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Oud en nieuw: het lijken tegenpolen, toch zijn ze onlosmakelijk  

met elkaar verbonden. Zonder oud is er geen nieuw.  

Zonder geschiedenis hebben we geen toekomst.

We laten 2020 achter ons. Hiermee wordt dit jaar definitief geschiedenis. 

Een jaar dat voor altijd in onze herinneringen zal blijven. Zeker nadat in 

maart de wereld op z’n kop kwam te staan. 

“Never waste a good crisis”, schreef ik in één van mijn berichten aan 

jullie. Ik geloof oprecht dat je in moeilijke tijden het beste van jezelf 

kunt laten zien. Je kunt jezelf onderscheiden en een nieuwe basis leggen 

voor de toekomst. Mits je uit het juiste hout gesneden bent natuurlijk. 

En dat zijn wij als Clafisten absoluut. Wij hebben ons fantastisch 

aangepast, waar nodig bijgestuurd en zijn vervolgens keihard weer 

met onze ambities aan de slag gegaan.

De inhoud van deze derde editie van het CLAFIS Magazine is hier een 

prachtig voorbeeld van. Al het geschrevene is inmiddels geschiedenis. 

Maar wees gerust, alles dat je gaat lezen is een waardevolle 

voedingsbodem voor onze toekomst.

Veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Bram van Hees
algemeen directeur
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De plus van een jongerennetwerk

Studiegenoten die bij andere organisaties werken, vertelden hem 

over de meerwaarde van een jongerennetwerk. ‘Dit helpt je om 

een weg te vinden in een organisatie; om contact te leggen met 

collega’s die je minder snel spreekt.’ Daarnaast is het waardevol 

om met generatiegenoten te sparren. ‘In korte tijd gebeurt er 

veel in je leven. Je laat je studententijd achter je, krijgt andere 

verantwoordelijkheden. Je gaat nadenken over de aanschaf van 

je eerste auto, de koop van een huis. Ik merk dat ik behoefte  

heb om ook over deze onderwerpen te sparren.’  

Een unanieme ‘go’

Samen met P&O-manager Maartje Bouma werkte hij het idee  

uit voor de oprichting van een jongerennetwerk. Dit idee  

pitchte hij in juni voor Team Ontwikkeling. Die waren unaniem 

positief. Hoewel die ene kritische vraag natuurlijk voorbij 

kwam. Want, hoezo alleen leden tot 35 jaar. Is dat geen 

leeftijdsdiscriminatie? Jeroen: ‘Die grens van 35 is niet heel  

hard. We willen vooral collega’s samenbrengen die in dezelfde  

fase zitten: net aan het werk, volop het werkveld en de  

organisatie aan het ontdekken. Ben je 36 en zit je in dit  

stadium? Ook dan ben je van harte welkom.’

Ondanks alle coronaperikelen kende Jeroen Custers 

(omgevingsmanager) een vliegende start bij CLAFIS. 

In januari had hij zijn eerste werkdag. Nog geen vijf 

maanden later pitchte hij bij Team Ontwikkeling zijn  

idee voor de oprichting van een jongerennetwerk.  

‘Een platform dat jonge collega’s op weg helpt in  

onze organisatie en het werkveld.’ 

Zijn inwerkperiode verliep iets anders dan verwacht, glimlacht 

Jeroen vanuit zijn appartement in Groningen. In januari rondde ik 

mijn scriptie af, daarna ben ik een paar weken op kantoor geweest 

en toen zat ik ineens thuis. Een bizarre start. Gelukkig hebben 

mijn collega’s me goed door die tijd heen geholpen. Omdat ik  

niet meteen voor 100% op de projecten kon worden ingezet,  

had ik ruimte om met een andere idee aan de slag te gaan:  

de ontwikkeling van ons jongerennetwerk.’ 

Elkaar beter leren kennen

Dat idee ontstond tijdens de CLAFIS-introdag. Jeroen:  

‘Daar leerde ik allerlei nieuwe collega’s kennen. Ik maakte 

kennis met functies waarvan ik nooit eerder had gehoord: 

procesengineer E&I, Projectengineer AI. Geen idee wat deze 

mensen deden. Andersom waren er collega’s die weinig beeld 

hadden bij het werk van een omgevingsmanager. Maar, vroeg ik 

me af, hoe kun je CLAFIS straks ‘verkopen’ als je van elkaar niet 

weet wat je doet en hoe je elkaar kunt versterken?’ 
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ONTWIKKELINGEN

‘HET IS WAARDEVOL OM MET GENERATIEGENOTEN TE SPARREN’

CLAFIS-youngsters 
verbinden zich in  
jongerennetwerk DE OPZET VAN HET JONGERENNETWERK

Jeroen: ‘We willen elk kwartaal een bijeenkomst organiseren:  

we rouleren hierbij van vestiging. Voor elke bijeenkomst vragen  

we een spreker of organiseren een workshop. Het onderwerp  

wordt aangedragen vanuit het netwerk of vanuit Team Ontwikkeling. 

Na het wat serieuzere deel, sluiten we af met een borrel én een 

‘quick diner’. Hét moment om elkaar beter te leren kennen.’ 

Meld je aan voor de eerste bijeenkomst

De allereerste bijeenkomst van het jongerennetwerk stond al in 

de agenda’s. In november zou in Heerenveen over een naam en 

een bestuur worden nagedacht. Door corona-restricties ging er 

een streep door deze datum. De bijeenkomst wordt nu verplaatst 

naar 2021. Wil jij je ook aansluiten? Meld je aan en mail naar: 

j.custers@clafis.com 

‘Hoe kun je CLAFIS 
verkopen als je  
van elkaar niet  

weet wat je doet’

(Deze foto is genomen voor de coronacrisis)
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Adri Rood Casper van der Zwaag Bram van Hees

Fit in het koppie

De organisatie staat er goed op, maar dit was niet alles.  

Bram: ‘Deze tijd doet iets met je als mens. Dan is het mooi  

om te zien dat we oog voor elkaar hebben gehouden.  

Niet iedereen heeft het makkelijk gehad. In die zin heeft  

corona het saamhorigheidsgevoel versterkt.’

Adri: ‘Uiteindelijk ben je meer op jezelf aangewezen. Zeker als  

je thuis werkt. Je moet ritme houden; gedisciplineerd zijn.  

