MEDISCHE SECTOR

Slimmer,
sneller en schoner.

Totaaloplossing

Jan Snel binnen de medische sector
Voordelen modulair bouwen met Jan Snel
Hoge realisatiesnelheid

Efficiëntie

Bij Jan Snel worden de modules in de fabriek geproduceerd. Indien gewenst
starten deze werkzaamheden al tijdens het vergunningstraject. Hierdoor
kunnen projecten tot wel 50% sneller worden opgeleverd ten opzichte van
de traditionele bouwmethoden.

Modulair bouwen zorgt voor een efficiënt bouwproces. Het bouwproces vindt
voor het grootste gedeelte plaats onder gecontroleerde omstandigheden in
onze eigen productiefaciliteiten. Deze efficiënte manier van gecontroleerd
bouwen levert voordelen op in prijs, kwaliteit, doorlooptijd en duurzaamheid.
Prefabriceren is minder belastend voor het milieu en zorgt daarnaast voor
minder overlast op de projectlocatie.

Ontzorging voor de opdrachtgever
Onze huisvesting kan turn-key worden opgeleverd. Hierdoor worden onze
klanten volledig ontzorgd. Ook bieden wij de mogelijkheid samen met uw of
onze architect de projectplannen uit te werken en de omgevingsvergunning
aan te vragen. Indien er sprake is van een camaliteit dan schakelt Jan Snel.
Ook deze mogelijke uitdaging gaan wij graag aan.

Hoogwaardige kwaliteit door eigen productie
Om hoogwaardige kwaliteit te garanderen wordt er uitsluitend gebruik
gemaakt van kwalitatieve materialen en samengewerkt met gerenommeerde
marktpartijen. Het ervaren healthcare team van Jan Snel Medical Buildings
is verantwoordelijk voor het totale ontwerp en bouwproces in samenspraak
met de eindgebruiker, architect, adviseur en opdrachtgever. De innovatieve
en flexibele manier van bouwen alsmede het bouwen onder ideale productieomstandigheden maakt dat Jan Snel slimmer, sneller en schoner bouwt dan
traditionele bouw. Alle door Jan Snel Medical Buildings gerealiseerde projecten
voldoen aan alle bouwwetgevingen en richtlijnen.

Comfort
Onze modules worden gemaakt van hoogwaardige materialen. Hiermee
wordt kwalitatieve huisvesting gerealiseerd die voldoet aan de eisen die
worden gesteld aan medische huisvesting ten behoeve van het personeel,
de patiënt, cliënt of bewoners. Het gebouw is zodanig te optimaliseren dat
het geschikt gemaakt kan worden voor elke gewenste medische toepassing.
Van akoestische voorzieningen als een systeemplafond tot aan lood en
luchtdichte of op kleur gespoten wanden. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Zero Waste en hergebruik
Bij Jan Snel zit circulair bouwen in het DNA. Wij geloven in een wereld
zonder afval, sloop of verspilling. Dit betekent dat al onze producten zo
worden ontworpen en geproduceerd dat hergebruik vanzelfsprekend is.
Onze producten, materialen en grondstoffen worden telkens opnieuw
gebruikt. Ook resulteert onze manier van bouwen in een lagere
stikstofuitstoot dan traditionele bouwmethoden. Zo realiseren we
meerwaarde voor onze klanten, projecten en de wereld om ons heen.

Operatiekamers,
UMCU Utrecht

Totaaloplossing

Kwalitatieve huisvesting
in de medische sector
Jan Snel heeft zich in ruim 60 jaar ontwikkeld tot marktleider op het
gebied van modulair bouwen. Ook opdrachtgevers binnen de zorg zien
modulair bouwen als de oplossing van de toekomst. Van een MRI-ruimte

Jan Snel Medical Buildings
▶ Design, build, finance & maintain

of ambulancepost tot een operatiekamer of een compleet ziekenhuis:

▶ Reliable and flexible

alles is mogelijk! Kwalitatieve, hoogstaande, modulaire huisvesting is waar

▶ Quick realisation/construction time

Jan Snel Medical Buildings voor staat. Onze innovatieve bouwsystemen
zijn te allen tijde op te schalen en daarmee is uw huisvesting

▶ Quality & efficiency

toekomstbestendig. Niets is zo dynamisch als een cure & care omgeving.

▶ Single point of contact

Jan Snel Medical Buildings realiseert modulaire huisvesting voor de
medische sector. Wij realiseren onder andere (hybride) operatiekamers,
CSA’s, laboratoria, afdelingen nucleaire geneeskunde, GMP ruimten en
cleanrooms. De combinatie van kennis, kunde, kwaliteit, gedrevenheid
en innovatie maakt Jan Snel Medical Buildings een gedegen bouwpartner.
Als turnkey aannemer zorgen wij voor de totale coördinatie en realisatie
van de meest uiteenlopende projecten in zowel binnen- als buitenland.

