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Op de omslag:

Relax.snelwoning.nl

Voortaan kunt u ook wonen 
in een échte Jan Snel

Dit is een bijzondere uitgave van ons magazine. Om te beginnen is het de tiende editie. Wie 

even snel meerekent, ziet dat we al meer dan 500 pagina’s(!) hebben gevuld met artikelen, 

achtergronden en vooral heel veel mooie, inspirerende projecten. Geweldig natuurlijk, maar 

in plaats van terugblikken kijken we liever met u vooruit. Dan komen we bij de tweede reden 

waarom dit magazine niet zomaar de zoveelste JNSNL is. Het is namelijk het magazine waarin 

we definitief onze stap naar de woningmarkt aankondigen. 

Natuurlijk waren we al actief op het gebied van studentenhuisvesting (een understatement 

als je bedenkt dat we de grootste studentenhuisvesting van Europa hebben gebouwd). Maar 

de markt voor particuliere woningen is toch weer een heel ander marktsegment. En juist daar 

vinden momenteel opvallende ontwikkelingen plaats. De meest in het oog springende is toch 

wel de explosieve groei van kleine huishoudens. De komende twaalf jaar komen er 500.000 

tot 750.000 een- en tweepersoonshuishoudens bij in Nederland.

Woningcorporaties zijn druk bezig om hun strategische woningvoorraad hierop aan te 

passen, want het aanbod kleine, betaalbare huurwoningen is veel te klein. Ook project-

ontwikkelaars kijken naar de cijfers: vier op de tien huishoudens is in 2030 alleenstaand.  

Om aan hun woningbehoefte te voldoen, is een nieuwe manier van bouwen nodig.  

Flexibel, snel, betaalbaar en duurzaam. Dat is precies waar wij goed in zijn!

Op pagina 6 en 7 leest u meer over ons nieuwe, revolutionaire woningconcept de  

Relax.snelwoning.nl. Wat wij hier nog willen benadrukken is dat we trots zijn op het feit dat 

de nieuwe woning voor ruim 94% cradle-to-cradle is. Daarmee bewijzen we opnieuw dat 

flexibel bouwen de duurzame weg vooruit is. 

En vooruit gaan we bij Jan Snel. Daarom hebben we heel hard nieuwe mensen nodig op 

verschillende niveaus en locaties binnen onze organisatie. Een overzicht van de actuele 

vacatures vindt u op jansnel.com. Tip gerust mensen waarvan u denkt dat ze bij ons passen, 

dan bouwen we samen verder aan de flexibele toekomst van Nederland. 

Harry en Jacqueline van Zandwijk
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Bij Jan Snel hebben we natuurlijk al veel 

ervaring met flexibele woonoplossingen. 

Denk alleen al aan de 800(!) studenten 

die wonen in de Ravel Residence in 

Amsterdam. Nu gaan we de woningmarkt 

openbreken met onze Relax.snelwoning.nl.  

Iedereen verdient een kans op een 

comfortabele én betaalbare woning.  

Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. 

wo•nen

Een standaard woning wordt gebouwd in 
9-11 maanden. De Relax.snelwoning.nl 

wordt in 4-5 maanden ‘sleutelklaar’ gebouwd.

De Relax.snelwoning.nl  
is 94% cradle-to-cradle!

Tot 2040 komen er 1 miljoen nieuwbouwwoningen 
bij. Dat zijn er 70.000 per jaar. Ter vergelijking: in 
2015 waren dat er 45.000.

Het grootste type Relax.snelwoning.nl heeft 5 slaapkamers.

Een eengezinswoning is gemiddeld 70-130 m2.

DE EERSTE 70 SNELWONINGEN KOMEN IN DE PROVINCIE GRONINGEN. 

De cijfers
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U relaxed, wij snel!

Relax.snelwoning.nl:  
het antwoord op de  
woningvraag

Aan de vooravond van de Provada 
(de grootste vastgoedbeurs van 
Nederland) introduceert Jan 
Snel de Relax.snelwoning.nl. Een 
vernieuwend woonconcept dat 
hét antwoord is op de stijgende 
vraag naar betaalbare eengezins-
woningen. Voor ons is het een 
uitbreiding van onze expertise: 
van de bouw van hotels en stu-
dentenwoningen naar complete 
grondgebonden eengezinswo-
ningen in seriematige bouw. 
Remmert Honig is een ervaren 
ontwikkelaar en projectmanager 

voor de bouw- en woningmarkt. 
Hij is als manager aangesteld 
om de Relax.snelwoning.nl in 
Nederland te introduceren.  
Hij vertelt... 

Remmert: ‘’De vraag naar grondgebonden 

woningen en appartementen zal tot 2030 

zeker met 500.000-750.000 toenemen. 

De woningmarkt staat voor de uitdaging 

om aan deze woonbehoefte te voldoen. 

Nieuwe initiatieven zijn er zeker. Maar  

niet zo snel, zo compleet en met zo’n 

optimale prijs-kwaliteitsverhouding als de 

Relax.snelwoning.nl.” 

Volgende stap in flexibel bouwen

Hij vervolgt: “Relax.snelwoning.nl is een 

doorontwikkeling van onze bestaande 

modulaire vaste en (semi)permanente 

huisvestingsoplossingen. Voor het eerst 

zetten we onze expertise in flexibel 

bouwen in op de woningmarkt. We 

produceren de woningen nagenoeg 

geheel in Montfoort, waarna de modules 

op transport gaan naar hun bestemming. 

Daar werken we de woningen verder af. 

Binnen 15-20 weken leveren we vrijwel 

elk gewenst aantal woningen sleutelklaar 

op. Het kan zelfs nóg sneller, maar we 

zijn afhankelijk van derden voor de aanleg 

van de nutsvoorzieningen bijvoorbeeld. 

Nog niet iedereen is klaar voor onze 

manier van werken (lacht). Ik wil nog even 

benadrukken dat de Snelwoning aan alle 

wensen van de bewoners voldoet, zowel 

op het gebied van comfort als afwerking 

en uitstraling. Ze doen in niets onder 

voor traditioneel gebouwde woningen. 

Integendeel zelfs, ze zijn aanzienlijk 

duurzamer dan de huidige bouw en ruim 

94% cradle-to-cradle!”

Geen concessies aan kwaliteit

Waarom de Relax.snelwoning.nl zo  

bijzonder is? Remmert, enthousiast:  

“De kracht van het concept zit ‘m in de 

seriematige productie. We bouwen in 

korte tijd een groot aantal woningen 

voor een scherpe prijs, zonder concessies 

te doen aan de kwaliteit. De woningen 

zijn duurzaam: 94% van de materialen is 

herbruikbaar. Ondanks de seriematige  

productie is het mogelijk om met behulp 

van optiepakketten de woningen tot op 

zekere hoogte verder te configureren. 

Daardoor krijg je maatwerk in seriematig 

bouwen en dat is bijzonder. We richten ons  

met de Relax.snelwoning.nl op woning-

coöperaties, gemeenten, beleggers en 

collectieve particuliere initiatieven.  

Volgende stap: appartementen die op 

dezelfde seriematige modulaire manier 

worden geproduceerd. Direct na de 

introductie van de Relax.snelwoning.nl 

gaan we het appartementenconcept actief 

in de markt zetten.”

Totaal ontzorgen

De kwaliteit van de fysieke woning is één, 

maar Jan Snel gaat verder. Het 280 man 

sterke bedrijf lanceert samen met de  

Relax.snelwoning.nl het zogenaamde 

RELAX-model. Dat laat in 8 fasen zien dat 

de bouwer niet alleen produceert, maar 

gaat voor de totale regie van het huisves-

tingsproces voor haar opdrachtgevers. 

De eerste Snelwoningen worden  

momenteel al gebouwd. Remmert:  

“In Groningen staan binnenkort 70 

wisselwoningen in opdracht van de NAM 

(voor gezinnen wiens huis hersteld wordt). 

