekening en verplichting.

Wat gaat er hierna opgepakt worden?

We willen ons heel graag verbinden aan een innovatief, 

spraakmakend project en/of initiatief.

Noem eens een project dat de afgelopen periode  

binnen de Bouwsteen opgepakt en afgerond is?

De introductiedag. Op deze dagen worden alle nieuwe CLAFISTEN 

meegenomen in het reilen en zeilen van CLAFIS, waarom we de 

dingen doen zoals we ze doen en vooral ook hoe en met wie. 

Wat loopt er nu?

Het mobiliteitsbeleid. Dit gaat faciliteren in meer flexibiliteit  

en vrijheid.

Wat gaat er hierna opgepakt worden? 

De Employee Journey. De ‘reis’ van de CLAFIST in kaart brengen en 

optimaliseren, zodat we nog beter in kunnen gaan op de wensen, 

ambities en dromen van onze mensen.

BOUWSTEENEIGENAAR

SANDRO LISCI

S.LISCI@CLAFIS.COM

MARKT BOUWSTEENEIGENAAR

MAARTJE BOUMA 

M.BOUMA@CLAFIS.COM

MENS

Onze 
Bouw-
stenen 
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Noem eens een project dat de afgelopen periode  

binnen de Bouwsteen opgepakt en afgerond is?

Het CLAFIS Cultuurboek. Een boekje waarin we iedereen 

meenemen in hoe we elkaar behandelen en in de gebruiken 

die voor ons belangrijk zijn. 

Wat loopt er nu?

Het nieuwe intranet. Een waanzinnig platform dat zo veel meer 

gaat zijn dan een nieuwsforum. Het is een nieuwe manier van 

werken, van samen doelen nastreven en kennis delen.  

En dat alles op zo leuk mogelijke wijze.

Wat gaat er hierna opgepakt worden?

Er liggen veel mooie ideeën. Denk bijvoorbeeld aan CLAFIS 

Sfeerbeheer, een intern evenementenbureau. Het oude  

PV-concept in een nieuw jasje.

Noem eens een project dat de afgelopen periode 

binnen de Bouwsteen opgepakt en afgerond is?

Het kostprijsberekeningsmodel was aan vernieuwing toe. 

Deze is op de schop gegaan en er is een professioneel  

document uitgekomen.

Wat loopt er nu?

Sinds 1 januari van dit jaar werkt CLAFIS met een nieuw 

informatiesysteem. Dit vraagt ook om andere rapportages  

die de vestigingen nodig hebben voor hun bedrijfsvoering.  

Finance & Control werkt aan continue optimalisatie hiervan.

Wat gaat er hierna opgepakt worden?

Waar gaan onze financiële middelen naartoe? Is dit altijd de  

juiste bestemming of kunnen hier slagen in gemaakt worden?  

Zo ja, hoe? Dit is vanzelfsprekend een continu proces,  

maar één die de komende tijd extra aandacht zal krijgen. 

Noem eens een project dat de afgelopen periode  

binnen de Bouwsteen opgepakt en afgerond is?

De implementatie van een nieuw ICT-landschap. 

De nieuwe applicaties bieden CLAFIS de mogelijkheid om  

onze bedrijfsvoering naar een nog hoger niveau te tillen.

Wat loopt er nu?

De Bouwsteen ‘Structuur’ draagt bij aan het creëren van een 

raamwerk om de overige Bouwstenen succesvol in te vullen.  

Het nieuwe intranet is daar een goed voorbeeld van. 

Wat gaat er hierna opgepakt worden?

De werkplek van de toekomst. Hoe zorgen we dat alle collega’s, 

overal en altijd de juiste informatie hebben, we samen kunnen 

werken aan documenten en we makkelijk kunnen communiceren. 

Noem eens een project dat de afgelopen periode  

binnen de Bouwsteen opgepakt en afgerond is?

We hebben ons Tenderproces geoptimaliseerd en een eenduidige 

werkwijze hierin neergezet. Een onderdeel hiervan is het  

verbeteren van het proces rondom de inventarisatie en  

vastlegging van onze referentieprojecten. 

Wat loopt er nu?

De (her)inrichting van onze expertisegebieden en  

het doorontwikkelen van deze expertises. 

Wat gaat er hierna opgepakt worden?

We gaan onze CLAFIS Academy, ons platform waarbinnen we  

onze collega’s en klanten opleiden, nog steviger optuigen. 

