Het meest flexibele magazine ooit!

‘Veeleisende
nieuwbouw’
Snel vertelt

Snelle
jongen
Maak kennis met Niels

kwa·li·teit
Je voelt het verschil

JNSNL - nummer 2

8 713818 000361 >

Snelle inhoud

“Wat, een column?
Alweer?!”

inhoud
te zien in dit nummer...

Snel in beeld

18
20
22
24
26
28
30
32
34
35

Ik kan nauwelijks geloven, dat het alweer een half jaar geleden is, dat ik mijn eerste

OBS De Kameleon, Rotterdam

column schreef voor het nulnummer van JNSNL. De tijd vliegt en ondertussen gaan de

Academisch Ziekenhuis, Utrecht

ontwikkelingen binnen ons bedrijf in een razend tempo verder. Voordat ik u daar iets

Royal Nedalco, Bergen op Zoom

meer over vertel, wil ik eerst nog zeggen dat we een heel veel positieve reacties hebben

Luxor Theater, Rotterdam

ontvangen op de eerste uitgave van dit magazine. Dat motiveert natuurlijk om ermee

Electrabel, Maasvlakte

door te gaan en dit keer een nóg betere JNSNL af te leveren. Aan u om te oordelen of

Muziekpaleis Vredenburg, Utrecht

dat is gelukt.

GT Energy Village Hotel, Eemshaven
Het gaat goed met Jan Snel. Steeds meer organisaties in steeds meer sectoren ontdekken

Stedin, Gouda

de voordelen van flexibel bouwen. Nu is het tijd om door te pakken. We gaan voor

AZ St.-Elizabeth, Herentals (B)

landelijke bekendheid; we willen dat iedereen bij ‘flexibel bouwen’ meteen denkt aan

Sint Vincentius Tehuis, Kalmthout (B)

Jan Snel. Daarom nemen we dit jaar deel aan maar liefst zeven beurzen, maar we doen
meer. In april hebben we een nieuwe huisstijl in gebruik genomen, die net wat meer
professionaliteit uitstraalt en in mei starten we een landelijke campagne in magazines,

Snel woordenboek

kwa·li·teit

i·ma·go
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vakbladen, radio én tv. Een grote stap voor ons, maar we voelen dat het moment er nu is

Kwaliteit

en willen die kans grijpen.

Imago
Naast flexibel bouwen staat ook onze transporttak goed op de rit. De nieuwe Jan
Snel Transport website is net online en geeft een goede weergave van ons huidige
dienstenpakket in logistiek en vervoer. En zo rijden we in een rechte lijn op de zomer af.
Dé periode om even afstand te nemen en de koers voor de rest van het jaar te bepalen.
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Ik wens u een heerlijke tijd, geniet ervan en probeer de nodige energie op te doen. Dat
ben ik in ieder geval zeker van plan!

Snel in cijfers
Veeleisende nieuwbouw Dow Chemical

Veel leesplezier en tot snel!
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Tijdelijke huisvesting Erasmus Campus
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Snel in cijfers

onze Vrachtwagens hebben dit jaar
al ruim 2,5 miljoen km aFgelegd

Tot nu toe hebben 118 potentiële klanten op
diverse beurzen onze beursstand bezocht
Dit jaar hebben we al ruim 100
projecten gerealiseerd

Er zijn 11.794 bezoekers via
op onze nieuwe site gekomen

kwa·li·teit
Je voelt het verschil
Aan kwaliteit zit geen handvat. Je kunt
het niet vastpakken of oppoetsen. Het is

Hotel At Work Maasvlakte is nu
al 454 dagen geopend
Tot nu toe zijn er 19.794 bezoekers op de nieuwe
website geweest. Deze bezoekers hebben met elkaar
102.884 pagina’s bekeken

In het Stedelijk Museum Amsterdam
gaat 2.700 m2 composiet
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een begrip. Een kwestie van gevoel en
mentaliteit. Een manier van werken waar
je hele organisatie van doordrongen moet
zijn. 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Daar
maken we bij Jan Snel werk van. Met plezier,
aandacht en oog voor detail.

Snel vertelt

Veeleisende nieuwbouw

De chemie tussen Jan Snel en dow chemical

Dow Chemical is een toonaangevend producent van kunststoffen
en chemicaliën. Met 26 fabrieken
en 84 gebouwen is de site van
Dow op Terneuzen zelfs de op
één na grootste productielocatie
van the Dow Chemical Company
wereldwijd. Jan Snel voorziet
Dow Terneuzen al vele jaren van
tijdelijke huisvestingsoplossingen, bijvoorbeeld bij fabrieksstops. Als Dow vorig jaar op zoek
gaat naar permanente huisvesting die aan een aantal strikte
voorwaarden moet voldoen,
blijkt Jan Snel ook daarvoor de
aangewezen partner.