Het is Jan Snel in optima forma: samen 

met onze partners ontzorgen we zowel 

de opdrachtgever als de bewoners. Het 

onderscheidende aan dit project is de 

service er omheen: van het verhuizen en 

terugverhuizen van mensen en huisraad 

tot de tijdelijke opvang van huisraad en 

het vervoer van en naar de dorpskern of 

sportclub.”

Proeven op Provada, 
ervaren in modelwoning

Bent u nieuwsgierig naar onze  

Relax.snelwoning.nl? Dan bent u 

welkom op de Provada, van 30 mei tot 

en met 1 juni in de RAI in Amsterdam.  

U bent ook van harte welkom in onze 

modelwoning in Montfoort. Dit is uw 

kans om met eigen ogen de kracht 

van het concept te ervaren. Ook is het 

mogelijk om op afspraak en onder 

begeleiding de NAM-woningen in 

Groningen te bezoeken. 
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Richard Brinkman

Burgerlijke staat Getrouwd

Functie Chief Financial Officer (CFO)

In dienst sinds januari 2017

Opleiding Economie en Register Accountant

Hobby’s Sport (hockey, hardlopen, triatlon)

Snelle jongen  
In ieder magazine een  
Snelle jongen/meid aan het woord

“Sport loopt als een rode draad door mijn 

leven. Al op jonge leeftijd begon ik met 

hockeyen en klom ik op tot het Nederlands 

elftal. Helaas moest ik op mijn 22e stoppen 

door een enkelblessure. Ik heb daarna 

nog een aantal jaren intensief gecoacht 

en ben blijven sporten. Zo heb ik een 

aantal marathons gelopen en zelfs de hele 

triatlon gedaan. Je mag dus gerust zeggen 

dat ik een sportieve jongen ben. Tijdens 

mijn studie economie aan de universiteit 

van Amsterdam, hockeyde ik intensief. Dat 

was soms zwaar, maar ik kon de discipline 

opbrengen, omdat ik het zó leuk vond. Het 

was bij de selectie redelijk normaal dat je 

een studie volgde naast je topsportcarrière; 

de meeste hockeyers combineren topsport 

en studie. Het ging ook prima. Door de 

week trainde ik ‘s avonds en in weekenden 

en vakanties waren er toernooien. Na de 

universiteit ging ik aan de slag bij Arthur 

Andersen, een prachtig bedrijf. Hier heb 

ik in 2,5 jaar mijn opleiding tot registerac-

countant afgerond. Ik zat nog in het ritme 

van de universiteit: colleges volgen en 

hard studeren. Dat ben ik blijven doen, 

gecombineerd met mijn baan. Het heeft 

denk ik ook weer te maken met discipline: 

een plan maken en uitvoeren.

Binnen- en buitenland

Na Arthur Andersen ging ik naar 

Unilever. Als hoofd inkoop van Unilever 

Research was ik verantwoordelijk voor de 

inkoop van bijvoorbeeld equipment en 

chemicaliën en ik stuurde een team van 

zeven mensen aan. Daarna volgde een 

overstap naar Iglo/Mora, een bedrijf waar 

ik betrokken was bij marketing, productie 

en verkoop van verschillende producten en 

merken (Ola, Iglo en Mora). Toen volgde 

een overstap naar het hoofdkantoor, waar 

ik de IT-afdeling herstructureerde. Dit was 

een baan waarvoor ik ook vaak in Londen 

was. Na het Unilever-avontuur ging ik als 

Chief Financial Officer naar de European 

Fashion Group, vervolgens ging ik als 

CFO naar Otto Workforce. Hier kwam ik 

in contact met Harry van Zandwijk. Otto 

Workfore, Jobhousing en Jan Snel waren 

samen verantwoordelijk voor de bouw en 

exploitatie van Rieff. Sinds begin januari 

werk ik als CFO bij Jan Snel. 

Jan Snel is groei

Wat me aanspreekt aan Jan Snel, is 

dat het een bedrijf is met een enorme 

ambitie en dynamiek. De ontwikkelingen 

op het gebied van woningbouw en ook 

de verdere groei in het buitenland zijn 

buitengewoon interessant en veelbelo-

vend. Hier zie ik een omgeving waarin ik 

verder kan groeien en waar ik met mijn 

achtergrond en ervaring hopelijk ook een 

steentje kan bijdragen aan het verdere 

succes van Jan Snel. Mijn eerste maanden 

zijn me bijzonder goed bevallen. Leuke, 

professionele en gemotiveerde mensen die 

elke dag weer het beste voor Jan Snel en 

hun klanten willen bereiken. Daar krijg ik 

enorm veel energie van. 

Sport

Hoe ik de balans bewaar tussen werk en 

privé? Ik heb het geluk dat ik het werk 

goed van me af kan zetten, thuis is dus 

ook echt thuis. Daarnaast ben ik er zoveel 

mogelijk voor de kinderen: ze zijn 18, 

16 en 14. De jongste twee sporten op 

redelijk hoog niveau, het is leuk om langs 

de lijn te staan. Verder haal ik energie uit 

vakanties met het gezin en natuurlijk het 

sporten. Want dat geeft me energie én is 

een belangrijke uitlaatklep.”

Dit is Richard 
een sportieve snelle jongen

“ Het is een 
bedrijf met een 
enorme ambitie 
en dynamiek.”

“ Mijn eerste 
maanden zijn 
me bijzonder 
goed bevallen.”
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Flexibles
Bij Jan Snel houden we van 
flexibiliteit in alle soorten en 
maten. Zo zijn er talloze innovatieve 
producten, die minstens zo flexibel 
zijn als onze oplossingen. Hier stellen 
we enkele door ons gespotte flexibele 
gadgets aan u voor.

IXXI 

Met afstand onze favoriete muurdecoratie. 

Wat wil je ook: IXXI is modulair én flexibel. 

De vierkante kaarten en koppelkruisjes 

bevestig je zelf aan elkaar en zo ontstaat 

een persoonlijk kunststukje voor aan 

de wand. Je hebt de keuze uit diverse 

collecties, van Disney tot het Van Gogh 

Museum, maar je kunt ook je eigen foto’s 

uploaden. Dit is echt iets dat we bij Jan 

Snel hadden willen bedenken…Fl
ex

ib
le

s
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Elastic ball HAY 

Elastiekjes zijn zelf natuurlijk al het 

toonbeeld van flexibiliteit. Het probleem 

is alleen: hoe bewaar je elastiekjes op 

een beetje georganiseerde manier? Het 

Deense designmerk HAY heeft er iets op 

bedacht: de Elastic Ball. Het idee is zo 

simpel dat het wel geniaal moet zijn. De 

bal houdt alle elastiekjes keurig op hun 

plek en de zwart-witte wirwar ziet er ook 

nog eens vrolijkmakend leuk uit.  

Telefoonhouder 

Telefoonhouders zijn er in alle soorten 

en maten, alleen zijn ze niet allemaal 

even handig en krijg je ze soms net 

niet in de juiste hoek gedraaid. Deze 

telefoonhouder lijkt ons een tamelijk 

flexibel gadget. De zuignappen zitten aan 

beide oppervlakken, dus je bent volledig 

vrij in de bevestiging. Plaats de houder en 

de telefoon zoals jij dat prettig vindt en je 

bent altijd veilig onderweg. Fl
ex

ib
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s

Fl
ex

ib
le

s

12 13magazine magazine

Snelle flexiblesSnelle flexibles



Snel TransportSnel Transport

“Je ziet dat de particuliere sector voorop-

loopt als het gaat om digitalisering. Neem 

een webshop. Na aankoop word je volledig 

digitaal op de hoogte gehouden van het 

verloop van je order. Als je betaalt, als je 

order op de post gaat en als je order is 

afgeleverd, krijg je automatisch bericht. Na 

aflevering krijg je binnen een paar dagen 

de vraag of je tevreden bent. Dat willen 

wij ook. Een dergelijk proces is binnen 

bijvoorbeeld de bouwlogistiek al normaal, 

maar binnen het transport van ferro- en 

non-ferro materialen nog niet.”