BOUWSTEENEIGENAAR

GABY VAN TOL

G.VANTOL@CLAFIS.COM

CULTUUR BOUWSTEENEIGENAAR

SIERD VAN WESTEN

S.VANWESTEN@CLAFIS.COM

STRUCTUUR 

BOUWSTEENEIGENAAR

ALEXANDER JASPERS

A.JASPERS@CLAFIS.COM

WINST BOUWSTEENEIGENAAR

BOB SCHIPPERS

B.SCHIPPERS@CLAFIS.COM

KENNIS 
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Even 
opladen…
WAAR PLAATS JE ALS GEMEENTE 

ELEKTRISCHE LAADPUNTEN? 

PIM SPEEL GEEFT ADVIES

De stap naar elektrisch rijden wordt voor veel mensen 

en organisaties steeds kleiner. Kwam je met de eerste 

generatie elektrische auto’s nog niet verder dan  

80 kilometer: de nieuwste/goedkoopste exemplaren 

brengen je op z’n minst een keer zo ver. Elektrisch rijden 

is bovendien beter voor het milieu én het opladen gaat 

veel sneller dan voorheen. Maar dan moeten er natuurlijk 

wel voldoende laadmogelijkheden aanwezig zijn.  

Hoe CLAFIS gemeenten hierbij helpt?

Clafist Pim Speel legt het uit.
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‘Wie elektrisch rijdt, is vaak afhankelijk van de aanwezigheid van 

laadpunten in de omgeving. Maar als die nergens te vinden zijn,  

of het zijn er niet genoeg, hoe regel je dan zo’n openbare laadpaal? 

Ik heb er eens naar gegoogeld en kwam op de website van een 

willekeurige Nederlandse gemeente de volgende regels tegen. 

Allereerst moet je logischerwijs in bezit zijn van een elektrisch 

voertuig. Deze personenauto, bedrijfsauto of stadsauto (met 

minimumsnelheid van 60 km/uur) moet een minimaal elektrisch 

bereik hebben van 50 kilometer. Het moet onmogelijk zijn om je 

voertuig op je eigen terrein op te laden, bijvoorbeeld op de oprit of 

in je garage, en er mag in een straal van 250 meter nog geen ander 

openbaar oplaadpunt aanwezig zijn. Is dit wel het geval, dan moet 

deze zo vaak in gebruik zijn dat het onmogelijk is je auto regelmatig 

op te laden.’

Waar zijn deze regels op gebaseerd?  

‘Ik heb geen idee. Misschien is er in het verleden onderzoek 

naar gedaan, maar ze kunnen net zo goed bedacht zijn door de 

ambtenaar die de betreffende tekst moest aanleveren. Want hoe 

weet je als gemeente zeker dat de aanvrager van een laadpunt aan 

alle genoemde eisen voldoet? Dan zou je bij elke aanvraag iemand 

op pad moeten sturen om te controleren wat de mogelijkheden op 

het privéterrein van de aanvrager zijn en hoe vaak de dichtstbijzijnde 

openbare laadpaal in gebruik is. Een ingewikkeld en tijdrovend 

scenario, als je ‘t mij vraagt. Daar hebben wij dus iets op bedacht!’

Sturen op data

‘Wij kunnen gemeenten helpen bij het creëren van een efficiënte 

‘laadinfrastructuur’. Dit doen we door uit bestaande geografische 

data, inzicht te genereren met behulp van ‘GIS (Geografisch 

Informatie Systeem)-analyses’. Denk aan expertkennis, prognoses 

en de huidige Geo-data. Aan de hand van deze ruimtelijke data 

analyseren we de vraag en het aanbod van de laadinfrastructuur in 

een bepaald gebied en op basis hiervan geven we een advies.  

De absolute waarheid is natuurlijk niet te modelleren,  

maar we komen wel een heel eind in de buurt.’

‘Om te voorspellen waar een gemeente haar laadpunten het beste 

kan plaatsen en hoeveel mensen er (ongeveer) gebruik van zullen 

maken, kijken we vooral naar demografische gegevens. Denk aan 

het huidige autobezit, de WOZ-waarde van woningen, het soort 

woningen (vrijstaand, twee onder één kap etc.), het gemiddelde 

inkomen en type huishouden. Zo kunnen we op postcodeniveau 

inschatten hoeveel elektrische vervoersmiddelen er per gebied 

moeten kunnen opladen, wat een goed beeld geeft van de vraag 

naar laadpunten.’