Aangezien die kosten

gerealiseerd. Voor chemische bedrijven als

uitermate laag zijn, is

Dow is dat in het bijzonder van belang.

reguliere nieuwbouw

Ronald Lippens: “Op ons complex gelden

nauwelijks een

zeer strenge veiligheidsnormen, we

optie. Ronald Lippens:

hebben letterlijk een veiligheidsdoelstelling

“Naast een korte

van 0 ongevallen per jaar. Die kunnen we

bouwtijd en een zeer

alleen halen wanneer er zo min mogelijk

scherpe prijs waren

werkzaamheden op onze chemische site

we ook nog eens

plaatsvinden. We wilden de bouwtijd

op zoek naar een

daarom zo kort mogelijk houden. Het in
elkaar zetten van de flexibele bouwon-

oplossing die in de
tijd kan meegroeien met onze capaciteits-

Vlaanderen en wil in het administratief

derdelen is veel minder arbeidsintensief

behoeften. De verwachting is dat we in

centrum ook mensen met een beperking in

dan reguliere bouw met beton storten,

de toekomst meer ruimte nodig zullen

dienst nemen. In het te realiseren gebouw

metselen etc.”

hebben, dus een modulaire opzet was

moeten dus voorzieningen komen voor

vereist. Al deze aspecten zijn vertaald naar

medewerkers met een rolstoel of met een

uitbreiding? het werk kan gewoon

functionele specificaties om vervolgens op

visuele of auditieve beperking. Ronald

doorgaan

zoek te gaan naar partijen in de markt, die

Lippens: “Hierbij was de ervaring van Jan

Inmiddels werken in het nieuwe admi-

reguliere bouw geen optie

daaraan konden voldoen. Met Jan Snel

Snel echt van grote meerwaarde. Bepaalde

nistratief centrum 130 mensen, verspreid

Ronald Lippens is Facility Manager bij

hadden we al jarenlang een partnership,

bouwtechnische zaken en toepassingen

over twee kantoortuinen. Bij het ontwerp

Dow Benelux. Bij hem komt in september

dus ook daar is ons verzoek neergelegd.

zijn echt heel slim opgelost. De nieuw-

van het gebouw is rekening gehouden

2009 de aanvraag binnen om huisvesting

Binnen enkele weken ontvingen we een

bouw staat naast een bestaand pand; via

met mogelijke uitbreiding in de toekomst.

te creëren voor een nieuw administratief

compleet voorstel, inclusief de vorm en

een sluis kunnen medewerkers van het ene

Sterker nog, die kan plaatsvinden zonder

centrum in Terneuzen. Dataverwerking

indeling én een reële inschatting van de

naar het andere gebouw lopen. In deze

het werk stil te leggen. Het kantoor blijft

en telefonische opvolging die op dat

fabricage- en bouwtijd. Toen waren wij er

sluis heeft Jan Snel de rolstoelvriendelijke

gewoon in gebruik wanneer er aanvul-

moment onder meer in India plaatsvinden,

ook snel uit.”

ingang met tourniquet én een lift gere-

lende ruimte bij wordt geplaatst. Ronald

aliseerd. Een lift maken in een bestaand

Lippens: “Toen we aan dit project begon-

worden voor Europa gecentraliseerd op
het chemisch fabriekscomplex van Dow

toegankelijk voor mensen met

gebouw is ontzettend duur, deze oplossing

nen hadden we onvoldoende zicht op de

Terneuzen. De uitdaging: de huisvesting

beperking

is precies wat we nodig hebben.”

mogelijkheden van flexibel bouwen in de

moet er snel komen en de kosten per

Tot zover lijkt de uitdaging voor Jan Snel

werkplek mogen niet hoger zijn dan de

al groot genoeg, maar er is meer. Dow

strenge veiligheidsnormen

leerproces geweest. Dat is het voordeel

gemiddelde huisvestingskosten van de

Benelux neemt haar verantwoordelijkheid

Bijkomend voordeel van flexibel bouwen is

van samenwerken met vaste partners: we

bestaande gebouwen op het complex.

als grootste werkgever van Zeeuws

de snelheid waarmee een gebouw wordt

delen kennis en leren veel van elkaar.”
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praktijk. Voor ons is het een belangrijk

“We wilden de bouwtijd
kost wat kost zo kort
mogelijk houden”

Snelle flexibles

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
van onze favoriete flexibele gadgets
aan u voor.
U krijgt uw favoriete Flexible cadeau!
De gadgets uit het vorige nummer zijn nog steeds
beschikbaar. Bij een getekende opdrachtbevestiging krijgt u uw favoriete flexible cadeau. U heeft
de keuze uit de Le Sack vaas, een USB-lamp en
een oprolbare rekenmachine.

Flexibles
lego
We kunnen het niet laten om hier
een kleine ode te brengen aan ons
lievelingsspeelgoed. Wie is er niet met
Lego opgegroeid? Het eindeloze bouwen,
afbreken en opnieuw opstapelen... het
is flexibel bouwen ten voeten uit! Bij Jan
Snel stapelen we voor u het ene goede
idee op het andere.

magazine
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Snelle flexibles

Flexibles

Snelle flexibles

Flexibles
iPad cover
Denk je aan hout, dan denk je niet meteen

grill spies

aan ‘flexibel’. Toch is deze iPad cover van

Zo eenvoudig en zo slim... waarom

Miniot niet alleen adembenemend mooi,

hebben we er zelf niet eerder aan

maar ook op allerlei manieren te buigen.

gedacht? Een spies uit flexibele RVS-draad

Hierdoor kunt u uw iPad precies in de

is ideaal. Makkelijk tijdens het marineren,

stand zetten, die u het prettigst vindt. Zo

altijd passend op het grillrooster.

ziet u maar: natuurlijk materiaal is nooit

Dé bbq-gadget voor deze zomer.