Laboratorium,
Uniqure Amsterdam

Totaaloplossing

High end zorgoplossingen
Operatiekamers

MRI-ruimte

Jan Snel Medical Buildings realiseert OK-complexen: van standalone tot

Het bouwen van een MRI-ruimte is een specialisme. Jan Snel Medical

complete Klasse 1 Prestatie niveau 1 (comform WIP-richtlijn) OK-complexen

Buildings heeft veel ervaring met het bouwen van dit soort complexe

aangesloten op de bestaande huisvesting en installaties. Het bouwen

medische huisvesting. Van een doordacht ontwerp tot en met de uitvoering

van operatiekamers en/of operatiekamercomplexen vereist een goede

van de ruimte; compleet uitgerust met kooi van Faraday. Door samen te

afstemming tussen de verschillende stakeholders. Het is van belang deze te

werken met gerenommeerde partijen in de medische sector weten wij

betrekken bij de bouw en inrichting van de operatiekamer/het OK-complex.

de medische techniek naadloos in onze bouwsystemen te verwerken.
Dit resulteert in een kwalitatieve, gebruiksvriendelijke en efficiënte ruimte

De verschillende logistieke stromen in het complex en de (bestaande)

waarin de specialist zijn of haar werk goed kan uitvoeren.

werktuigbouwkunidige, medisch technische en elektrotechnische installaties
dienen op elkaar te worden afgestemd. In het geval er niet voor een totaal
modulair gebouw wordt gekozen maar een gedeelte hiervan is een naadloze
aansluiting van het modulaire gedeelte op het bestaande gebouw en haar
infrastructuur van belang. Jan Snel heeft ook ervaring met
de bouw van hybride operatiekamers.

Operatiekamers,
UMCU Utrecht

Totaaloplossing

High end zorgoplossingen
Centrale sterilisatie afdeling

Eindeloze mogelijkheden

Staat er een verbouwing van uw centrale sterilisatie afdeling (CSA)

Hiervoor benoemde oplossingen zijn slechts enkele voorbeelden van

op de planning? Jan Snel Medical Buildings biedt een CSA in zowel

mogelijkheden die Jan Snel Medical Buildings aanbiedt. Jan Snel Medical

permanente als tijdelijke vorm aan. De nieuwbouw van een permanente

Buildings realiseert echter nog veel meer voor u. Van een uitbreiding van

CSA van bijvoorbeeld 450 vierkante meter inclusief zonering, compleet

enkele tientallen vierkante meters tot bijvoorbeeld een compleet ziekenhuis

voorzien van technische installaties, thermodesinfectoren en autoclaven

van 30.000 vierkante meter; Jan Snel Medical Buildings heeft een uitgebreid

is één van de mogelijke oplossingen. Een unieke oplossing zijn onze tijdelijke

portfolio, zodat u met elke huisvestingsvraag bij ons terecht kan. Zo realiseren

CSA’s, ontwikkeld in samenwerking met Miele. De tijdelijke CSA’s zijn

wij ook SEH’s, huisartsenposten, afdelingen nucleaire geneeskunde,

verplaatsbaar en inzetbaar voor diverse huurperiodes. De CSA’s bewijzen

privéklinieken, onderzoekskamers, ambulanceposten, IC-ruimten en dergelijke.

dienst in heel Europa en Australië. Met deze huuroplossing blijft het

De mogelijkheden zijn eindeloos. Wij gaan graag met u in gesprek.

Operatiekamers

Semi-permanente
huisvesting

ziekenhuis zelf de sterilisatie in eigen beheer uitvoeren. Het personeel
van het ziekenhuis kan tijdens de verbouwing van de CSA in het ziekenhuis
gewoon haar werk blijven doen.

Permanente
huisvesting

Ziekenhuizen

Gezondheidscentra

Specials

Gerealiseerde projecten

Samenwerking staat voorop

Absolute flexibiliteit

AMC,
Amsterdam

Amphia Ziekenhuis,
Breda

16 WEKEN

8 WEKEN

CA 4.000 M²

CA 98 M²

ZIEKENHUIS

MRI

AMC

AMPHIA ZIEKENHUIS

Gerealiseerde projecten

Maatwerk voor de klant
OK- complex UMCU,
Utrecht
12 WEKEN
CA 1.055 M²
UMCU UTRECHT

OK-COMPLEX
3 OPERATIEKAMERS,
CENTRALE OPDEKRUIMTE,
STERIELE BERGING,
SCHONE EN STERIELE GANG

Gerealiseerde projecten

Persoonlijke aandacht
Afdeling nucleaire geneeskunde

ADRZ, Goes
16 WEKEN
CA 1.070 M²
AFDELING
NUCLEAIRE GENEESKUNDE
SIEMENS HEALTHINEERS

Gerealiseerde projecten

Wat kan Jan Snel nog meer voor u realiseren?

