
Fietstour langs 
klanten en projecten
Met kaarten van 

onze GIS experts

Groene fabriek 
voor Ausnutria 
‘Project Moon’ is  

uniek in Nederland

Revival van het 
bouwteam
Maatschappelijke waarde stijgt 

door gezamenlijke kennis

Z
O

M
E

R
 2

0
2

1



CLAFIS Magazine is een uitgave 

van CLAFIS Ingenieus

Oplage
1100 exemplaren

Design, ontwerp en realisatie
Canned Rainbow

Eindredactie
Gaby van Tol

Redactie
Suzanne Dekker

Herman Mulder

Kirsten Zinger

Fotografie
Daniel Wenzel

Henri Vos

Paul Poels

Drukwerk
Graphic Minds

CLAFIS ingenieus
Burgemeester Falkenaweg 54

8442 LE HEERENVEEN

0513 640 798

www.clafis.nl

Heb je vragen en/of opmerking over de 

inhoud van deze uitgave? Stuur dan een 

mail naar: communicatie@clafis.com

Vermenigvuldiging en/of verspreiding van 

het geheel of delen van de inhoud door 

derden is slechts toegestaan na schriftelijke 

toestemming van CLAFIS Ingenieus.

04 

Ausnutria gaat volledig 

groen met ‘Project Moon’

08  

De nieuwe sectorgerichte 

marktbenadering van CLAFIS

11 

Fietstour langs projecten  

en opdrachtgevers

16 

Gasunie als spil in  

de energietransitie

19 

FF Online

20 

Binnenkijken in de CLAFIS 

Huiskamer van Groningen

22 

De nieuwe zoutwinningsput 

van Frisia Zout in Harlingen

27 

Gesprekscyclus zet 

ontwikkeling van  

Clafisten centraal

30 

Blog: De kracht van 

het bouwteam

32 

De revival van het 

bouwteam

37 

Design Thinking: 

antwoorden op  

complexe vraagstukken

2



Voorwoord
Van binnen naar buiten

We gaan weer naar buiten! Beetje bij beetje krijgen we onze 

vrijheden terug. De afgelopen maanden hebben we lekker genoten 

van een welverdiende zomervakantie. En zowel op onze eigen 

kantoren als bij onze opdrachtgevers zien we het leven terugkeren. 

De voordelen van thuiswerken zijn zeker ontdekt, maar niets is zo 

fijn als een dynamische werkomgeving.

Dagelijks werken wij aan prachtige projecten, met en voor  

onze droomklanten. Dit vraagt keer op keer om een flinke portie 

maatwerk, waarbij de ambities van onze klanten en die van 

collega’s te allen tijde centraal staan. Onze markt- en maatgerichte 

aanpak is alleen mogelijk als we continu de ‘buitenwereld’ naar 

binnen halen. Weten wat er speelt, voelen wat er leeft. Dit helpt  

ons om met grote toegevoegde waarde van binnen naar buiten  

te treden.

Naar buiten gaan doen we ook met dit blad… Voor het eerst sturen 

we ons CLAFIS Magazine niet alleen naar collega's, maar ook aan 

onze opdrachtgevers. We zijn trots op wie we zijn en wat we samen 

bereiken. Dat delen we maar al te graag! Het verbinden van de 

ambities en deskundigheid van de Clafisten met de uitdagingen 

van onze klanten, is wat we goed kunnen. We zijn gelukkig als we 

grenzen verleggen en we worden er blij van als we elkaar én onze 

klanten helpen deze ambities waar te maken. De mens centraal! 

Dat zie je in alle artikelen terug.

Wil je zelf lekker even naar buiten om de sfeer van CLAFIS te 

proeven? Dat kan! We hebben een mooie fietstour uitgestippeld 

langs opdrachtgevers en projecten door heel Nederland. Absoluut 

de moeite waard.

Veel lees- en fietsplezier!

Groeten, Bram
van Hees
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Zuivelproducent Ausnutria legt 
de lat uitzonderlijk hoog voor 
de engineering van haar nieuwe 
fabriek in Heerenveen. De opdracht 
aan CLAFIS? Ontwerp de utilities 
zodanig dat de nieuwe plant zo 
groen mogelijk functioneert: 
gasloos, elektrisch en zonder  
enige stikstofbelasting.  
De engineeringfase van ‘Project 
Moon’ is inmiddels in volle gang. 
Jelte Smits, projectleider van 
Ausnutria, vertelt erover samen met 
het team engineers van CLAFIS: 
Fedde Wind, Arnout de Bruijn en 
Wessel Wijnja. 

Wereldmarktleider
Wie op de A7 langs Heerenveen rijdt, kan de 

imposante Ausnutria fabrieken onmogelijk 

missen. Hier produceert het bedrijf 

baby- en kindervoeding in poedervorm 

op basis van onder andere geitenmelk. 

Een aanzienlijk deel daarvan gaat naar 

de Chinese markt. Ausnutria geldt als 

wereldmarktleider op het gebied van baby- 

en kindervoeding op basis van geitenmelk. 

De producten vinden wereldwijd aftrek. 

In de huidige, nog maar vijf jaar oude 

Ausnutria fabrieken in Heerenveen, 

V.l.n.r. 

Wessel Wijnja 

Lead engineer 

Clafist sinds: 16-10-2017

Arnout de Bruijn 

Lead engineer

Clafist sinds: 01-01-2021

Jelte Smits

Ausnutria

Fedde Wind

BIM coördinator

Clafist sinds: 03-09-2018

Duurzame ambitie 
‘Project Moon’  
uniek in Nederland
CLAFIS ontwerpt volledig groene  

zuivelfabriek voor Ausnutria
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vindt het mengen en verpakken van de 

producten plaats. De komende jaren  

verrijst hier een compleet nieuwe plant 

voor de productie van halffabricaat baby- 

en kindervoeding vanuit verse melk.  

Jelte Smits: ‘Binnen dit complexe project 

heeft CLAFIS de opdracht gekregen voor 

alle utility engineering.’ 

Uniek in Nederland
Project Moon gaat uit van een volledig 

gasloos productieproces en draait straks 

helemaal CO2- en stikstofloos.  

Voor Ausnutria wordt dit een primeur.  

Jelte: ‘Een volledig gasloze melkpoeder-

fabriek is in Nederland een unicum - ik 

vermoed zelfs wereldwijd. De technieken 

die we gebruiken zijn niet nieuw, maar 

de schaal waarop we ze toepassen en 

integreren, dat is nog niet eerder vertoond.’ 

Door vernuftige engineering bedraagt  

de elektriciteitsbehoefte in de nieuwe  

fabriek straks nog maar een derde van  

wat gangbaar is.

Koelen om te verhitten
In een traditionele melkpoederfabriek 

tref je altijd stoomketels en/of 

gasgestookte heaters aan. Maar niet bij 

Project Moon. ‘Gasleidingen vind je er 

inderdaad niet’, benadrukt Arnout de 

Bruijn, lead engineer luchtbehandeling 

en koude- en warmtepomptechniek. 

‘De benodigde energie moet natuurlijk 

wel ergens geproduceerd worden. 

In het ontwerp zetten we daarom 

warmtepomptechnologie in voor de 

productieprocessen tot 100 °C.  

Voor boven de 100 °C gebruiken we 

elektrische heaters.’ Beide uiteraard met 

energie die duurzaam opgewekt is.  

Tot zover geen probleem voor de 

engineers. Dé grote uitdaging van Project 

Moon is echter het combineren van koude- 

en warmtetechniek. Wessel Wijnja, lead 

engineer integratie proces/utilities: ‘In een 

fabriek als deze is gelijktijdig verwarming 

en koeling nodig. Aangezien het opwekken 

van warmte met een warmtepomp maar 

eenderde van de elektrische energie 

vraagt ten opzichte van een elektrische 

heater, proberen we zoveel mogelijk 

verwarmingsstappen met de warmtepomp 

uit te voeren. De overige tweederde van 

de energie haalt de warmtepomp uit 

restwarmte vanuit het proces.  

Deze restwarmte komt vrij bij het maken 

van ijswater. Heel simpel gezegd:  

we moeten hier koelen om warmte op te 

wekken. Die balans tussen het gevraagde 

koelvermogen en de te leveren warmte is 

ontzettend belangrijk. We benutten dus 

optimaal alle restwarmtestromen.’

Luchtbehandeling (HVAC)
Belangrijk bij de combinatie van koude- 

en warmtetechniek is de energiebalans. 

Arnout: ‘Juist in de wintersituatie ligt daar 

een uitdaging als de meeste warmte nodig 

is en niet veel koeling. Project Moon maakt 

op een aantal slimme manieren gebruik 

van restwarmte uit het productieproces en 

uit het gebouw. Zo zou je een traditionele 

HVAC installatie zo energiezuinig mogelijk 

dimensioneren door zo veel en zo vaak 

mogelijk buitenlucht te gebruiken.  

Dat doen we hier ook, alleen hebben 

we daarnaast de mogelijkheid om in de 

luchtbehandelingskasten maximaal te 

koelen met ijswater, zodat de warmtepomp 

heet water kan produceren. Het unieke 

aan deze warmtepomp is de gelijktijdige 

opwekking van ijswater van 2 °C en aan 

de warme zijde water van rond de 100 °C. 

Deze hoge watertemperatuur weten we via 

innovatieve technieken te behalen met een 

tweetraps ammoniakinstallatie.’

