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Beloofd is beloofd. In de eerste editie van het CLAFIS Magazine 

kondigde ik het tweede nummer al aan. En deze ligt nu voor je.

Wat mij betreft een echte 2.0 versie. Weer een tikkeltje beter én 

mooier dan de eerste uitgave. En dat past helemaal bij CLAFIS. 

Want, als ik ons op dit moment een versienummer zou mogen 

geven dan zou dat ook 2.0 zijn. 

De afgelopen jaren hebben we samen volop investeringen gedaan om 

een betere versie van onszelf te worden. Ik durf te zeggen dat dat aardig 

gelukt is. We zijn hard op weg om voor onze klanten de nummer één 

partner in de markt te worden. Zo werken we in onze drie focussectoren 

succesvol samen met bijna al onze droomklanten. Daarnaast breiden 

we de dienstverlening steeds verder uit, zodat er nog meer prachtige 

partnerschappen ontstaan. In dit nummer vind je hier al enkele mooie 

voorbeelden van.

We willen natuurlijk ook een nummer één werkgever worden.  

Ik hoop dat al onze collega’s de eerste resultaten van deze ambities 

ook zo ervaren. Denk aan een betere pensioen- en mobiliteitsregeling,  

het nieuwe social intranet BERT en de inrichting van de kantoren. 

En daar blijft het wat mij betreft niet bij. Want, 2020 wordt het jaar  

waarin we alle innovaties en ontwikkelingen van de afgelopen periode 

vóór ons gaan laten werken. Zo blijven we doorgroeien naar een nóg 

betere 3.0 versie van onszelf.

Voor nu wens ik je veel leesplezier in deze 2.0 editie van ons magazine.

Hartelijke groeten,

Bram van Hees
algemeen directeur

De tweede keer 
is altijd beter!
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STRATEGIE

‘Geen 
aardverschuiving,
maar weloverwogen 
stappen’

ROBERT VAN DER HEEFT  

IS COÖRDINATOR BOUWSTENEN



CLAFIS is volop in beweging en dat merk je aan alles. 

Maar... waar staan we nu en wat gaan we de komende 

tijd nog doen? Robert van der Heeft is coördinator 

Bouwstenen en is vanuit die rol lid van Team Ontwikkeling. 

Hij schijnt in deze editie van het CLAFIS Magazine  

een licht op de laatste stand van zaken.

Van ultieme droom naar haalbare doelstellingen

‘Het is onze droom om het meest aantrekkelijke ingenieursbureau 

van Nederland te worden’, zo luidde in 2017 de uitkomst van 

een serie strategiesessies waaraan directie, vestigingsmanagers 

en staf deelnamen. Maar hoe maak je deze omvangrijke droom 

waar? We besloten om stap voor stap richting die ultieme stip op 

de horizon te koersen. Dit doen we doelgericht, met oog voor 

onze huidige organisatie en onze sterke punten.’ 

‘Het is onze  
droom om het 
meest aantrekkelijke 
ingenieursbureau van 
Nederland te worden’

Bouwstenen: zes pijlers onder onze

ontwikkeling en strategie 

‘Om onze ambitie constructief te vertalen naar doelen, strategie 

en acties riepen we zes Bouwstenen in het leven. Deze vormen 

inmiddels de sterke pijlers onder de ontwikkeling van onze 

organisatie. Elke Bouwsteen heeft een eigenaar/aanjager, een 

eigen doelstelling en diverse ontwikkeltrajecten en projecten.’

Team Ontwikkeling houdt de vaart erin

‘Bij CLAFIS houden we van aanpakken en doorpakken. Maar elk 

ontwikkelproject vraagt wel om capaciteit, investeringen en 

draagvlak. Het is de kunst om onze ontwikkelingen aan te laten 

sluiten bij de operationele behoefte van de business. Daarom is

Team Ontwikkeling in het leven geroepen. Dit team bestaat uit

de directie, vestigingsmanagers en Team Bouwstenen. Het team 

komt vier keer per jaar samen. Tijdens een overleg worden  

knelpunten besproken en duidelijke besluitstukken op de agenda 

gezet. Zo houden we de vaart erin. Op een weloverwogen wijze.’

Strategiesessies: elke zes maanden een APK

‘Samen bepaal je een droom. Daarna ga je er natuurlijk vol 

enthousiasme mee aan de slag. Maar, hoe zorg je ervoor dat die 

droom bij onze organisatie blijft passen? Dat de wereld razendsnel 

kan veranderen, hebben we de afgelopen weken meer dan ooit 

ondervonden. Wil je koers houden dan vraagt dit om flexibiliteit, 

veerkracht en wendbaarheid. In 2019 doorliep Team Ontwikkeling 

een uitgebreide hands-on strategiesessie om dit te toetsen. Aan de 

hand van vragen werden we uitgedaagd om kritisch na te denken 

over onze sterktes en zwaktes, over trends, kernwaarden en 

doelen. Onze methode leidde uiteindelijk niet alleen naar  

een langetermijnvisie, maar ook naar een set eerste 

concrete acties voor dat jaar.’

‘Dit jaar gaan we een stapje verder. Met dezelfde methode geven 

wij onze strategie en ontwikkeldoelstellingen elke zes maanden 

een ‘APK’. De teamleden gaan deze landelijke strategiesessies in 

met de input die we via lokale strategiesessies uit verschillende 

teams ophalen. De sessies resulteren in finetuning van lopende 

projecten, maar ook in een set nieuwe opdrachten voor  

Team Bouwstenen: de ontwikkeldoelstellingen voor de komende 

periode. Deze manier van werken vergroot onze reactiesnelheid

en stelt ons in staat om realistische doelen voor de korte termijn te 

formuleren. Kortom geen aardverschuivingen, maar weloverwogen 

stappen om CLAFIS continu te verbeteren.’

Benieuwd waar deze mooie woorden concreet toe leiden? 

Blader dan naar pagina 26 waar Sierd van Westen en Paul 

Goedhart ons meenemen in de ontwikkelingen op ICT gebied, 

opgestart vanuit initiatieven binnen de Bouwsteen Structuur.
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Cultuur Winst

Structuur Kennis

Mens Markt
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SECTOREN EN EXPERTISES

‘Als klant wil je een partner aan boord
die exact snapt wat er wordt gevraagd’

V.l.n.r.: René - Marcel - Sil.

Aan tafel!
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SECTOREN EN EXPERTISES

SLIMMER, GROENER 

EN DUURZAMER

In de chemische industrie  

draait álles om verbindingen.  

Tussen scheikundige elementen; 

maar ook tussen kennispartners  

en specialisten. Zeker wanneer je  

de ambitie hebt om slimmer, groener 

en duurzamer te produceren. 

CLAFIS wil die verbindende factor 

zijn. René Hoekstra, Marcel Mulder 

en Sil Veldman, alle drie werkzaam 

binnen de sector Chemie,  

vertellen erover. 

Wat het werken voor de chemiesector  

zo aantrekkelijk maakt? Daar hoeft  

Sil niet lang over na te denken.  

‘Je werkt in een omgeving die veel vergt 

van je kennis en organisatievermogen. 

Ontwerp, materiaalkeuze of plan 

van aanpak: elke stap die je zet moet 

doordacht zijn. En of je nu werkt aan de 

vervanging van een condensator of de 

integratie van een nieuwe productielijn: 

je hebt altijd een mooie puzzel te leggen. 

Daar loopt de techneut in mij warm voor.’