Loopafstand of hemelsbreed

‘We houden hier natuurlijk niet op. CLAFIS zou CLAFIS niet zijn als 

we hierin niet een stap verder gingen. In de regels die ik tijdens mijn 

Google zoektocht aantrof, kwam een straal van 250 meter voorbij 

waarbinnen zich geen ander openbaar laadpunt mag bevinden.  

Dit klinkt als een prima afstand, je hoeft maar twee tot drie minuten 

te lopen. Maar is een straal van een vaststaand aantal meters wel  

het juiste uitgangspunt? Wat gebeurt er als er een spoorbaan,  

sloot of ander obstakel tussen jouw woning of werk en de 

dichtstbijzijnde laadpaal ligt? Dan is de afstand te voet al snel  

groter dan hemelsbreed. De afbeelding hieronder laat een duidelijk 

verschil zien tussen een loopafstand van 250 meter (roze) en een 

straal van 250 meter (rood). Doordat wij bij onze analyses rekening 

houden met deze loopafstanden, kunnen wij gemeenten precies 

vertellen hoe de laadinfrastructuur van haar dorp of stad zo goed 

mogelijk aansluit op de behoefte van haar inwoners. Want het is 

natuurlijk enorm vervelend als je als elektrische rijder geen eigen 

laadpunt mag aanvragen, terwijl je ruim 500 meter moet lopen  

om jouw dichtstbijzijnde laadpunt te bereiken.’
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Anticiperen op de toekomst

‘En we gaan nóg een stap verder. We wegen de verzamelde 

informatie namelijk ook nog even af tegen het huidige aanbod  

van EV-laadpunten in een bepaald gebied. Hieruit ontstaat  

een kaartbeeld dat weergeeft waar de vraag groter is dan het 

aanbod, waar de vraag kleiner is dan het aanbod en waar vraag 

en aanbod in balans zijn. Dit biedt gemeenten houvast om haar 

beleid op te sturen en zo te anticiperen op de toekomst.  

Mooi toch? Voor CLAFIS is dit een prachtige manier om te  

helpen met omgevingsvraagstukken die gelinkt zijn aan  

elektrisch rijden en de energietransitie.’

Rond 2025 rijdt een groot deel van het verkeer en vervoer in de 

Nederlandse steden elektrisch. Deze ontwikkeling heeft grote 

impact op onze Nederlandse gemeenten: zij moeten voor al deze 

elektrische voertuigen een goede laadinfrastructuur realiseren. 

Met behulp van GIS-analyses adviseert CLAFIS hen door uit hun 

bestaande geografische data, inzicht te genereren. Binnen CLAFIS 

hebben we daar Pim Speel voor. Voor hem ligt de nadruk vooral 

op netwerkanalyses, optimale locatiebepaling, web-apps en 

web-maps. Op dit moment werkt hij aan een pilotproject bij de 

gemeente Nijmegen. Die heeft CLAFIS gevraagd om aan de hand 

van beschikbare data een locatie-inventarisatie te doen van de 

beschikbaarheid van laadpalen in de hele gemeente.

Even 
opladen…
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MICK, JE BENT NU EEN PAAR MAANDEN WERKZAAM BIJ 

CLAFIS. WAT IS HET MEEST BIJZONDERE DAT JE TOT NU  

TOE HEBT MEEGEMAAKT?

De introductiedag voor nieuwe medewerkers! Dit was een mooie 

gelegenheid om kennis te maken met de andere nieuwe collega’s. 

Daarbij werd met de presentaties en workshops een duidelijk beeld 

geschetst van waar CLAFIS vandaan komt, waar het naartoe wil en

wat het bedrijf uniek maakt. 

JE BENT ERG IJVERIG EN WILDE ERG GRAAG BIJ CLAFIS 

KOMEN WERKEN. HOE HEB JE ONS OVERTUIGD?

Ik heb duidelijk gemaakt waar ik naar op zoek was bij een nieuwe 

werkgever en waarom ik een goede match met CLAFIS zou kunnen 

zijn. Ik kwam van een bureau dat gespecialiseerd is in het maken 

van begrotingen voor technische projecten en wilde graag voor een 

organisatie gaan werken die meer met multidisciplinaire teams werkt. 

Ook leek het me een mooie uitdaging om een discipline te ontwikkelen 

die op dat moment nog niet bestond binnen CLAFIS. 