Je werk doen. Maar ook je rust pakken. Ik denk dat veel  

mensen hier moeite mee hebben.’   >>

Olterterp, land van bos, smalle landweggetjes en  

boomwallen. Vandaag hangt er een flintertje winter in de  

lucht.Noordwesterwind, een schraal zonnetje. De handen  

gaan automatisch wat dieper de jaszakken in. Adri neemt  

de omgeving eens goed in zich op. ‘Goh, ik ken dit deel  

van Friesland helemaal niet. En jij woont hier vlakbij Bram?  

Nou, mooi stukje achtertuin hoor.’ 

Het moet gezegd. De bossen van Olterterp zijn een prachtig 

decor om terug te blikken. Maar, het is vooral ook lekker om 

er even uit te zijn, vindt het gezelschap. ‘Je merkt het verschil 

met de eerste lock-down’, constateert Bram. ‘Toen was het 

wekenlang prachtig weer, at je buiten met het gezin, ging je  

’s avonds wandelen. Nu zijn de dagen kort. Je leeft vooral in huis. 

Laatst was ik op vrijdag in Heerenveen: we hebben toen met een 

groepje weer eens ouderwets patat gegeten. Nou, daar heb ik 

écht van genoten…’

Normaal

Voor Casper is online werken onderhand business as usual. ‘Ik ben 

als 3D-ontwerper betrokken bij het project Markermeerdijken. 

Dit voorjaar kwam ik nog geregeld op het project, nu gaat alles 

digitaal. In het begin was het soms rommelig: het delen van 

documenten, het vergaderen. Nu verloopt het veel soepeler.  

Ook op deze online manier loopt het project prima.’ 

Adri heeft zeventig jaar levenservaring, maar iets vergelijkbaars 

als de coronacrisis maakte hij niet eerder mee. ‘Wat een impact 

op de sociale omgang én je werk. Ik ben gepensioneerd, maar 

heb een 0-uren contract. Voor corona werkte ik zo’n drie dagen 

per week. Daarna hield het op. Ook omdat collega’s die voor 

veertig uur op papier staan nu logischerwijs voorgaan.’ 

Adrenaline

Terwijl we tussen modderplassen door laveren, zijn Adri en 

Casper benieuwd hoe Bram het jaar beleefde. ‘Nou, in het 

voorjaar heb ik vooral op adrenaline geleefd. Meteen na die 

eerste maatregelen zijn we met een groepje collega’s om tafel 

gegaan. Wat betekent dit voor ons, hoe gaan wij ermee om?  

Het strategische denken gaat overboord, je wordt heel 

pragmatisch. Gelukkig hadden we veel klaar staan.  

De uitrol van Microsoft365 was al gaande; Microsoft Teams 

kenden we al. Binnen een paar dagen konden we verder.’  

Adri: ‘… maar je had ongetwijfeld ook jouw zorgen?’

Bram: ‘Ik zag het meer als een grote APK-keuring voor CLAFIS.  

Wij werken al drie jaar aan een organisatie die wendbaar is, 

die dichtbij klanten staat. Waarin werknemers eigen 

verantwoordelijkheid nemen. In tijden dat het goed gaat, weet je 

niet altijd of je dit echt bent. Nu werden we getest. Natuurlijk, hier 

en daar verlies je een project. Maar we hebben ook mooie klussen 

binnengehaald. Al met al hebben we een prima jaar gedraaid.’

Nee, deze editie geen rondetafelgesprek. Wel een 

wandeling door de bossen van Olterterp. Een frisse  

neus in tijden van thuiswerken is goud waard.  

Dit doen we met een gezelschap dat past bij het thema 

Oud & Nieuw. Senior Adri Rood (69): mechanical  

engineer. Youngster Casper van der Zwaag (21), 

3D-ontwerper en directeur Bram van Hees.  

Samen blikken zij terug op een enerverend jaar. 

‘ Het is mooi om te zien 
dat we oog voor elkaar 
hebben gehouden. 
Niet iedereen heeft het 
makkelijk gehad. In die 
zin heeft corona het 
saamhorigheidsgevoel 
versterkt’

‘2020 was 
dé grote 
APK-keuring 
voor CLAFIS’

AAN TAFEL
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Casper beaamt: ‘Ik merk dat privé en werk door elkaar  

lopen. Voor je het weet ben je de hele dag met werk bezig. 

Gelukkig werkt mijn vader ook thuis. Die trekt mij om twaalf  

uur achter het scherm vandaan. We eten een broodje en maken 

een wandeling. Dat laatste heb ik wel nodig. Zeker nu ik minder 

vaak naar de sportschool kan...’

Bram: ‘Ik heb gemerkt dat een fris koppie begint bij een gezond 

lijf. Ik zit veel achter een scherm, heb minder interactie en 

beweging. Dat stompt je soms een beetje af. Na de zomer ben 

ik daarom meer gaan sporten. Ik heb een Tacx-fietstrainer 

aangeschaft zodat ik ook binnen kan fietsen.’ 

Soepel van geest

We lopen de grote vijver rond. Een hond loopt even  

nieuwsgierig met ons mee. Bram houdt halt onder een oude 

beuk. ‘… zeg Adri. Welke tip zou jij de jonge garde,  

zoals Casper, nu mee willen geven?’

Adri: ‘Blijf soepel van geest! Ik stam nog uit de tijd dat je achter 

de tekentafel werkte. Tegenwoordig gaat alles met de computer 

in 3D. Dat had je toen echt niet kunnen bedenken. Maar, ik ben 

altijd in deze ontwikkelingen meegegaan. Ik zag de positieve 

kanten van verandering. Zo kun je in de lengte van dagen  

nog mee.’

Casper: ‘In vijftig jaar van tekentafel naar 3D-modelleren. Hoe ziet 

mijn werk er dan over een halve eeuw uit? Misschien is VR dan al 

hopeloos ouderwets. Maken we gebruik van hologrammen om te 

ontwerpen. Daar ben ik wel benieuwd naar, laat maar komen!’ 

Over 2021

We naderen de parkeerplaats. Tijd om af te sluiten. Hoe kijkt 

iedereen naar 2021? Casper: ‘Ik wil graag een deeltijd  

hbo-opleiding doen. Het voordeel is dat ik werk en studie  

dan met elkaar kan combineren. Adri knikt goedkeurend:  

‘Die jongen is uit het juiste hout gesneden.’ Zelf heeft hij  

één wens: ‘Snel weer een mooie klus.’

