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”Technische dienstverlening
belangrijk voor transitie”
De kwaliteit in de markt van technische dienstverlening is sterk
toegenomen. Noodzakelijk want het komende decennium zal veel
verouderde industriële infrastructuur aan vervanging toe zijn. De
vraag is of het Noorden eigen alternatieven voor de gasbel kan
ontwikkelen, zegt commercieel directeur Jan Grit van Verwater
Industrial Services. Kennis, kunde en de juiste mensen, dat is waar
het om draait in tijden van deze transitie.
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