uit de mode.
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Snelle jongen

Dit is niels
Voor Niels kan bouwen niet snel genoeg gaan
bouwachtergrond

tijden moeten we continu alert blijven op

Bouwen en ondernemen is mij met de

de kwaliteit. Zeker omdat de aanvragen

paplepel ingegoten. Mijn vader had een

steeds complexer worden. Opdrachtgevers

eigen aannemersbedrijf, dus ik ben er

leggen steeds meer bij ons neer: vaak

echt mee opgegroeid. Ik kom zelf uit de

verzorgen we niet alleen het gebouw,

traditionele bouwwereld, de overstap naar

maar ook het vergunningentraject, het

Jan Snel is voor mij dan ook een leuke

heiwerk, grondwerk, de bestrating, noem

nieuwe uitdaging. Mijn werk bij Jan Snel

maar op. Hierbij komt mijn bouwtechni-

heeft veel raakvlakken met alles wat ik

sche achtergrond natuurlijk ook van pas.

hiervoor heb gedaan. Daardoor denk ik

Tijdelijk, semipermanent of permanent, de

van toegevoegde waarde te kunnen zijn

afwisseling maakt deze baan zo leuk en

voor Jan Snel. Als Hoofd Projectvoorberei-

interessant. De ene dag ben ik bezig met

ding ben ik verantwoordelijk voor het hele

een school van van 500 m2, de volgende

commerciële voortraject, vanaf het eerste

dag een kantoor van 2.000 m2 en daarna

Lang niet iedereen weet wat Jan Snel al-

contact met de opdrachtgever tot en met

met een vakantiehuisje van 70 m2.

lemaal kan. Veelzeggend is de reactie van
een van mijn vrienden toen ik vertelde dat

de overdracht naar de uitvoering. Ik stuur
de afdeling commercie binnendienst,
commercie buitendienst, calculatie en de
tekenkamer aan en zorg dat ze optimaal
met elkaar samenwerken. Daar is goede
communicatie, afstemming en teamwork
Niels Vergeer

Snelle jongen
In ieder magazine een
Snelle jongen aan het woord

voor nodig.

“De afwisseling maakt
deze baan
geweldig”

ik hier aan de slag ging: “Hè? Ga je werken bij die ketenbouwer?”. Mensen zijn
echt verbaasd als ik vertel wat we allemaal
doen. Vanuit mijn functie wil ik echt graag
meewerken aan meer bekendheid voor
Jan Snel en ik ben dan ook enthousiast
over de landelijke reclamecampagne die
we gaan voeren. We zijn natuurlijk al door

Leeftijd 38 jaar

alert op kwaliteit

Burgerlijke staat Getrouwd, twee kinderen

Het grootste verschil met de traditionele

het hele land actief en ook daarbuiten,

Functie Hoofd Projectvoorbereiding

bouwwereld is de snelheid waarmee

maar meer bekendheid kan ervoor zorgen

In dienst sinds Maart 2011

Jan Snel werkt. Niet alleen de snelheid

het belang van bekendheid

dat we op nog veel meer plaatsen onze

Opleiding MTS Bouwkunde,

van het bouwen zelf, maar ook van de

Ik zie een mooie toekomst voor flexibel/

flexibele oplossingen kunnen bouwen.

Vakbekwaamheid Burgerlijke en

voorbereiding. Een opdrachtgever die

modulair bouwen in het algemeen en Jan

Genoeg werk te verzetten dus. Hoe ik de

Utiliteitsbouw (aannemersopleiding),

binnen enkele weken huisvesting nodig

Snel in het bijzonder. Waar de traditionele

balans tussen werk en privé gezond houd?

Managementopleiding

heeft, wil zijn offerte het liefst gisteren

bouwwereld vrij behoudend is, zindert

Als je je werk als hobby beschouwt, komt

Hobby’s Werk, voetbal en wintersport

ontvangen. Bij dergelijke korte doorloop-

het hier van de innovatie en vernieuwing.

die balans nooit in het gedrang!

magazine
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Snel vertelt

Snel vertelt
Prachtig resultaat

systeem doen wat we willen. Overigens is

De tijdelijke huisvesting op de Erasmus

de tijdelijke huisvesting oorspronkelijk voor

Universiteit valt uiteen in twee delen:

vijf jaar en gedeeltelijk slechts voor één

een gedeelte voor de collegezalen

jaar gebouwd. Inmiddels gaan er gezien

en een gedeelte voor winkels als een

het resultaat stemmen op om het langer te

reproshop, boekenwinkel, kapper en de

laten staan! De toekomstige huisvestings-

eigen Erasmus Shop. Er zijn twee stroken

behoefte zal beslissend zijn.”

gebouwd van elk bijna 100 meter lang

Winkels en collegezalen Erasmus campus
Tijdelijke huisvesting van duurzame kwaliteit

met daaroverheen een passage met een

greening the campus

speciaal dak. Door de glazen omhulling

Onder het motto ‘Greening the campus’

ontstaat een natuurlijke binnenstraat waar

heeft de Erasmus Universiteit de doelstel-

het prettig vertoeven is. Gerard Frishert:

ling om elk jaar de totale energieprestatie

“De basisoplossing van Jan Snel was prima

met 2% te verbeteren. Ondanks het

inpasbaar in ons ontwerp. Daarna hebben

tijdelijke karakter is ook in de nieuwe

zij zelf mogelijkheden aangedragen om

collegezalen optimaal gebruikgemaakt van

het geheel nóg efficiënter aan te pakken.