 
Hogere efficiency,  

kleinere foutkans

Het werk van een planner is hectisch. 

Simeon: “Hij moet heel veel routinematige 

handelingen verrichten op een dag. Iedere 

handeling is op zich misschien een paar 

minuten werk, met een planning van 60-80 

ladingen, waaronder zeecontainers, tikt 

dat aardig aan. Dat proces kan efficiënter 

door te digitaliseren. Hiermee verkleinen we 

tegelijkertijd de foutkans. Een planner is ook 

een mens, een foutje kan gemaakt worden 

maar heeft soms verstrekkende gevolgen. 

Daarom werken we hard om nog dit jaar de 

planning te koppelen aan de systemen van 

de terminals.”

 

Menselijk contact

“Mensen zeggen vaak dat door digitalise-

ring het menselijk contact verloren gaat. 

Daar ben ik het niet mee eens. Het contact 

verandert. Als je het primaire proces rondom  

de planning digitaliseert, komt er meer tijd 

voor waardevol klantcontact. Een gesprek  

over hoe we de klant beter kunnen be- 

dienen bijvoorbeeld. Daarmee verandert de 

functie van de planner inhoudelijk, maar  

zijn bijdrage en de manier waarop hij contact 

heeft met de klant, wordt waardevoller.” 

Uiteindelijk is de digitaliseringsslag inge-

geven door de behoefte van de klant. “We 

zien bij onze klanten de teams verjongen. 

De generatie die nu aan het werk gaat, 

is opgegroeid met technologie. Deze 

mensen zijn het gewend om via e-mail of 

sms contact te houden, hechten minder 

waarde aan persoonlijk contact voor de 

dagelijkse processen. We komen hiermee 

dus tegemoet aan de manier waarop onze 

klanten graag contact met ons hebben.”  

Transportvloot digitaal

Ook de transportvloot gaat digitaal. Een 

nieuw systeem onderhoudt zelf contact met 

de planning, verzorgt track & trace van de 

trucks, navigeert en voorziet files. Simeon: 

“We vergroten de efficiency en verbeteren 

de communicatie tussen de chauffeur, de 

planner en de klant. We komen minder 

voor verrassingen te staan en verbeteren 

onze prestaties bij klanten.” Daarnaast 

komen straks ook alle klantgegevens in 

één systeem. Simeon: “Straks hebben 

we een volledig KPI-dashboard waarmee 

we onze prestaties kunnen analyseren en 

verbeteren.”

Meedoen in de voorhoede

Simeon benadrukt: “Verandering is 

onvermijdelijk als we mee willen blijven 

doen in de voorhoede van onze branche. 

Dat neemt niet weg dat we niet over één 

nacht ijs gaan. We kiezen onze partners 

zorgvuldig en gaan voor een compatibel 

systeem dat gemakkelijk werkt met de 

systemen van onze klanten. We betrekken 

onze medewerkers erbij waar het kan, 

overleggen veel en er is veel aandacht 

voor veranderende functie-inhoud. Een 

goed systeem vermindert de werkdruk, 

daar is iedereen het over eens. Overigens 

blijven in onze branche planners altijd 

nodig, zij blijven een onmisbare schakel 

in het contact tussen opdrachtgever en 

klant.”

Blik op de  
digitale 
toekomst
De toekomst van het goede-
renvervoer is digitaal. Om als 
vervoerder relevant te blijven en 
het onderscheidend vermogen 
te vergroten, zijn verbeteringen 
nodig. De komende maanden 
zetten we daarom twee processen 
in werking. Simeon Roodenburg, 
directeur Jan Snel Transport, 
vertelt.  

“ Je ziet dat de 
particuliere 
sector 
vooroploopt 
als het gaat om 
digitalisering.”
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In de bouw- en transportsector is 
het tijd voor nieuw talent, omdat 
de komende jaren veel ervaren 
medewerkers uitstromen. Daarom 
is er behoefte aan jongeren die 
zin hebben in een loopbaan in 
de bouw- of transportsector, 
goed geschoold zijn en met een 
gevulde rugzak met theoretische 
en praktische kennis de arbeids-
markt betreden. Wij zijn ons  
bewust van onze rol in de 
opleiding van jong talent, daarom 
bieden we hen de kans om werk-
ervaring op te doen tijdens hun 
studie. Als erkend leerbedrijf zet-
ten we ons in voor de verkleining 
van de kloof tussen school en de 
arbeidsmarkt. Dat doen we naast 
de opleidingen ook door onze 
medewerking te verlenen aan 
filmpjes van de Samenwerkings-
organisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB). 

Als leerbedrijf leiden we jonge mensen op 

tot chauffeur of monteur. Ze combineren 

daarvoor vier dagen werken bij Jan Snel 

met gemiddeld één dag school per week. 

Het onderwijs is goed afgestemd op de 

praktijk. Bij gebleken geschiktheid volgt na 

afronding van de opleiding een dienstver-

band. Het mes snijdt voor ons aan twee 

kanten: we krijgen nieuw talent in huis en 

geven actief onze ervaring door. 

 
Jongeren bereiken

Om jongeren te bereiken, is een folder of 

website alleen niet genoeg. Dus maakt het 

SBB korte filmpjes waarin een leerling met 

zijn of haar praktijkbegeleider centraal 

staan. Jan Snel is te zien in twee verschil-

lende filmpjes: voor allround vakkracht 

onderhoud- en klussenbedrijf en monteur. 

Allround vakkracht onderhoud-  

en klussenbedrijf

Kevin Dijkshoorn is leerling allround 

vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf. 

Jappe Moons van Jan Snel is zijn praktijk-

begeleider. In zijn filmpje vertelt Kevin over 

zijn schoolvakken, de verschillen tussen 

theorie en praktijk en zijn ambities. Je ziet 

goed de informele werksfeer en de band 

tussen Kevin en Jappe. Het filmpje sluit 

af met weetjes over het werk en de skills 

(vereisten) die nodig zijn om een goede 

allround vakkracht te worden.  

 

Eerste bedrijfsautotechnicus

Niels Klomp volgt de opleiding tot eerste 

bedrijfsautotechnicus. Zijn begeleider is 

Marco Cornelisse van Jan Snel. In het  

filmpje zie je hoe Marco het werk uitlegt 

aan Niels. Marco: “We brengen de 

theorie in praktijk door Niels mee te laten 

sleutelen, dingen te laten vervangen en 

diagnoses te laten stellen.” Niels vertelt 

op zijn beurt: “In het begin is het even 

wennen, kijken hoe alles gaat. Maar 

je leert steeds meer en het gaat steeds 

makkelijker.” Niels wordt gezien als een 

volwaardige collega en net als in het 

vorige team is hier eveneens ruimte voor 

een grapje. Ook dit filmpje sluit af met 

weetjes en skills (vereisten). 

Belangrijke rol

Voor ons is het leuk om op deze manier 

het bedrijf onder de aandacht te brengen 

van jong talent. Op deze manier dragen 

we actief ons steentje bij aan de toekomst 

van de vakkrachten. Een rol om trots op 

te zijn! 