Bram is er eveneens rap uit. ‘Verder bouwen aan onze 

ambities: de beste oplossingen voor klanten bedenken en het 

aantrekkelijkste ingenieursbureau van Nederland worden.  

Hoe bizar dit jaar ook was, we hebben veel over onszelf geleerd. 

En dit brengt ons weer een stapje dichterbij ons doel.’

CLAFIS socials

Aantal volgers
   

 4.778 5.519

 562 566

 511 528

Hierover werd in 
2020 gesproken 
op social media
• Magazine
• Corona
• Avebe
• BeVlogen

• Thuiswerkstek
• 3d Tool
• BBQ
• Dijken
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14.606 weergaven

10.206 weergaven

TIPS
• Vermeld op je LinkedIn profiel  

dat je bij CLAFIS werkt.  
Vinden we leuk! 

• Ben je enthousiast over een social 
post? Laat dan een reactie achter 
onder het bericht!
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13.820 weergaven

Oud 
(sep 2019)

Nieuw  
(dec 2020)



een legplan waar je u tegen zegt.’ Dennis: ‘Dankzij het 3D-model, 

hadden we tijdens de aanleg in de hele begane grondvloer slechts 

één afwijking. Een prestatie op zich. Met een 2D-ontwerp was dit 

onmogelijk geweest.’ 

Dit is exact de toegevoegde waarde van Staalis. Dennis: ‘Je bent 

aan de voorkant misschien duurder uit met 3D, maar aan het 

einde van de streep heb je er alleen maar voordeel van.’

Voordat we inzoomen op de wapening, gaan we terug naar 2015. 

Dennis: ‘Destijds hadden wij behoefte aan wapeningsontwerpers. 

Omdat die lastig te vinden waren, ontstond de samenwerking 

met CLAFIS. Vanuit hun expertise konden zij capaciteit bieden 

in de vorm van modelleurs. Hier rolde uiteindelijk een nieuw 

bedrijf uit: Staalis. Onder deze naam worden wapeningsprojecten 

gemodelleerd voor Spanberg maar ook voor andere bedrijven.’ 

Het belang van een 3D-wapeningsontwerp

Staalis timmert inmiddels flink aan de weg in een markt die het 

belang van een 3D-wapeningsontwerp vaker onderkent.  

‘Een positieve ontwikkeling’, vindt Dennis. ‘De betonwapening 

is vaak een ondergeschoven kindje. Dan krijg je een definitief 

ontwerp van een object met de vraag of daar nog even een paar ton 

wapening voor kan worden geleverd... Zeker bij complexe werken is 

die wapening geen kwestie meer van ‘dat doen we wel even’.’ 

‘Want, hoe ingewikkelder een ontwerp, des te groter de kans 

dat wapening voor missers en vertraging zorgt in de uitvoering’, 

voegt Stijn toe. Klanten kiezen daarom steeds vaker voor de 3D 

modellen van Staalis. ‘Een 3D-ontwerp biedt veel meer inzicht 

dan de traditionele platte 2D wapeningstekeningen. Je haalt er 

op voorhand fouten en tegenstrijdigheden uit. Aangezien je de 

wapening visueel al een keer hebt opgebouwd, weet je dat ook 

tijdens de aanleg alles gaat passen.’

Daarnaast kun je dankzij 3D een wapeningsmodel maken dat 

praktisch is voor de mensen die het bouwen. Stijn: ‘Hier valt de 

grote winst te halen. Een wapeningsstaaf modelleren is relatief 

eenvoudig, een goed totaalontwerp maken niet. Hierin moet je 

bijvoorbeeld ook rekening houden met logistiek, arbo-veiligheid 

en de prefabricatie.’ 

Verder levert de aanpak voordelen op in de vlechtcentrale. 

Dennis: ‘Uit het 3D-ontwerp kunnen wij indirect labels halen 

waarmee we de machines in de fabriek automatisch aansturen. 

Dit werkt effectiever en je verkleint de kans op productiefouten.’  

Een puzzel van 800 staafnummers

Mooi voorbeeld is de bouw van de bibliotheek van de Universiteit 

van Amsterdam. Een monumentaal gebouw dat momenteel 

wordt getransformeerd tot universiteitsbibliotheek met een 

fietsenkelder. Stijn: ‘Spanberg levert de volledige wapening voor 

de kelder en brengt deze aan. Het gaat hierbij om meerdere 

wanden en vloeren. Alleen al voor één deel van de begane 

grondvloeren is 54 ton aan wapening nodig.’

Dit betekende een puzzel van 800 verschillende staafnummers. 

Stijn: ‘Vanwege de complexiteit vroeg dit om een 3D-model én 
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‘ Dankzij het 3D-model 
hadden we in de 
begane grondvloer 
slechts één afwijking. 
Met een 2D-ontwerp 
was dit onmogelijk 
geweest’

IJZERSTERK in 
3D-wapeningsontwerp

SPANBERG + CLAFIS = STAALIS

Eén blik op een 3D-wapeningsontwerp van STAALIS en je waant je in een complex web van wapeningsstaven. 

Dan besef je dat betonwapening ‘ietsjes meer is’ dan wat staven waarover je beton uitstort. ‘Wapening is 

precisiewerk. Het kan je uitvoering maken of breken’, vertellen Dennis Knaap (directeur Spanberg) en  

Stijn Springer (projectleider Staalis). 

PROJECTEN
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<< Dennis Knaap (links) en Stijn Springer.
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HET GEHEIM VAN GOED 

OMGEVINGSMANAGEMENT

‘ Samen 
maak je een 
beter plan’ 

Het zijn de collega’s die in de meest gecompliceerde 

projecten tóch voor draagvlak zorgen. Die belangen 

verbinden, plooien glad strijken en ondertussen de  

vaart erin houden. ‘Omgevingsmanagement is niet  

alleen een machtig mooi vak’, vinden Ellen Rijsdijk  

en Berber Dedden, ‘Je hebt ook echt invloed op 

het projectresultaat.’

Twintig jaar geleden had niemand het over 

omgevingsmanagement, waarom is dit zo  

belangrijk geworden? 

Ellen: ‘Wanneer je in Nederland iets wil realiseren, krijg je hoe 

dan ook te maken met jouw omgeving. Elke vierkante meter telt. 