KLINKT GOED! EN WAT WIL JE GAAN BEREIKEN IN  

DEZE FUNCTIE?

Ik wil mezelf verder ontwikkelen door voor klanten uit verschillende 

sectoren te werken in de detachering. Zo kom ik met verschillende 

manieren van projectvoering in contact en doe ik nieuwe inzichten op. 

Ik wil ook graag een rol spelen in de ontwikkeling van Cost Engineering 

binnen CLAFIS. Denk aan het opzetten van rapportages, tools waarmee 

specialisten verschillen in investeringskosten tussen verschillende 

ontwerpen kunnen bepalen etc. 

PRIORITEITEN OP ORDE DUS! HOE KUN JIJ BINNEN DE 

SECTOR OIL & GAS EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN EEN 

SCHONERE WERELD?

Interessante vraag! De globale energievraag is nog steeds stijgende, 

zowel door de toename van de wereldbevolking als door de steeds 

hoger wordende levensstandaard in opkomende economieën als 

China, India en Brazilië. Om aan deze stijgende vraag te kunnen 

voldoen, heb je een mix van energievormen nodig. De olie- en 

gasindustrie speelt hierin nog steeds een grote rol. Daarnaast 

worden er binnen de sector ook veel initiatieven voor verduurzaming 

ondernomen. Denk aan de productie van geothermische energie 

en CO2 opslag in voormalige gasvelden. Door bij dit soort projecten 

betrokken te zijn, speel ik enerzijds een rol in het voldoen aan de 

wereldwijde energievraag en draag ik anderzijds bij aan een schonere 

wereld. 

EN TOT SLOT: WAT MAAKT CLAFIS VOOR JOU HET MEEST 

AANTREKKELIJKE INGENIEURSBUREAU? 

Er is veel aandacht voor het individu en eigen initiatief nemen wordt 

gewaardeerd. Dat vind ik mooi! 

IN DEZE RUBRIEK STELLEN 

WE VIJF VRAGEN AAN EEN 

GLOEDNIEUWE CLAFIST. ALS 

EERSTE AAN HET WOORD: ONZE 

NIEUWE COST ENGINEER/COST 

ESTIMATOR OIL & GAS,

MICK ROUKEMA.

vragen 
aan…
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Maximale
samenwerking, 
minimaal aantal 
clashes
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FEDDE EN GIJS OVER BIM 
Wanneer een dozijn bedrijven samen aan een project 

werkt, moet alles kloppen en op elkaar afgestemd zijn. 

Toch ontkom je er niet aan dat er dingen misgaan.  

Bij veel projecten moeten tijdens de bouw nog de  

nodige problemen worden opgelost of bestelde 

onderdelen opnieuw worden besteld, en dat kost  

tijd en geld. Met een Bouw en Informatie Model (BIM) 

komt dit aanzienlijk minder vaak voor. Fedde Wind en  

Gijs Rikhof verzorgden er eentje voor de verbouwing  

van een fabriekshal van een grote zuivelcoöperatie  

en spoorden zo meer dan duizend clashes op.

Of hij misschien iemand kende met kennis van BIM. Die vraag 

kreeg Gijs Rikhof van een opdrachtgever, een zuivelgigant in 

het oosten van het land. ‘De opdrachtgever wilde graag dat 

iemand de coördinatie van een BIM-model van de verbouwing 

van een fabriekshal op zich zou nemen, maar had zelf niemand 

met die expertise in huis’, vertelt Gijs. Hij is als commercieel 

projectmanager bij CLAFIS verantwoordelijk voor klantcontact,  

het inventariseren van klantvragen en voor het bouwen van teams. 

Hij vond in Fedde Wind de juiste persoon. ‘Fedde is projectingenieur 

bij Team Wegen en Kunstwerken dat vanuit vestiging Heerenveen 

werkt, is al tien jaar bezig met 3D modelleren en heeft nu drie 

jaar ervaring met het maken van BIM-modellen. Ik heb hem 

meegenomen en de klant had er meteen een goed gevoel bij.’

‘De klant had er meteen 
een goed gevoel bij.’

Eén allesomvattend model

De sector was nog wel wat onbekend terrein voor Fedde. Werkte 

hij tot dat moment vooral aan bruggen en sluizen, nu moest hij 

met de coördinatie van een complete fabriekshal aan de slag. 