bouwelementen om klimaat- en energie-

In de uitvoering is Jan Snel leidend

technisch tot een zo duurzaam mogelijk

geweest, wij hebben steeds kleine stootjes

oplossing te komen. Gerard Frishert: "Er is

uitgedeeld om het eindresultaat zo geraf-

zelfs warmteterugwinning toegepast in de

fineerd mogelijk te maken. Daarin zijn

collegezalen. Dat geeft aan dat dit gebouw

we geslaagd, en dan doel ik niet alleen

in alle opzichten de kwaliteit heeft van

op de uitstraling, maar zeker ook op de

permanente, nieuwe huisvesting. Ik ben

installaties. In een collegezaal waar zoveel

tevreden met wat er staat. We hebben er

mensen geruime tijd zo dicht op elkaar

echt het maximale uitgehaald. Wie weet

verblijven, moet de klimaatbeheersing echt

hoe én waar het gebouw in de toekomst

goed zijn, anders slaapt iedereen binnen

op het campusterrein nog wordt ingezet.”

tien minuten door een te hoog CO2-niveau
in de lucht. Ook aan de geluidsisolatie van
collegezalen worden de allerhoogste eisen
gesteld.”
kopen of huren?
Het bouwsysteem van Jan Snel is niet al-

De Erasmus Universiteit is
gevestigd op een uitgestrekt
campusterrein aan de
Burgemeester Oudlaan in
Rotterdam. Momenteel vinden
hier ingrijpende renovatie- en
bouwwerkzaamheden plaats.
Jan Snel verzorgt de tijdelijke
huisvesting van 7 collegezalen,
diverse winkels en algemene
voorzieningen in het zogenaamde Gebouw V.
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moest tijdelijk zijn en mocht niet meer

leen snel te realiseren, maar ook verplaats-

collegeruimte voor 2.200

op zoek naar tijdelijke huisvesting, waar

dan normatief kosten, maar moest er wel

baar. Dat is voor de Erasmus Universiteit

studenten

ruim 2.200 studenten college konden

goed uitzien én voldoen aan dezelfde

eveneens een belangrijke reden om voor

De campus van de Erasmus Universiteit

volgen. Frishert: “Aanvankelijk hebben we

hoge kwaliteitseisen, die gelden voor de

Jan Snel te kiezen. Met alle toekomstige

Rotterdam (EUR) is een levendig terrein.

nog gekeken naar de mogelijkheden om

overige campusgebouwen. We hebben een

bouwactiviteiten op het campusterrein is

Naast de gebruikelijke drukte van studen-

in de buurt een theater of iets dergelijks

ontwerp en een prestatiebestek gemaakt

het heel goed mogelijk, dat de huisvesting

ten en docenten komen daar de komende

te huren. De voorkeur ging sterk uit naar

en de opdracht aanbesteed. Jan Snel kon

na verloop van tijd ook nog elders zal

jaren omvangrijke bouwactiviteiten bij.

huisvesting op het campusterrein. Slechts

voldoen aan alle eisen ten aanzien van

worden ingezet. Gerard Frishert: “Dat

Gerard Frishert is als architect betrokken bij

een deel van de colleges kan voor een jaar

termijn, budget en kwaliteit, maar het

is meteen de reden waarom de EUR de

de restauratie van het historisch universi-

in andere gebouwen op de campus worden

projectteam was vooral erg onder de indruk

totale oplossing heeft gekocht. Met het

Gerard Frishert, architect/stedebouw-

teitscomplex. Vanwege de renovatiewerk-

ingeroosterd, voor de rest is aanvullende

van het MOVIX-systeem. Dit bouwsysteem

oog op zaken als restwaarde en mogelijk

kundige BNA/BNSP is directeur van

zaamheden aan het Collegezalengebouw

huisvesting nodig. De opdracht van de

van Jan Snel heeft op zichzelf al voortref-

hergebruik bleek kopen veel interes-

CEAC Design Consortium BV te Rotterdam

C was de opdrachtgevende stuurgroep

universiteit was complex: de huisvesting

felijke bouwtechnische basiskwaliteiten.”

santer dan huren. Nu kunnen we met het

www.ceac.nl

magazine
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Snelle ontwikkelingen

de laatste

ontwikkelingen
Duurzaam in gebruik

J.W. van de Meeneschool
Onderhoud
• Composietgevel is weersbestendig,
onderhoudsvrij en heeft een
anti-graffiti coating
• Toepassing onderhoudsarme materialen,
zoals marmoleum vloerafwerking

i·ma·go

Duurzaamheid is een van de pijlers van
Naamsbekendheid kun je kopen,
een goed imago moet je verdienen.

flexibel bouwen. Een flexibel gebouw
is immers makkelijk aan te passen aan
veranderende wensen van de gebruikers

Leefklimaat

en aanzienlijk eenvoudiger te verplaatsen

• Goede daglichttoetreding

Jan Snel maakt een periode van sterke groei

of zelfs te verwijderen dan een regulier

dankzij tot diep in het gebouw

door. Komende maanden gaan we zelfs een

gebouw. Maar hoe duurzaam is een

te openen ramen

landelijke campagne inzetten op tv, radio en

flexibel gebouw in het dagelijks gebruik?
Met andere woorden: doet een flexibel
gebouw in de exploitatie niet onder voor
een traditioneel gebouw? Het was een

• Goede ventilatie door CO2-gestuurd

print. We willen dat heel Nederland Jan Snel

systeem

straks kent. Naamsbekendheid is één ding,

• Sfeervolle binnenwanden met een

een goed imago is iets heel anders. Dat moet

fraaie textuur

je verdienen. Klanttevredenheid staat bij ons

van de belangrijkste vragen van de J.W.

dan ook voorop en dat zal altijd zo blijven.

van de Meeneschool in Utrecht. Ons stellig

Daarom hebben we in mei en juni nog een

antwoord: ja, een flexibel gebouw kan

klantonderzoek gehouden. We willen precies

zó worden gerealiseerd dat zaken als het

weten hoe ú over ons denkt en hoe we onze
dienstverlening verder kunnen verbeteren.

onderhoud, energiegebruik en leefklimaat
buitengewoon duurzaam zijn.