Elke ingreep heeft impact op iets of iemand. Wij helpen  

om grip te krijgen op die omgeving. Om ervoor te zorgen dat  

je een opgave binnen tijd en budget kunt realiseren. Maar ook 

om de omgeving als kennisbron te gebruiken, zodat je tot  

co-creatie komt. Met elkaar maak je betere plannen, voorkom  

je misverstanden en verklein je de kans dat een plan verzandt  

in een slepend juridisch traject.’ 

Kun je hier een voorbeeld van geven?

Berber: ‘De Prins Hendrikzanddijk op Texel. Hier legde 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  

vóór de Waddenzeedijk een drie kilometer lange zanddijk  

aan. Zo’n plan heeft een mooi doel: kustversterking en 

natuurontwikkeling. Maar het heeft meer impact op  

agrariërs die achter de dijk wonen, op scheepvaart en  

visserij, toerisme en ecologie. Als omgevingsmanager is  

het één van je taken om alle belanghebbenden hierin  

mee te krijgen. Dit doen we door te luisteren naar  

hun zorgen en wensen, door mee te denken over 

oplossingen en gebruik te maken van hun expertise.  

Hoe gecompliceerd dit soms ook is.’

Hoe geef je hieraan vorm?

Ellen: ‘Als omgevingsmanager heb je drie focuspunten.  

Het stakeholdermanagement: met welke belanghebbenden  

heb je te maken en hoe zorg je ervoor dat zij worden gehoord? 

In het verlengde daarvan denk je na over communicatie:  

hoe bereiken wij de omgeving, hoe vertellen we ons verhaal?  

Tot slot heb je het vergunningsmanagement en de 

conditionerende onderzoeken. Deze moet je op voorhand  

goed organiseren om vertragingen te voorkomen.’

Wat brengt een goede omgevingsmanager mee?

Berber: ‘Goed kunnen luisteren en empathisch vermogen.  

Je moet laten zien dat je de ander begrijpt, dat je open staat  

voor suggesties en er écht iets mee doet. Daarnaast moet je  

een technisch complex verhaal begrijpelijk kunnen maken voor 

een breed publiek. Hen kunnen overtuigen van het hoe en 

waarom. Ook op momenten dat er weerstand is.’

De omgevingsmanager moet sterk in z’n  

schoenen staan?

Ellen: ‘Zeker. Aan de keukentafel of tijdens een inloopavond  

krijg je wel eens flink wat verbaal geweld over je heen.  

Zeker wanneer een project een persoonlijk belang raakt.  

Die emotie mag er zijn. Want, het is niet leuk wanneer  

er een energiestation in je achtertuin staat gepland.  

Of wanneer je grond moet verkopen omdat een beek 

heringericht wordt. Vervolgens is het de uitdaging om  

die emotie om te buigen naar een oplossing waarmee  

iemand wél kan leven.’

Wat maakt dit werk zo gaaf?

Berber: ‘Dat je een project in al z’n facetten leert kennen.  

De techniek, maar ook de mens erachter. Het is fantastisch  

om ervoor te zorgen dat je tot een resultaat komt dat voor  

én met de omgeving is gemaakt.’

EXPERTISE

‘ De emotie mag  
er altijd zijn, 
maar daarna 
kijken we wel 
naar oplossingen’

DE OMGEVINGSMANAGERS VAN CLAFIS

Twee jaar geleden startten Ellen en Berber binnen Clafis 

met Omgevingsmanagement. De ambitie is om een stevig 

team neer te zetten dat integraal op projecten ingezet kan 

worden. Inmiddels telt het team vijf omgevingsmanagers 

die mooie projecten onderhanden hebben. Zo werken  

we o.a. voor landelijk netbeheerder Tennet, 

Hoogheemraadschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat. 

Daarnaast werken we voor diverse aannemers. 

Bijvoorbeeld in het project ‘Samen aan de Leiding’.  

Hierin werken meerdere partijen aan de gelijktijdige 

vervanging van kabels en leidingen in de 

Noorderplantsoenbuurt in Groningen. 

Ellen Rijsdijk

Berber Dedden
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‘ Samen  
maak je een 
beter plan’



 

Helemaal 
thuis op 
Ameland
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De mooiste werkplek van Nederland? Volgens Thedo 

Mienstra en Kenny Piryns is dat Ameland. Het eiland met 

z’n brede zandstranden, stoere duinen en pittoreske 

dorpen. Al ruim drie jaar werkt CLAFIS hier aan mooie 

projecten. Daar kwam dit jaar, in opdracht van de 

gemeente Ameland en Staatsbosbeheer, een prachtige 

klus in het duingebied tussen Ballum en Nes bij. 

We mochten hier aan de slag met een nieuw fietspad. Dit pad 

vervangt het oude schelpenpaadje tussen Ballum en Nes.  

CLAFIS verzorgde de engineering, de directievoering en het 

toezicht op de aanleg van het pad. Daarnaast waren er nóg  

drie deelprojecten. Het kerven van duinen: om meer ruimte  

te scheppen tussen duinen zodat de wind vrij spel krijgt. 

De aanleg van poelen en het verschralen van duingrond. 

‘Prachtig om hieraan bij te dragen’, vinden Thedo en Kenny.  

‘Je werkt in een uniek gebied met kwetsbare natuur. Dit vraagt 

om een zorgvuldige aanpak: een uitdaging wanneer je met 

betonmachines, kranen en dumpers het gebied in moet. 

Tegelijkertijd wil je wel de vaart erin houden. Kortom, de lat  

ligt hoog en bij alles wat je doet wordt kritisch meegekeken.’ 

Als schakel tussen aannemer, gemeente en Staatsbosbeheer 

zorgen Thedo en Kenny ervoor dat die samenwerking goed 

verloopt en dat het werk tot in de puntjes wordt uitgevoerd.  

De oplevering is eind december: eerder dan verwacht.  

‘Wij hebben een goede modus gevonden tussen alle partijen. 

Daarnaast is het gewoon fijn werken op Ameland. Korte lijntjes  

en betrokken mensen die graag doorpakken: dat past bij ons.’  
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‘ Het is gewoon fijn 
werken op Ameland.  
Korte lijntjes en 
betrokken mensen  
die graag  
doorpakken:  
dat past bij ons’



 

GERDA EN THOMAS 

ONTWIKKELDEN EEN 

NIEUW REKENMODEL 

Razendsnel 
rekenen aan 
de ideale  
configuratie 
van RWZI’s
Excel kunnen ze onderhand dromen. Net als de formules 

die in de rekentool staan. Gerda Minnesma en Thomas Krol 

(procestechnologen) hebben de afgelopen maanden  

gewerkt aan een nieuw model voor het ontwerp van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Hiermee kan 

CLAFIS waterschappen in een vroeg stadium adviseren 

over de nieuwbouw en renovatie van RWZI’s.