Veiligheid op nummer 1

Daarnaast ligt de lat in de chemie hoog als 

het gaat om veiligheid en zorgvuldigheid. 

Want, waar met zuren, metalen of minerale 

oliën wordt gewerkt, zijn de risico’s groot. 

‘Zelfs een eenvoudige klus als het verbinden 

van leidingstukken (pipe spools) kost je zo 

vier uur’, schetst Marcel. ‘Er wordt gelast, 

gekeurd, schoongemaakt en nog eens 

gekeurd. En voordat je begint moet je alle 

protocollen doorlopen. Als klant wil je een 

partner aan boord die snapt wat er wordt 

gevraagd en die een project vervolgens 

strak kan organiseren.’

Lokale kennis maakt het verschil

Dit is exact wat CLAFIS te bieden heeft. 

René: ‘We kennen klanten vaak al 

vanuit een eerdere detachering. 

Sommige Clafisten komen al jaren bij hen 

over de vloer en beschikken over veel 

lokale kennis. Wat speelt er op een site:  

waar liggen kansen en risico’s? Wat zijn 

de specificaties, met welk management- 

en kwaliteitssysteem wordt er gewerkt? 

Dankzij die kennis en ervaring bedenken 

we niet alleen betere oplossingen,  

maar kunnen we projecten van begin 

tot eind oppakken en klanten hierin 

maatwerkoplossingen bieden. 

Maatwerk

En juist aan dit maatwerk is meer dan ooit 

behoefte. Waar klanten in de afgelopen 

jaren inzetten op groei en vernieuwing, 

gaan ze nu een onzekere tijd tegemoet.  

Marcel: ‘Dan is het fijn dat je een partij

naast je hebt die vanuit kennis met je

meedenkt, met een vraagstuk aan de  

slag gaat en vervolgens tot slimme 

oplossingen komt.’

De Hybrid Projectbased Aanpak van CLAFIS 

biedt hierin uitkomst. René: ‘Je hebt als klant 

één aanspreekpunt: de projectmanager.  

Iemand die zich invreet in jouw organisatie: 

de cultuur, de processen en de mensen.  

En die je vervolgens vanuit dit vertrekpunt 

kan adviseren én de nodige kennis  

rondom een vraag kan organiseren.’

V.l.n.r.: René - Marcel - Sil.

‘Dan is het fijn  
dat je een partij 
naast je hebt die 
vanuit kennis met  
je meedenkt’ 
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SECTOREN EN EXPERTISES

Inmiddels maken meerdere 

opdrachtgevers gebruik van deze 

aanpak. Zo lopen er trajecten bij 

Avebe (aardappelzetmeel), Aldel 

(aluminium) en Teijin Aramid (fiber en 

plastics). Opdrachten die gaan van 

projectondersteuning tot het uitvoeren 

van volledige projecten zoals de 

vervanging van een aardappelwasstraat, 

de inpassing van een nieuwe smeltlijn tot 

energie-optimalisaties in processen.

Plants of the Future 

René, Marcel en Sil voorzien dat 

deze opdrachten een vlucht nemen. 

De chemische industrie is volop 

in ontwikkeling. René: ‘C02-arm 

produceren, circulair werken: ze vragen 

om aanpassingen op bestaande sites.’ 

Daarnaast is er aandacht voor vergrijzing. 

Marcel: ‘De sector moet straks meer doen, 

met minder mensen. De vraag is hoe je 

data, robotica en algoritmes inzet om je 

bedrijf toekomstbestendig te maken.’

Ook met die ontwikkeling is CLAFIS 

volop bezig. Marcel: ‘Studenten van de 

Hanzehogeschool hebben voor Avebe een 

plan opgesteld voor ‘Plants of the Future’. 

Avebe heeft ons nu gevraagd om dit uit te 

werken naar concrete maatregelen voor 

hun site in Ter Apelkanaal. Een compliment 

dat ze ons in dit stadium al benaderen  

om mee te denken. Dat zegt iets over  

het vertrouwen dat ze in ons hebben.’

 

BIM zorgt voor betere oplossingen

Marcel: ‘CLAFIS brengt niet alleen kennis en 

ervaring met zich mee over de chemische 

industrie. Klanten treffen in ons ook een 

specialist op het gebied van 3D-ontwerp 

en het Bouw Informatiemodel. Zo kunnen 

we beheer en onderhoud koppelen aan 

BIM en ook het proces van verificatie 

en validatie optimaliseren om beheerst 

te ontwerpen en te bouwen. We zijn 

zelfs in staat om met Virtual Reality een 

3D-ontwerp dichtbij eindgebruikers te 

brengen: sitemanagers, monteurs en 

procestechnologen. Hiermee creëer 

je op voorhand betere oplossingen en 

minimaliseer je ontwerpfouten.’

Over het team Chemie

Het team Chemie bestaat naast 

Technisch Projectmanagers 

Marcel Mulder en Sil Veldman uit 

Commercieel Projectmanagers  

Dolf Eggink, Peter Colijn en  

René Hoekstra. Wil je meer weten 

over wat dit team te bieden heeft?  

Of ben je nieuwsgierig naar  

de voordelen van de Hybrid 

Projectbased Aanpak?  

Neem gerust contact met ze op. 

Mail: r.hoekstra@clafis.com.
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•  Zie jij een leuk bericht van 

CLAFIS voorbij komen?  

Klik dan op de ‘like’ knop.  

Zo krijgen ook de mensen  

in jouw social netwerk het 

bericht van CLAFIS te zien  

en draag ook jij je steentje  

bij als het gaat om  

het avergroten van de  

naamsbekendheid.

•   Vind je het bericht zelfs  

zo leuk dat je het graag  

op je eigen pagina wilt  

delen? Dat kan! Vergeet  

dan niet een eigen stuk  

tekst toe te voegen.  

Hiermee vergroot je  

namelijk het bereik  

omdat je bericht  

dan uniek wordt. 

SOCIAL

Maar we houden niet op bij  

die naamsbekendheid. Wanneer 

iemand CLAFIS kent, willen we 

ook heel graag zijn of haar 

interesse wekken. We gaan dus 

verder met de volgende fase.  

Tijd om meer de diepte in te 

gaan! Bijvoorbeeld met één van 

onze vlogs, waarin we laten 

zien wat CLAFIS allemaal doet.

De derde stap is desire, ofwel 

verlangen. Dat klinkt romantisch 

en dat is het eigenlijk ook wel.

We willen onze lezers verleiden 

om méér over CLAFIS te 

weten te komen. Dit doen we 

onder andere door de mooie 

projecten van CLAFIS uit 

te lichten.

Aandacht! Dat is waar het in 

deze eerste fase om draait. 

Weten dat CLAFIS bestaat is  

de eerste stap van de trechter. 

We willen zo veel mogelijk 

mensen bereiken om de  

naamsbekendheid van  

CLAFIS te vergroten.

2. Interest

3. Desire

Tijd voor actie! 

Na die verleiding willen 

we graag dat onze  

lezers actie ondernemen. 

Bijvoorbeeld door te 

solliciteren bij CLAFIS. 

Of door in een gesprek 

je vraag of probleem  

aan ons voor te leggen.  

4. Action

1. Awareness

‘Wist je dat we elke
maand een vlog delen?’

Social media is altijd in beweging. 

Het is belangrijk om in te spelen 

op trends en ontwikkelingen. 

Daarom blijven we de resultaten 

van onze kanalen monitoren. 