' Een volledig 
gasloze 
melkpoederfabriek 
is in Nederland  
een unicum,  
ik vermoed zelfs 
wereldwijd' 
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Bouw Informatie Model - BIM 
Bij een project van deze omvang en 

complexiteit is het cruciaal om steeds  

“in control” te blijven. Hoe breng je  

het pakket van eisen en wensen,  

alle projectinformatie én het 3D-ontwerp 

samen met de input van alle stakeholders 

uit de productcyclus - denk aan ontwerp, 

bouw, gebruik, beheer en onderhoud. 

Hiertoe maakt CLAFIS gebruik van een 

Bouw Informatie Model, kortweg BIM.  

Dit is de expertise van Fedde Wind,  

BIM coördinator binnen Project Moon.  

‘Het allesoverstijgende doel van een BIM is 

verbetering van de communicatie tussen 

alle disciplines. Je moet je voorstellen 

dat binnen dit project drie grote partijen 

samenwerken op de disciplines process, 

utilities en civiel. De wijze waarop wij alle 

3D-modellen met elkaar delen, hebben we 

vastgelegd in het zogeheten BIM protocol 

en BIM uitvoeringsplan. Via de BIM server 

delen we continu de modellen met het 

projectteam. Het leuke daarvan is dat de 

ene “club” hier in het Noorden zit, een 

andere in Zweden en weer een andere in 

Frankrijk. Over verbinden gesproken.’

CLAFIS, de BIM experts
Het gebruik van een BIM is de laatste 

jaren binnen de voedselindustrie sterk 

in opkomst. Jelte: ‘Bij de bouw van onze 

bestaande fabriek deden we er al ervaring 

mee op. Voor Project Moon hebben 

we het BIM als een harde voorwaarde 

opgenomen.’ En met goede redenen. 

Toepassing van een BIM resulteert 

in een 100% afgestemd en integraal 

gecoördineerd ontwerp zónder lastminute 

aanpassingen op locatie. CLAFIS geldt op 

het gebied van BIM als een expert met 

uitgebreide ervaring. Fedde: ‘Als CLAFIS 

werken wij sectoroverstijgend aan diverse 

BIM projecten. Project Moon is daarvan 

een heel gaaf voorbeeld waarbij wij onze 

expertise maximaal benutten.’

Stippen aan de horizon
De tandem Ausnutria-CLAFIS heeft voor  

de utility engineering van Project Moon  

nog diverse harde noten te kraken.  

Of anders gezegd: er liggen schitterende 

uitdagingen in het verschiet - je bent 

tenslotte ingenieur of niet. ‘Mijn stip aan 

de horizon is momenteel het realiseren 

van de complete energiebalans voor de 

warmte- en ijswatervraag’, weet Wessel 

Wijnja. ‘Ik doe dat samen met Arnout. 

Ik bekijk het vanuit mijn proceskennis 

en Arnout komt daarbij met zijn kennis 

van luchtbehandeling en koude- en 

warmtepomptechniek; welke machines 

moeten we selecteren voor die cruciale 

balans tussen koel- en warmtevermogen.’

Bijzondere teamformatie
In de ingenieurswereld staat CLAFIS bekend 

als een partner die letterlijk schouder aan 

schouder werkt met de opdrachtgever.  

Het zijn de mensen die het ‘m doen bij 

CLAFIS. Een sprekend voorbeeld hiervan 

is de manier waarop het engineering team 

rond Ausnutria tot stand kwam.  

Jelte: ‘In een eerdere functie had ik al 

intensief samengewerkt met Fedde,  

Arnout en Wessel. Dat ging voortreffelijk. 

In mijn vraag aan CLAFIS heb ik daarom 

expliciet aangegeven dat ik deze mannen 

wilde hebben voor deze klus.’ CLAFIS kon 

hieraan probleemloos tegemoetkomen.

CLAFIS, 
de BIM experts
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Over marktkansen, 
klantgerichtheid
en professionele groei
Strategische switch naar sectorgericht werken

Creëer synergie door sectorgericht te denken in 
plaats van het traditionele denken vanuit regionale 
vestigingen. Dit is in een notendop de strategische 
switch die CLAFIS onlangs heeft gemaakt. Het doel? 
Een win-winsituatie voor opdrachtgevers, CLAFIS én 
haar professionals. Maar hoe ziet die sectorgerichte 
switch er in de praktijk uit? En wat zijn de eerste 
bevindingen? Managers Sandro Lisci en Henry Boelens 
doen hun verhaal.

Henry Boelens

Manager Operatie & Commercie

Clafist sinds: 01-03-2014
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De nieuwe sectorgerichte marktbenadering 

van CLAFIS laat zich goed schetsen in de 

focussector Food, Pharma & Chemie.  

De afgelopen jaren is hier al veel ervaring 

opgedaan met het nieuwe sectorgerichte 

denken. De kar wordt getrokken door 

Sandro Lisci en Henry Boelens, Managers 

Operatie & Commercie. ‘Klanten worden 

veeleisender’, signaleert Henry. ‘Ze vragen 

van een partij als CLAFIS meerwaarde 

vanuit specialisatie. Ze willen dat we 

meedenken in hun ontwikkeling.  

En wij willen meegroeien met hun ambitie 

en vooruitgang.

De specialistische kennis was altijd 

al aanwezig binnen CLAFIS, maar we 

beperkten onszelf enigszins door de wijze 

waarop we - regionaal - georganiseerd 

waren. Feitelijk waren onze vestigingen 

generalisten met verspreide specialistische 

kennis aan boord. Nu verbinden we die 

regionale kennis. Dit levert op landelijke 

schaal vak- en expertisegroepen op. 

Daarmee kunnen we klanten met specifieke 

behoeftes veel beter tegemoetkomen.’

Wat Sandro en Henry feitelijk beogen 

binnen hun focussector, is de talenten en 

drive van hun collega’s nog beter benutten. 

Sandro: ‘Natuurlijk draait dit sectorgerichte 

omdenken om klantgerichter werken.  

Om nóg beter te voldoen aan de wensen 

van onze opdrachtgevers. Maar even 

belangrijk zijn de interne kansen voor 

onze collega’s. Wij hopen dat dit jou als 

collega gewoon meer lol oplevert in je 

werk. Leukere projecten, kennis delen met 

collega’s in het land en meer mogelijkheden 

voor ontplooiing.’ Henry ziet dit om zich 

heen al gebeuren: ‘Collega’s uit Groningen 

die vanuit een vakgroepbenadering op 

bezoek gaan bij collega’s in Enschede om 

ideeën en kennis uit te wisselen. Dat zijn 

eigen initiatieven. Die hoeven wij beiden als 

managers echt niet aan te zwengelen. Onze 

taak is om voor de collega’s de juiste sfeer 

te creëren waarin er ruimte is voor hun 

intrinsieke motivatie.’

CLAFIS staat in de ingenieurswereld altijd al 

bekend als een partner die dicht op de klant 

opereert. Sandro: ‘Wij zijn inderdaad niet 

de grootschalige adviseur die denkt vanuit 

een eigen methodiek en vast omschreven 

processen. Nee, de werkwijze van de klant 

staat bij ons altijd centraal. Wij passen ons 

aan de klant aan en niet andersom.’  

De sectorgerichte marktbenadering 

versterkt deze positionering alleen maar. 

‘We bekijken nu continu hoe we de 

behoeften van onze klanten in balans 

kunnen brengen met de ambities van onze 

collega’s en vice versa’, aldus Henry.  

‘En we merken dat onze klanten dit 

oppakken. Ze zien dat we ons positioneren 

als specialisten in hun sector. En dus dagen 

ze ons uit: ‘Laat maar eens zien dan hoe je 

dit specifieke vraagstuk gaat oplossen.’  

Als je kijkt naar de gesprekken die we nu 

' Sectorgericht  
omdenken om  
klantgerichter  
te werken'
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Sandro Lisci

Manager Operatie & Commercie

Clafist sinds: 01-01-2015
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Deel je ideeën!
Een sectorgerichte markt-

benadering is één, maar wat 

vind jij daarvan? Of je nu 

medewerker van CLAFIS bent 

of van één van onze opdracht-

gevers: hoe kan CLAFIS zich 

nog nadrukkelijker neerzetten 

als landelijke specialist binnen 

onze sectoren in plaats van 

regionale generalist? Wat is er 

nodig om onderling nog meer 

de verbinding te vinden?  

Heb jij hierover ideeën of 

suggesties, deel ze dan met 

Sandro en Henry!

Henry Boelens

h.boelens@clafis.com

Sandro Lisci

s.lisci@clafis.com

voeren met klanten en je vergelijkt dit met 

vijf jaar geleden, dan is dat een wereld van 

verschil. Soms zie je dit terug in nieuwe 

projecten van grotere omvang. Maar vooral 

uit het zich in een veel hechtere relatie met 

klanten.’

Met de switch naar een sectorgerichte 

marktbenadering wil CLAFIS meer invulling 

geven aan haar werkgeverschap.  

Collega’s willen zich blijven ontwikkelen in 

hun vakgebied, zo krijgen Henry en Sandro 

keer op keer terug. Sandro: ‘Dan maakt het 

een groot verschil of je contact hebt met 

drie collega’s uit jouw regio of met een zelf 

geïnitieerde landelijke vakgroep van vijftien 

collega’s. Mensen uit jouw vakgebied 

- bijvoorbeeld procesautomatisering - 

waarmee je regelmatig samenkomt en 

allerlei actuele thema’s bespreekt.  

Het vliegwieleffect voor je professionele 

ontwikkeling is dan veel groter.’  

Dat vliegwieleffect heeft ook een 

commercieel component, benadrukt 

Henry. ‘Stel dat zich een specifieke 

klantvraag voordoet in een bepaalde regio, 

bijvoorbeeld Limburg. Moeten we dan 

investeren en ons ontwikkelen in die regio? 