Op zoek naar jong talent

Jan Snel in  
de hoofdrol

“ Ze combineren 
daarvoor vier 
dagen werken 
bij Jan Snel met 
gemiddeld één 
dag school per 
week.”
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Wendbaarheid, meedenken, maatwerk 

binnen modulaire oplossingen. Flexibel 

bouwen is dé grote kracht van Jan 

Snel. Met ons nieuwe bouwconcept 

Relax.snelwoning.nl gaan we nu ook de 

woningmarkt flink opschudden. Alles wat 

onze flexibele huisvestingoplossingen zo 

succesvol maakt, hebben we toegespitst op 

woningbouw. De vraag is: hoe flexibel zijn 

traditionele bouwbedrijven wanneer ze zien 

waartoe wij vanaf nu in staat zijn…

flexi•bel
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Huis in de Wei (ENA), Scherpenzeel 

Het Huis in de Wei is de bijzondere naam 

van een woonzorgcentrum in Scher-

penzeel. Tijdens de grondige renovatie 

die ongeveer een jaar duurt, moeten 

de bewoners tijdelijk elders worden 

gehuisvest. Zorggroep ENA vroeg Jan Snel 

om een volwaardig woonzorgcomplex 

te realiseren, bestaande uit onder meer 

37 zorgkamers, 6 kantoorruimten, 2 

huiskamers en een grote recreatiezaal met 

professionele keuken. Het gebouw beslaat 

ruim 2.400 m2, wij leverden het binnen 

zes weken op. Eén zorg minder voor 

Zorggroep ENA.
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Brandweerkazerne Akzo Nobel, Delfzijl  

Wie bij flexibel bouwen nog steeds aan 

tijdelijke huisvesting denkt, moet eens een 

kijkje nemen op Chemiepark Delfzijl. De 

site heeft een eigen brandweerkazerne, 

gebouwd door Jan Snel met het doel 

minstens 15 jaar in gebruik te blijven. De 

kazerne geeft onderdak aan vier ploegen 

van vijf mensen, diverse voertuigen 

en ondersteunende diensten zoals de 

ademluchtwerkplaats. Door de gunstige 

ligging kreeg de kazerne ook de afdeling 

Security onder haar dak. Multifunctioneel 

pand, in no-time neergezet, klaar voor 

vele jaren intensief gebruik. 

“ Multifunctioneel pand, in 
no-time neergezet, klaar 
voor vele jaren intensief 
gebruik.”

20 magazine
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School, Asse (B)   

Een schoolvoorbeeld van onderwijshuis-

vesting 2.0. Het nieuwe schoolgebouw 

van de Gemeentelijke Basisschool Relegem 

(ten noordwesten van Brussel) is razendsnel 

gebouwd en nu perfect geschikt voor 

permanent gebruik. Het gebouw bestaat uit 

twee bouwlagen met in totaal zes lokalen 

en twee toiletruimtes. Na zorgvuldige 

voorbereiding in de werkplaats van Jan 

Snel bedroeg de bouwtijd op locatie slechts 

twee(!) weken. 
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CSA, Miele, Brisbane (AU)

Wat ooit begon met het bouwen van een 

proef-OK in onze fabriek in Montfoort, is in 

sneltreinvaart uitgegroeid tot een wereld-

wijd succes. De mobiele sterilisatie-unit, de 

zogenaamde CSA die we in opdracht van 

Miele Duitsland hebben gebouwd, is van 

grote waarde geweest in diverse landen. 

In opdracht van Miele Duitsland hebben 

we onlangs een modulaire CSA gebouwd 

die inmiddels ‘down under’ in Brisbane, 

Australië, is geleverd en gemonteerd. Dit 

is met afstand ons verst gelegen project 

ooit. Ondertussen komen er regelmatig 

aanvragen uit andere delen van de wereld 

binnen. 

“ Dit is met afstand 
ons verst gelegen 
project ooit.”

Snel in beeld

22 magazine



Covestro, Antwerpen (B) 

Het voormalige Bayer Antwerpen werd 

in 1961 opgericht als een van de eerste 

chemische bedrijven in de haven van 

Antwerpen. Vandaag maakt de Antwerpse 

site met 850 medewerkers deel uit van 

Covestro. Aan de ingang van het terrein 

wilde Covestro haar pand uitbreiden 

met kantoorruimten en een nieuwe 

portiersloge. Jan Snel realiseerde de bouw 

in zes weken, inclusief de aansluiting op 

het bestaande gebouw. Warmtepompen 

zorgen voor duurzame energievoorziening 

en maken het pand niet alleen geschikt 

voor permanent gebruik, maar ook 

volledig toekomstbestendig. 

Kloosterboer, Vlissingen  

Kloosterboer is een logistieke dienst-

verlener die zich heeft gespecialiseerd in 

geconditioneerde voedselproducten. Een 

prachtig familiebedrijf met wereldwijd ruim 

3.500.000 m2 aan koel- en vriescapaciteit. 

Bij Kloosterboer weten ze van aanpakken 

en dat is precies de reden waarom het 

zo goed klikt met Jan Snel. In Vlissingen 

bouwden we in twee weken tijd een 

nieuwe kantine en kleedruimten voor de 

havenmedewerkers van Kloosterboer. 

Handtekening onder de opdracht, bouwen, 

opleveren en klaar. Wij houden ervan! 
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“ Jan Snel 
realiseerde de bouw 
in zes weken.”

24
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Syntus, Montfoort, Mijdrecht,  
Bunnik en Amersfoort

Nog een voordeel van flexibel bouwen: 

we kunnen dezelfde oplossing eenvoudig 

op meerdere locaties realiseren. Voor de 

vervoersmaatschappij Syntus bouwden 

we op vier verschillende plaatsen een 

startlocatie en kantoorruimte voor 

buschauffeurs. In Montfoort, Mijdrecht, 

Bunnik en Amersfoort verliep de bouw 

snel en efficiënt. Dat was ook wel nodig, 

want een uitspraak van de rechter bleef zó 

lang uit, dat Syntus pas twee weken voor 

de officiële ingebruikname de opdracht 

kon verstrekken. Geen probleem voor Jan 

Snel, we houden wel van een uitdaging.  
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“ Voor Syntus bouwden we 
op vier verschillende  
plaatsen een startlocatie en 
kantoorruimte. ”

26 magazine

Snel in beeld



M
ee

r z
or

g 
vo

or
 M

ee
rs

ta
d

Gezondheidscentrum, Meerstad  

Aan de rand van Groningen vindt 

momenteel de ontwikkeling van ‘Meerstad’ 

plaats, een aantrekkelijke nieuwe wijk 

rond het Woldmeer. Bij zo’n nieuw 

woongebied horen nieuwe voorzieningen, 

zoals Gezondheidscentrum Meerstad: één 

centrale locatie voor huisartsen, apotheek, 

uitdeelpost, diverse fysiotherapeuten, 

logopedisten, verloskundigen en nog veel 

meer. Jan Snel tekende voor de bouw 

van het gezondheidscentrum en had 

daarvoor slechts één week bouwtijd nodig. 

De opdrachtgever heeft vervolgens zelf 

de houten gevelafwerking aangebracht, 

waarna het centrum klaar is voor gebruik.     

“ Eén centrale locatie voor 
huisartsen, apotheek, 
logopedisten, verloskundigen 
en nog veel meer.”

29magazine
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Haagse Hogeschool, Delft  

De Haagse Hogeschool is een grote  

onderwijsinstelling met bijna 26.000 

studenten, verdeeld over verschillende 

vestigingen. In 2009 opende De Haagse 

Hogeschool een vestiging voor hoger 

technisch onderwijs op de campus van de 

TU Delft. Omdat er tijdelijk behoefte is aan 

iets meer ruimte, werd contact gezocht 

met Jan Snel. We hebben zes lokalen 

en één technische ruimte gerealiseerd 

in vier weken tijd. Naar verwachting zal 

het gebouw in ieder geval voor vijf jaar 

gebruikt worden.  
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te “ Naar verwachting 
zal het gebouw 
vijf jaar gebruikt 
worden.”
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School NAM, Middelstum   

Middelstum werd jaren geleden getroffen 

door de op een na zwaarste aardbeving ooit 

in Nederland (3,5 op de schaal van Richter). 

Op dit moment worden de schoolgebouwen 

van de Groningse gemeente versterkt, 

zodat zij beter bestand zijn tegen eventuele 

toekomstige gevolgen van de gaswinning. 

In opdracht van de NAM realiseerde Jan 

Snel de tijdelijke huisvesting van basisschool 

GBS Klim-op in Middelstum. Dit tijdelijke 

gebouw is door ons aardbevingsbestendig 

uitgevoerd en compleet opgeleverd, inclusief 

toegangsweg, schoolplein en hekwerken. 