Op basis hiervan kijken we welke 

content goed werkt en welke niet. 

Dit vertalen we dan door in de 

strategische keuzes die we maken.

2.0 

Een bericht plaatsen op

onze social media kanalen 

doen we niet zomaar.

Daar zit een gedachte achter. 

Zo maken we bijvoorbeeld

gebruik van het AIDA-model, 

dat je hieronder ziet. Dit model 

is een soort trechter waarin  

we verschillende fases  

onderscheiden. Bij iedere  

stap hoort een bepaald soort 

content. In dit overzicht  

laten we je zien hoe CLAFIS  

dit aanpakt.

Social media 
strategie

TIPS:

Hoe we ons bewegen in 
het social media landschap

Van
aandacht 
tot actie



 

Wat is het voordeel voor klanten dat ze CLAFIS  

nu ook in Eindhoven kunnen vinden?

Ronald: ‘Bestaande klanten zoals FrieslandCampina, Enexis of 

Heijmans hebben hun vestigingen in het Zuiden. Voor hen is het 

prettig dat wij dichtbij zitten. Zie het als een extra voordeur die je 

toegang geeft tot de CLAFIS-organisatie. Als klant loop je net wat 

makkelijker binnen: het is herkenbaar, je spreekt dezelfde taal en 

deelt dezelfde cultuur. En wij voorzien hen van specialisten die 

het lokale netwerk kennen, zij weten wat er speelt.’

Henry: ‘Ik merk dat bijvoorbeeld aan een klant als MSD, een 

pharma-bedrijf. Op hun site in Boxmeer werken we met meerdere 

projectteams. Voor hen is het belangrijk dat we fysiek in de buurt 

zijn. We schakelen hierdoor nog sneller en zitten beter in de 

materie. Dit betekent dat we nog meer ‘dedicated’ zijn aan hun 

opgave. De sitemanager informeert inmiddels geregeld hoe  

het in Eindhoven gaat: zijn jullie al mooi aan het groeien?’  

‘We doen het graag
nét iets anders.
Daarom past Strijp S
zo goed bij CLAFIS’
En nieuwe klanten…?

Ronald: ‘De start is veelbelovend. Zo werken er al Clafisten bij 

Waterbedrijf Limburg, de gemeente Tilburg en Waterschap Aa 

en Maas. We willen natuurlijk meer partijen kennis laten maken 

met CLAFIS. Zodra het weer mogelijk is nodigen we relaties 

uit voor kennissessies op ons kantoor. Of zijn we aanwezig 

op gemeentelijke marktdagen, marktconsultaties en lokale 

ondernemersnetwerken. Met Grennis Quee hebben we een 

nieuwe commercieel projectmanager. Hij is ontzettend gedreven 

om ons Brabantse netwerk en onze klantenkring uit te bouwen.’

Henry: ‘In Arnhem groeiden we de afgelopen jaren snel naar  

vijftig medewerkers. Die ambitie hebben we in Eindhoven  

ook. Deze stroomversnelling kun je alleen maken met een  

ijzersterk team. Een team dat Eindhoven smoel geeft, dat mooi  

werk levert en zorgt voor positieve mond-tot-mond reclame.  

Als die basis goed staat zie ik hier alleen maar kansen.’

CLAFIS,  
al helemaal 
thuis in 
Eindhoven
‘STRIJP S GEEFT JE

GEHEID ENERGIE’

Strijp S: voormalig Philips-domein,  

tegenwoordig dé creatieve hotspot van  

Brainport Eindhoven. De perfecte plek om  

Zuid-Nederland kennis te laten maken met CLAFIS.  

Een tweegesprek met vestigingsmanagers  

Ronald Spekle en Henry Boelens over 

ondernemerschap, ambities én kansen. 

CLAFIS is sinds een jaar in Eindhoven te vinden.

Hoe bevalt het in het Brabantse? 

 

Ronald: ‘Het bruist hier van de energie, de nieuwe  

ideeën. Je vindt er interessante start-ups, jonge ambitieuze 

ondernemingen. Een dagje werken in het Videolab,  

het verzamelgebouw waar ons kantoor zit, en je komt  

gegarandeerd met meer energie thuis. Ja, we hadden ook 

verderop in Eindhoven kunnen gaan zitten, tussen de 

gevestigde orde. Maar, we zijn een partij die het graag nét 

iets anders doet. Daarom past Strijp S zo goed bij CLAFIS.’

Henry: ‘We hebben de ambitie om CLAFIS hier stevig op de

kaart te zetten. Hiervoor moet je goede mensen aan boord 

halen. Mensen die de regio kennen, mensen met een echte 

CLAFIS-mindset. We willen hen een gedreven, eigentijdse en 

dynamische organisatie bieden. Met een kantoor op Strijp S 

straal je dit ook uit.’
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Kijkje nemen op Strijp S?

Je vindt het CLAFIS-kantoor in het VideoLab, Torenallee 20.

Laat ons vooraf even weten dat je komt, dan zorgen wij

dat de koffie of de lunch voor je klaarstaat.
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VESTIGINGEN

100% CLAFIS, maar dan op z’n Brabants

Ronald: ‘Net als in Enschede of Arnhem willen we onze 

vestiging Eindhoven een eigen gezicht geven. Helemaal 

CLAFIS, maar wel met een Brabantse twist. Uiteraard 

doen we dit in verbinding met de rest van de organisatie. 

Hier ligt onze kracht. Of je nu in Eindhoven, Dordrecht of 

Heerenveen bij ons naar binnen loopt: overal vind je een 

betrokken partner die je welkom heet en de kennis heeft  

om je bij elk vraagstuk verder te helpen’

V.l.n.r.: Ronald - Henry.
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IN DEZE RUBRIEK STELLEN

WE VIJF VRAGEN AAN EEN

CLAFIST. AAN HET WOORD 

DEZE KEER MAAR LIEFST

11 COLLEGA’S: ONZE

MANAGEMENT ASSISTENTEN

Naam: Vera van Hogen

Vestiging: Alkmaar

1. Iedereen binnen CLAFIS, maar ook daarbuiten  

kent wel één of meerdere management assistenten. 

Jullie werkzaamheden reiken ver. Wat doe jij zoal?

Ik houd me met verschillende taken bezig. Zo beantwoord 

ik de telefoon, stel diverse overeenkomsten op, doe de 

urenverwerking, facturatie, salarissen, declaraties én ik maak 

resumés. Daarnaast help ik mee met het zoeken naar nieuwe 

collega’s. Dit behoort niet persé tot mijn taken, maar ik vind  

het erg leuk om te doen.

2. Jij bent al geruime tijd een lid van de Familie C.

Wat maakt dat je je er nog altijd thuis voelt?

Het voelt als mijn eigen toko. Ik ben de enige management 

assistent op ons kantoor in Alkmaar en krijg alle vrijheid om 

aan te pakken wat ik leuk vind om te doen. Ik ben onder andere 

aangehaakt op twee projectgroepen die landelijk acteren: 

de Familiedag en de Huiskamer. De projectgroep Familiedag 

organiseert jaarlijks een waanzinnig leuke dag voor alle 

medewerkers, hun partners en kinderen. Vanuit ieder kantoor  

is er een afgevaardigde in deze projectgroep om zo alle wensen 

en ideeën uit het hele land mee te nemen. De projectgroep 

Huiskamer bestaat ook uit afgevaardigden van iedere vestiging 

en houdt zich bezig met het creëren van warme, inspirerende 

en efficiënte werklocaties in alle CLAFIS-kantoren. Plekken die 

werkgeluk, trots en familiegevoel uitspreken. We willen graag 

een herkenbare uitstraling over alle vestigingen waarin de kracht 

van de landelijke organisatie naar voren komt zonder overigens 

de regionale cultuur te vergeten!