Of laten we de vakgroep uit bijvoorbeeld 

Noord-Nederland aanhaken op zo’n 

klantvraag. Dát is interessant.  

Dan beweeg je al richting landelijke 

dekking, wat uiteindelijk toch het 

streven is van CLAFIS. Met onze nieuwe 

sectorgerichte marktbenadering kunnen 

we bestaande expertise gewoon veel beter 

benutten. Je hoeft immers het wiel niet 

opnieuw uit te vinden.’

Borculo
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Niels Oude Avenhuis

Commercieel Projectmanager Food, 

Pharma, Chemie & Maakindustrie

Clafist sinds: 01-07-2019

De CLAFIS Fietstour
De wind door je haren en de zon op je wangen. Vitaliteit begint met een gezond lichaam en een 

fitte geest. Goed eten, voldoende rust én een beetje beweging. Steeds meer Clafisten hebben dat 

goed in het snotje en gaan regelmatig wandelen, hardlopen en padellen. Gezamenlijke rondjes op 

de racefiets of MTB zijn echter favoriet! De leukste routes van onze collega’s delen we graag in deze 

prachtige kaarten, gemaakt door onze GIS experts. Stap op je fiets en rij met ons mee langs onze 

opdrachtgevers en projecten door heel Nederland. Er is altijd een route bij jou om de hoek,  

hoewel de echte liefhebber natuurlijk moeiteloos het hele land doorkruist.

Sportiviteit, cultuur én mooie opdrachtgevers!
Met een bijzondere locatie als startpunt kan deze route niet anders dan prachtig zijn!  

Niels laat ons Hoog en Droog starten bij onze watertoren. In Enschede - net nadat je 

Demcon hebt gehad - kom je langs ‘de Grolsch Veste’, het thuishonk van FC Twente.  

Bij Diepenheim pikken we een stukje van de kastelenroute mee en kun je - als je iets afwijkt 

van de route - Kasteel Nijenhuis en Kasteel Warmelo bewonderen. Op naar Borculo en 

Haaksbergen! Vergeet onderweg in de verschillende mooie plaatsjes natuurlijk niet een 

leuk terrasje mee te pakken. Wie hard fietst heeft wel een dorstlesser verdiend.

HaaksbergenNeede

Diepenheim Boekelo

Hengevelde

Borculo

Enschede

Download hier 
alle fietsroutes
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  CLAFIS Hoog en Droog,  

Enschede (start - finish)

 Demcon, Enschede

 Zuivelhoeve, Twekkelo

 FrieslandCampina, Borculo

   Twentsche Kabelfabriek BV, 

Haaksbergen

   CLAFIS Hoog en Droog,  

Enschede
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Grennes Quee

Commercieel Projectmanager Food, 

Pharma & Chemie

Clafist sinds: 01-02-2020

142 km! Wablief?!
In het Zuiden van het land gaan we op de stoere en vooral lange tour! Na de start bij 

kantoor Eindhoven in het überhippe Strijp-S laat Grennes ons racen richting Oirschot, waar 

we deze mountainbikeroute langs onze opdrachtgevers vervolgen. Een zanderig pad biedt 

je uiteindelijk een prachtige blik op het mooie heidelandschap in de Kempen. Ter hoogte 

van Boxtel voert een pad langs het ontginningskanaal je uiteindelijk naar het hoogste punt 

in de omgeving. Eenmaal langs de Aa zit je op een prachtig pad dat vooral in de winter 

moeilijk begaanbaar kan zijn. Het gedeelte bij de Kokse brug is smal, waardoor je hier 

wellicht even moet afstappen. Op inmiddels 125 km wijken we even af van de officiële  

MTB Route. Je krijgt hier een aantal korte bochtjes en een klein bultje voorgeschoteld.  

Her en der pakken we natuurlijk sowieso wat pittige klimmetjes. We zijn tenslotte in het 

Zuiden. Oh, wat dat betreft… voldoende terrasjes te vinden hier. Na 142 km! mag je weer 

uitblazen bij kantoor Eindhoven.

Eindhoven

Veghel

Boxmeer

Gemert

Boxtel

Aarle-Rixtel

  CLAFIS Videolab, Eindhoven 

(start - finish)

 Aquaduct A58, nabij Oirschot 

 Waterschap De Dommel, Boxtel

  MSD Animal Health Site  

Engineering, Boxmeer

   CLAFIS Videolab, Eindhoven
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Boxmeer

  CLAFIS De Technische school, 

Heerenveen (start - finish)

 Ausnutria, Heerenveen

  Vervanging Openbare Verlich-

ting, Gemeente Smallingerland 

 DMT Joure 

   Knooppunt Joure

   CLAFIS De Technische school, 

Heerenveen

It giet oan! 
Nu eens geen elf steden in Friesland, maar vier opdrachtgevers, projecten en heel veel 

dorpen! Ruim een eeuw oud is het gebouw waar we starten. De fietstocht van Ronald 

begint bij het mooie monumentale pand ‘De Technische School’ dat onder andere het 

hoofdkantoor van CLAFIS huisvest. Tijdens de route, op weg naar Ausnutria, kom je langs 

het voetbalstadion van SC Heerenveen. Het mooie Veenhoop en Akkrum zijn typisch Friese 

dorpjes waar je in de zomer prima op het terras kunt zitten voor een koffiepauze.  

Het kameleondorp Terhorne is ook zo’n heerlijke stop. De sportieveling kan overigens z’n 

hart ophalen, want op de route langs de verschillende projecten vind je een aantal mooie 

lange rechte wegen om even flink snelheid te maken!

Ronald Kruijer

Medewerker Marketing & Communicatie

Clafist sinds: 08-09-2014

Joure

Akkrum

Tijnje

De Veenhoop

Terherne

Gorredijk

Drachten

Heerenveen

Beetsterzwaag
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Hessel van Sloten

Projectmanager GEO,  

Civiel, Bouw, Omgevingsmanagement

Clafist sinds: 01-05-2020

Aduard

Zuidwending

Hoogkerk

Peize

Langelo

Roden

Groningen

naar Langelo. Vanaf daar gaan we richting Roden, waar genoeg 

terrasjes te vinden zijn om bij te tanken. Via de andere kant van 

de Onlanden gaan we terug richting Hoogkerk. Daar verruilen we 

het Drentse landschap voor het Groningse: de wegen waar Bauke 

Mollema en Arjen Robben in hun jeugd vele kilometers hebben 

gemaakt! Het laatste stuk richting de finish brengt je nog langs de 

Zernike Campus, het UMCG en daarmee de Groningse binnenstad.

Er gaat niets boven Groningen! 
Of toch? Hessel laat ons in deze route ook een beetje afzakken 

richting het mooie Drenthe. De oplettende fietser zal bij het 

verlaten van Groningen ongetwijfeld iets meekrijgen van Aanpak 

Ring Zuid (Combinatie Herepoort). Hierna volgt gelijk buiten 

Groningen het eerste stukje natuur: de Onlanden. Via mooie 

fietspaden door deze ‘wetlands’ duiken we Drenthe in richting 

Norg. Bij Norg draait de route weer richting het noorden, op weg 

  CLAFIS Groningen  

(start - finish)

 UGS Norg, Langelo

  Cosun Beets Green 

Energy (Suikerunie),  

Dinteloord

 Brug Aduard

   CLAFIS Groningen 
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Waar de blanke top  
der duindammen…! 
Steden, dorpen, bossen en open velden 

kom je afwisselend tegen in deze mooie 

route van Peter door Noord-Holland.  

De tocht begint en eindigt bij CS Alkmaar 

en voert je langs een viertal CLAFIS 

opdrachtgevers en projecten én ons 

bijzondere kantoor in de welbekende 

Alkmaarse watertoren. Het verste punt 

ligt bij Wijk aan Zee met een beklimming  

- waar je overigens gerust even af mag 

stappen - van het Paasduin met uitzicht  

op Tata Steel. De echte liefhebbers  

kunnen dan nog ruim drie kilometer 

doorfietsen tot aan het strand en het 

havenhoofd van het Noordzeekanaal.  

Het is een hele leuke route door een  

mooi wisselend landschap: veel  

duinen, langs kanalen, meren,  

veel weilanden en in het voorjaar…  

langs de bollenvelden! 

  CS Alkmaar (start - finish)

  CLAFIS, Alkmaarse  

watertoren, Alkmaar

  De Leeghwaterbrug,  

Alkmaar

 TAQA, Alkmaar

   STAALIS, Uitgeest

   Tata Steel, Velsen

 CS Alkmaar

Peter Duindam

Projectmanager Infrastructuur, 

Gebouwen & Water

Clafist sinds: 01-02-2021

Heiloo

Castricum

Egmond aan
den Hoef

Krommenie

Akersloot

Heemskerk

Wijk aan Zee

Alkmaar

Beverwijk

Uitgeest

P
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T

Download hier 
alle fietsroutes
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Nederlandse Gasunie: die zijn toch van het  
transport en de opslag van aardgas? Klopt.  
Maar Gasunie ontpopt zich steeds meer als een spil 
in de energietransitie. Dit brengt nieuwe technische 
uitdagingen en vragen met zich mee. Rabbe Rubingh: 
‘De verduurzaming van Nederland begint voor ons  
nu heel concreet te worden.’ 

Waar ben jij als manager  
Mechanical Engineering ‘van’?
‘Ik stuur de afdeling Operations en Techniek afdeling 

Werktuigbouw aan. Deze afdeling levert de werktuigbouwkundige 

kennis voor de vakgebieden Mechanical, Pipeline en Pigging 

Engineering. Dit doen wij op component- én systeemniveau.  