Tientallen rioolwaterzuiveringen staan op de nominatie voor 

renovatie of uitbreiding. Gerda en Thomas: ‘Veel installaties 

zijn verouderd. Ook zie je dat stadsuitbreidingen om meer 

zuiveringscapaciteit vragen.’ De aanpassing van zo’n RWZI is op z’n 

zachts gezegd een gecompliceerde puzzel. Gerda: ‘Van zandvang, 

voorbezinktank tot beluchtingstank: een zuivering bestaat uit 

allerlei processtappen en componenten. Dit hele systeem moet 

ervoor zorgen dat afvalwater (influent) gezuiverd wordt tot  

water dat aan strenge kwaliteitseisen voldoet (effluent).’ 

Eerder met waterschappen om tafel

Voor klanten is CLAFIS een bekende op het gebied van  RWZI’s. 

Thomas: ‘Onze expertise komt vaak op het eind van trajecten aan 

bod. Het volledige ontwerp staat dan al; wij engineeren vervolgens 

de details. Wij willen meer aan de voorkant van een ontwerp- of 

renovatietraject worden ingeschakeld zodat we waterschappen  

van a tot z kunnen adviseren en begeleiden.’ 

Deze ambitie was voor projectmanager Karel Gelsing aanleiding 

om Gerda en Thomas te vragen een rekenmodel te ontwikkelen. 

‘Een model dat in staat is om op basis van allerlei parameters 

automatisch de optimale configuratie van een RWZI te berekenen. 

En die varianten en scenario’s razendsnel doorrekent zodat wij 

klanten goed kunnen adviseren bij het maken van keuzes.’ 

Complexe formules die een alinea besloegen

‘Een gave uitdaging’, blikken Thomas en Gerda terug. ‘In het 

begin gingen we razendsnel. Daarna werd het lastig. Vooral de 

berekeningen voor de beluchtingstank kostten veel tijd. In deze 

installatie heb je te maken met levende bacteriën. Die zijn niet alleen 

afhankelijk van temperatuur, ook de verhouding tussen de bacteriën 

verschilt. De één doet z’n werk onder zuurstofrijke condities,  

de ander onder zuurstofarme. En ze worden op verschillende 

plekken in het zuiveringsproces ingebracht en teruggevoerd.’ 

Om deze gedragingen te vertalen naar rekenregels doken ze diep 

de materie in. Thomas: ‘We hebben veel literatuuronderzoek 

gedaan. Soms werkten we met formules die een hele alinea 

besloegen. Wanneer je zo’n formule in het model zet, is het een 

kwestie van tig keer controleren. We zijn een paar keer flink 

vastgelopen. Wanneer we even afstand namen en gingen  

sparren, kwamen we altijd tot een oplossing.’  

3D-model 

Inmiddels is het model gebruiksklaar: alle formules en rekenregels 

zijn ingevoerd en gecheckt. Het is nu de bedoeling om de tool te 

testen bij verschillende waterschappen. Gerda: ‘Na deze (test)fase 

gaan we nog verder ontwikkelen. We koppelen de tool aan een 

3D-model, waarbij we de benodigde volumes visualiseren voor de 

klant. Dit biedt inzicht in hoe een RWZI eruit komt te zien en wat 

het ruimtebeslag is.’ 

Ze zijn trots op het resultaat. ‘Hiermee laten we zien dat CLAFIS 

deze specialistische kennis in huis heeft. Het allermooiste is 

natuurlijk wanneer wij dankzij dit model mooie projecten 

kunnen gaan doen. Dat is de kroon op ons werk!’

Meer weten over het ontwerp van rioolwaterzuiveringen? 

Neem contact op met Karel Gelsing - Projectmanager water  

k.gelsing@clafis.com 
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‘ Het model rekent 
allerlei varianten 
automatisch door’



5 VRAGEN AAN...

de verbindende factor tussen klant en contractors. Hoe los je 

een probleem samen op en hoe zorg je ervoor dat iedereen 

goed samenwerkt? Dat spel vind ik fantastisch.’

3. Wat is jouw doel voor 2021?

‘Ik merk dat de commerciële rol mij erg trekt. Het sparren met 

een opdrachtgever, oplossingen bedenken waar je de klant 

mee verrast: dat wil ik meer gaan doen. Mijn doel is om nieuwe 

klussen binnen te halen zodat wij in Enschede verder kunnen 

bouwen aan onze interne engineering-afdeling. Daarnaast heb 

ik dit jaar de cursus machinerichtlijnen afgerond. Met de kennis 

van Europese wetgeving en normen kunnen we risicoanalyses 

uitvoeren rondom machineveiligheid. Dit maakt dat wij nog 

breder inzetbaar zijn.’

4.  Moet je nog schaven aan jouw commerciële skills?

‘Absoluut. Dat zit hem vooral in de communicatie. Hoe benader 

je een klant, hoe breng je een onderwerp ter sprake? Het is 

belangrijk dat je leert ontdekken wat de werkelijke vraag van 

een klant is. Dus niet meteen zeggen: ja, dat gaan we doen! 

Maar juist doorvragen. Dan zie je soms andere kansen ontstaan. 

Hiervoor werken Martijn en ik nauw samen.’  

5.  Wat maakt CLAFIS voor jou het meest  

aantrekkelijke ingenieursbureau?

‘Ik vind het gaaf hoe ik mij in drie jaar tijd heb mogen ontwikkelen. 

Als je iets wilt, krijg je volop ruimte en ondersteuning. Daarnaast 

gaan collega’s op een prettige manier met elkaar om. De sfeer is 

goed, de mensen open. Als je een fout maakt, wordt dat op een 

positieve manier opgelost. Niet; waarom heb jij dit fout gedaan? 

Maar; hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het volgende keer 

wél goed doen? Daarnaast is het gewoon gezellig op kantoor.  

Ik hoop dat we elkaar daar weer snel kunnen treffen.  