3. Dit thema gaat over ontwikkeling.

Wat wil je graag nog bereiken?

Ik help zoals gezegd ook mee met het zoeken van  

nieuwe collega’s. Er zijn al wat successen te noemen.  

Fantastisch om daar nog meer in bij te kunnen dragen.  

Daarnaast ben ik projectleider geworden van de CLAFIS 

Huiskamer. Ik wil mijzelf graag verder in ontwikkelen in  

deze taak én dit project natuurlijk tot een succes maken!   

4. Wat blijft je het meest bij van jouw tijd  

binnen CLAFIS?

Dit zijn dan toch echt wel de ski- en zeiluitjes met collega’s.  

Eén keer per jaar gaan wij met een groep vrouwelijke collega’s 

een aantal dagen naar Oostenrijk om te skiën en te après-skiën. 

Dit is echt altijd een feestje! Ook gaan we bijna jaarlijks met 

collega’s naar Terschelling zeilen. Slapen op een driemaster 

in een erg leuke en relaxte sfeer is gewoon fantastisch. Het is 

natuurlijk leuk om je collega’s ook op een andere manier te  

leren kennen (en toevallig zijn Clafisten ook heel leuk). 

5. Tot slot: het doel, de ontwikkeling van CLAFIS,

is het meest aantrekkelijke ingenieursbureau zijn. 

Waarmee gaat CLAFIS wat jou betreft dat

doel zeker laten slagen?

Het meest aantrekkelijke zit ‘m voor mij in de korte lijntjes en  

de prettige communicatie. Daarmee doel ik op de collega’s die 

altijd toegankelijk en behulpzaam zijn. Je kunt iedereen alles 

vragen en iedereen zal zo goed mogelijk proberen te helpen.  

In mijn ogen heb je bovendien genoeg mogelijkheden om jezelf 

te ontwikkelen. Waar je interesse ook ligt. En daarnaast dus de 

leuke dingen doen zoals deelnemen aan de projectgroepen  

van de CLAFIS Huiskamer en Familiedag. Het is fijn als er naar  

je geluisterd wordt en er altijd ruimte is voor ideeën en groei.
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Naam:  Wendy Timmermans

Vestiging:  Dordrecht

Ontwikkeling:  De Spaanse taal. Op het MBO had ik Spaans als 

vak, maar ik ben daarna nooit meer verder gegaan waardoor het 

verwaterd is. Ik wil dit heel graag weer oppakken. Niet alleen 

omdat ik het een geweldige taal vind, maar zeker ook omdat 

het de tweede wereldtaal is.

Naam:  Pauline van Wingerden

Vestiging:  Dordrecht

Ontwikkeling:  Ook ik wil heel graag een begin maken met 

het leren van de Spaanse taal. Voor mij is het vooral om in 

te zetten tijdens vakanties.

Naam:  Karolina Remmerswaal

Vestiging:  Arnhem

Ontwikkeling:  Ik ben nu met een opleiding HBO Office 

Management bezig waarmee ik me op verschillende gebieden 

verder kan ontwikkelen. Alles wat ik hier leer is nuttig en 

toepasbaar op mijn dagelijkse werkzaamheden. 

Naam:  Jetty Suthof

Vestiging:  Enschede

Ontwikkeling:  Kantoor Enschede draaiende te houden! 

Uiteraard samen met mijn directe collega Maaike. 

Het blijven ontzorgen van onze collega’s en daarbij ook 

nieuwe werkzaamheden oppakken. De sfeer moet blijven 

zoals die is én ik wil graag bijdragen aan het werkgeluk 

van alle onze collega’s en toekomstige Clafisten. 

Naam:  Marieke Siddré

Vestiging:  Groningen en Heerenveen

Ontwikkeling:  Ik ga voor het werk op korte termijn een  

BHV-training volgen. Daarnaast hebben we met de management 

assistenten in het Noorden een strategiesessie gehad en samen 

doelstellingen voor dit jaar bepaald. Een leuke uitdaging om 

met elkaar aan te werken.

Naam:  Maaike Ensink

Vestiging:  Enschede

Ontwikkeling:  Aankomend jaar houd ik me heel graag bezig 

met het creëren van een fijne werksfeer in een ontspannen én 

inspirerende kantoorruimte voor de Clafisten: De Huiskamer! 

Naam:  Martine Raadgever

Vestiging:  Arnhem

Ontwikkeling:  Wat meer de rust nemen om van het moment 

zelf te genieten zonder dat ik alweer in gedachten bezig ben met 

wat ik allemaal nog meer wil doen. Dat is een persoonlijke ambitie. 

Naam:  Alie van der Meulen

Vestiging:  Heerenveen

Ontwikkeling:  Op dit moment houd ik me binnen Heerenveen 

veel bezig met facturatie, maar ik heb zeker de ambitie om nog 

veel meer taken op me te gaan nemen. En ik wil een cursus 

Timemanagement volgen om nog meer structuur in mijn werk 

aan te brengen.

Naam:  Kristel van Dijk

Vestiging:  Heerenveen

Ontwikkeling:  Ik vind het belangrijk om in ontwikkeling te 

blijven en steeds dichter bij jezelf te komen. De komende tijd  

wil ik mij op werkgebied richten op het beter in kaart brengen 

van processen en het waarborgen van de kwaliteit. Hier krijg  

ik energie van!

Naam:  Jacqueline Vos

Vestiging:  Groningen

Ontwikkeling:  Dit jaar zou ik voor het eerst alleen op 

vakantie gaan. Nou ja, alleen… met een groepsreis. Het is  

een lang gekoesterde wens om een safari te gaan doen.  

Ik had nu eindelijk de knoop doorgehakt en zou naar 

Zuid-Afrika gaan! Helaas is de situatie nu anders, maar wat  

in het vat zit... deze reis is dan echt een stapje vooruit  

in mijn persoonlijke ontwikkeling.

MANAGEMENT ASSISTENTEN
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Nieuwe
brug in
het Friese
Wjelsryp
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WJELSRYP: NIEUWE BRUG

MET EEN INNOVATIEF RANDJE  

Het Friese Wjelsryp is sinds december 2019 een prachtige 

(auto)verkeersbrug rijker. CLAFIS Ingenieus verzorgde 

niet alleen het volledige integrale ontwerp van de brug. 

We namen ook het voortouw in een innovatieve aanpak: 

de toepassing van 3D-wapeningsmodellen op de bouw.

Integraal brugontwerp

Aannemer Strukton schakelde het team Wegen & Kunstwerken in 

voor het integrale ontwerp van ‘Brug Wjelsryp’. ‘Een prachtige klus 

voor CLAFIS’, vertelt projectmanager René Feenstra. ‘Van 3D- 

ontwerp, constructieberekeningen tot en met het wegontwerp:  

al onze kennis en kunde komt terug in dit project. We hebben  

laten zien dat we hierin echt toegevoegde waarde leveren.’

‘Die meerwaarde
zat ‘m onder meer 
in de toepassing van 
3D-modellen voor de 
betonwapening’

3D-model voor betonwapening

Die meerwaarde zat ‘m onder meer in de toepassing van 

3D-modellen voor de betonwapening. René: ‘De vertrouwde 

2D-wapeningstekening is een potentiële bron van fouten.  