Onze expertise wordt ingezet voor het ontwerp, de voorbereiding 

en de uitvoering van nieuwbouw- en renovatieprojecten.  

Maar ook voor het specificeren en begeleiden van het onderhoud 

in de beheersfase. Hiervoor hebben wij zo’n 75 engineers in dienst.’

Rabbe Rubingh

Gasunie

Op bezoek bij...
Gasunie 
Bij CLAFIS kijken wij graag naar buiten.  

Om een beetje te dagdromen, nieuwe 

ideeën op te doen. Maar vooral ook  

omdat wij nieuwsgierig zijn naar de  

wereld van klanten. Welke uitdagingen  

en ontwikkelingen komen er op hen af?  

En hoe gaan zij daar mee om? Vragen die 

wij in deze rubriek stellen. In deze editie: 

Rabbe Rubingh, Manager Mechanical 

Engineering bij Gasunie.’

K
L

A
N

T
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Welke ontwikkeling maakt  
jullie werkveld door?
‘Gasunie beheert en onderhoudt de 

infrastructuur voor het grootschalig 

transport en de opslag van gas. Nu is 

dat nog voornamelijk aardgas. Maar dit 

verschuift steeds meer naar groengas, 

waterstof en nieuwe netwerken voor 

warmte en CO2. Je merkt dat hier een 

enorme versnelling zit aan te komen. 

Zeker nu het kabinet heeft besloten dat 

Gasunie een deel van het bestaande 

aardgasleidingnetwerk mag gaan 

ombouwen tot waterstofnetwerk. Dit moet 

er onder meer voor zorgen dat de zware 

industrie duurzamer kan produceren. 

Hiermee begint de energietransitie voor 

ons heel concreet te worden.’

Wat betekent dit voor jullie?
‘Het transport en de opslag van waterstof 

vraagt om een betrouwbaar netwerk.  

Wij kunnen hierin enorme stappen zetten 

door gebruik te maken van onze bestaande 

gasinfrastructuur. We weten dat dit mogelijk 

is en we zijn er al best ver mee.  

Zo hebben we in Terneuzen al een 

bestaande hoofdgastransportleiding 

geschikt gemaakt voor waterstof. Het 

ombouwen van onze gasinfra is relatief 

eenvoudig, maar brengt wel tal van vragen 

met zich mee. Zo heeft waterstof, een 

kleiner molecuul, andere eigenschappen 

dan aardgas. Wat betekent dit voor het 

systeem, de leidingintegriteit, het ontwerp 

van afsluiters…?’

Waar ligt hierin voor jullie de 
grote uitdaging?
‘De enorme diversiteit aan vraagstukken. 

Waterstof is niet de enige opgave 

waarvoor wij staan. Zo is onze afdeling 

betrokken bij WarmtelinQ in Rotterdam: 

een ondergrondse hoofdtransportleiding 

waarmee restwarmte uit de haven wordt 

gebruikt voor de verwarming van huizen 

en bedrijven. En wij leveren de technische 

knowhow voor de opslag van CO2 in lege 

gasvelden of de bouw van de stikstoffabriek 

Hoe organiseren jullie dit?
‘Allereerst door te investeren in het 

kennisniveau van mensen. Zo hebben 

wij behoefte aan expertise omtrent 

ondergronds leidingwerk volgens 

de NEN3650-serie, HDD-boringen, 

offshore pipelines en waterstof systeem-

onderzoeken. Tegelijkertijd merken we dat 

hoogwaardige technische kennis, zeker 

onder de jonge generaties, schaars is. 

Daarom denken wij erover om in eigen huis 

opleidingsprogramma’s te ontwikkelen.  

En we onderzoeken hoe je met elkaar 

slimmer kunt werken. Denk aan innovaties 

zoals het sleufloos aanleggen van 

leidingen: hiermee kun je de realisatie 

versnellen. Maar ook digitalisering speelt 

hierin een rol.’

Voor de techneut in jou 
zijn het mooie tijden…
‘Zeker. Ik vind het geweldig om deel uit te 

maken van deze transitie. Om samen met 

mijn collega’s zichtbaar impact te maken  

op de verduurzaming van Nederland.  

Wij gaan écht iets anders doen.  

De vragen die op ons afkomen zijn divers en 

interessant. Dit is waar je het als techneut 

voor doet. Ik nodig daarom iedereen uit om 

hieraan een bijdrage te leveren.’

Over Gasunie 

Gasunie beheert en onderhoudt 

in Nederland én Noord-Duitsland 

de infrastructuur voor het 

grootschalig transport en de 

opslag van gas. Daarnaast is 

Gasunie volop betrokken bij de 

ontwikkeling en opschaling van 

duurzame energieoplossingen. 

Denk aan innovatieve projecten 

zoals de ombouw van de Magnum-

centrale in de Eemshaven naar 

waterstofcentrale en de ontwikkeling 

van een waterstofbackbone. Of aan 

een groengas-booster die lokaal 

opgewekt groengas opwerkt naar 

het hoofdtransportnet.

Meer weten over Gasunie? 

www.gasunie.nl

‘  Als techneut is het  
geweldig om deel uit te  
maken van deze transitie’

in Zuidbroek. Ondertussen gaan de 

dagelijkse vragen gewoon door. Kortom, 

wij hebben de komende jaren veel kennis 

en goede mensen nodig om al dit werk 

gedaan te krijgen.’

‘  Als techneut is het  
geweldig om deel uit te  
maken van deze transitie’
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Aantal
volgers

6.010

542

568

Kom binnen bij CLAFIS 
en volg ons online!

12 AUGUSTUS 2021
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De Huiskamer
van Groningen
Van thuiswerkstek  

tot ontmoetingsplek

Thuis productief en geconcentreerd werken en op kantoor elkaar 

ontmoeten, sociale contacten leggen en samenwerken. We ervaren het als 

positief, wijzen de diverse onderzoeken uit. Ook binnen CLAFIS. Werken op 

afstand is allang geen noodgreep meer en heeft inmiddels een solide basis 

gevonden in onze werksystemen. De virtuele werkplek optimaliseren we 

continu en we hebben volop aandacht voor vitaliteit op de (thuis)werkplek. 

En die bijzondere kantoren van ons? Die onderwerpen we stuk voor stuk 

aan een fantastische restyling en creëren warme, inspirerende en efficiënte 

ontmoetingsplekken die meer dan ooit werkgeluk en trots uitspreken.  

In deze editie CLAFIS Groningen!
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V.l.n.r.

Dennis Jansen

Lead Engineer

Clafist sinds: 01-11-2018

Sido Douma

Projectmanager EI&A

Clafist sinds: 01-12-2018

Martijn Liemburg

Teammanager OT+

Clafist sinds: 01-03-2020
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Een kijkje bij de nieuwe 
zoutwinningsput van 
Frisia Zout 
‘ Het brein achter  

industriële processen  

is slimmer dan ooit’

‘Kijk, hier gaat dus elk uur 400.000 liter warm 

water zes kilometer de grond in’, Sido wijst naar de 

installatie op de site van Frisia Zout. Een toren waarin 

pijpleidingen, meetapparatuur en draaiwielen met 

elkaar verweven zijn. ‘Via deze leidingen gaat water 

de caverne in, drie kilometer verderop, onder het 

Wad. Het zout lost op in water; het pekel trekken 

we via deze buis vervolgens weer naar ons toe’, 

vat Sido het proces samen. ‘En alles natuurlijk 

volautomatisch...’ 

Vijftig meter verderop, in het pompstation,  

gelden de wetten van de grote getallen ook. In de 

grijze kubus loeien twee centrifugaalpompen die 

elk 2,8 megawatt verbruiken om het water dat de 

grond ingaat op druk te krijgen: 180 Bar. Negentig 

keer de bandenspanning van een doorsnee auto. 

‘Maar dat is nog niets’, vertelt Dennis. 'Bij de 

ingebruikname van de caverne zaten we op 240 

Bar.‘ Pompen, drukregelaars, transformatoren: wie 

van techniek houdt, komt in het kloppende hart van 

de zoutwinning oren en ogen tekort. Maar achter 

deze machinerie gaat nog een ander universum 

schuil. De vijf schermen van het SCADA-systeem 

de controlekamer, laten hiervan een glimp zien. 

Een wirwar van lijnen, getallen en gekleurde 

wybertjes. Sido: ‘Machines zijn prachtig, maar zonder 

besturingssystemen, software en een netwerk kun je 

er niets mee.’ 

V.l.n.r.

Dennis Jansen

Lead Engineer

Clafist sinds: 01-11-2018

Sido Douma

Projectmanager EI&A

Clafist sinds: 01-12-2018

Martijn Liemburg

Teammanager OT+

Clafist sinds: 01-03-2020

Clafisten zijn op allerlei industriële 
hotspots in Nederland te vinden.  
Frisia Zout in Harlingen is daar één van. 
Hier waren Dennis Jansen en Sido Douma, 
vanuit expertiseteam OT+, betrokken 
bij de realisatie van zoutwinningsput 
Havenmond 2. Wij namen een kijkje aan de 
Waddenzeedijk waar CLAFIS de basis legde 
voor veilige, beschikbare en beheersbare 
industriële processen. 
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Ruim zes jaar geleden werd duidelijk dat de 

concessie van Frisia voor de zoutwinning onder land 

afliep. Dit maakte de realisatie van zoutcavernes in 

een nieuw concessiegebied nodig: Havenmond. 

Sido: ‘Het idee was om een kopie te maken van de 

eerste oplossingsmijn die Frisia eind jaren negentig 

ontwikkelde. Maar wel met de techniek van nu:  

en vooral dat was een uitdaging’, glimlacht Sido. 