Energiegebruik
• Hoge isolatiewaarden door een

Hier lichten we drie duurzame aspecten
uit het ontwerp, dat we samen met
JHK Architecten voor de J.W. van de
Meeneschool in Utrecht hebben

• Koude/warmteopslag en
laagtemperatuurverwarming
• Deels grasdak en deels energydak
met warmteopwekking

gerealiseerd.
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Kleurrijke
kameleon

Snel in beeld

OBS De Kameleon
Wat doe je als basisschool wanneer je
net even wat lesruimte tekort komt? Niet
verhuizen en ook niet verbouwen. Je
vraagt Jan Snel om binnen 3,5 week een
tijdelijke huisvesting te plaatsen. We hebben gezorgd voor een opvallend kleurrijke
oplossing, met Trespa in schuine strepen
over elkaar heen geschroefd. Het resultaat
zijn twee kleuterlokalen met een sanitaire
ruimte waar iedereen blij van wordt.

magazine
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Spoedeisende
huisvesting

Snel in beeld

UMC
Het Academisch Ziekenhuis van Utrecht
heeft een kantoor nodig voor haar
facilitair bedrijf. Met spoed wordt
een huisvesting gerealiseerd van
2.100 m2. De voorbereidingstijd is kort,
de bouwplaats moeilijk bereikbaar
(ingeklemd tussen ambulancebaan,
busbaan en brandweerweg). Ondanks
deze uitdagingen bedraagt de bouwtijd
slechts 10 weken. Spoedeisende hulp bij
huisvestingsproblemen, door Jan Snel.

20
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Natuurlijke
uitbreiding

Snel in beeld

Royal Nedalco
Nedalco is een internationaal toonaangevend producent van natuurlijk
ethanol. Bij de huidige vestiging in Bergen
op Zoom is behoefte aan een fermentatielaboratorium. We realiseren een gebouw
met een permanente uitstraling, dat via
een sluis in verbinding staat met het
bestaande pand. De bouwtijd inclusief
installaties bedraagt 5 weken.

magazine
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Artistiek
hoogstandje

Snel in beeld

Luxor Theater Rotterdam
Het Luxor is een prachtig theater in
Rotterdam. Logisch dus, dat ook aan
tijdelijk kantoorruimte strikte esthetische
eisen worden gesteld. Op het dak van
het oude Luxor Theater plaatsen we
units op een staalconstructie. Vervolgens
brengen we Trespa-platen aan in de Luxorkleuren, zodat een mooie eenheid met
het bestaande gebouw ontstaat. Na een
bouwtijd van slechts 2,5 week beschikt
het Luxor Theater over 111 m2 extra
kantoorruimte.
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800 units op
de Maasvlakte

Snel in beeld

Electrabel
Electrabel bouwt momenteel een nieuwe
energiecentrale op de Maasvlakte. Een
enorme opgave, dat blijkt alleen al uit onze
bijdrage: het plaatsen van maar liefst 800
units! Deels lockers, sanitair en kantineruimtes, maar vooral kantoorruimte. Alles
wordt gefaseerd opgebouwd, op basis van
de capaciteitsbehoefte van Electrabel op
de site. Eerlijk is eerlijk: bij de opbouw van
dit project hebben we vertraging opgelopen. Boven windkracht 5 mogen we niet
meer plaatsen en op de Maasvlakte waait
het altijd. Op minder winderige locaties
mag u er zeker van zijn, dat we zelfs de
meest strikte deadlines halen.

magazine

27

Showcase
voor innovatie

Snel in beeld

Muziekpaleis Vredenburg
Het nieuwe Muziekpaleis Vredenburg is een
adembenemend ontwerp van Architectenbureau H. Hertzberger Amsterdam. Ons
zusterbedrijf Holland Composites verzorgt
de productie van immense composiet
gevelelementen. De elementen van 3.6 x
14.4 meter worden in de fabriek in Lelystad
volledig afgewerkt, door Jan Snel Transport
over de weg vervoerd en in één handeling
vanaf de vrachtwagen op hun plaats
gehesen. Vredenburg wordt echt een
showcase voor Holland Composites, want
aan de binnenzijde van de Kamermuziekzaal wordt ook nog eens het Raficlad®
gevelbekledingsmateriaal aangebracht.
Wij kijken uit naar de opening in 2012!
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Tijdelijk hotel
voor 1.600 gasten

Snel in beeld

GT Energy Village Hotel
De Eemshaven wordt in snel tempo
getransformeerd tot een van de belangrijkste energiecentra van West-Europa.
GT Energy Village Hotel is een tijdelijk
hotelcomplex, dat speciaal is ontwikkeld
om al het personeel van hoofdaannemers,
onderaannemers en andere (sub)contractors te huisvesten. In het hotel is plaats
voor maar liefst 1.600 gasten! Naast ruime
kamers voor twee of drie personen zijn
er ook hoofdgebouwen aanwezig, waar
zich de bar, TV-kamer, receptie, keuken en
restaurant bevinden. Per locatie zijn er ook
nog eens mogelijkheden voor sportactiviteiten op het buitenterrein.