Ook het naastgelegen kerkterrein hebben we 

opnieuw ingericht met een Kiss & Ride-zone, 

nieuwe bestrating en een aantrekkelijke 

groenvoorziening.
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“Middelstum werd jaren 
geleden getroffen door de op 
een na zwaarste aardbeving 
ooit in Nederland.” 

33magazine
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“ Voor het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen 
bouwden we maar liefst 16  
preoperatieve consultatie-
ruimtes en één SAS.”
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UZA, Edegem (B)   

Voor het Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

bouwden we maar liefst 16 preoperatieve 

consultatieruimtes en één SAS. De bouw 

duurde ongeveer drie maanden en kende 

enkele specifieke uitdagingen, waaronder 

de aansluiting op het huidige gebouw. De 

bestaande ruimtes bleven operationeel 

tijdens de werkzaamheden, dus een 

goede afstemming met het ziekenhuis was 

cruciaal. Helemaal omdat de bouwplaats 

bij de ingang van de spoedeisende hulp 

ligt. Goede communicatie en timing waren 

daardoor letterlijk van levensbelang.

34 magazine
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Kantoor Golfclub, Cromvoirt  

In opdracht van de Golfclub Cromvoirt 

realiseerde Jan Snel in samenwerking 

met een architect een luxe afgewerkt 

kantoorgebouw. Het gebouw - met 

twee bouwlagen - is van alle gemakken 

voorzien en bestaat uit diverse ruimten, 

waaronder acht kantoren, een vergader-

ruimte en een sanitaire voorziening. Het 

288 m2 tellende kantoorgebouw is met 

recht een ‘hole-in-two’, want het is in 

twee weken tijd gerealiseerd en blijft 

vooralsnog twee jaar staan. Vanwege het 

hoge afwerkingsniveau hebben we de 

Style-unit gebruikt. 

“ In samenwerking met een 
architect realiseerde  
Jan Snel een luxe afgewerkt 
kantoorgebouw.”

37magazine
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“ In opdracht van 
Rijkswaterstaat realiseerde 
Jan Snel diverse tijdelijke 
huisvesting voor gebruikers 
van het sluizencomplex.”

Sluis, Terneuzen  

Het sluizencomplex bij Terneuzen is 

dé toegangspoort naar de havens van 

Terneuzen en Gent. Momenteel wordt 

er druk gewerkt aan de voorbereiding 

van een nieuwe sluis. In opdracht 

van Rijkswaterstaat realiseerde Jan 

Snel diverse tijdelijke huisvesting voor 

gebruikers van het sluizencomplex. Het 

betreft onder meer vier kleedruimtes, vier 

installatieruimtes, twee archiefruimtes, 

een opleidingsruimte, twee kantoorruim-

tes, drie bergingen en twee slaapkamers. 

We hebben extra aandacht besteed 

aan de strenge veiligheidseisen van 

Rijkswaterstaat en alles netjes binnen de 

geplande vier weken opgeleverd.
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Dameskleedkamer House of Sports    

Van atletenmanagement tot merkactivaties 

en events, House of Sports brengt op 

uiteenlopende wijze sporters, sportbonden 

en het bedrijfsleven bij elkaar. Jan Snel 

ontwikkelde een luxe dameskleedkamer 

die House of Sports flexibel kan inzetten bij 

diverse events: de Fresh Important Person-

dressingroom (FIP). De mobiele ruimte 

bestaat uit één kleedkamer met toilet en 

vier douches en is van binnen luxe uitge-

voerd met onder meer een Quooker, tv, 

wifi en comfortabele stoelen. De premium 

uitstraling aan de buitenkant maakt de unit 

helemaal af. De kleedkamer is eenvoudig te 

verplaatsen en geschikt om elk weekend op 

een ander event te worden geïnstalleerd. 

“ Een luxe dameskleedkamer 
die House of Sports flexibel 
kan inzetten bij diverse 
events.”

40 magazine
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Wasa Student Village, Amsterdam

Station Sloterdijk is nu vooral een 

hotel- en kantorenwijk. Daar komt 

verandering: Jan Snel bouwt hier de 

komende maanden Wasa Student Village. 

Het project bestaat uit 358 woningen, 

verdeeld over zeven blokken en vier 

bouwlagen. Samen vormen zij een klein 

studentendorp. Het gebouw heeft een 

horecaruimte, kantoor en wasserette.

Naar verwachting is het project gereed 

voor de start van het nieuwe studiejaar 

(september 2017). 

Rabobank, Heeg 

Voor de Rabobank plaatsen we veel 

geldkiosken. Dat doen we al heel wat 

jaren en daar zijn we trots op. Ook dit 

project mag best eens in het zonnetje 

gezet worden. Daarom deze geldkiosk  

in Heeg (Friesland) met een mooi gemet- 

selde gevel. De bouwtijd van een geldki-

osk was uitzonderlijk kort, uiteraard met 

inachtneming van alle veiligheidseisen.  
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“ We kiezen voor lokalen 
in twee kleuren: de grijze 
zijn tijdelijk, de rode 
blijven permanent staan.”

De bouw van (semi)permanente 
schoolgebouwen behoort inmid-
dels tot ons specialisme. Toch is 
ieder project anders. De uitdaging 
bij het Sophianum in Gulpen zat ‘m 
in het terrein en in de timing: we 
klaarden de klus ‘gewoon’ tijdens 
het schooljaar. Hans Hupperetz, 
directeur van het Sophianum, 
vertelt over zijn ervaringen. 

Het Sophianum is een scholengemeen-

schap met vmbo, mavo, havo, atheneum 

en gymnasium, gelegen in het prachtige 

Limburgse Heuvelland. Het is een school 

met een lange historie: in 1886 startte 

in Vaals in het Klooster Bloemendal een 

meisjesschool die later de naam Sophianum 

kreeg, als eerbetoon aan de grondlegster 

de heilige Sophia Barat. In 1968 werd het 

een gewone streekschool en door een 

reeks van fusies groeide het instituut uit 

tot een brede scholengemeenschap. De 

huidige locatie in Gulpen bestaat vanaf 

1980. 

 
Krimp en uitbreiding

De school telt op dit moment ca. 1550 

leerlingen, dit aantal daalt de komende 

jaren naar ca. 1250 leerlingen. “Dat is een 

gegeven”, vertelt Hans. “Zuid-Limburg is 

een krimpregio. Jonge mensen trekken weg 

en vestigen zich elders. Daarnaast is er door 

de vergrijzing minder bevolkingsaanwas. 

Het Sophianum had tot eind vorig jaar twee 

locaties: in Gulpen en in Nijswiller. Die laatste 

locatie sloot na bijna 50 jaar zijn deuren. 

Daarom was er op korte termijn behoefte 

aan uitbreiding van de school, maar wisten 

we tegelijkertijd dat een deel van de extra 

lokalen binnen afzienbare tijd ook weer 

overbodig wordt. De oplossing van Jan Snel 

voldoet aan al onze wensen. We vinden het 

prettig om onderwijs aan te bieden vanaf 

één centrale locatie. Dat is vooral praktisch 

voor onze docenten en ook voor leerlingen 

die met broertjes en zusjes op één school 

zitten. Daarnaast geeft het een gevoel van 

eenheid als je ook fysiek één school bent. 

Met de multifunctionele ruimte is ook een 

wens in vervulling gegaan, die gebruiken we 

voor onder andere het bewegingsonderwijs, 

maar kan ook dienst doen als zaal voor 

examens of een voorstelling. Bovendien zijn 

we ons als school bewust van onze plaats in 

de samenleving: daarom willen we de zaal 

op termijn en natuurlijk in overleg openstel-

len voor gebruik door verenigingen in het 

dorp.” 