Want, het principe van de machines en processen is 

in twintig jaar onveranderd, de operationele techniek 

erachter is vele malen complexer.  

Sido: ‘Waar wij toen bij wijze van spreken nog 

met simpele Nokia’s werkten, werken we nu met 

smartphones.’ Zo is elk procesonderdeel gekoppeld 

aan informatiebeheersystemen, systemen die meet- 

en regelsignalen verwerken of machines besturen. 

‘Zie het als een brein dat ervoor zorgt dat processen 

onder alle omstandigheden werken, bij afwijkingen 

veiligheid bieden en dat prestaties worden 

gemonitord.’

‘ Van Nokia naar 
smartphone’

‘ Dit zijn de projecten  
waarvoor je het doet’

Dit is het terrein waar de mensen van het 

CLAFIS expertiseteam OT+ zich thuis voelen. 

Zo is Dennis als hoofd automatisering bij Frisia 

verantwoordelijk voor de planning, voorbereiding 

en kwaliteit van allerlei ontwerp-, programmeer- en 

beheerwerkzaamheden. Sido komt als projectleider 

EI&A al ruim twintig jaar over de vloer bij Frisia. 

‘Wij kennen deze site, de assets en alle processen 

door en door.’ Met hun elektrotechnische- en 

softwarekennis hadden ze een flink aandeel in de 

realisatie van Havenmond. Zo was Sido betrokken 

bij de ontwikkeling van een hoogspanningsnetwerk 

dat energie levert vanuit de naastgelegen 

Reststoffenenergiecentrale van Omrin. Dennis zat 

als projectmanager op de automatisering: ‘Ik ben 

onder meer bezig geweest met de pre-engineering 

en de engineering van de hardware, software en het 

netwerk. Vanaf het eerste initiatief, de bestekken tot 

en met de commissioning.’ 

Testen en nog eens testen
Voordat er überhaupt warm water de diepte in 

werd gestuurd, moesten hardware, software en 

het netwerk van schets af aan ontwikkeld worden. 

Dennis: ‘Je moet eerst het proces ontleden:

wat gaat hier gebeuren,hoe gaan we dit sturen, 

bewaken en monitoren? Elk proces, elke installatie 

en alle omgevingsfactoren ontwerp je eerst in de 

virtuele wereld. Zo kun je in een veilige omgeving 

simuleren, testen en bijslijpen.’ Met alleen de brains 

ben je er nog niet.  

Er is ook een netwerk nodig: de zenuwbanen die alle 

procesonderdelen verbinden. Dennis: ‘We hebben 

een ring-architectuur gebouwd die ervoor zorgt dat 

alle processen verbonden zijn en dat cruciale data 

z’n weg vindt naar allerlei applicaties. Dit moet 24/7 

werken: er moet voldoende capaciteit zijn, je hebt 

back-ups nodig en het netwerk moet beschermd 

worden.’ 

In een snel veranderende omgeving zoals Frisia 

is dit elke dag opnieuw een uitdaging. ‘Processen 

veranderen, installaties worden vervangen en 

toegevoegd: al die puzzelstukjes moeten wel blijven 

passen.’ Machtig werk vinden Sido en Dennis:  

‘Dit zijn de projecten waarvoor je het doet. Wat hier 

qua proces- en automatisering gebeurt is topsport. 

Gaaf dat je hier van begin tot het eind bij betrokken 

mag zijn.’
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Operationele Technologie (OT) is de 
overkoepelende term voor alle hardware  
én software die processen uitvoeren, 
controleren en aansturen. Dit kan in een 
industriële omgeving zijn. Maar OT  
gaat over alle soorten operationele assets,  
dus ook beweegbare bruggen,  
de energievoorziening van aanlegsteigers 
of waterwerken. Dit maakt OT tot een 
vakgebied waar veel specialismen 
bijeenkomen: van IT tot engineering;  
van procestechnologie tot elektrotechniek.  
Bij OT+ zijn wij in staat om al die kennis aan 
boord te brengen én te verbinden.

Martijn Liemburg: ‘Software kan niet zonder 

hardware, netwerkarchitectuur niet zonder kabels 

en leidingen. Juist door raakvlakken en kennis 

te verbinden, creëer je samenhang en kom je tot 

de beste oplossingen. Dit is exact de holistische 

benadering waarvoor OT+ staat. Zo hebben wij de 

mensen in huis die OT-projecten van a tot z kunnen 

regisseren. Maar ook de inhoudelijke adviseurs en 

specialisten die je hiervoor nodig hebt.

Of het nu gaat om het verbeteren van de 

beschikbaarheid van een brug, het vergroten van 

de machineveiligheid of de modernisering van de 

energievoorziening in steigers. Het voordeel van  

OT+ is dat je elke vraag bij ons kunt neerleggen en 

wij aan de achterkant alles voor je regelen.  

Zo zijn wij in staat om een strategie te vertalen naar 

concrete oplossingen die bijdragen aan veilige en 

beheersbare assets en processen. Als klant hoef 

je hiervoor niet zelf met de softwarespecialist, 

werktuigbouwkundige, netwerkspecialist en de 

elektrotechnisch specialist te schakelen. 

We zien dat steeds meer klanten behoefte hebben aan deze integrale aanpak. 

Zo zijn we voor de provincie Friesland betrokken geweest bij een advies voor de 

centrale aansturing van beweegbare bruggen. De Koninklijke Marine schakelde 

onze expertise in bij de vernieuwing van aanlegsteigers waarbij elektrotechnische 

kennis nodig was. En bij partijen als Frisia Zout, Avebe focussen we ons weer 

meer op industriële automatisering

in combinatie met ICT.’

Operationele  
Techniek met een plus

Onze bijdrage in vogelvlucht

Ons expertiseteam OT+ ondersteunt Frisia Zout met diverse expertises  

op het gebied van automatisering en operationele technologie. 

 

•  Beleid uitzetten voor de gehele (proces)automatisering.

•  Toekomstvisie uitstippelen.

•  De klant informeren en adviseren.

•  Het coördineren en aansturen van externe partijen. 

•  Het opleiden van interne engineers.

•  Initiëren, ondersteunen en begeleiden van projecten. 

Naast het Havenmond 2 droegen onze collega’s bij aan de volgende 

projecten:

•   Backbone-project: de aanleg van een compleet nieuwe 

netwerkarchitectuur gebaseerd op een glasvezelring-structuur.

•   Nieuwe OT-omgeving: een migratieproject naar een nieuwe  

OT-omgeving voor het realiseren van een hogere beschikbaarheid, 

cyber security en een beheerplatform.

•  De ontwikkeling van back up- en managementsystemen.

•   Standaardisatie van de PLC: SCADA en dataopslag-omgevingen,  

het engineeren, programmeren en valideren van diverse (safety)typicals.

Meer weten 
over OT+?

Check onze website
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Hoi Clafist! Kennis delen is kracht.

Maak je BERT intranet-profiel compleet.
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‘Ontwikkeling staat hoog in het 
CLAFIS vaandel. We vinden het 
belangrijk om iedere medewerker 
de mogelijkheid te bieden zijn 
of haar ambities en doelen na te 
streven. Het optimaal benutten van 
al dat talent in onze organisatie is 
het overkoepelende doel’, zegt  
P&O manager Maartje Bouma.  
‘Tot op heden pakten we dit veelal 
op vanuit individuele motivatie.  
Met de lancering van de 
Gesprekscyclus onderstrepen en 
structureren we deze missie.’

Plezier hebben in het werk, samen werken 

aan mooie projecten en samen successen 

vieren: dat is CLAFIS. ‘Wij doen de belofte 

aan iedere Clafist dat hij of zij, met onze 

steun, eigen talenten kan ontdekken en 

maximaliseren. Wij willen dat onze mensen 

écht gelukkig zijn in hun werk’, gaat Maartje 

enthousiast van start. ‘Groeigesprekken 

voeren we nu ook al wel, maar in de  

praktijk merken we dat een vaste  

structuur ontbreekt. Met deze 

gesprekscyclus zetten we iets  

neer waar alle Clafisten  

mee geholpen zijn.’

Gesprekscyclus 
zet ontwikkeling 
centraal 

M
E

N
S
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‘De nieuwe gesprekscyclus past heel 

goed bij CLAFIS als werkgever’, vindt 

Sander Aaldering, Projectmanager Food, 

Pharma & Chemie. ‘Het is een stukje 

goed werkgeverschap dat bijdraagt aan 

de ontwikkeling van medewerkers en dat 

past bij de cultuur en waarden van de 

organisatie.’

Van oordelen naar ontwikkelen
‘Van oudsher hebben de gesprekken 

tussen manager en collega een oordelend 

karakter. Het beoordelen laten wij 

helemaal los.’ Onderwerpen die wel aan 

de orde komen zijn doelen, wensen en 

ambities. Maartje: ‘Natuurlijk wordt er kort 

teruggeblikt op de afgelopen periode, maar 

we focussen met name op groei.  

Waar word je blij van? Waar wil je aan 

werken, wat heb je daarvoor nodig?  

Hoe kan CLAFIS daarbij ondersteunen en 

waar ga jij zelf mee aan de slag?’. Om de 

administratieve rompslomp voor zowel 

manager als collega te minimaliseren, is 

gekozen voor software waarin feedback 

centraal staat. ‘Met deze tool houden we 

de Gesprekscyclus zo efficiënt mogelijk. 

Iedere collega kan in deze tool doelen en 

ontwikkelingen monitoren en delen met 

zijn of haar manager.’