magazine

31

Gauw geklaard
in Gouda

Snel in beeld

Stedin
Stedin is het netwerkbedrijf van Eneco.
In Gouda is behoefte aan huisvesting
voor een bedrijfsvoeringsruimte (BVC) en
bijbehorende kantoren. Het verzoek: geen
tijdelijke oplossing, maar wél een snelle en
slimme oplossing. We voeren het permanente kantoorpand uit met een halfsteens
metselwerk buitengevel. Hoe snel is de
800 m2 kantoorpand in twee bouwlagen
gerealiseerd? Van heiwerk tot oplevering:
precies 12 weken!
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Snel in beeld

Ziekenhuis slaat
haar vleugels uit

De patiënten
het dak op

Snel in beeld

AZ St.-Elisabeth
Sint Vincentius Tehuis
Behoefte aan meer ruimte, maar geen
plaats in de directe omgeving van het

Het Sint Vincentius Tehuis in het Belgische

huidige ziekenhuis... AZ St.-Elisabeth in

Kalmthout heeft behoefte aan extra

Herentals vraagt Jan Snel om raad. Het

kamers. Veel extra kamers. Wij bouwen

antwoord: twee extra verdiepingen op het

in minder dan drie maanden een

dak. Zo ontstaat in no-time 500 m2 extra

compleet nieuwe vleugel met 32 kamers.

vloeroppervlakte. Het toegepaste Koma

Aanvullend zal ook nog een bijkomende

Unitbouwsysteem is maximaal flexibel,

rusthuisvleugel worden gerealiseerd

herbruikbaar en verplaatsbaar. De units

met een oppervlakte van 1.260 m². De

worden volledig naar de wensen van het

supersnelle bouw is mogelijk dankzij de

ziekenhuis ingericht en voldoen aan de

unieke MOVIX bouwstijl, die we bij dit

strenge RF- en EPB-voorwaarden.

project hebben toegepast.
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De samenleving
verandert sneller
en sneller

eisen

Door verandering
stellen we
andere eisen
aan bouwen

de oplossing
Oplossing
is flexibiliteit

10wereld
jaar

Hoe de
er over 10 jaar uitziet
weet niemand
Een gebouw dat kan groeien als het te klein is. Krimpen als het te groot is.
En verplaatst kan worden als het niet meer gebruikt wordt.
Dat is flexibel bouwen volgens Jan Snel.

Snel Transport

Samen groot geworden
Europe Metals en Jan Snel Transport
De samenwerking tussen Europe
Metals en Jan Snel Transport
stamt uit de tijd, dat beide
bedrijven nog in de kinderschoenen stonden. Inmiddels
verscheept Europe Metals meer
dan 6.000 containers per jaar
naar het verre oosten en is het
onderdeel van het beursgenoteerde ‘ALBA Group’, de Europese nummer 1 in de verwerking
en verkoop van non-ferro
metalen. Het partnership met
Jan Snel is hechter dan ooit.

Aanvankelijk bevonden de klanten zich

we in staat om wél het maximale laadge-

vooral in de Engelssprekende kustregio

wicht te realiseren. Je kunt je voorstellen

van China, maar sinds de opening van een

hoeveel kostenbesparing dat oplevert.

verkoopkantoor in Hong Kong is sinds

Met het idee voor verticaal laden ben ik

2005 een aanzienlijke groei landinwaarts

destijds naar Harry van Zandwijk gegaan,

gerealiseerd. Een andere ontwikkeling

samen hebben we een constructeur

die het succes van Europe Metals verder

benaderd die zijn sporen al had verdiend

heeft versneld, is het verticaal laden van

in 20 ft containersystemen. Hij heeft de

40 ft zeecontainers. Dit is een wereldwijd

innovatie verder doorontwikkeld. Samen

gepatenteerde, technische innovatie, die

met Jan Snel Transport zijn vervolgens

samen met Jan Snel is ontwikkeld.

ook de vrachtwagentrailers geheel nieuw
ontwikkeld en speciaal hierop toegerust.
Het is echt een gezamenlijke ontwikkeling,
die aangeeft hoe nauw de samenwerking
met Jan Snel is. Dat zij al onze 40 ft

Oprichter en directeur van Europe

containers vervoeren, is voor mij gewoon

Metals, Rob Nansink, is heel duidelijk

een gegeven. Tekenend voor de manier

over de samenwerking tussen zijn bedrijf

waarop wij samenwerken is overigens, dat

en Jan Snel Transport: “Europe Metals

we wij in al die jaren niet één afspraak op

verscheept jaarlijks 200.000 ton non-ferro

papier hebben vastgelegd. Tot de dag van

metalen naar China. 100% daarvan wordt

vandaag zijn we alles mondeling overeen-

verscheept door Jan Snel Transport. We

gekomen. Een kwestie van vertrouwen,

werken al ruim 17 jaar samen en dat

weten wat je aan elkaar hebt.”

loopt vanaf het begin uitstekend. Het

Verticaal
laden

(overzeese) vervoer van ferro en non-ferro

blijven ontwikkelen

metalen is hét specialisme van Jan Snel

Sinds 2007 is Europe Metals onderdeel

Transport, dus hier vinden onze bedrijven

van de Alba Group, een internationale

elkaar. Stapje voor stapje zijn we meer

onderneming met meer dan 140 vestigin-

samen gaan doen, dus je mag gerust stel-

Verticale zeecontainers

gen. Rob Nansink is inmiddels directeur

len dat we samen groot zijn geworden.”

