
KlANt AAN HEt WOORd

Clisa floreert door 
innovatie met StabiCAD

Familiebedrijf en 
moderne visies 
gaan samen Lees verder
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KlANt AAN HEt WOORd

...dankzij stabicad 

en hulp stabiplan 

deadlines gehaald...

in 2011 neemt thomas wouters het familiebedrijf clisa over, 

gespecialiseerd in sanitair en centrale verwarming. samen  

met de oorspronkelijke zaakvoerder Fred hayen kneedt hij het 

installatiebedrijf naar meer moderne normen. we ontmoeten 

beide heren in hun kantoor in asse. 

“In 1983 heb ik samen met mijn broer Clisa opgericht”, vertelt fred. 

Beide broers hebben het vak geleerd van hun vader en vormden dus 

een tweede generatie van authentieke stielmannen. “De naam Clisa 

staat voor climatisatie en sanitair. zo omschrijft de naam perfect 

onze werkzaamheden.”

Daar waar fred staat voor jarenlange ervaring en vakkennis, staat 

thomas voor jong enthousiasme, vernieuwing en innovatie. Hij 

besluit onder andere het tekenwerk niet langer uit te besteden. 

net zoals een tiental jaar geleden valt nu opnieuw de keuze op 

StabiCAD. “We hadden het programma al in huis en een neef nam 

na zijn uren op de werf de tekeningen voor zijn rekening”, beaamt 

fred. thomas gaat verder: “toen dat niet was vol te houden, bleek 

ook uitbesteden geen goede oplossing. tekenen is toch iets ‘eigen’ 

en wij willen de klant gedetailleerde en professionele tekeningen 

bezorgen.”

gebruiksvriendelijke interface
na een StabiCAD demo ter plaatse was thomas verkocht. “Ik heb 

nog geen moment spijt gehad. Integendeel. na drie dagen training 

stond ik versteld van mijn kunnen. Ik had nog nooit in AutoCAD 

getekend. nu maak ik zelf principeschema’s en plannen. Als dat 

geen reclame is!”, straalt thomas. Dankzij de handige interface is 

werken met StabiCAD kinderspel. Enkele weken na de aanschaf 

maakt thomas zelf de tekeningen, die hij nodig heeft. En dat 

was cruciaal want Clisa moest deadlines zien te halen voor een 

belangrijk project. “Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van StabiCAD, 

maar ook dankzij de flexibiliteit van de medewerkers van Stabiplan 

hebben we onze deadlines probleemloos kunnen waarmaken.” 

Stabiplan heeft bovendien een supportsite waar je problemen kunt 

melden of de fAQ’s kunt raadplegen. “Als je pas aan de slag gaat 

met nieuwe software, is het normaal dat je nu en dan tegen een 

SCRATCH

26



probleem aanloopt. Dan bel ik naar de support afdeling en kan ik 

snel weer verder.”

Samenwerken met StabiCAd
tijdswinst en zekerheid zijn voor thomas belangrijke 

voordelen van StabiCAD. “Je maakt met StabiCAD goede 

uitvoeringstekeningen, waardoor je automatisch een materiaallijst 

kan genereren. zo creëer je zekerheden en voorkom je verrassingen 

op de werf.” In StabiCAD is het eenvoudig aanpassingen door te 

voeren. “En dat is essentieel. Projecten zijn namelijk organisch. 

Er wordt op voorhand over een eerste ontwerp uiteraard wel 

nagedacht, maar in samenspraak met het studiebureau of de 

architect worden naderhand regelmatig wijzigingen doorgevoerd.” 

Om het samenwerken eenvoudiger te maken, is een StabiCAD 

tekening volledig dwg-compatibel. “En als ook het studiebureel 

met StabiCAD werkt, dan loopt de samenwerking helemaal als een 

trein”, lacht thomas.

Wat verder ook handig is zijn de verschillende layers. tijdens het 

tekenen maak je enkel de layer actief die je nodig hebt. Elke layer kan 

je ook afzonderlijk uitprinten of je giet alles in één tekening. 

“Ik vind het belangrijk dat ik aan klanten en partners professionele 

tekeningen kan laten zien. Dat ik al complimenten heb gekregen over 

onze tekeningen, bevestigt dat we de juiste keuze hebben gemaakt. 

We hebben hier bij Clisa alle troeven in huis om te groeien naar de 

toekomst. De vakkennis die dit bedrijf gedurende 30 jaar heeft opge-

bouwd is de basis om samen met moderne visies vooruit te gaan. En 

StabiCAD was in dit proces alvast een stap in de goede richting.”

www.clisa.be
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