Voor de goede orde: hij ontwierp in dit geval niets zelf, maar 

voegde de aspectmodellen van twaalf betrokken bedrijven 

samen tot één allesomvattend model. Een BIM-model dus. Het 

resultaat is een up to date, integraal 3D coördinatiemodel van een 

fabriek ‘tot op boutjes en moertjes niveau’. Van waterleidingen 

tot elektra en van deuren tot uitsparingen in de vloer: alles is 

erin verwerkt. Het maakt raakvlakken inzichtelijk en versnelt het 

besluitvormingsproces bij eventuele issues.

Meer dan duizend clashes

Fedde: ‘Met het samenbrengen van alle informatie, stuitten we op 

meer dan duizend clashes. Diverse zaken die tijdens de bouw geheid 

waren misgegaan als dat BIM-model er niet was geweest. Denk 

aan onderdelen die door elkaar heen lopen, of aan uitsparingen in 

vloeren die op de verkeerde plek bleken te zitten.’ Tijdens een Virtual 

Reality Sessie, georganiseerd in samenwerking met Furkan Yilmaz, 

Clafist werkzaam vanuit vestiging Arnhem, liepen de operators die de 

vernieuwde plant straks gaan beheren alvast een virtueel rondje door 

het ontwerp. ‘Tijdens die wandeling door de toekomst kwamen nóg 

meer issues tevoorschijn. Het was voor veel van de aanwezigen een 

bijzondere ervaring.’

‘Met het samenbrengen 
van alle informatie, 
stuitten we op meer dan 
duizend clashes.’

De opdrachtgever bij wie deze fabriekshal in het najaar van 2019 

wordt verbouwd - terwijl de rest van de fabriek overigens gewoon 

doordraait - is dus tevreden. De volgende opdracht zit in de pen 

en met een beetje geluk mag CLAFIS ook bij alle toekomstige, 

vergelijkbare projecten van deze klant BIM-modellen maken.

Locatie-overschrijdend denken

Dat klanten aan de hand van een BIM-model zoveel inzicht in hun 

project krijgen, wat hen in een later stadium - tijdens de (ver)bouw - 

zoveel tijd en geld bespaart, is een waardevolle toevoeging aan het 

dienstenpakket van CLAFIS. En dat Gijs hiervoor bij Fedde terecht 

kwam en Fedde zo een compleet nieuwe ervaring opdeed, is een 

mooi voorbeeld van het locatie-overschrijdend denken waar CLAFIS 

naar streeft. Elkaar weten te vinden, kennis delen en samen wijzer 

worden. Dat is waar het om gaat.

Fedde Wind (links) is projectingenieur en houdt zich onder  

andere bezig met BIM. Hij is sinds de zomer van 2018 werkzaam 

bij CLAFIS. Gijs Rikhof (rechts) is commercieel projectmanager  

bij CLAFIS en vooral werkzaam op onze locatie in Enschede. 

Hij is sinds begin 2017 werkzaam bij CLAFIS.
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Van kostenramingen tot risicodossiers en van 3D- en 2D-tekeningen 

tot quickscans voor (beweegbare) bruggen en tunnels, sluizen en 

gemalen: Team Wegen en Kunstwerken verzorgt alles wat je maar 

kunt bedenken dat bij de voorbereiding en realisatie komt kijken. 

Zo heeft het team ook verstand van inspecties en verzorgen ze 

directievoering en toezicht tijdens de bouw. ‘Dit betekent dat we 

aardig wat technische kennis van voorbereiding én uitvoering in huis 

moeten hebben. En die hebben we dankzij de jarenlange ervaring die 

onze medewerkers opdeden bij aannemers, overheden en grotere 

ingenieursbureaus’, aldus René. 

Geen moment verveling

Alle werkzaamheden beginnen op de vestiging in Heerenveen; de 

standplaats van Team Wegen en Kunstwerken. René: ‘We begonnen 

dit team in januari van 2018 met vier man en het bestaat nu uit tien 

mannen en vier vrouwen. Na anderhalf jaar hard werken kunnen we 

absoluut zeggen dat de zaak goed staat.’ Zo zijn er halverwege 2019 

al evenveel projecten gedaan als in heel 2018.

‘Na anderhalf jaar hard 
werken kunnen we 
absoluut zeggen dat  
de zaak goed staat.’ 