Rob Nansink: “Bij het containertransport

Non Ferro van de Alba Group. Wat dat

van non-ferro metalen is het belangrijk het

betekent voor zijn relatie met Jan Snel

groeimarkt china

volume zo veel mogelijk te reduceren om

Transport? Nansink: “Klaar ben ik nog

De core business van Europe Metals is het

een maximaal laadgewicht te bereiken.

zeker niet! Natuurlijk neem ik Jan Snel

opkopen, verwerken en transporteren

Een 40 ft. zeecontainer mag 26.5 ton aan

Transport in mijn kielzog mee! Zij doen nu

van non-ferro metalen. De afnemers

lading bevatten, maar zonder het mate-

al heel wat zeetransport voor de groep.

zijn grote metaalverwerkende bedrijven

riaal te comprimeren krijg je er niet veel

We blijven elkaar verder stimuleren en

in China, die het metaal omsmelten en

meer dan 10 ton in. Door de combinatie

ontwikkelen, dat is de echte meerwaarde

verkopen aan de automotive industrie.

van persen, knippen én verticaal laden zijn

van partnership.”
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Snel ontdekken

Snelle vernieuwing

5x

Projectinrichting
en meubelverhuur

beter werken

‘Flexibel van binnen en van buiten’
Een van de grote voordelen van
flexibel bouwen is de snelheid,
waarmee tijdelijke huisvesting
kan worden gerealiseerd.
Om opdrachtgevers totaal te
ontzorgen verzorgt Jan Snel
ook vaak de projectinrichting.
Een tijdelijk gebouw wordt dan
compleet ingericht opgeleverd,
klaar voor gebruik. We spreken
Tim van Beest, directeur van de
vestigingen van Jan Snel in Hulst
en Bornem (B) over deze aanvullende service van Jan Snel.

Snel in Montfoort. We kijken steeds

Bij Jan Snel werken we sinds enige
tijd volgens de 5S methode. Dit is
een manier om de werkplek effectief
en efficiënt te organiseren. De naam
verwijst naar vijf Japanse woorden,
die met een S beginnen. Elke stap
omvat acties die op de werkplek
worden uitgevoerd:

en Bornem) zijn actief in de bouw en

leveren voor een bouwtraject van een jaar

industrie. In deze sectoren is regelmatig

of langer. Bij de bouw van een fabriek

behoefte aan tijdelijke huisvesting, bij de

kan het zo maar zijn, dat we meubels

bij welke vestiging en/of wie het snelste

onderhoudsstop van een fabriek bijvoor-

2,5 jaar hebben uitstaan. Veel korter

kan leveren. Het kan efficiënter zijn om

seiri: scheiden

beeld. We leveren dan kleedlokalen,

komt ook voor, hoor. Onlangs was er een

alles vooraf in te richten en leveren vanuit

Het verwijderen van onnodige voorwerpen.

ingericht met banken en kasten, maar ook

onderhoudsstop bij DOW in Terneuzen.

Hulst, maar soms brengen we ook de

volledig ingerichte kantines en kantoren.

Toen hebben we voor een periode van

Een aantal klanten in de fruitteelt voorzien

slechts 10 weken maar liefst 120 units

we elk seizoen van huisvestingsoplos-

en 80 containers geleverd, compleet

singen, compleet met kleedkastjes en

ingericht. Dat is relatief veel werk voor

stapelbedden.

zo'n korte periode.

opnieuw welke aanvraag het beste past

meubels naar Montfort om de units daar
in te ruimen.

seiton: schikken
Vaste plaats en hoeveelheid bepalen van noodzakelijke voorwerpen en markeringen aanbrengen

Verkopen jullie ook
meubels?
Zeker, we krijgen vaak vragen over de

seisou: schoonmaken
Werkplek schoonmaken en inspecteren.

jullie verzorgen de totale

richten jullie de units op locatie in?

verkoop van meubilair. Er is natuurlijk een

inrichting, hoever gaat dat?

In Hulst beschikken we over een grote

omslagpunt waarbij kopen voordeliger

seiketsu: standaardiseren

We hangen geen schilderijen op, als je

werkplaats; hier slaan we de meubels op,

wordt dan huren, dat ligt op 2,5 tot 3 jaar.

Beste werkmethoden bepalen, als standaard

is projectinrichting een nieuwe

dat bedoelt (lacht). In principe leveren

voeren we reparaties uit en maken we

Maar goed, een onderneming moet dan

vastleggen en visualiseren.

service van jan snel?

we alles wat de klant vraagt. Naast het

alles schoon voor de volgende levering.

ook over de liquide middelen beschikken

Nee hoor. Misschien weten

gangbare meubilair zijn dat bijvoorbeeld

Zodra er een opdracht binnenkomt,

en de wens hebben om meubels aan te

shitsuke: systematiseren

niet al onze klanten ervan,

vaak prullenbakken en brandblussers,

voorzien we de units in onze werkplaats al

schaffen. Het grote voordeel van werken

In stand houden van de gewenste situatie.

maar we leveren onze units

maar ook magnetrons, koelkasten en

van meubilair. Daarna worden ze op een

met Jan Snel is, dat we de klant totaal

al jaren gemeubileerd.

koffiezetapparaten.

vrachtwagen gehesen en naar de klant

kunnen ontzorgen. Ik merk dat daar

Binnen lean denken past een cultuur, waarbij

vervoerd. Ter plekke koppelt de chauffeur

steeds meer behoefte aan is. We leveren

de creativiteit en ideeën van de medewerkers

of monteur de units aan elkaar, hij zet

alles gebruiksklaar af en halen aan het

optimaal worden benut. 5S bevordert onder

is er veel vraag

Verhuren jullie meubilair

naar gemeubileerde

meestal voor een

alles netjes recht en de huisvesting is klaar

einde van de huurperiode alles weer op.

meer veiligheid, overzicht, een betere manier van

huisvesting?

korte periode?

voor gebruik.