Passen en meten

Na een voorselectie, geleid door de 

overkoepelende stichting LVO (Limburgs 

Voortgezet Onderwijs), ging Jan Snel aan 

de slag. Hans: “De bouw van de nieuwe 

multifunctionele ruimte en de extra lokalen 

vond plaats tijdens het schooljaar, bovendien 

was er in die tijd ook een verbouwing  

binnen de school gaande. Dat was soms 

passen en meten, maar door een goede 

planning, onderling overleg en rekening 

houden met elkaar ging alles goed.” Over 

passen en meten gesproken: het terrein is 

niet vlak, dus het was goed kijken waar de 

extra lokalen precies moesten komen. Een 

deel van het terrein moest worden vlakge-

maakt. Na het grondwerk volgde de bouw: 

in korte tijd kwamen er veertien leslokalen 

bij en de gewenste multifunctionele ruimte. 

Hans: “We hebben gekozen voor lokalen in 

twee kleuren: de grijze zijn tijdelijk, de rode 

blijven permanent staan.”  

Met vlag en wimpel

De samenwerking met Jan Snel stemt tot 

tevredenheid. Hans: “Natuurlijk ging er 

wel eens iets niet helemaal volgens plan. 

Zo was de temperatuur tijdens de aanleg 

van de afwatering onder het vriespunt, dat 

vertraagt. Gelukkig waren de mensen van 

Jan Snel coöperatief en gaven ze dingen 

aan waar we zelf niet aan hadden gedacht. 

Ik hoorde bijvoorbeeld: ‘als je extra 

stopcontacten wil, is het handig om die 

nu aan te leggen’. Dat maakte dat we zelf 

ook nog wat extra aanpassingen hebben 

gedaan die qua tijd niet begroot waren.” 

Nu alles klaar is, kijkt Hans terug op een 

goed verlopen project. En de reacties?  

Die zijn positief. “De lokalen zijn prettig 

qua akoestiek en klimaatbeheersing. 

Docenten geven aan dat het fijne ruimten 

zijn om les te geven. De leerlingen zijn blij 

dat ze bij vriendjes en vriendinnetjes op 

school zitten. Daarom is dit project in  

alle opzichten geslaagd.” 

Klasse(n)  
in het Limburgse Heuvelland  

“ Het terrein is 
niet vlak, dus 
het was goed  
kijken waar de 
extra lokalen 
precies moeten 
komen.”

Hans Hupperetz

45magazine
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We schreven al eerder over 
het Admiraal De Ruyter 
Ziekenhuis (ADRZ) in Goes. 
Eerder bouwden we voor hen 
het nieuwe centrum voor 
nucleaire geneeskunde. In 
dit artikel staat de bouw van 
zes operatiekamers in een 
volledig nieuwe vleugel van het 
ziekenhuis centraal. Aan het 
woord zijn Sjaak van der Pouw, 
directeur Enterprise Services 
& Business Innovation bij 
Siemens Healthineers en Arie 
van Vossen, facility manager 
van het ADRZ.  

Siemens Healthineers is de healthcaretak 

van het wereldwijde Siemensconcern. 

Het bedrijf is partner van het ADRZ 

en medeverantwoordelijk voor de 

metamorfose van het ziekenhuis. Sjaak: 

“Wij zorgen ervoor dat ziekenhuizen hun 

core business kunnen blijven uitvoeren: 

behandelen en zorg verlenen. Siemens 

Healthineers is verantwoordelijk voor alle 

processen eromheen.” Over het ADRZ 

vertelt Sjaak: “Het ziekenhuis heeft twee 

locaties in Vlissingen en Goes. Vlissingen 

wordt in de nieuwe opzet een locatie 

voor dagbehandeling, Goes wordt de 

hoofdlocatie, hier wordt het merendeel van 

de operaties uitgevoerd. Dit betekende een 

ingrijpende verbouwing van de bestaande 

operatiekamers en een uitbreiding in aantal. 

Het was een project met een behoorlijke 

tijdsdruk. Tussen de eerste handtekening 

en de uiteindelijke oplevering zit slechts 16 

maanden, een record voor Nederlandse 

begrippen.” Siemens zorgt de komende 

15 jaar voor het gebouw. “We regelen niet 

alleen de bouw en leveren de technologie, 

maar als partner zorgen we ook voor het 

onderhoud. Dat is deel van ons concept. Op 

deze manier maken we investeringen als 

deze voor ziekenhuizen mogelijk.”  

Flow

Het project werd uitgevoerd in een nauwe 

samenwerking tussen ADRZ, Siemens, Jan 

Snel en installatiebedrijf Engie. De bouw 

van de operatiekamers is een opdracht die 

Jan Snel nog niet eerder kreeg. Sjaak: “We 

hadden goede ervaringen met Jan Snel door 

de bouw van het centrum voor nucleaire 

geneeskunde. De bouw van de operatie-

kamers was een logisch vervolg. Wel is dit 

project een stuk complexer. Deze ruimtes zijn 

de aorta van het ziekenhuis. Er is enorm veel 

technologie, je hebt te maken met uiterst 

strenge eisen op het gebied van hygiëne 

en veiligheid. Jan Snel doet veel projecten 

in de gezondheidszorg, maar een project 

van deze complexiteit was voor hen ook 

de eerste keer. Maar ze hebben bewezen 

dat ze het aankunnen en hun commitment 

waargemaakt. Er was tijdens het hele proces 

sprake van een gemeenschappelijke focus, 

een gedeelde gedrevenheid. Die menta-

liteit zorgde ervoor dat alles goed ging. 

Bedrijfskundig manager Gaston Suy van 

het ADRZ verwoordt het treffend tijdens de 

openingsspeech: “Je komt met elkaar in een 

flow terecht, in een sfeer waarin je gefocust 

toewerkt naar dat ene doel.” Dat was hier 

zeker het geval.” Arie beaamt het verhaal 

van Sjaak. Hij voegt toe: “We werkten al 

eerder samen met Siemens en Jan Snel. 

Daardoor hebben we elkaar leren kennen en 

groeide het vertrouwen. In een traject als dit 

heb je eigenlijk geen leverancier-klantrelatie. 

Je bent gelijkwaardig, omdat iedereen zich 

inzet voor hetzelfde doel en je bent 100% 

eerlijk tegen elkaar.”  

Eén weekend

De overgang van het sluiten van de oude 

operatiekamers naar het openen van de 

nieuwe vleugel, verliep voorspoedig. Arie: 

“We hebben alles optimaal voorbereid, dus 

iedereen wist wat er ging gebeuren. We 

hebben één zogenaamde reductieweek 

gehad, waarin er geen geplande operaties 

waren, alleen spoedeisende gevallen. In die 

tijd konden we het medisch, technisch en 

ondersteunend personeel trainen in één 

van de nieuwe operatiekamers. In datzelfde 

weekend volgde de verhuizing van de oude 

naar de nieuwe vleugel. Militaire precisie, die 

mogelijk was door de goede voorbereiding 

en het onderling vertrouwen.”

Tevreden

Inmiddels is het gebouw een paar maanden 

in gebruik. Tot volle tevredenheid van 

iedereen. Arie: “De mensen die dagelijks ge-

bruikmaken van de nieuwe operatiekamers, 

zijn allemaal uiterst tevreden. Ze zijn er dan 

ook flink op vooruitgegaan. De tevredenheid 

heeft ook te maken met hun betrokkenheid 

tijdens het proces. We hebben diverse 

werkgroepen gehad waarin iedereen zijn 

steentje kon bijdragen en zijn mening 

mocht geven. Die uitgebreide voorbereiding 

kostte meer tijd, maar levert veel op in 

tevredenheid.” Sjaak: “De gebruikers ervaren 

dezelfde soort flow als wij tijdens de bouw, 

dat is bijzonder.”

“ Als partner  
zorgen we ook 
voor het  
onderhoud.”