Team
Wegen 
en Kunst-
werken
EEN GOUDMIJN VAN

KENNIS EN KUNDE

Het Team Wegen en Kunstwerken is één van de teams 

binnen CLAFIS die zich richt op eigen projecten en  

eigen producten. Waar houdt deze groep Clafisten  

zich mee bezig? Wie zijn ze? We geven het woord aan 

projectleider René Feenstra. Hij werkte jarenlang in de 

civiele techniek en is nu anderhalf jaar werkzaam bij 

CLAFIS als projectleider en aanspreekpunt van het  

Team Wegen en Kunstwerken.
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Er kwamen al vanaf het begin projecten voorbij waarmee het team 

aan de slag kon. Deels dankzij eigen acquisitie en tips van collega’s, 

deels omdat overheden projecten uitschreven en omdat aannemers 

en andere ingenieursbureaus graag wilden samenwerken. Het team 

verveelde zich sinds begin 2018 dus geen seconde. 

‘Een goed voorbeeld van wat we kunnen is het project ‘Brug 

Wjelsryp’. Hiervoor verzorgden we het volledige integrale ontwerp 

van de brug inclusief de constructieberekeningen en het wegontwerp 

dat op dit moment wordt gebouwd’, vertelt René. ‘Het wapenings- 

model van Staalis, de organisatie die ontstaan is vanuit het partnerschap 

tussen wapeningsleverancier Spanberg en CLAFIS, werd in het 

3D-ontwerp van de brug van CLAFIS geïntegreerd. Uniek is dat er  

op de bouw geen enkele reguliere tekening meer wordt gebruikt, 

maar dat er gewerkt wordt vanuit het 3D-model.’

Kennisdelen en samenwerken

Op het moment van schrijven staat het team voor het maken van 

een voorontwerp van een sluis bij Oostmahorn. Het moet een 

vaarweg worden met trailerhelling, inpassing van de sluis en alles 

3D gevisualiseerd inclusief kostenraming. De expertise hiervoor 

heeft Team Wegen en Kunstwerken grotendeels zelf in huis en wat 

mogelijk aan kennis ontbreekt is altijd te vinden binnen de rest van 

de organisatie.

Goud in handen

René: ’Onze projecten en klanten verschillen enorm van elkaar. 

Zo blijft het interessant, leuk en leerzaam. We nemen elkaar als 

team overal in mee en delen de ervaringen die we opdoen. Met die 

gecombineerde kennis en kunde hebben we echt goud in handen.’ 

En zo bouwt het team meer en meer referenties op. Belangrijk, want 

dat is regelmatig een eis om überhaupt te mogen inschrijven op 

projecten.’

Het mooie aan dit team, volgens René, is dat het team waar ze 

anderhalf jaar geleden mee zijn begonnen, nog steeds intact is.  

‘We zijn gegroeid, hebben kennis en kunde opgebouwd, maar we 

zijn er in geslaagd dit geheel op te bouwen met de mensen  

waarmee we ooit zijn begonnen. Iets wat voor ons een  

belangrijke doelstelling was.’

Mensgericht en persoonlijk

Deze doelstelling sluit goed aan bij het mensgerichte, persoonlijke 

karakter dat de filosofie van CLAFIS tekent. René probeert met het 

team bovendien altijd menselijk en sociaal contact te houden met de 

klant. ‘Een project is niet klaar wanneer de werkzaamheden afgerond 

zijn. We vinden het prachtig om naderhand bij de klant langs te 

komen en ons werk te bekijken. We staan voor kwaliteit, maar het 

moet ook leuk en sociaal blijven. Daardoor blijven klanten ons ook 

onthouden, denk ik.’

René Feenstra (vijfde van links) is onze adviseur 

Kunstwerken en is nauw betrokken geweest bij 

het opstarten van deze groep binnen CLAFIS.  

Hij is sinds begin 2018 werkzaam bij CLAFIS.
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PROJECTEN

‘We nemen elkaar 
overal in mee en 
hebben met onze 
kennis en kunde echt 
goud in handen.’ 



 

 

Wedstrijdje 
doen?
 

Wij leveren topprestaties als het gaat om technische 

oplossingen. Dit vraagt om een gezonde geest in een 

gezond lichaam. CLAfit zijn dus! En hoe leuk is het als  

je die ultieme staat van CLAfit-heid samen met je  

collega’s kunt bereiken?