Voor een aantal opdrachtgevers regelen

werken en verhoging van de productkwaliteit.

Jazeker, van de 50 tot 60
units die hier wekelijks

we gedurende de huurperiode zelfs de

Bij Jan Snel zijn we hier zeer enthousiast over.

leveren jullie alleen meubilair

schoonmaak van de units. In zo'n geval

5S is voor ons uitgegroeid tot veel meer dan een

voor klanten van de vestigingen in

heeft de klant totaal geen omkijken naar

werkwijze. Het is een manier van denken en doen

Dat varieert sterk. Vroeger
waren de verhuurpe-

de deur uitgaan, is ruim

riodes gemiddeld vrij

80% gemeubileerd. De

kort, tegenwoordig

hulst en bornem?

zijn tijdelijke huisvesting. Wat de wensen

die u terugziet in de aanpak, kwaliteit en snelheid

meeste opdrachtgevers

komt het steeds vaker

Nee, sinds december 2010 leveren we ook

ook zijn, wij stellen ons maximaal flexibel

waarmee we bouwen! Samengevat in een zesde

van Jan Snel Zuid (Hulst

voor dat we meubilair

meubilair voor de hoofdvestiging van Jan

op. Dat is typisch Jan Snel.

S: het werkt Super!
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Levendige kennismaking
met de ‘dode hoek’
Verkeersveiligheid is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle
verkeersdeelnemers. Bij Jan Snel Transport
zijn we ons daarvan terdege bewust.
Daarom werken we alleen met goed
opgeleide en ervaren chauffeurs. En we
doen graag iets extra’s. Bijvoorbeeld voor

bnagebouw
van het
jaar 2011
Hogeschool Windesheim in Zwolle is
ontworpen door architectenbureau
Broekbakema. Trebbe Bouw was
aannemer van het door studenten
liefkozend tot suikerklontje omgedoopte gebouw. Zusteronderneming
Holland Composites is verantwoordelijk voor de opvallende gevel. De gevel
bestaat uit een kunststof skelet van
driehoeken, waarin 3.300 driehoekige
ramen zijn geplaatst.
De jury van de Bond van Nederlandse
architecten roemde het feit, dat de
school op verschillende manieren
op de toekomst is voorbereid. De
indeling is eenvoudig te veranderen,
waarbij leslokalen kunnen worden
bijgebouwd of zelfs veranderd
kunnen worden in kantoren.
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de kinderen van de bovenbouw van Kbs De
Heeswijk in Montfoort. Zij kregen onlangs
uitgebreid les over de ‘dode hoek’. Dat
is belangrijk, want er zijn regelmatig kinderen betrokken bij een verkeersongeluk, omdat
zij zich onvoldoende bewust zijn van de ‘dode hoek’. Als onderdeel van de verkeersles
mochten de kinderen in een echte vrachtwagen van Jan Snel Transport plaatsnemen om
zelf te ervaren wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet ziet. Spannend, leuk en een
echte eye-opener voor de kinderen.

Ervaar flexibel bouwen

Beursagenda

Beursdeelname is voor Jan Snel een uitgelezen kans om onze oplossingen in de praktijk
te laten zien. Dit jaar nemen we deel aan maar liefst zeven beurzen in Nederland en
België. Speciaal voor dit beursseizoen hebben we een compleet nieuwe beursstand
laten ontwikkelen, die precies verbeeldt waar Jan Snel voor staat: flexibiliteit, innovatie,
snelheid en duurzaamheid. Het standconcept is zelf uiteraard ook flexibel; dankzij de
modulaire opzet kan de stand diverse afmetingen aannemen (van 6 m2 tot ruim 50 m2).
Provada (RAI Amsterdam)

7 t/m 9 juni 2011

EXPO60+ (Nekkerhal Mechelen (B))

5 t/m 7 oktober 2011

Edubuild (Flanders Expo Gent (B))

20 en 21 oktober 2011

Colofon

Niets uit deze uitgave mag worden

JNSNL is een uitgave van Jan Snel en

overgenomen of vermenigvuldigd zonder

verschijnt twee keer per jaar in een oplage

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

van ca. 5.000 stuks.

en zonder bronvermelding. Aan dit magazine
is de grootst mogelijke zorg besteed, de

Contacta (Zeelandhallen Goes)

1 t/m 3 november 2011

Dit overzicht kan nog wijzigen, hou onze website in de gaten voor actuele informatie.

Foto: Hoofdkantoor Jan Snel in Montfoort

idee, vormgeving en realisatie

uitgever kan op geen enkele wijze instaan

Trend Reclamemakers Oud-Beijerland,

voor eventuele onvoorziene gevolgen,

in samenwerking met Jan Snel.

veroorzaakt door fouten in het magazine.
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