Zo’n tekening is complex en laat zich lastig lezen. Het komt 

geregeld voor dat de aanleg van betonwapening tijdens de 

realisatie niet in één keer goed gaat. Vaak is dit te herleiden  

naar de 2D-tekening die door uitvoerende partijen verkeerd  

wordt gelezen en hierdoor voor problemen zorgt.’ 

Wapening in vroeg stadium beoordelen

Op basis van het 3D-brugontwerp in Revit, maakte dochterbedrijf 

STAALIS een driedimensionaal wapeningsontwerp. Vanuit het 

3D-model leverde STAALIS de digitale buigstaten aan bij partner 

Spanberg; leverancier van wapeningstaal. Dankzij de 3D-aanpak 

kon Spanberg het wapeningsontwerp al in een vroeg stadium 

beoordelen. Hiermee haal je ontwerpfouten er op voorhand  

uit en bouw je in de uitvoering sneller. 

Als een Ikea-pakketje

De wapening werd als een IKEA-bouwpakket aangeleverd. 

Dit pakket bestond uit staven en prefab-componenten die op 

de bouw in elkaar werden gezet. Alle elementen werden met een 

nummer gelabeld. De staalvlechters konden in het 3d-model het 

nummer opzoeken om de exacte positie te herleiden. Dit zorgde  

op het werk voor een efficiënte en foutloze verwerking.  

René: ‘Vrijwel alle storten gingen goed.’

Faalkosten reduceren

Ook aannemer Strukton ervoer de voordelen. Bertjan Hagenauw:  

‘Je hebt tijdens de controles beter inzicht in de wapenings-

configuratie van een brug. Een 3D-model geeft je meer  

herkenning en inzicht. Ondanks dat dit voor ons een proef was, 

hadden we in de uitvoering nagenoeg geen afwijkingen. Dit is 

anders dan met 2D-modellen waarin je geregeld conflicten  

hebt. Dankzij deze aanpak kun je faalkosten reduceren.’

Kortom, een aanpak om te herhalen. René: ‘Iedereen ervaart 

er voordeel bij. Ik denk dat we dit zeker vaker gaan zien. Al was 

het maar dat je nu niet meer in weer en wind met die enorme 

2D-tekeningen loopt te hannesen.’

Meer weten over onze expertise op het gebied van integrale 

ontwerpen? Neem contact op met één van onze specialisten.  
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We willen het meest aantrekkelijke ingenieursbureau  

van Nederland zijn. En onze kennis en kunde vormen 

hierin natuurlijk de sleutel. Om de meerwaarde van  

CLAFIS nóg duidelijker, mooier én aantrekkelijker in beeld 

te brengen, hebben we zelf de 3D-sales tool ontwikkeld. 

Hierbij stellen we deze tool graag aan je voor!

Wauw-effect

Het continu verder vergroten van de zichtbaarheid van CLAFIS is één 

van de ambities. Dit willen we natuurlijk op een onderscheidende 

manier doen en daarom kwamen we op het idee om een 3D-tool 

te ontwikkelen. Een visuele omgeving die het eenvoudig maakt om 

met doelgroepen te communiceren en ons verhaal ‘360-graden’ 

uit te dragen. Tegelijkertijd laten we met deze tool zien dat CLAFIS 

koploper is als het gaat om 3D-, 4D-, en BIM-toepassingen.  

Als laatste, en zeker niet minder belangrijk, kunnen we op deze 

wijze in het commerciële traject een écht ‘wauw-effect’ creëren.

CLAFIS LANCEERT

  3D-SALES TOOL: 

Een extra 
dimensie
in sales &
expertise

ONTWIKKELINGEN
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2.0 communicatie

De 3D-sales tool is een belangrijke stap in de ontwikkeling 

van onze marketing en communicatie. Vergeet brochure of 

PowerPoint: de sales tool neemt je mee op ontdekkingsreis door 

het CLAFIS-landschap. In een driedimensionale wereld ontdek 

je de sectoren, expertises en diensten waarmee CLAFIS je kan 

ondersteunen.

Dijken, fabrieken, wegen: elk onderdeel valt rondom te 

verkennen. En wil je meer weten? Een kwestie van inzoomen 

en klikken. Via een pop-upscherm krijg je aan de hand tekst, 

foto’s en video’s meer informatie over onze diensten en 

referenties.

De 3D-wereld van CLAFIS ontdekken? 

Kijk op www.clafis.nl/3d-tool
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‘Met deze
tool laten we 
zien dat CLAFIS 
koploper is als
het gaat om 3D-, 
4D-, en BIM-
toepassingen’



Bij CLAFIS draait het om mensen. Om de behoeften van onze 

eigen Clafisten, maar zeker ook om de behoeften van onze 

klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij het verschil kunnen 

maken voor onze klanten en in onze partnerschappen. 

Maar hoe doen we dat; het verschil maken? Heel simpel; 

door meer meerwaarde te creëren dan dat een ander doet. 

In alles wat we doen én in hoe we dat doen. 

Iedere opdrachtgever heeft een behoefte en zoekt hiervoor 

oplossingen. Niet zelden hebben zij de oplossingen zelf al  

deels bedacht. Het verschil maken op het simpelweg uitvoeren 

van deze oplossingen ten opzichte van andere bureaus is niet  

zo heel eenvoudig. Meerwaarde creëren we wel door vragen 

van de klant altijd verder uit te diepen. Wat is zijn of haar 

achterliggende ambitie? Onze beste oplossing sluit hier 

altijd naadloos op aan, omdat wij buiten alleen ons eigen 

dienstenpakket durven te kijken. Samen met niet alleen onze 

klant, maar met partners, leveranciers of andere relaties uit ons 

ecosysteem gaan wij op zoek naar de beste oplossing voor  

zijn of haar ambities.

Droomklanten

Wij hebben het overigens niet zomaar over klanten, maar over 

onze droomklanten. Onze droomklant is díé partij waar wij ook 

onze eigen droomambities kunnen waarmaken. Met deze klant 

willen en kunnen wij optimaal samenwerken. Altijd op basis van 

gelijkwaardigheid en altijd vanuit de wil om elkaar sterker en  

beter te maken. 

18

SPOTLIGHT

18

Echte meerwaarde creëren



19

Om onze ambitie, onze droomklanten áltijd voorzien van de 

beste oplossing, zo concreet mogelijk te kunnen maken,

hebben we binnen CLAFIS een eigen commerciële filosofie 

ontwikkeld. Een aantal denkwijzen, stappen en middelen om 

deze doelstelling zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Zo werken we efficiënt en effectief landelijk samen in slimme 

digitale systemen als Simplicate en ons intranet BERT, zodat 

er geen informatie verloren gaat en we elkaar én onze klanten 

slimmer beter maken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook 

vastgelegd in ons social beleid hoe we ervoor kunnen zorgen

dat onze relaties altijd de meest interessante en relevante 

informatie vanuit onze organisatie of vanuit de markt kunnen 

bieden. Er is gewerkt aan een heldere, duidelijke en herkenbare 

taal in al onze uitingen; bijvoorbeeld in onze tenders en offertes.

We hebben ontwikkelprogramma’s opgezet om onze  

medewerkers altijd in beweging te houden; want een organisatie 

die stil staat, holt achteruit. En we hebben slimme middelen als 

het CLAblok en de CLAFIS Klant Succes Portfolio ontwikkeld om 

de gesprekken met onze klanten makkelijker en leuker te maken. 