‘Flow’ leidt in complex project tot  
prachtig  
eindresultaat 

46 47magazine magazine
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Woordenwisseling

Edwin van Duivendijk

“Jan Snel is bewust en actief bezig 

met het verbeteren van processen 

op allerlei gebieden. Het primaire 

doel hiervan is om onszelf te blijven 

verbeteren en uit te dagen. Ook 

moeten we voldoen aan de regels 

en wetgeving. We leggen van nature 

bij Jan Snel de lat bewust hoog, stilstand is achteruitgang in onze 

ogen. Door de audits en certificeringen actief in te zetten, creëer je 

een soort kringloop van verbetering. 

DNV verzorgt voor ons de certificeringen volgens ISO9001, 

ISO14001, ISO3834-3, EN-1090-1 en VCA. Dat zijn de 

certificeringen op het gebied van processen, milieu, veiligheid en 

CE. Het is een onafhankelijke partij, maar wel eentje waar we al 

langer mee samenwerken. Een auditrapport geeft afwijkingen 

en mogelijke verbeteringen aan, het zijn geen concrete adviezen. 

Wel denkt DNV actief met ons mee, ze kijken waar aankno-

pingspunten zijn. Het contact is prettig, ze kennen ons en weten 

dat we transparant de audits ingaan. We dragen actief uitda-

gende projecten aan, zoals de processen rondom het bouwen 

van de studentenhuisvestingsprojecten. Met de punten uit de 

audit konden we echt een slag maken als het gaat om veiligheid 

en efficiency van het productie- en uitvoeringsproces. Ook 

kiezen we jaarlijks een aandachtsgebied waar tijdens de audit 

extra aandacht aan wordt besteed. De laatste audit (oktober 

2016) was dat het milieu, omdat we ons gingen certificeren voor 

de ISO14001-norm en we momenteel actief zijn met duurzaam 

beleid en de invulling daarvan.”

Erik Boone

“Ik werk nu 6 jaar samen met 
Jan Snel. In die tijd zaten ze in 
Montfoort en Sas van Gent en was 
net het pand in Hulst gebouwd. In 
eerste instantie was ik er alleen voor 
de ISO9001- en VCA-certificering. 
Afgelopen jaar volgde ISO14001. 

Die laatste certificering geeft al aan dat ze graag een stapje 
extra zetten en kwaliteitsbeheersing - in dit geval op milieuge-
bied - serieus nemen. 

De certificeringen van de ISO3834-3 en de EN-1090-1 vallen 
buiten mijn scope, hiervoor is een andere auditor vanuit 
DNV-GL aangesteld. Voor mij is Jan Snel een voorbeeld van een 
organisatie die de certificeringen ziet als kans in plaats van een 
verplichting. Een voorbeeld hiervan is de huisvesting in Hulst. 
Hiervoor werden alle verbeteringen vanuit Montfoort vertaald 
naar het nieuw te bouwen pand in Hulst. Er werd veel moeite 
gestoken in een zo efficiënt en veilig mogelijk locatie. 

En hoewel we geen formeel advies mogen geven, doen we in 
onze rapportage wel aanbevelingen. Daar gaat Jan Snel altijd 
voortvarend mee aan de slag. Dat ze open en transparant zijn in 
hun processen, maakt mijn werk makkelijker en leuker. Ze willen 
graag laten zien wat ze doen en hoe ze het doen en geven het 
proces rondom certificeringen een meerwaarde. Een ambitieuze 
en leergierige opdrachtgever, dat is Jan Snel voor mij.”

Twee mensen, één thema. In deze rubriek laten twee mensen hun licht schijnen over één onderwerp. 
Dit keer spreken we met Edwin van Duivendijk, coördinator VGM, kwaliteit en FPC van Jan Snel en 

Erik Boone, lead assessor van certificeerder DNV-GL over verbeterprocessen en certificeringen. 

Certificeringen

Snel lijkt tegenwoordig in vrijwel elke 

branche het sleutelwoord voor succes. Dat 

geldt zeker op de woningmarkt. Wie niet 

snel reageert op de laatste ontwikkelin-

gen, blijft achter. Wij hebben SNEL vanaf 

de oprichting in onze naam en weten als 

geen ander hoe je snelheid combineert 

met kwaliteit. Dát is uiteindelijk waar het 

om draait. Op haastwerk zit niemand te 

wachten. Wie snel én goed werk levert, 

heeft goud in handen. 

snel
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De kringloop  
van  
verbetering
Of het gaat om onze producten, 
diensten of processen: we willen 
iedere dag verbeteren. Dat doen 
we door te luisteren naar onze 
medewerkers, opdrachtgevers, 
aandeelhouders, overheden, 
leveranciers en onderaannemers. 
Onze medewerkers stellen 
zichzelf iedere dag de vraag hoe 
zij hun werk nog beter kunnen 
doen. Om de kwaliteit, veiligheid 
en duurzaamheid van onze 
bedrijfsvoering te waarborgen 
zijn wij gecertificeerd conform 
ISO9001, ISO3834-3, EN-1090-1, 
ISO14001 en VCA. Hoe ziet zo’n 
verbetercyclus eruit? We laten het 
graag zien.

De CHECK-fase meet 

prestaties op alle niveaus 

om zo tactisch en 

strategisch te verbeteren.

Op tactisch niveau voeren 

we interne audits uit. 

Ook houden we in deze 

fase OOG-rondes, gericht 

op veiligheid en milieu. 

Hiermee leggen we de basis 

voor procesverbetering. 

In de DO-fase voeren we 

de verbetermaatregelen 

in en communiceren we 

deze. Waar nodig geven we 

praktijkinstructie. 
Tijdens de check op 

strategisch niveau 

analyseren we de 

kwaliteits-, veiligheids- en 

milieuregistraties en 

bepalen we de benodigde 

maatregelen. 

De PLAN-fase is de start van de 

verbetercyclus. Hierin stellen 

we de strategie vast en bepalen 

we de doelen en prestatie-

indicatoren. Input komt uit de 

managementreview. 

In de ACT-fase wordt 

de managementreview 

opgesteld. Maar dit betekent 

niet dat het proces is 

afgerond. Deze informatie 

is input voor een nieuwe 

verbetercyclus (volgens het 

PDCA-model). 
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Check op operationeel niveau: 

we meten de productkwaliteit, 

doen werkplekinspecties en 

maken verbetervoorstellen 

(door sessies en meldingen via 

ons KAM-systeem).
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Als er een motto is voor projecten, 
dan zou het voor dit project 
‘Samen Sterk’ zijn. We hebben het 
over de bouw van 70 logeerwonin-
gen voor de bewoners van huizen 
met schade door de aardbevingen 
in de provincie Groningen. Door 
een nauwe samenwerking, uiterst 
korte lijnen en een gezamenlijk 
commitment bouwen we in 
recordtijd op drie plaatsen com-
plete, compacte miniwoonwijken. 
Barry Dolk, projectmanager 
Jan Snel en Erik van den Broek, 
projectmanager Centrum Veilig 
Wonen (CVW), vertellen over het 
project en de samenwerking.  
 
Het gaat om de bouw van 30 woningen 

in Middelstum, 20 in Loppersum en 20 in 

Appingedam. De logeerwoningen komen 

aan de rand van de dorpen en zijn volledig 

ingericht en klaar voor gebruik. Ze zijn de 

komende vijf jaar in gebruik, de bewoners 

verblijven er gemiddeld 4 tot 8 weken. Ieder 

logeert in zijn of haar eigen dorp of stad. 

De woningen worden volledig ingepast in 

de infrastructuur: er komen (verbindings)

wegen, straten en trottoirs. Ook is er 

straatverlichting, groenvoorziening en zijn er 

speelgelegenheden. Een omvangrijk project 

met een grote rol voor Jan Snel. 

 
Maximale veiligheid, minimale 

overlast

Erik vertelt: “De grootschalige versterkings-

werkzaamheden zijn nodig omdat de huizen 

niet sterk genoeg zijn om de gevolgen van 

een aardbeving in dit gebied op te vangen. 