Feedback voor groei
De cyclus kent geen beoordelings- en 

functioneringsgesprekken meer.  

‘We beginnen met feedback vragen aan 

twee of drie collega’s of klanten die je 

zelf mag uitkiezen. Vervolgens doe je een 

zelfevaluatie op basis van de afgelopen 

periode en kijk je naar de toekomst,  

naar je doelen en de stappen die je wilt 

zetten. Tot slot geeft je manager feedback’, 

legt Maartje uit. ‘Die drie stappen geven 

voeding voor het groeigesprek dat 

vervolgens plaatsvindt.’ Aan het einde 

van het jaar vindt een apart salarisgesprek 

plaats. ‘Dat gesprek hebben we volledig 

losgekoppeld, omdat de wens  

voor salarisverhoging een gesprek  

kan beïnvloeden, waardoor de  

ontwikkeling niet centraal staat.’

Henry Boelens, Manager Operatie & 

Commercie Food, Pharma & Chemie,  

vindt het voeden van de eigen ontwikkeling 

dan ook het grootste voordeel van de 

Gesprekscyclus. ‘De ontwikkeling en 

het initiatief voor het voeren van een 

groeigesprek ligt bij de medewerker zelf. 

De medewerker heeft daarmee de regie 

en controle over de eigen ontwikkeling. 

Welke acties staan nog open, van wie heb 

je nog geen feedback ontvangen. Het is 

prettig om dat zelf in de hand te hebben’, 

benadrukt hij.

Henry kijkt uit naar het werken met de 

nieuwe tool: ‘Het gaat mij helpen bij 

het voeren van de gesprekken met mijn 

team, maar ook voor de projectleiders en 

teamleiders biedt het gemak en structuur. 

Het is soms lastig om gesprekken te 

plannen en het objectieve verhaal van een 

medewerker boven te krijgen, zeker als 

men extern werkt.’

(Werk)geluk
Sander gaat cyclus meemaken als 

medewerker. ‘Ik weet zeker dat ik hier  

baat bij ga hebben. Het gaat echt dieper in 

op mijn wensen en doelen en er is focus  

op groei. Dat komt je eigen ontwikkeling 

ten goede.’

Maartje: ‘Ik denk dat ontwikkeling bijdraagt 

aan iemands werkgeluk en geluksgevoel in 

het algemeen. Werk is een groot onderdeel 

van je leven, dus het is belangrijk dat je 

daar blij mee bent. De mogelijkheid om te 

groeien en niet te worden tegengehouden 

in het bewandelen van je eigen pad: dat is 

het ultieme doel van de Gesprekscyclus.  

Als je succesvol en gelukkig bent in en met 

je werk, heeft dat invloed op je privéleven 

en op je prestaties, betrokkenheid bij 

CLAFIS en het succes van de organisatie.’

28



Gesprekscyclus in de agenda
De gehele cyclus behelst een kalenderjaar, 

waarin twee feedback- en evaluatie 

rondes en twee groeigesprekken worden 

gehouden. ‘In het eerste kwartaal vraag 

je om feedback van je collega’s, vul je 

de zelfevaluatie in en krijg je feedback 

van je leidinggevende,’ legt Maartje uit. 

In april vindt het eerste groeigesprek van 

het jaar plaats. ‘Vervolgens begint in het 

derde kwartaal, na de zomervakantie, het 

‘ Werk is een groot 
onderdeel van 
je leven. Het is 
belangrijk dat je  
daar blij mee bent’

feedback vragen weer opnieuw.  

In het vierde kwartaal vindt het tweede 

groeigesprek plaats, waarna voor het  

einde van het jaar het salarisgesprek  

wordt gepland.’ 

Maartje Bouma

Manager P&O

Clafist sinds: 01-05-2014
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‘ Het is een 
balanceeract’, 
zoals demissionair 
premier Rutte 
het verwoordde in  
de persconferentie  
van 20 april'

Karel Gelsing

Projectmanager Water  

Clafist sinds: 01-03-2017
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Opvallend genoeg zien we dit balanceren vaak 

terug in projecten. Uiteraard niet te vergelijken met 

een pandemie en het menselijk leed dat daarmee 

gepaard gaat. Ook de afwegingen zijn compleet 

anders en van een andere orde. Toch besefte ik 

mij dat er in projecten ook altijd een beweging van 

binnen naar buiten is en sprake is van dansen op 

een dun koord. Immers, om te kunnen voldoen aan 

de doelstellingen van bijvoorbeeld waterschappen, 

worden intern ideeën bedacht en initiatieven 

omgezet in projecten. Maar zonder de kennis van 

‘buiten’ - de adviseurs, ontwerpers en natuurlijk de 

marktpartijen die deze projecten voorbereiden en 

moeten realiseren - is dit niet mogelijk.

Deze balanceeract kent een lange historie.  

Zo bedachten opdrachtgevers vaak wat er voor 

hun project nodig was en legden dit vast in een 

bestek. Vervolgens kreeg de marktpartij, via een 

aanbesteding, de opdracht om dit project te 

realiseren. Het liefst voor de laagste prijs, zonder te 

veel moeilijkheden. Vanuit de marktpartijen werd dit 

als een eenzijdige benadering gezien, want inbreng 

voor eigen expertises, verbeteringen en innovaties in 

de uitvoering waren in deze vorm van samenwerken 

zeer beperkt. 

Dit leidde bijna twintig jaar geleden tot een 

ommekeer waarbij vanuit het initiatief van 

Rijkswaterstaat het ‘de markt tenzij…’-principe 

werd ingezet. Projecten werden in een functionele 

beschrijving naar ‘buiten’ gebracht waarbij men de 

marktpartij verzocht om hiervoor een passende 

oplossing te bedenken. Met alle ruimte voor de 

inbreng van eigen expertise, maar daarmee eveneens 

verantwoordelijk voor de risico’s. De opdrachtgever 

bleef op afstand monitoren om het proces te 

bewaken. Ook deze benadering is niet altijd even 

succesvol gebleken. Zo bleek voornamelijk de 

verdeling van risico’s een belangrijk struikelblok.  

Dit leidde geregeld tot hoge inschrijvingen, onderling 

wantrouwen, juridische touwtrekkerij en uiteindelijk 

niet tot het gewenste projectresultaat.

Betere samenwerking 
De laatste jaren beseffen we dat we op zoek 

moeten naar een contract waarin de kennis van 

zowel opdrachtgever als marktpartij ingebracht 

moet kunnen worden en waarbij risico’s bij die 

partij moet liggen die deze het best kan beheersen. 

Deze benadering is vanaf 2014 onder andere door 

de waterschappen uitgedrukt in een marktvisie, 

toegespitst op drie pijlers: het leveren van maximale 

maatschappelijke waarde, de mens centraal en 

een gezonde bouwkolom. Daarbij zijn partijen het 

unaniem eens over de urgentie en noodzaak voor 

betere samenwerking.

Hiermee werd de basis gelegd voor het bouwteam. 

Dit contractmodel doet recht aan de inbreng van 

expertises van alle partijen, ziet toe op samenwerking 

en kent een evenwichtige risicoverdeling. Het oude 

contractuele bouwteammodel (uit 1992!) is hiervoor 

in een nieuw jasje gegoten. Daarmee is er een 

nieuwe periode ingegaan van de balanceeract in een 

contractvorm waar partijen vooralsnog enthousiast 

op reageren en nu - in vele varianten - ervaring mee 

opdoen. 

Is hiermee het ei van Columbus (opnieuw) 

uitgevonden? Ik denk het niet. Maar het is wel 

een welkom middel om het huidige palet van 

contractvormen aan te vullen. Voor elk project 

geldt dat het uiteindelijk zoeken is naar de best 

passende contractvorm en de juiste balanceeract 

in de vorm en de manier van de inzet van expertise, 

innovaties en samenwerking. Hoe dit zich verder zal 

ontwikkelen zal de toekomst uitwijzen. 

Eén ding is zeker: wat voor de coronapandemie 

geldt, is ook van toepassing op de projecten:  

samen gaan we het doen!

Karel Gelsing

CLAFIS Ingenieus

De kracht van 
het bouwteam

De balanceeract tussen binnen en buiten

Het thema van dit magazine luidt ‘van binnen naar buiten’. Langzaamaan maken we  
weer de stap om meer buiten bij onze klanten te zijn. Al is die afweging soms knap 
lastig. ‘Het is een balanceeract’, zoals demissionair premier Rutte het verwoordde in de 
persconferentie van 20 april. Welke keuzes maak je om toch de stap naar buiten te zetten 
en welke risico’s horen daarbij?

Meer over bouwteams lees  

je in het volgende artikel

B
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De revival van
het bouwteam
Het bouwteam is bezig aan een revival. Ook bij 
waterschappen. Zo draagt het bouwteammodel op 
verschillende manieren bij aan de marktvisie van 
waterschappen. Maar, is er nog ruimte voor evolutie 
en optimalisatie? Onze contractmanagers Karel 
Gelsing en Peter Remmerswaal en commercieel 
projectmanager Jeroen Bakker denken van wel. 

Eerst een stukje historie. Want, het 

bouwteam is zeker geen nieuwigheid.  

Al in de jaren ‘50 en ‘60 van de 

vorige eeuw werd er volop gewerkt 

in bouwteamverband. De tijden van 

wederopbouw en woningbouw vroegen 

om samenwerking tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer. Zo kon er sneller 

worden gewerkt, was er meer continuïteit 

in het bouwproces en werden technische 

raakvlakken beter beheerst. 

Ondanks de voordelen raakte deze manier van samenwerken 

gaandeweg de jaren in het slop. Onder meer omdat de 

Nederlandse bouwcultuur eind jaren ’80 en eind jaren ’90 wijzigde. 