Alles om het meest aantrekkelijke ingenieursbureau te worden  

en te blijven. Voor onze mensen en de mensen om ons heen. 

SPOTLIGHT

Meer informatie over onze Commerciële Filosofie kun

je vinden op BERT onder Praktische Zaken. Heb je geen 

toegang tot BERT dan kun je je altijd richten tot één

van de vestigingsmanagers. 

Avebe en ingenieursbureau CLAFIS Ingenieus zijn 

recent een raamovereenkomst aangegaan voor 

de levering van engineeringdiensten. Van oudsher 

richt Avebe zich op het winnen van het zetmeel uit 

aardappelen. Door ontwikkeling van innovatieve 

technieken is Avebe in staat nu ook eiwitten, bedoeld 

voor de voedingsmiddelenindustrie, uit aardappelen te 

halen. Hiermee draagt Avebe bij aan het voldoen aan de 

voedingsbehoefte van consumenten die zich meer en 

meer richten op gezonde producten. 

Korte lijnen

De landelijke kennis en ervaringen binnen de sector Food,  

Pharma & Chemie (FPC) maakt CLAFIS voor Avebe een 

interessante partner. De brede expertise van CLAFIS binnen 

FPC sluit direct aan bij de behoefte van Avebe. ‘We zijn hierin 

uitgegaan van een flexibele aanpak,’ zegt CLAFIS projectmanager 

Peter Colijn. ‘Niet meteen hoog overgevlogen met alleen 

totaaloplossingen, maar uitgegaan van de behoeften van Avebe; 

welke per project verschillend kunnen zijn qua dienstverlening.’ 

De regionale aanwezigheid van CLAFIS in het Noorden zorgt er 

daarnaast voor dat het ingenieursbureau dicht op die behoefte 

zit. De coöperatie van zetmeelaardappeltelers heeft drie fabrieken 

in zowel Groningen als Drenthe. ‘Door de korte lijnen kunnen we 

elkaar direct meenemen in de vragen en oplossingen,’ geeft Peter 

aan. ‘Dat directe, persoonlijke contact wordt gewaardeerd.’ 

De sector FPC is één van de drie landelijke sectoren van CLAFIS.

Projecten binnen Avebe die onder leiding en verantwoordelijkheid 

van het ingenieursbureau worden uitgevoerd omvatten onder 

andere haalbaarheidsstudies, concept engineeringsopdrachten, 

basic engineering, detail engineering en opdrachten op het 

gebied van omgeving en vergunningen. Zo houdt CLAFIS zich 

bezig met het vervangen van een volledige wasstraat in één 

van de fabrieken en de procesbegeleiding op het innovatieve 

project ‘Plants of the future’. 

Droomklant

Peter ziet daarnaast veel toegevoegde waarde in de samenwerking 

met Avebe om de positie in de sector FPC nog verder te 

versterken. ‘Bovenop de andere samenwerkingen die we hebben 

binnen de sector, is dit contract een mooie stap in de richting van 

onze ambitie om ‘het meest aantrekkelijke ingenieursbureau’ te 

zijn. Een aantrekkelijk ingenieursbureau kun je alleen zijn door 

aantrekkelijke opdrachtgevers aan je te binden. Met Avebe  

hebben we wat dat betreft een ware droomklant binnen.’

EÉN VAN DEZE DROOMKLANTEN IS DE COÖPERATIE AVEBE, 

EEN INNOVATIEVE, MARKTGERICHTE COÖPERATIE VAN 

ZETMEELAARDAPPELTELERS. 



 

(Water)
stof tot 
nadenken
IS WATERSTOF NU BETER

OF SLECHTER DAN

ELEKTRISCH RIJDEN?

De ontwikkeling van elektrisch rijden schakelde eind 

vorig jaar naar de hoogste versnelling. Een belangrijke 

stap in het vergroenen van mobiliteit. Ondertussen dient 

er zich nóg een duurzame energiebron aan: waterstof 

(H2). Maar hoe duurzaam is waterstof? En is rijden op 

waterstof beter of slechter dan elektrisch rijden?

Clafist Dolf Eggink zocht het voor je uit. 

Eind vorig jaar was ‘ie er dan: de doorbraak van de elektrische 

auto. Dankzij aantrekkelijke leaseregelingen werden er meer 

elektrische auto’s dan ooit verkocht. Dankzij deze ontwikkeling 

kennen we sinds kort zelfs een nieuw woord: de laadpaalfile. 

Bestuurders van elektrische auto’s die voor de wintersportvakantie 

naar het buitenland reizen, maar hier (door een kleinere dekking 

van laadfaciliteiten) uren in de rij moeten staan voor  

een laadpaal.
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Waterstof

Ook de volgende duurzame energiebron dient zich aan: waterstof/

H2. Klinkt fantastisch: een zero-emissie-brandstof die je wél 

snel kunt tanken. Maar… als je verder kijkt is waterstof niet perse 

het ei van Columbus. Zo wordt er maar weinig uitgelegd over 

de herkomst van waterstof. Waterstof uit gas (grijs) is niet echt 

duurzaam. Waterstof met carbon captures & storage (blauw) is al 

schoner, maar nog steeds niet echt duurzaam. Waterstof dat met 

behulp van wind- en zonne-energie (groen) wordt opgewekt,  

is al veel beter.

Het werkelijke rendement van waterstof

Als je groene waterstof produceert, ligt het voor de hand dat dit 

gebeurt met groene stroom. Wind en zonne-energie dus. Hiermee 

is rijden op waterstof in essentie elektrisch rijden. Bij de omzetting 

van water naar waterstof en zuurstof (door middel van elektrolyse) 

moet je rekening houden met een rendement van ongeveer 60%. 

Je houdt in energie dus 60% over van waarmee je begon. In de 

auto zelf wordt H2 weer omgezet in stroom, tegen opnieuw een 

rendement van 60%. Dat betekent dat er uiteindelijk 36% procent 

over is van de energie die er aan de voorkant in ging. 

Totdat we het rendement op orde hebben of de productie 

van groene waterstof anders organiseren, is het raar om op 

waterstof te gaan rijden. Met name wanneer je dat afzet tegen het 

rendement van de elektrische accu’s die 100% direct op te laden 

zijn. Daar zit een factor van 100/36 = 2,777 tussen, in het voordeel 

van vol-elektrisch.

Kosten van waterstof

Ook de kosten vallen (nog) niet in het voordeel van waterstof uit. 

De brandstof per kilometer is duurder en je verbruikt ruim 2,5 keer 

zoveel energie. De aanschaf van een voertuig met brandstofcel is 

duurder, ook het onderhoud kost meer. En de CO2-uitstoot per 

kilometer bedraagt meer; op dit moment wordt slechts 10-15% 

van onze totale energie- en stroomproductie met zon en wind 

opgewekt. Dit betekent dat we nauwelijks op groene basis H2 

produceren, maar voornamelijk op basis van elektriciteit uit  

kolen- of gasgestookte centrales.
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Infographic Anke Arts

‘Maar… als je verder 
kijkt is waterstof 
niet perse het 
ei van Columbus’
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Zin of onzin?

Betekent dit dat het rijden op H2 onzin is? Zeker niet.  

De ontwikkeling is echter nog niet zo ver dat we in de  

komende vijf tot tien jaar voldoende groene waterstof kunnen 

produceren. Moeten we stil blijven staan met ontwikkelen? 