Tijdens de werkzaamheden heeft de veilig-

heid van de bewoners prioriteit, ook willen 

we graag dat de overlast voor de bewoners 

beperkt blijft. Daarom betrekken zij tijdens 

de werkzaamheden zolang een logeer-

woning. Het Centrum Veilig Wonen is de 

uitvoeringsorganisatie van deze omvangrijke 

procedure. Op dit moment zijn de eerste 

logeerwoningen klaar voor gebruik.”

Samen ontwikkelen

Barry: “Het voortraject was intensief en 

uniek. Jan Snel werkt onder de in 2015 

afgesloten raamovereenkomst met de 

NAM, zij zijn formeel onze opdrachtgever. 

Begin februari werden we betrokken bij 

het project. We gingen aan de slag in 

nauwe samenwerking met het CVW, de 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en 

andere betrokken partijen als gemeenten, 

nutsbedrijven en het waterschap. We heb-

ben als team op locatie in Appingedam het 

project binnen enkele dagen ontwikkeld. 

Dat is bijzonder aangezien de ontwerpfase 

soms al weken in beslag neemt.” 

Tijdelijk thuis

 

Verschillende belangen

Natuurlijk verloopt een project als dit niet 

altijd vlekkeloos. Er spelen vele belangen, 

de tijdsdruk is groot. Erik: “De bewoners 

zijn over het algemeen blij met de tijdelijke 

faciliteiten en de mogelijkheid om te 

logeren. De woningen zijn zo compleet dat 

ze eigenlijk alleen een koffer met kleding 

en persoonlijke bezittingen mee hoeven 

te nemen. Van meubels tot wasmachine 

en droger, van televisie tot een tuintje met 

tuinset…, alles staat voor ze klaar. Maar 

er zijn ook mensen die liever niet tijdelijk 

verhuizen en thuis willen blijven gedurende 

de verbouwing. Dat is begrijpelijk, maar 

niet wenselijk. Ook de omwonenden van 

de gebieden waar de tijdelijke woningen 

komen, zijn kritisch. Dat is ook begrijpelijk. 

We wegen alle belangen tegen elkaar af en 

bieden de inwoners een luisterend oor.”

Volledig ontzorgen van ontwerp 

tot onderhoud

Dit project staat, meer nog dan 

andere projecten, in het teken van volledig 

ontzorgen. Barry: “We zijn niet alleen 

verantwoordelijk voor de bouw van de 

woningen, maar ook doen we de aanleg 

van de tuinen, de infrastructuur rond de 

huizen, we regelen de complete inrichting 

en verzorgen werkende televisies en 

internetaansluitingen. Zo zijn de bewoners 

straks van alle gemakken voorzien. Ook 

verzorgen we beheer en onderhoud: we 

werken hiervoor samen met externe – vaak 

lokale – partijen, Jan Snel stuurt hen 

aan. Met behulp van een huismeester, 

glazenwasser, tuinman en een technische 

medewerker houden we de woningen in 

een perfecte conditie. 

Alles draait om samenwerking

Erik: “We houden bij de indeling van de 

logeerwoningen rekening met de leeftijd 

en gezinssamenstelling. Senioren wonen 

tijdelijk in een gelijkvloers appartement, 

gezinnen komen in een woning met 

drie slaapkamers.” In een project als dit, 

met een doorlooptijd van ca. 3 maanden 

van initiatief tot oplevering, draait alles 

om samenwerking. Erik: “Het is een 

snelkookpan, maar we doen het allemaal 

met een enorme inzet. Natuurlijk is er druk 

vanwege de planning, gelukkig staan alle 

neuzen dezelfde kant op. De samenwer-

king met Jan Snel gaat goed, ik ben samen 

met Barry het centrale aanspreekpunt.  

We stellen alles in het werk om de 

getroffen gezinnen een fijne logeerplek te 

geven tot ze weer terug kunnen naar hun 

eigen huis.” 

“ De logeer- 
woningen zijn  
volledig inge-
richt en klaar 
voor gebruik.”

“ Tijdens de 
werkzaamheden heeft 
de veiligheid van de 
bewoners prioriteit.”

Barry Dolk en Erik van den Broek
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Gespot! 
MAIN Energie richt zich volledig op de 

zakelijke markt en kiest juist daarvoor 

een uitgesproken persoonlijke aanpak. 

Zo heeft ze een eigen pop-up ener-

gieadvieskantoor waarmee ze door 

het hele land ondernemers ter plekke 

een gratis energiecheck aanbiedt. Zo’n 

pop-up module moet natuurlijk wel een beetje flexibel zijn in gebruik, daar hebben 

we bij Jan Snel met veel plezier onze energie in gestoken. 

Heeft u Jan Snel gespot op een bijzondere plek? Stuur uw foto naar 

h.luinge@jansnel.com, wie weet ziet u hem terug in een volgend nummer.

 

Snel ontdekken

De Provada is voor Jan Snel ieder jaar 

iets om naar uit te kijken. Het is de 

gelegenheid bij uitstek om nieuwe con-

cepten te introduceren en bij te praten 

met klanten en relaties. Dit jaar is het 

thema van de Provada ‘Connecting the 

future’. Een beter thema is nauwelijks 

denkbaar, omdat we tijdens deze beurs 

onze Relax.snelwoning.nl introduceren. 

Toekomst in huisvesting

De Relax.snelwoning.nl is het antwoord 

op de vraag hoe we de behoefte aan 

betaalbare eengezinswoningen de 

komende jaren kunnen vervullen. Met dit 

concept betreden we de woningmarkt en 

bouwen we actief aan de toekomst van 

wonend Nederland. Onze stand is een 

eyecatcher, waarin u op een relaxte manier 

kennis maakt met het concept.  

Verbinding met klanten en relaties

Naast de introductie van nieuwe concep-

ten is een beurs bij uitstek geschikt voor 

het leggen van contacten en het aanhalen 

van zakelijke banden. Ook daarom is een 

bezoek aan de Provada een must voor 

iedereen die actief is in het vastgoed.  

Zien we u daar? 

Beursagenda

Provada – RAI Amsterdam

30 en 31 mei en 1 juni   

Expo Real – Messe München

4 t/m 6 oktober   

Provada en Jan Snel
Connecting the future

Colofon
JNSNL is een uitgave van Jan Snel en 

verschijnt twee keer per jaar  

in een oplage van ca. 5.000 stuks.

Idee, vormgeving en realisatie

Trend reclame & advies Oud-Beijerland, 

i.s.m. Jan Snel.

Fotografie: Oscar van Beest,  

Cojan van Toor.

Niets uit deze uitgave mag worden 

overgenomen of vermenigvuldigd 

zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

uitgever en zonder bronvermelding. Aan 

dit magazine is de grootst mogelijke zorg 

besteed, de uitgever kan op geen enkele 

wijze instaan voor eventuele onvoorziene 

gevolgen, veroorzaakt door fouten in het 

magazine.

Samenwerking Ferm Werk

Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij Jan Snel volop 

kansen en mogelijkheden. We werken samen met diverse instanties die zich inzet-

ten voor mensen die onder de Participatiewet vallen. Zo zijn we bijzonder blij met 

onze samenwerking met Ferm Werk, een bemiddelingsbureau voor gemeenten 

en werkgevers in Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk. 

Samen brengen we mensen met een arbeidsbeperking en passend werk bij 

elkaar. Zo dragen we bij aan een sterke, regionale economie en zorgen we ervoor 

dat ook ook deze groep mensen kan meedoen. 

JNSNL  
DIGITAAL 
Het leest natuurlijk heerlijk, een écht 

tijdschrift. Maar we zijn intussen aardig 

gewend aan het swipen en lezen 

op iPad of laptop. Wilt u de JNSNL 

liever digitaal ontvangen? Geef uw 

e-mailadres door aan Hennie Luinge, 

h.luinge@jansnel.com, dan krijgt u ons 

magazine voortaan netjes in uw digitale 

brievenbus. 
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