Het washok heb ik zo onderhand wel gezien.’
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‘ Ontzettend 
gaaf dat je bij 
CLAFIS zulke 
kansen krijgt’

 IN DEZE RUBRIEK STELLEN WE  

 VIJF VRAGEN AAN EEN CLAFIST.

 DEZE KEER LATEN WE SANDER 

 AALDERING AAN HET WOORD. 

 HIJ IS INTERN PROJECTLEIDER 

 IN DE FOOD & PHARMA. VANUIT 

 HET WASHOK (Z’N TIJDELIJKE 

 THUISWERKPLEK) BLIKT SANDER

 TERUG EN KIJKT HIJ VOORUIT.

1.  Vijf jaar geleden ‘sleutelde’ je bij Siemens als 

engineer nog aan compressortreinen,  

hoe kwam je bij CLAFIS terecht?  

‘CLAFIS stond dankzij een aantal gesprekken met  

Martijn Knobben al wat langer bij mij op de radar. Juist toen 

het werk bij Siemens onzeker werd, ontstond er in Enschede 

ruimte voor een engineer. Martijn polste mij daarvoor en ik heb 

die kans gegrepen. Ik begon als engineer in de machinebouw. 

Na een jaartje ging ik verder in de Food & Pharma. Hiervoor 

moest ik flink bijleren. Je krijgt te maken met andere richtlijnen, 

hygiëne-voorschriften en technieken. Het hielp dat ik in het 

diepe ben gegooid bij DFE Pharma. Hier was ik betrokken bij de 

begeleiding van contractors, de oplevercontroles en de Piping 

& Instrumentation Diagrams voor de bouw van een nieuwe 

fabriek. Die eerste weken waren pittig: maar door gewoon  

te doen, leer ik het allersnelst.’  

2.  Wat maakt dat je elke dag met enthousiasme  

aan het werk gaat?

‘Ik houd van afwisseling. Ik vind het heerlijk om aan 

verschillende projecten tegelijkertijd te werken. Ik heb nu 

bijvoorbeeld klussen bij Friesland Campina, Bolletje en Avebe. 

Voor de buitenstaander lijkt het af en toe wat veel, maar ik heb 

dat graag. Mijn rol is afwisselend. Als Mechanical Lead Engineer 

moet je technisch inhoudelijk sterk zijn. Maar je bent ook  

vragen 
aan…



 

- 

‘ De copiloot die 
naast jou in de 
cockpit zit’

Met onze Site Based-teams bieden wij de Food en Pharma 

sector een unieke samenwerkingsvorm. Door een team 

van Clafisten op een ‘site’ te stationeren brengen wij 

specialisten aan boord die volledig zijn ingebed in  

jouw organisatie. Projectmanagers Wilco Gijsbers en 

Gijs Rikhof: ‘Al voordat een project wordt opgestart,  

staan wij in de startblokken.’ 

In de praktijk

Gijs: ‘Wij passen onze Site Based-aanpak onder meer toe bij een 

grote farmaceut in het Zuidoosten van Nederland. De productie-

site van dit bedrijf is zo’n honderd jaar oud. Een locatie waarin 

volop wordt geïnvesteerd. De afdeling site-engineering, waar 

zo’n zestig man werken, heeft elk jaar honderden projecten 

onderhanden. Van de verbouw van een kantoor tot de integratie 

van nieuwe equipment. Al dit werk vraagt om specialistische 

expertise zoals engineers, procestechnologen, tekenaars, project- 

en constructiemanagers. Kennis die schaars is. We hebben een 

team van twintig Clafisten gestationeerd op de productiesite om 

de afdeling aan te vullen. Wilco is de kapitein van de CLAFIS boot.’ 

De vooruitgeschoven post

Wilco: ‘Ik ben de verbindingsofficier tussen de klant en het 

CLAFIS-team. Mijn kantoor bevindt zich tegenover de werkplek 

van de manager van de afdeling Site Engineering. De lijntjes 

zijn hierdoor kort. Elke vraag die voorbijkomt, wordt bij mij 

neergelegd. Dit kan een klus van 30.000 euro zijn, of een project 

van 5 miljoen. Vervolgens kijk ik hoe wij hierin een rol kunnen 

spelen. Neem bijvoorbeeld de integratie van nieuwe equipment 

in één van de productielocaties. Ik leg zo’n uitvraag bij ons team 

neer: hebben wij hiervoor de capaciteit in huis, hoe zien wij de 

planning en wat gaat het kosten? Vervolgens presenteer ik ons 

plan aan de klant.’ 

In de startblokken

Gijs: ‘Onlangs namen wij met deze klant de projectenlijst van 

2021 door. Welke projecten komen eraan, welke passen bij 

ons? Wij kunnen hierdoor inschatten welke kennis en capaciteit 

nodig is. Zodra een project wordt opgestart, staan wij al in de 

startblokken. Dit biedt onze klant de zekerheid dat de benodigde 

capaciteit voorhanden is en dat de planning wordt gehaald. 

Daarnaast bieden we ervaren specialisten die volledig ingebed 

zijn in de organisatie. Ze zijn door ons ingewerkt en opgeleid.  

Je weet dat alles door ons wordt geregeld, wanneer je een  

vraag bij ons neerlegt. Van de engineering tot de administratie,  

de uitvoering tot en met de toetsing van de leveranciers.’

Klantbelang voorop

Wilco: ‘We werken vanuit een best for project-benadering.  

Het belang van onze klant staat voorop, vervolgens dat van CLAFIS. 
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Het komt sporadisch voor dat een andere partij beter past bij 

een vraag omdat wij op dat moment niet de benodigde expertise 

of capaciteit beschikbaar hebben. Vanuit mijn rol organiseer ik 

dit ook. Dit neemt niet weg dat wij met ons CLAFIS-team een 

voorsprong hebben. Wij hebben ontzettend veel site-kennis 

opgebouwd en leveren bewezen kwaliteit. Win-win dus.’

De copiloot

Gijs: ‘Wanneer we over deze aanpak vertellen krijgen we weleens 

de vraag: ‘Blijven wij als klant wel in de lead?’. Ons antwoord: 

Absoluut. Je kunt ons zien als een co-piloot. We zitten samen in 

dezelfde cockpit, hebben dezelfde bestemming.  Wij adviseren, 

kijken met je mee en nemen wanneer jij dat nodig vindt, het stuur 

van je over. Maar als ‘captain’ ben jij altijd degene die de  

eindregie heeft.’
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‘ Wij zitten letterlijk 
naast je in de cockpit 
en nemen, wanneer  
jij dat nodig vindt,  
het stuur van je over’

DE KRACHT VAN EEN 
SITE BASED-TEAM 

Meer weten over onze Site Based-teams? 