Natuurlijk niet. Er wordt continu gewerkt aan betere  

H2-productie en renewable energy. Ook de infrastructuur  

voor waterstof is volop in beweging. In Nederland zijn er  

nu vijf laadpunten voor waterstof; voor vijftig oplaadpunten  

zijn vergunningsprocedures opgestart. In Duitsland zijn er  

al vierhonderd punten in aanbouw.

Ook de elektrische auto is niet volledig groen

Is elektrisch rijden dan ‘zero-emissie’? Nee. Zoals eerder 

gemeld is er relatief weinig renewable energy beschikbaar. 

Ook jouw elektrische auto wordt voor het overgrote deel nog 

fossiel opgeladen. Dit betekent dat je, per Kwh die jouw auto 

oplaadt, de emissie van kolen- en gasgestookte centrales 

mee moet nemen. Maar… het is al beter dan waar we een 

paar jaar geleden stonden. Daarnaast blijven de prijzen dalen 

voor elektrische voertuigen naarmate de ontwikkeling van 

batterijen verdergaat. 

Wat kan er nu al? 

Elektrisch rijden dus. En op het gebied van duurzame mobiliteit 

gebeurt er in de scheepvaart ook ontzettend veel. Varen op 

LNG/biogas kan de CO2-emissies enorm drukken. Die trend was 

al ingezet en is nog steeds gaande. Voor de grote steden zijn 

elektrische vrachtwagens of vrachtwagens op gas een stap  

vooruit. De techniek en de infrastructuur zijn al beschikbaar.  

Dan is er nog de mogelijkheid om dieselmotoren (onveranderd)  

te vergroenen door gebruik te maken van GTL (Gas to Liquid): 

diesel geproduceerd uit gas. Dit zou een enorme reductie in  

fijnstof en CO2 betekenen.

Kortom, de energietransitie en duurzame mobiliteit zijn gave 

dossiers om aan te werken. Ik kan er nog veel meer over vertellen. 

Maar dat is wellicht voor een volgend blog. Heb je vragen of 

suggesties? Laat het mij weten: ik kom er graag over praten.  

Wie weet kunnen we er een interessante (duurzame)  

business case van maken!

Dolf Eggink

Dolf is sinds 2018 werkzaam bij CLAFIS als 

Business Consultant op het gebied van Energie en Industrie.

•   Ook voor deze Coronacrisis stimuleerden we video-overleg 

om reizen te beperken en minder kilometers te maken.  

We weten zeker dat we deze koers na de crisis meer dan 

ooit zullen continueren en stimuleren.

•   We hebben sinds kort een nieuw leasebeleid waarin  

duurzaamheid, met duidelijke CO2-grenzen, een belangrijke 

drijfveer is. Samen met onze mobiliteitspartner Friesland 

Lease geven we hier invulling aan. 

•   De collega’s van GEO-informatie hebben een intern systeem 

opgezet rondom (slimmer) elektrisch rijden en laden. 

•   We zijn toegetreden tot de Vrienden van  

Fossielvrij Friesland (Freonen fan Fossylfrij Fryslân). 

Dit is een stichting waarbinnen duurzame  

initiatieven ontstaan en gestimuleerd worden. 

•   Uiteraard ondersteunen we onze klanten volop  

bij de ontwikkeling van duurzame mobiliteit  

en groene initiatieven.

Wat doet CLAFIS op het gebied 
van duurzame mobiliteit? 



Advertentie

WERKEN MET EEN GLIMLACH
WERKENBIJCLAFIS.NL
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DROOMKLANT

Waterbedrijf Vitens is één van onze droomklanten.  

Dankzij een nieuw raamcontract zijn we twee jaar  

lang partner voor de levering van technisch personeel  

en projectmanagement. Om te kijken hoe dit werkt,

bezochten we het Vitens-kantoor in Utrecht.

Hier spraken we met Clafist Roderick Groenendaal

(engineer) en zijn teammanager Arthur van Buël.

Uitzicht over de A2, modern ingerichte flexplekken, fijne collega’s. 

Hij voelt zich thuis bij Vitens vertelt Roderick. Hij geeft een

rondleiding over de etage waar zijn team is gehuisvest. Vanaf deze 

plek werkt hij met 16 collega’s aan de aanleg en renovatie van 

hoofdwaterleidingen in de provincie Utrecht. ‘Mooi werk’, vindt 

Roderick: ‘Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte:

wij zorgen ervoor dat het duurzaam beschikbaar is.’

Overstappen

Drie jaar geleden startte hij zijn ‘Vitens-reis’ bij de Afdeling 

Aansluitingen. Vorig jaar maakte hij de overstap naar 

Ontwerp & Aanleg Regioprojecten Utrecht. ‘Roderick is een 

welkome versterking’, vertelt teammanager Arthur van Buël: 

‘Nieuwbouwplannen, energietransitie, de vervanging van 

leidingwerken: er komt veel op ons af. Om al die projecten uit 

te voeren zijn we gestart met Route 21. Waar we voorheen met 

allrounders werkten, zetten we nu op elk project twee profielen 

in: projectmanagers én technisch experts. De technische kennis 

die Roderick meebrengt past in deze strategie. En Roderick 

had wel oren om over te stappen naar een nieuwe afdeling. 

‘Dankzij 
mensen als 
Roderick  
kun je als
organisatie
blijven 
mee-ademen!’

V.l.n.r.: Arthur van Buël - Roderick Groenendaal.



KLANT CAMPAGNE

Arthur: ‘We hebben met hem en CLAFIS gesproken over zijn 

ontwikkelbehoefte. En natuurlijk hebben we onderzocht of 

Roderick bij ons past. Voor de technische profielen vragen we 

techneuten die de verbinding kunnen aangaan, die kunnen 

organiseren én die staan voor het belang van Vitens. Ik ben 

daarom altijd gespitst op houding en gedrag van een kandidaat. 

Hoe communiceert hij en hoe standvastig is iemand? We waren er 

snel over uit dat we in Roderick een geschikte kandidaat hadden.’

‘We waren er snel 
over uit dat we in 
Roderick een geschikte 
kandidaat hadden’

De combinatie tussen techniek, organiseren en communiceren 

is Roderick wel toevertrouwd. ‘Binnen elk project ben ik 

verantwoordelijk voor de technische oplossing. Die maak je 

nooit alleen. Je moet rekening houden met de belangen van 

eindgebruikers, bestaande kabels en leidingen, vergunningen 

en bodemverontreiniging. Voordat ik een Voorlopig Ontwerp 

(VO) rond heb, ben ik bijvoorbeeld al in gesprek geweest met de 

gemeente, Stedin (beheerder van het gasnet) en de aannemer.  

In dit werk ben je continu aan het schakelen met allerlei partijen.’ 

Niets aan het toeval overlaten

Daarnaast mogen eindgebruikers zo weinig mogelijk overlast 

ondervinden van een project. Arthur: ‘We willen veilig en 

zorgvuldig werken, met de minste maatschappelijke kosten.  

Dit betekent dat je in de voorbereiding niets aan het toeval kunt 

overlaten.’ Roderick: ‘Hoe voer je een project zo slim mogelijk uit, 

hoe faseer je aan- en afsluitingen en met welke materialen kun je 

het beste werken? Ik heb geleerd dat er nooit één oplossing is  

voor een probleem.’