Totaal concept
Operatiekamers,
ADRZ, Goes
26 WEKEN

Verzorgingstehuis
11 WEKEN

CA 2.100 M

Gezondheidscentrum
1 WEEK

2

CA 145 M

2

CA 2.600 M2
6 OPERATIEKAMERS
EN 6 OPDEKRUIMTEN

GEZONDHEIDSCENTRUM

GEZONDHEIDSCENTRUM

AMSTELRING ZORGGROEP

PROJECTBURO MEERSTAD

SIEMENS HEALTHINEERS

Ambulancepost

3 DAGEN

4 WEKEN

CA 120 M

CSA, Europa en Australië

2

CA 67,5 M

2

AMBULANCEPOST

STERILISATIERUIMTE

UMCG AMBULANCEZORG

MIELE

Kennis en expertise

Het bouwtraject
Ontwerp

Fundering

Bouwen onder geconditioneerde omstandigheden

Afbouw

Een goed ontwerp is van cruciaal belang voor doordachte

De medische huisvesting van Jan Snel Medical Buildings

Terwijl de bouwplaats bouwrijp wordt gemaakt en de

Om tijdens een project zo efficiënt mogelijk te

huisvesting. Jan Snel Medical Buildings ontzorgt u in

wordt geplaatst op een fundering. Een berekening van

fundering wordt aangelegd, starten wij de productie

werken worden alle partijen volgens strakke planning

het gehele traject. Van gebruikerssessies, opstellen van

de draagkracht van de ondergrond zal bepalen welke

van de modules in onze eigen fabrieken. Door te bouwen

gecoördineerd en wordt de afbouw gefaseerd

een plan van aanpak en voorlopig ontwerp tot aan het

fundatiemethode uiteindelijk toegepast wordt. Om

onder ideale omstandigheden behalen wij een strakke

uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel hierin zijn alle

definitief ontwerp met architectonische buitengevel en

overlast op de bouwplaats te minimaliseren kiest Jan Snel

planning. Een
mogelijkheid is om voor het plaatsen
transportafdeling waardoor Jan Snel efﬁcient en ﬂexibel te werk kan

technische installaties, implementatie en de validatie

vergunningstrajecten. Jan Snel Medical Buildings kan u

Medical Buildings er onder andere voor om een trillings-

van de huisvesting validatietesten in eigen fabriek uit

van techniek en ruimtes.

begeleiden in het gehele traject tot het tekenen van het

en geluidsarme schroefpaalfundering toe te passen.

te voeren en zo eventuele vertragingen op locatie uit

contract om vervolgens het project turnkey te realiseren.

te sluiten.

Communicatie en veiligheid

Innovatieve betonnen vloeren

Transport en plaatsing

Validatie en oplevering

Goede communicatie is cruciaal en daarom stellen

De betonnen vloeren produceert Jan Snel Medical

Na een gedegen analyse van onze eigen

Indien vereist zal er met alle betrokken partijen een

wij één projectleider aan die verantwoordelijk is

Buildings in de eigen fabriek. De vloeren vormen de

transportafdeling betreffende de af te leggen route

eindvalidatie worden uitgevoerd. Communicatie en

voor het gehele project en aanspreekpunt is voor de

basis voor de constructie die gebouwd wordt in onze

en mogelijke vergunningen, transporteren wij met

samenwerking vormen hierin de sleutel tot een succesvol

opdrachtgever. Met het oog op risico’s en veiligheid

fabriek en prefab wordt aangeleverd op de bouwlocatie.

eigen materieel de onderdelen/huisvesting naar de

eindresultaat. Nadat de complete huisvesting is getoetst

zorgen wij voor een structurele aanpak. Jan Snel Medical

De betonnen vloeren bieden het gewenste comfort en

bouwlocatie. Met behulp van een mobiele kraan wordt

en goedgekeurd voor ingebruikname zal de officiële

Buildings draagt zorg voor de arbeidsomstandigheden
rond alle werkzaamheden van een project en een
adequate naleving van alle regelementen en veiligheids-,
arbeids- en milieueisen.

voldoen aan alle vigerende regelgeving.

transportafdeling waardoor Jan Snel efﬁcient en ﬂexibel te werk kan

transportafdeling waardoor Jan Snel efﬁcient en ﬂexibel te werk kan

alles geplaatst. Na het plaatsen zullen wij overgaan

oplevering plaatsvinden. Na oplevering kan Jan Snel ook

tot de afbouw en de aansluiting.

het onderhoud van het gebouw verzorgen. Zo gaan wij
voor een totaaloplossing.