Het Site Based-team vind zijn oorsprong in het Oosten van het  

land. Met Robert Schoolkate als kwartiermaker werkten we 

jarenlang succesvol samen met een klant in de foodindustrie.  

Toen deze klant switchte heeft hij ons gevraagd om dit concept  

bij hem in de Pharma sector op te zetten.

Neem contact op met: Gijs Rikhof - Commercieel projectmanager
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Lichtvisie

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of aanpassing van 

een bestaand gebied: verlichting heeft altijd effect op de 

omgeving. Daarom loont het om vooraf een lichtvisie op te 

stellen. Eentje die per deelgebied inzoomt op functie, gebruikers, 

inrichtingselementen, flora, fauna. Maar ook op ambities rondom 

circulariteit, connectiviteit en beeldkwaliteit. Met een goede 

lichtvisie zorg je voor samenhang tussen verlichting en omgeving. 

Dit betekent soms dat verlichting minimaal aanwezig moet zijn. 

Of juist heel prominent om te accentueren. Met een lichtregeling 

op basis van sensoring kun je licht zelfs laten reageren op de 

aanwezigheid van weggebruikers of weersinvloeden. 

Veel keuzes, een beperkt budget

Kortom, als het gaat om verlichting heb je een heel palet aan 

keuzes te maken, terwijl het budget niet oneindig is. Vergelijk het 

maar met de verbouw of nieuwbouw van een huis. Ga je voor een 

installatie bestuurd op basis van persoonsdetectie, gekoppeld aan 

speakers en camera’s en dynamisch in kleur en intensiteit? 

Alles kan, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Soms moet je 

ambities bijstellen. Wat is nice to have en wat is een musthave? 

Waar gaan we voor een hoge ambitie en waar mag het wat 

minder? En hoe ziet meer of minder er dan uit? Vragen waar een 

verlichtingsexpert een antwoord heeft. En dat maakt ons vak zo 

interessant. Je kunt heel zichtbaar de wereld iets mooier maken. 

Alhoewel het allermooiste toch die oogopslag van een baby is, 

wanneer de eerste lichtstralen bij hem binnen komen.  

Daar kan geen enkel lichtplan tegenop. 

Meer weten over de expertisegroep verlichting van CLAFIS? 

Check onze site. www.clafis.nl/expertises/verlichting/
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Denk niet 
te LICHT over 
verlichting

Die fascinatie heeft niet iedereen. Mijn vrouw heeft op dat 

moment sowieso andere zaken aan haar hoofd. En van vrienden 

weet ik dat zij het eerste huiltje verkiezen als meest bijzonder. 

Maar als je het mij vraagt…: dan ga ik voor die reactie op het licht. 

Toegegeven, het is beroepsdeformatie. Want, ik heb een passie 

voor verlichting. 

Licht is beleving

Licht is een expertise waar de één vol van is, maar waar de 

ander minder mee heeft. Daarom zou het zo mooi zijn dat de 

verlichtingsexpert nog veel meer in beeld komt bij de inrichting 

van onze leefomgeving. Want, licht is meer dan een eerste 

levensbehoefte, licht is beleving. Je kunt met de juiste verlichting 

positief bijdragen aan gezondheid, veiligheid, beeldkwaliteit en 

biodiversiteit. 

Toch wordt verlichtingsexpertise in veel integrale projecten niet 

inclusief meegenomen. Licht wordt vaak nog gezien als een 

resultaat van een lichtberekening. En in de toelatingseis voor 

een verlichtingsopleiding wordt steevast om elektrotechniek als 

vooropleiding gevraagd. Logisch, zonder stroom doet een lamp 

niks. Maar licht gaat verder dan die elektrische installatie,  

de voedingskabel en de technische werking.

Begon bij een afstudeeropdracht

Ik denk weleens terug aan het gezicht van mijn afstudeerbegeleider 

toen ik voor mijn opleiding elektrotechniek kwam aanzetten met 

een afstudeeropdracht over verlichting op emplacementen.  

“Een opdracht over verlichting? …maar dat was toch niet 

technisch?” Met enig hapering kreeg ik toestemming.  

Met de kanttekening dat ik wél genoeg moest ingaan op de 

verlichtingstechniek. Ja, aan die techniek heb ik voldoende 

aandacht besteed. Maar veel interessanter vond ik bijvoorbeeld  

de wisseling tussen werkverlichting en oriëntatieverlichting.  

Of de lichtbeleving op spooremplacementen: de beleving van  

de belichting tussen de treinen is iets dat je niet kunt berekenen, 

maar alleen kunt ondervinden. 

Het emplacement is een omgeving waaraan ik nog altijd graag 

werk. Zo hebben wij recent met ProRail en NS aan de hand van een 

belevingsmatrix onderzocht welke aspecten écht het verschil maken 

in de beleving van verlichting tussen treinen (zie foto). De uitstraling 

van de armaturen, lichtkleur, contrasten: ze dragen er allemaal aan bij.  

BLOG 

Het ogenblik dat een baby voor het eerst z’n ogen 

opendoet en reageert op licht. Even wennen, dan die 

verwondering. Ik heb nu een paar keer mogen meemaken 

dat mijn kind voor het eerst het levenslicht zag.  

De beleving van licht, zonder te weten wat het is, zie je dan 

in z’n aller-puurste vorm. Het raakt mij elke keer weer. 

‘ De beleving van licht, 
zonder te weten wat 
het is, zie je dan in z’n 
aller-puurste vorm.  
Het raakt mij elke  
keer weer’ 
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Stuur de oplossing naar communicatie@clafis.com en win een CLAFIS verrassingspakket!

maar vrienden en familie uitnodigen om de hele dag te genieten 

van heerlijk (Braziliaans) eten, drinken, muziek en elkaar! 

Allemaal een beetje winnaar 

Als echte barbecueliefhebber nodigde Reinier meteen  

een aantal collega’s uit voor een churrasco bij hem thuis.  

Het weer én de gewonnen barbecue beloofden veel goeds. 

Helaas kon het vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. 