In de afgelopen maanden was Roderick betrokken bij  

diverse projecten. Van de ontwikkeling van nieuwbouwwijken,  

tot reconstructies in binnenstedelijk gebied. Er ging een wereld 

voor hem open. ‘Gelukkig heb ik collega’s die altijd klaarstaan 

om me te helpen. En ik blijf mezelf hierin natuurlijk uitdagen. 

Elk kwartaal heb ik overleg met CLAFIS om te kijken hoe het 

gaat en hoe ik me verder wil ontwikkelen.’ Ook vanuit Vitens is 

daar oog voor. Arthur: ‘We zijn zuinig op onze flexibele schil. 

Dankzij mensen als Roderick kunnen we als team blijven 

mee-ademen op de uitdagingen die op ons afkomen.’ 
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‘VITENS IS BLIJ MET CLAFIS

ALS RAAMCONTRACTANT’

Vitens en CLAFIS gingen vanaf 2020 twee

raamovereenkomsten aan voor de levering van

technische- en (project)managementprofielen. 

Contractmanager Ruud Meijerink licht toe  

waarom de keuze op CLAFIS viel. 

‘Jaarlijks heeft Vitens honderden projecten onderhanden: 

van leidingrenovaties tot de realisatie van volledig nieuwe 

waterwinning- en zuiveringslocaties. Om over voldoende 

capaciteit te beschikken, hebben wij geregeld flexibele inzet 

van professionals nodig. Daarom werken we samen met 

partners die ons hierin kunnen ontzorgen. Partijen waar

we van op aan kunnen als het gaat om mensen met 

ervaring, hoogwaardige kennis en kwaliteit.

Op de twee percelen waarop CLAFIS inschreef 

(managementprofielen en technische profielen: 

bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde en 

hoofdleidingen) maakten ze het verschil met hun aanpak 

met betrekking tot recruitment, de ervaring die ze hebben 

in de branche en de manier waarop ze hun Clafisten boeien 

en binden. Wij zien daarom uit naar de samenwerking en 

hun bijdrage in het realiseren van onze ambities.’ 



mochten we in een situatie belanden waarin we massaal vanuit 

huis moesten werken. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd 

dat iedereen over de juiste hardware beschikte om thuis te 

kunnen werken. Een grote uitdaging was om iedereen z’n weg  

te laten vinden in een nieuwe omgeving. Ook de mensen die  

van nature minder op hebben met software.’

‘De snelheid waarmee
CLAFIS overstapt op 
een nieuwe manier van 
werken bewijst dit’

Kennisbank op BERT

Het nieuwe intranet, BERT, speelde hierin een cruciale rol.  

Paul: ‘Met de afdeling Marketing en Communicatie hebben we op 

BERT een kennisbank aangelegd over het gebruik van Microsoft365 

en Teams in het bijzonder. Hoe start je een videogesprek op,  

hoe werk je samen in documenten, hoe kun je onderling chatten?  

Met korte GIF-animaties bieden we snel antwoord en iedereen kan 

hiermee de mogelijkheden van Microsoft Teams verkennen. Mede 

hierdoor zijn we in no time overgestapt: binnen een paar dagen 

vond iedereen z’n weg in Teams.’ 
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BOUWSTENEN - ICT

‘Geen
tijd voor
koudwater- 
vrees’ 
‘Never waste a good crisis’, Winston Churchill zei het al. 

Een crisissituatie kan veranderingen bewerkstellingen 

die anders jaren zouden kosten. De snelheid waarmee 

CLAFIS overstapte op een nieuwe manier van werken 

bewijst dit. ICT-specialist Paul Goedhart en Sierd van 

Westen (Eigenaar Bouwsteen Structuur) vertellen erover. 

Sierd: ‘We waren bij CLAFIS al bezig om ons ICT-landschap te 

vernieuwen. We werkten met Microsoft365 en vorig jaar hebben 

we allerlei nieuwe applicaties geïntroduceerd. Dit jaar hadden  

we als doel om Microsoft Teams verder uit te rollen. Onder meer 

om verbindend en delend samenwerken te activeren. Het idee 

was om collega’s de komende maanden hierin stap voor stap 

mee te nemen. Door de coronacrisis kwamen we echter in een 

enorme versnelling terecht.’

Versnelde invoering

Al in de weken voordat Rutte de ‘intelligente lockdown’ 

afkondigde, werkten onze ICT-collega’s aan een versnelde 

invoering van Teams. Paul: ‘We wilden alles gereed hebben, 

CLAFIS STAPT BINNEN EEN

WEEK OVER OP DIGITAAL

SAMENWERKEN
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BOUWSTENEN - ICT

Hoe dat zonder crisis was gegaan? Sierd: ‘Dan hadden we er 

ongetwijfeld veel langer over gedaan. Nu was er geen tijd meer 

voor koudwatervrees, iedereen moest het diepe in. Niet alleen 

collega’s, klanten net zo goed. En omdat we ons uitstekend  

hadden voorbereid zag je dat iedereen zich deze nieuwe manier 

werken snel eigen maakte én meteen de voordelen ondervond.’ 

Razendsnelle adoptie: de cijfers

Hoe snel die adoptie ging, bewijzen de statistieken. Paul: ‘In nog 

geen vier weken tijd zijn er 1.500 één-op-één videogesprekken 

gevoerd; vonden er 200 groepsgesprekken plaats en werden er 

13.000 chatberichten verstuurd. Bijna 60% van de collega’s  

maakt onderhand actief gebruik van Teams. Ook leuk: er zijn al 

30 klanten die als gastgebruiker staan geregistreerd in Teams. 

Resultaten waar je onder normale omstandigheden spreekt  

van een zeer geslaagde introductie.’  

Nu we gewend zijn aan digitale meetings, thuiswerken en online 

samenwerken is het zaak om na te denken hoe we dit in een 

post-coronatijd voortzetten. Paul: ‘We willen slim en duurzaam 

werken. Daarom blijven we deze ontwikkeling volop faciliteren en 

stimuleren.’ Sierd: ‘Ik verwacht dat we na de crisis andere keuzes 

gaan maken. Niet meer voor elk overleg de auto in, maar sneller een 

video-overleg plannen bijvoorbeeld. Je houdt meer tijd over, maakt 

minder autokilometers en werkt efficiënter. Dat hoef je mensen nu 

niet meer te vertellen, iedereen heeft het zelf kunnen ervaren.’

‘In nog geen vier 
weken tijd zijn er 
1.500 één-op-één 
videogesprekken 

gevoerd’

BOUWSTEEN

Het is onze ambitie om het meest aantrekkelijke 

ingenieursbureau van Nederland te worden. Hiervoor 

hebben we zes Bouwstenen in het leven geroepen.

De Bouwsteen Structuur is daar één van. Hiermee 

investeren we onder meer in de werkplek van de 

toekomst: zodat we slimmer en duurzamer werken

én onze bedrijfsvoering naar een hoger niveau tillen. 

De afgelopen maanden onderging ons ICT-landschap 

een flinke metamorfose. Onder meer met software die 

onze bedrijfsprocessen slimmer en effectiever maakt. 

Denk aan Simplicate (sales en CRM), Nmbrs (HRM en 

salarisverwerking) en Basecone (inkoopfacturatie en 

declaraties). En met de komst van BERT beschikken we over 

een nieuw intranetplatform. De volgende stap was om als 

organisatie intensiever gebruik te maken van Microsoft365: 

de coronacrisis zorgde ervoor dat we deze ambitie in 

enkele weken tijd waar konden maken. 

Structuur
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