 

DUIKEN

Onder de bezielende leiding van collega Bennie den Bleeker, doken 

tien Clafisten op een koude dag in februari in een zwembad in het 

Drentse Beilen. Een fantastische middag die zeker voor herhaling 

vatbaar was, maar dan graag ’s zomers in buitenwater.

 

ZEVENHEUVELENLOOP

Ain’t no mountain high enough! De hardloopliefhebbers onder ons 

liepen samen met 33.000 andere runners de Zevenheuvelenloop 

in Nijmegen. Een tocht van vijftien kilometer door een prachtig 

landschap.

 

MTB

Lekker crossen in en rond het Gelderse Heerde. Een parcours 

van zo’n vijftig kilometer dat alleen werd onderbroken voor een 

‘welverdiende bak koffie met appelgebak’. Een geslaagde dag, 

ondanks dat één van de collega’s zoek raakte. We gaan ervan uit  

dat die weer is gevonden. 

 

VOETBALTOERNOOI HENGELO

Het Westermaat bedrijventoernooi in Hengelo is een begrip! Al sinds 

de eerste editie in 2012 doen hier enthousiaste Clafisten aan mee. 

Het vijftienkoppige Team CLAFIS plaatste zich als poulewinnaar voor 

de kwartfinales. Helaas was in die wedstrijd het team van Intersport 

toch net even te sterk.

 

GEEFT GAS

De Geeft Gas fietstocht van 70 of 110 kilometer door de noordelijke 

provincies is een jaarlijkse fietstocht voor bedrijven uit de energie-

branche. Met maar liefst 24 CLAFIS-tenues onder de 120 wielrenners 

was onze organisatie aardig vertegenwoordigd! 
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CLAFIT

v.l.n.r. Maartje Bouma, Margreet Kiewiet, Conny van Hees en Wendy Idzenga.



EERSTE 
KEREN

Sonja
was de allereerste medewerker van  

CLAFIS en werkt er nog steeds!

K.R. Poststraat 80-2  
te Heerenveen
was het allereerste kantooradres 

van CLAFIS. 

Onze allereerste klant 
was gemeente Delfzijl. 

www.clavis-engineering.nl
was de eerste website van CLAFIS, toen dit  

nog CLAVIS was. Dit is in 2008 aangepast. 

Nummerrrrr 26!
was in 2013 de eerste notering 

van CLAFIS in de Top 50 

Ingenieursbureaus.

Bram
at tijdens een bedrijfsuitje voor het eerst oesters,

werd hondsberoerd en deed dit nooit weer.

De eerste CLAFIS Familiedag
is gehouden in 2014. 

Susan
kreeg van CLAFIS op haar eerste 

werkdag haar allereerste ontbijtje 

aan de deur ooit.

Robert
beleefde zijn eerste werkdag binnen  

CLAFIS tijdens het weekend van het  

zeiluitje. Zijn collega’s vergeten dat  

nooit meer. Robert kan het zich niet  

meer zo goed herinneren.

Alexander
rende zijn allereerste 4-mijl  

met CLAFIS en liep ‘m uit!

Ingrid
vierde haar eerste verjaardag  

binnen CLAFIS met een versierde 

werkplek, een door heel veel 

collega’s ondertekende kaart én 

haar eerste CLAdootje!

In 2005
organiseerden we de allereerste 

CLAFIS kerstborrel.
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EERSTE KEREN



Mooie dingen! 
Ziet er goed uit

Tuurlijk
Bakkie! lache..

Gaan we doen!
Samen werken

Omdat het kan

techneut

Zullen we het er even over hebben?

Oke!
Ontwikkelentop

Buddy! 2 woorden 15 letters

Goed gesprek

inzicht
Alles goed?

lol

ha

Bij deze...

ondernemend
samenwerken

leren

persoonlijk
Verbinden

verbinden

uniek
eigenzinnig

slim
e  ectief

expertise
Go!

doorvragen

kennisuitwisseling 
expertiseteams

teamspirit

verbinden
vanzelfsprekend

gedreven

plezier

kwaliteit

mensgericht

gewoon normaal

bedrevenheid 

techniek

talent

deskundigmooie clubborrel!
kennisnetwerk

oplossingen
gastvrij

sociaal

spontaan doorzettingsvermogen

projecten

energie!

ingenieus

leuk sfeertje engineer

ingenieur

pak maar op!

clavicula

sleutel tot succes

kick!

clafi t
collegiaal

anders dynamisch

multidisciplinair

clafi st

Werkenbijclafis.nl