Of ze dit nog tegoed houden? ‘Absoluut, volgend jaar gaan we 

het opnieuw proberen!’ Zo zijn Reinier zijn collega’s ook een 

beetje winnaar. Tot die tijd gaat hij nog een aantal winterse 

recepten uitproberen op de barbecue: gepofte kastanjes en 

stoofpotten. Want zomer of winter, feest of geen feest:  

voor Reinier is er altijd wel een reden voor een barbecue.  

Net als in Brazilië.

De Braziliaanse barbecue: churrasco 

Reinier woonde zes jaren in Brazilië. En als je aan de Braziliaanse 

keuken denkt, dan denk je aan een churrasco: de Braziliaanse 

barbecue. Niet zo gek dus dat Reinier deze winactie heeft 

gewonnen. Van picanha’s tot fraldinha’s: in die zes jaar heeft 

Reinier flink kunnen oefenen. Zeker omdat er elk weekend wel 

ergens een churrasco is. Reinier: ‘Bijzondere gelegenheid of 

niet: in Brazilië hebben ze altijd reden voor een feestje!’ 

Braziliaanse traditie mee naar Nederland 

Het eetfestijn begint in de middag en duurt tot diep in de nacht. 

Het allerleukste aan een churrasco? “Het gaat om samenkomen 

en gezelligheid met vrienden en familie. De hele dag door.” 

Logisch dat hij deze traditie meenam naar Nederland. Bij familie 

Helbers betekent barbecueën dus niet gewoon even wat eten, 

BBQ-koning  
Reinier Helbers
Deze zomer organiseerden we een interne winactie met een échte Weber barbecue als hoofdprijs. We vroegen  

jullie hierbij om een foto te delen van je favoriete barbecuegerecht. Reinier Helbers werd met zijn gerecht de  

grote winnaar! Naast barbecuekoning is hij projectmanager bij CLAFIS en is hij momenteel gedetacheerd bij  

Aldel in Delfzijl.

WINNAAR 
WINACTIE 
WEBER 
BARBECUE 

PUZZEL



‘Powder 
making is 
an art, not 
a science’ 
Wereldwijd zijn er zo’n twintig specialisten te vinden  

op het gebied van sproeidrooginstallaties. Onze collega 

Theo Rijsewijk is één van hen. Sinds enkele jaren adviseert 

hij klanten als Ausnutria en Friesland Campina over de 

bouw en upgrade van deze ingenieuze installaties.  

‘Van inspectieluik tot filterkast: alles moet tot in  

de puntjes kloppen.’ 

Miljoeneninvesteringen

‘Vanuit een detachering bij CLAFIS kwam ik jaren geleden bij 

RELCO terecht: een machinebouwer. Hier ben ik me gaan 

specialiseren in sproeidrooginstallaties: van het doorrekenen tot de 

inbedrijfstelling ervan. Gaandeweg raakte ik gefascineerd door het 

verpoederen. Hoe maak je van melk koffiecreamer? Hoe verwerk je 

wei tot eiwitshake of broodverbeteraar? Verpoederen is een proces 

dat nauw luistert en waarvoor je hoogwaardige installaties nodig 

hebt. Voor bedrijven zijn dat miljoeneninvesteringen.’ 

De lat ligt hoog 

‘Van droogtoren tot fluidbed; van baghouse tot heater. Je moet 

van al die componenten een systeem samen stellen dat past bij  

de specificaties van de klant. Je rekent met luchtsnelheden van 

boven de 180 km/u; met temperaturen boven de 200 graden 

Celsius. Tegelijkertijd heb je te maken met eisen op het gebied  

van hygiëne, explosieveiligheid (ATEX) en energieprestaties.  

Dankzij mijn brede kennis help ik klanten om hierin de juiste 

keuzes te maken. Ik denk mee over oplossingen, vraag offertes  

aan en ga met machinebouwers en leveranciers in gesprek.’ 
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‘An art, not a science’.

‘Verpoederen is meer dan technologie. Je kunt installaties  

en processen nog zo perfect en computergestuurd inrichten,  

je hebt ook gevoel voor verpoederen nodig. Vergelijk het maar 

met koken. Je kunt twee keer volgens hetzelfde recept koken, 

met exact hetzelfde kookgerei. Dat wil niet zeggen dat je hetzelfde 

resultaat krijgt. Luchtvochtigheid, het product zelf: zelfs zo’n 

enorme complexe installatie kan niet zonder wat human touch.’  

Je moet het voelen

‘Zo ben ik dit jaar meerdere keren naar een klant gereden om 

hun sproeidrooginstallatie op te starten. Ze kregen het maar niet 

voor elkaar. De installatie verstopte keer op keer. Maar Theo, 

we volgen al jouw instellingen: hoe kan dit? Ik vroeg of ze wel 

geregeld door de kijkgaten keken en het product bemonsterden. 

Dat de waardes op alle metertjes kloppen, zegt niets over hoe 

een product zich in de installatie gedraagt. Soms is het een 

kwestie van kijken, voelen en daarna bijsturen.’

Mijn droom

‘Het werk dat ik doe vind ik prachtig. Ik zou het ontzettend gaaf 

vinden om nog eens een installatie vanaf de eerste schets te 

engineeren. Zo was ik enkele jaren geleden betrokken bij de 

bouw van een drooginstallatie in Ierland. Die verwerkt in één  

uur 15.000 liter geconcentreerde melk tot zeven ton poeder.  

Als zo’n installatie in vol bedrijf is, dan geniet ik daar oprecht 

van. Machtig mooi dat een deel van mijn kennis in zo’n  

unieke installatie zit.’  

‘ Vergelijk het maar 
met koken. Je kunt 
twee keer volgens 
hetzelfde recept 
koken, met exact 
hetzelfde kookgerei. 
Dat wil niet zeggen 
dat je hetzelfde 
resultaat krijg’

De CLAFIS-meerwaarde: 

onafhankelijk advies én 

totaaloplossingen

Plannen voor de bouw en upgrade van sproeidroog- 

installaties? CLAFIS biedt onafhankelijk advies. We zetten 

onze kennis van technieken, merken en leveranciers in  

om tot de beste oplossing voor jouw vraag te komen.  

En dankzij alle andere expertises die we in huis hebben,  

bieden we totaaloplossingen. We adviseren, engineeren  

en begeleiden. En we brengen hierbij ook specialistische 

kennis in op het gebied van HVAC en energiestromen.

Meer weten? 

Neem contact op met: m.knobben@clafis.com
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