Kennis en expertise

Modulair bouwen met Jan Snel
Met 60 jaar ervaring in het vak is Jan Snel een rotsvaste

Het gebruik van een geïndustrialiseerde en modulaire

partner als het gaat om huisvestingsoplossingen van

methode maakt een hoge kwaliteit en een versneld

hoge kwaliteit. Door de geïndustrialiseerde en modulaire

bouwproces mogelijk, omdat alle modules in de fabriek

methode is precisie de standaard en bouwt Jan Snel keer

onder optimale omstandigheden worden geproduceerd.

op keer slimmer, sneller en schoner dan traditionele bouw.

Door het hergebruiken van de modules leveren wij ook

Modulair

Traditioneel

Volgens Bouwbesluit

Volgens Bouwbesluit

een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.

Samen met opdrachtgevers denkt Jan Snel in millimeters
in plaats van centimeters, in maanden in plaats van jaren

Regelgeving
Comfort

✓✓✓

✓✓✓

Levensduur

✓✓✓

✓✓✓

Realisatiesnelheid

✓✓✓

✓✓

Weinig Overlast Op Locatie

✓✓✓

✓

Demontabel

✓✓✓

❌

Rendement

✓✓✓

✓

en in oplossingen in plaats van problemen. Daarmee is er
een passende oplossing voor iedereen.

Onze missie

Slimmer, sneller
en schoner bouwen
Slimmer bouwen

Sneller bouwen

Schoner bouwen

Bij Jan Snel bouwen we modulair onder gecontroleerde
omstandigheden en volgens een gestandaardiseerd
proces. Alle elementen worden geproduceerd op onze
eigen productielocaties en gereed naar de bouwplaats
getransporteerd waar de eindmontage plaatsvindt.

Bij Jan Snel hebben we feitelijk de productie van onze
gebouwen van de bouwplaats naar onze fabriekshallen
verplaatst. Doordat veel handelingen gestandaardiseerd
zijn, is de arbeidsproductiviteit aanzienlijk hoger. Door
automatisering en robotisering stijgt onze productiviteit
zelfs nog verder.

Bij Jan Snel zetten we vol in op het hergebruik van
materialen en houden we al tijdens het bouwproces
rekening met de toekomst. Onze ecologische
voetafdruk ligt daardoor fors lager dan in de
traditionele bouw. Geïndustrialiseerd modulair bouwen
leidt tot 50 procent minder CO2-uitstoot.

Kwaliteit

30-50%

-50%

gegarandeerd

sneller

CO2 uitstoot

We hebben volledige controle over alle aanvoerlijnen
en het volledige productieproces. Hierdoor is het
mogelijk in millimeters in plaats van centimeters, in
maanden in plaats van jaren en in oplossingen in plaats
van problemen te denken.

Door een kortere ontwerpfase kunnen we eerder met
de bouw beginnen en de afbouwtijd op locatie tot een
minimum beperken. Daarnaast spelen externe factoren
als het weer of de beschikbaarheid van arbeidskrachten
nauwelijks een rol.

Voldoet een gebouw niet meer aan de laatste
woonwensen? Dan krijgen de elementen in een andere
opstelling of op een nieuwe locatie een tweede
leven. Hierdoor wordt maar liefst 80 procent van de
componenten in modulaire bouw hergebruikt.

Het resultaat?

Het resultaat?

Het resultaat?

Voor iedere woonwens of vastgoedvraagstuk een
passende oplossing van de hoogste kwaliteit!

Jan Snel is in staat een tijdwinst van 30 tot 50 procent
te realiseren ten opzichte van traditionele bouw.

Door onze aanpak creëren we niet alleen waarde, het
levert bovendien een aanzienlijke duurzaamheidswinst op.

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat circulair bouwen een onderdeel wordt van de identiteit van Jan Snel.
Dit doen wij door circulariteit te kwantificeren, de productielijn te optimaliseren, te zoeken naar ketensamenwerking met leveranciers, CO2-reductie, hergebruik van componenten te optimaliseren, ons bouwproces te
verduurzamen en een zero waste afvalbeleid door te voeren.

Neem bij vragen contact met ons op!
Vestiging Montfoort (Hoofdkantoor)