Marktdenken, privatisering en zeker ook de bouwfraude zorgden 

ervoor dat er andere contract- en samenwerkingsvormen kwamen 

bovendrijven. Contractvormen waarin opdrachtgever en markt 

meer op afstand van elkaar kwamen te staan.

Toch mag het bouwteam zich in de laatste jaren verheugen op een 

gestegen populariteit. Ook omdat de afstand tussen opdrachtgever 

en markt niet altijd tot het beoogde resultaat leidde. Jeroen:  

‘Zo stoeien beide kanten al meer dan twintig jaar met begrippen als 

risicoverdeling en ontwerpaansprakelijkheid. En een samenwerking 

op basis van controle en conflictmodel haalde van beide kanten 

niet altijd het beste naar boven.’ 

Marktvisie van waterschappen
De revival van de bouwteams zien we ook terug bij de 

waterschappen. Karel: ‘Een ontwikkeling die naadloos aansluit 

bij de marktvisie (2014) van de waterschappen. Hierin staan 

doelstellingen zoals: creëren van maximale maatschappelijke 

waarde; de mens centraal; de zorg voor een gezonde bouwkolom. 

Het bouwteam voorziet in de invulling van meerdere aspecten uit 

de marktvisie.’

Zo biedt het bouwteam ruimte aan innovatie. De inbreng van 

gezamenlijke kennis zorgt ervoor dat de maatschappelijke waarde 

stijgt. Jeroen: 'De samenwerking op basis van gelijkheid en 

vertrouwen geeft invulling aan het thema: de mens centraal.  

‘Zo stoeien beide kanten al  
meer dan twintig jaar met 

begrippen als risicoverdeling  
en ontwerpaansprakelijkheid’
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Het samen evenwichtig verdelen van de 

risicobeheersmaatregelen en een eerlijke prijs voor 

het werk dragen bij aan een gezonde bouwkolom. 

De vraag rijst of we met het bouwteam een heilige 

graal hebben geschapen en er geen optimalisaties 

meer mogelijk zijn.' Peter: ‘Het antwoord hierop 

is niet zo eenvoudig. De markt beweegt continu, 

ervaringen leiden tot nieuwe inzichten en projecten 

vragen om maatwerk. Toch zijn er wel degelijk 

aandachtspunten om de bouwteams verder te 

ontwikkelen.’ 

Verschillende contractmodellen
Het verschil in contractmodellen is daar één van. 

Zo is er in 2020 een nieuw contractmodel voor 

bouwteams opgesteld om de invulling van de 

marktvisie van de waterschappen te voorzien. 

Hoewel dit model na consultatie van diverse partijen 

tot stand kwam, voelde Bouwend Nederland 

toch de behoefte om in 2021 een eigen model 

te presenteren. Karel: ‘Los van de discussie welk 

model ‘beter’ is, geeft dit wel aan dat er verschil 

van inzicht is. Voor iedere contractmanager geldt 

dan ook dat hij de verschillende standpunten moet 

meenemen in de overwegingen bij het opstellen 

van het bouwteamcontract (ontwerpfase) en de 

voorwaarden bij de opvolgende fase, de realisatie.’ 

Ketensamenwerking
Nog zo’n aandachtspunt: ketensamenwerking. 

Peter: ‘Opdrachtgevers gaan vaak 

bouwteamovereenkomsten aan met partijen die 

procesmatig goed onderlegd zijn en kennis en 

ervaring hebben van bouwen. Dieper in de keten,  

bij toeleveranciers en onderaannemers,  

is meer specialistische kennis aanwezig, maar wel 

over een kleiner deel van de scope. Toch worden 

beheersmaatregelen en de gevolgen van falen vaak 

nog doorgelegd naar deze partijen.’ Dit leidt tot een 

scheve risicoverdeling. Peter: ‘Dit pleit ervoor om 

dieper in de keten te zoeken naar een evenwichtige 

verdeling van risico’s en beheersmaatregelen. 

Ook deze partijen moeten kunnen vertrouwen 

op maatwerk en transparantie in de (leverings-)

voorwaarden.

Organisatiemodel
Tot slot is er het organisatiemodel. Want hoe  

leg je de brug tussen ontwerp- en realisatiefase.  

Karel: ‘Vaak wordt in de tweede fase gekozen voor 

de IPM-rollen die in geïntegreerde en in traditionele 

contracten toegepast worden. Dit kan leiden tot oud 

gedrag. Beter lijkt het om de samenwerking die je 

in de ontwerpfase hebt opgebouwd, door te zetten 

naar de uitvoeringsfase. Dit betekent dat ook dan 

de techniek en de inhoud centraal staan en dat de 

technisch manager leidend is.’ In de ideale situatie 

verschuift de rol van de contractmanager die dan 

meer gericht is op relatiemanagement.

Het bouwteam brengt opdrachtgevers en markt 

dichterbij elkaar. En dat niet alleen. Jeroen:  

‘Het contractmodel zorgt voor een mooi werkklimaat 

waarin elke deelnemer z’n kennis en z’n passie kwijt 

kan. Dit resulteert in projecten met een hogere 

kwaliteit en tevreden medewerkers.’  

Karel vult aan: ‘En zeker wanneer je oog hebt voor de 

aandachtspunten geef je een bouwteam nog meer 

inhoud. Hiermee lever je een waardevolle bijdrage 

om de doelen uit de marktvisie te realiseren.’

‘ Het contractmodel zorgt  
voor een mooi werkklimaat  
waarin elke deelnemer z’n  
kennis en z’n passie kwijt kan’

Wat is een bouwteam?
Een bouwteam is een voorbeeld van een twee fasen contract waarbij 

de uitvoerende partij wordt betrokken in de ontwerpfase van het 

project. Hiermee kan hij zijn specifieke uitvoeringskennis inbrengen, 

risico’s mitigeren en het project afprijzen. Voor de ontwerp- én de 

uitvoeringsfase wordt een apart contract afgesloten. Waarbij de 

uitvoerende partij vaak het eerste recht heeft om een aanbieding te 

doen voor de realisatie. Vandaar de naam twee fasen contract.
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CLAFIS en 
bouwteams

Door de brede kennis van 

aanbestedingen en contracten 

levert CLAFIS steeds weer 

maatwerk. Naast de reguliere 

contracten begeleiden 

onze contractmanagers 

momenteel diverse 

bouwteamovereenkomsten: 

van initiatiefase tot en met 

realisatie. Hiermee leveren zij 

een waardevolle bijdrage aan 

het projectresultaat.
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< Diederik Speksnijder 

Teun van Esch >

Waterschappen opereren steeds vaker met aannemers 
en ingenieurs in bouwteamverband. Hiermee verdwijnt 
de afstand tussen waterschappen en de markt. En dat 
niet alleen. Het is ook een samenwerkingsvorm die 
zorgt voor betere oplossingen, meer kwaliteit en een 
soepeler proces. Wij vroegen drie opdrachtgevers naar 
hun ervaringen. 

'Alle kaarten moeten op tafel'

‘Bij de bouw van een vispassage in 

Doesburg hebben we in bouwteamverband 

gewerkt. We kozen hiervoor omdat wij 

snel wilden doorpakken en niet eerst 

een contractvoorbereiding van een 

half jaar wilden doorlopen. In deze 

samenwerkingsvorm is het belangrijk 

dat iedereen van meet af aan z’n kaarten 

op tafel legt: risico’s, budgetten en 

oplossingen. Dit is even wennen, maar 

als iedereen hetzelfde erin staat, werkt 

het goed. Want, of je nu opdrachtgever of 

opdrachtnemer bent: samen wil je er een 

mooi project van maken. Hoe gaan wij die 

vispassage realiseren, hoe optimaliseer je 

het ontwerp en breng je de bouwkosten 

omlaag? Je kijkt en denkt kritisch met 

elkaar mee. Samen kom je tot oplossingen, 

die je in je eentje niet had bedacht.

Natuurlijk spring je niet samen het diepe 

in. Je stelt op voorhand eisen aan het 

eindresultaat. Zo kwamen wij met de 

aannemer overeen dat wat overbleef uit het 

risicobudget, in het project werd gestoken. 

Via een open boekhouding liet de aannemer 

zien hoe hij dit budget besteedde. Aan het 

einde van de rit ontstond er extra ruimte 

voor wensen om de passage beter in de 

omgeving in te passen. En zo maak je samen 

een mooier project.’ 

Diederik Speksnijder

Waterschap Rijn en IJssel

' Ideaal wanneer je niet tot drie 
cijfers achter de komma weet,  
wat je wilt hebben’ 

‘Niet elk project is geschikt voor 

het bouwteammodel. Wij hebben 

bijvoorbeeld een intern ingenieursbureau 

dat veel technische kennis omtrent 

rioolwaterzuiveringen in huis heeft.  

RWZI-projecten kunnen wij uitstekend in 

een traditioneel contract gieten.  

Het wordt anders wanneer je niet tot drie 

cijfers achter de komma weet wat je wilt 

hebben. Zo zijn wij nu bezig met de bouw 

van een chemische gaswasinstallatie. 

Typisch zo’n project waarvoor je 

specialistische marktkennis nodig hebt.  

De voorbereidingsfase doorlopen wij 

daarom in bouwteamverband. Een aanpak 

die in dit geval prettiger werkt dan op basis 

van een UAVgc-contract. In plaats van zelf 

twee jaar studeren op een plan en dan 

pas de markt opgaan, zit alle kennis die je 

nodig hebt, met jou aan tafel. Dit maakt 

het uitvoeringsontwerp sterker. Je hebt 

hierdoor beter inzicht in de werkelijke 

risico’s en de beheersmaatregelen die daar 

het beste bij passen. Wanneer je ook na 

de ontwerpfase met dezelfde aannemer 

verder gaat, schakel je sneller door. Dit komt 

niet alleen de kwaliteit van het project ten 

goede. Onderaan de streep ben je minder 

gemeenschapsgeld kwijt en heeft ook de 

aannemer een nette boterham verdiend.’ 

Antoine van Geffen

Waterschap Aa en Maas

' In deze fase vormen  
wij samen één team'

‘Als projectleider doe ik nu mijn eerste 

ervaring op in bouwteamverband.  

Samen met een aannemer werken wij  

aan het groot onderhoud en de 

optimalisatie van onze zuivering in Boxtel. 

Een project waarbij de nodige technische 

vraagstukken niet ingevuld zijn.  

De ideale scope om in bouwteamverband 

tot een uitvoeringsontwerp te komen. 

Mijn ambitie? Ervoor zorgen dat een 

buitenstaander straks niet meer ziet 

wie nu de opdrachtgever en wie de 

opdrachtnemer is. Met andere woorden: 

samen vormen wij team ‘Altijd Zuiver’.  

En het is in deze fase ons doel om binnen 

het taakstellend budget tot de meest 

optimale oplossing te komen. Het is een 

voordeel dat je dit ontwerpproces samen 

doorloopt. Je vult elkaar aan: wij vanuit 

onze kennis van de RWZI, de aannemer 

vanuit zijn ervaring om een werk te maken. 

Natuurlijk zal het straks spannend worden. 

Het budget is niet oneindig en je moet 

keuzes maken en concessies doen.  

Maar dit doe je vanuit een andere 

mindset. Je zit niet tegenover elkaar, je 

doet het samen. Dit voorkomt dat je als 

opdrachtgever straks het onmogelijke eist, 

terwijl de opdrachtnemer zich in allerlei 

bochten wringt om z’n marges te behalen.’

Teun van Esch

Waterschap de Dommel
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‘ Ja, en!’  
in plaats van 
‘Ja, maar…’

M
E

N
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De frisse blik van stagiairs in combinatie met de  
kennis en kunde uit het werkveld. Deze verbinding 
zorgt voor vernieuwing én toekomstbestendigheid.  
Niek Hooghiemster is hier het schoolvoorbeeld 
van. Als technisch bedrijfskundige vond hij het 
na een aantal jaren in het vak tijd om zich verder 
te ontwikkelen, daarom is hij de master circulaire 
economie gaan volgen. Voor de zomer studeerde hij 
glansrijk af met een ontwerpgericht onderzoek over  
de toekomstbestendigheid van CLAFIS. 
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Stagiairs weten CLAFIS goed te vinden, daar zijn we 

blij mee. Ze zijn van toegevoegde waarde, ronden 

interessante opdrachten af en blijven regelmatig na 

hun stage plakken. Niek: ‘CLAFIS draait om mensen. 

Studenten zijn een belangrijk onderdeel van de 

toekomstbestendigheid van CLAFIS en andersom. 

Hoe zorg je dat studenten nog beter worden 

opgeleid, aansluiting vinden bij het bedrijfsleven 

en uiteindelijk een mooie start van hun carrière 

tegemoet gaan? Dat is het vraagstuk waarin mijn 

projectgroep en verschillende interne en externe 

stakeholders, ons hebben vastgebeten.’

Design Thinking
Om hier een gedegen antwoord op te vraagstuk 

kunnen geven, is Niek vanuit de Design Thinking 

methodiek aan de slag gegaan. Design Thinking is 

een beproefde aanpak om antwoord te geven op 

complexe vraagstukken. Het is een iteratief proces, 

waarin de mens centraal staat. In een iteratief proces 

worden stelselmatig verschillende stappen herhaald, 

waarbij in iedere stap voortschrijdend inzicht uit de 

vorige fase gebruikt wordt. Design Thinking bestaat 

uit zes stappen, de volgorde van deze stappen zijn 

ondergeschikt aan het proces. Deze methode heeft 

zijn strepen verdiend in industrieel ontwerp en leent 

zich ook perfect voor andere domeinen. Niek:  

‘Al heel vroeg in het project hebben we Clafisten uit 

verschillende afdelingen en een externe consultant 

aangehaakt. Daarmee kreeg ik direct het gevoel dat 

mijn afstudeerproject serieus genomen wordt, iets 

wat in andere organisaties lang niet altijd het geval is. 

Ik heb CLAFIS ervaren als een saamhorig bedrijf,  

dat vond ik heel bijzonder. Iedereen wil je helpen,  

de lijntjes zijn kort. Dat is niet heel normaal, in de 

meest positieve zin van het woord.’

‘Aan de hand van gesprekken met betrokken 

stakeholders, zoals Hogescholen en CLAFIS,  

en technische studenten maakten we een 

eerste opzet. Deze hebben we direct weer bij de 

stakeholders getest en dat was maar goed ook! We 

kregen unaniem de feedback dat onze eerste opzet 

veel te veel op een trechter richting CLAFIS leek. Het 

voelde als een verkooppraatje en hield niet genoeg 

rekening met alle stakeholders.  

Denk bijvoorbeeld aan overheid, de natuurlijke 

omgeving en het bedrijfsleven buiten CLAFIS. Als we 

ons plan verder hadden uitgewerkt zonder te testen, 

dan was het waarschijnlijk geen succes geworden. 

Dat is de kracht van Design Thinking: het dwingt je 

om aannames te testen en iteratief te werken.’

Een belangrijk onderdeel van Design Thinking 

is framing. Door vanuit een andere context naar 

een probleem te kijken, geef je jezelf een nieuw 

arsenaal aan oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan 

de akkefietjes die op straat ontstaan na een avond 

stappen. Wanneer je dit vanuit het frame ‘veiligheid’ 

bekijkt, is meer blauw op straat een logische 

oplossing. Kies je voor een ‘festival’ als frame, dan 

krijg je er een scala aan oplossingen bij. Wat dacht je 

bijvoorbeeld van meer entertainment in de straten 

zelf, om zo het publiek op te vangen als ze de kroeg 

uit komen.

‘We haalden het vergrootglas van CLAFIS, in plaats 

daarvan stelden we ons de vraag hoe we iets konden 

ontwikkelen waarin de student écht centraal staat. 

Na verschillende sessies waarin we verschillende 

frames hebben gebruikt - we gebruikten 

bijvoorbeeld het frame van een Amerikaanse 

highschool, waarin scholarships een grote rol spelen 

- kwamen we uiteindelijk tot ons model.’

‘Design Thinking helpt ons om ‘Ja, en!’ te denken 

in plaats van ‘Ja, maar…’. Om eerlijk te zijn moest 

ik in het begin wel aan deze methode wennen. 

Vanuit mijn achtergrond in technische bedrijfskunde 

ben ik lineair geschoold en dat is Design Thinking 

allesbehalve. Inmiddels ben ik helemaal om. Ik ben 

ervan overtuigd dat deze methodiek hele mooie 

dingen kan brengen. Bij de projectgroep zag ik een 

vergelijkbaar proces plaatsvinden, het ging van 

ongemak naar enthousiasme over Design Thinking.’

‘Het model dat wij uiteindelijk hebben weten 

te ontwikkelen brengt de student, het lokale 

bedrijfsleven, de lokale overheid en natuurlijk de 

opleiding van de student samen. Ook de natuurlijke 

omgeving speelt een belangrijke rol. Het doel van 

het model is om de onderlinge verbinding te vinden.  

We hebben verschillende acties gedefinieerd 

die hieraan bijdragen. Uiteindelijk versterkt het 

alle onderdelen van het model: dat is nou echt 

duurzaamheid. Natuurlijk is dit nu niet ‘af’.  

We blijven testen en aanscherpen.’

‘ Door vanuit een andere context naar 

een probleem te kijken, geef je jezelf 

een nieuw arsenaal aan oplossingen’
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Niek Hooghiemster

Voormalig stagiair

‘ We haalden het vergrootglas 
van CLAFIS, in plaats daarvan 
stelden we ons de vraag hoe 
we iets konden ontwikkelen 
waarin de student écht  
centraal staat’

Empathize
Stap naar buiten en bezoek je stakeholders. 

Laat al je vooroordelen en aannames achter 

bij de voordeur en ga ontdekken waar jouw 

stakeholders écht mee zitten. 

Define
Definieer het probleem dat jij wil gaan 

oplossen. Vaak kom je er in gesprekken met 

je stakeholders achter dat je oorspronkelijke 

probleem anders blijkt te liggen dan je op 

voorhand dacht. 

Frame
Kies een ander montuur voor je 

gezichtsveld. Door het probleem vanuit 

een ander kader te bekijken, kom je tot 

inzichten die je anders niet had gehad. 

Ideate
Haal je post-its van zolder en ga aan het 

brainstormen. Je begint met divergeren: 

bedenk zo veel mogelijk ideeën. Daarna ga 

je convergeren: filter je ideeën tot je alleen 

de krentjes uit de pap over hebt. 

Prototype
Van het beste idee maak je een prototype. 

Hou hierbij in je achterhoofd dat dit slechts 

een MVP (Minimum Viable Product) hoeft 

te zijn. Door verschillende iteraties te 

doorlopen wordt je prototype steeds een 

beetje beter. 

Test
Hop, weer de voordeur uit! Test je 

prototype bij je stakeholders om te 

observeren of deze het gewenste effect 

heeft. Resultaat niet zoals verwacht?

Terug naar de tekentafel! 
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