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Jan Snel volop de aandacht...
wij blijven onze aandacht richten op u

Terwijl flexibel bouwen door steeds meer bedrijven en organisaties wordt omarmd, 

bouwen we bij Jan Snel aan onze eigen marktpositie. Waar we voorheen vooral bezig 

waren om de voordelen van flexibel bouwen in het algemeen over te brengen, ontstaat 

er nu ruimte om te laten zien waartoe wij als bedrijf in staat zijn.

Zoals u van ons mag verwachten, pakken we het meteen goed aan. Geen half werk. 

Dus hebben we in juni en september landelijk campagne gevoerd op tv, radio en in 

magazines. Daar ben ik best trots op natuurlijk en het resultaat van de campagne 

is goed. We hebben veel telefoontjes gehad van mensen die ons hebben gezien of 

gehoord, er zijn concrete opdrachten uitgekomen en we hebben Jan Snel echt als 

A-merk neergezet.

Naamsbekendheid onder nieuwe doelgroepen is mooi, de waardering van onze 

bestaande klanten is nog veel belangrijker. In een recent klanttevredenheidsonderzoek 

halen we hele mooie scores, voor mij het bewijs dat onze groei niet ten koste gaat van 

de aandacht voor lopende projecten. We gaan dus op dezelfde voet verder en kijken 

waar mogelijk hoe het beter kan.

Beter betekent ook duurzamer, daar zijn altijd stappen in te zetten. Zo heeft Jan Snel 

Transport nieuwe vrachtwagens aangeschaft volgens de laatste duurzaamheidseisen. 

Daardoor zijn we dus weer een stuk groener op weg. En tot slot wil ik u wijzen op het 

artikel van pagina 16. Dochteronderneming Holland Composites is momenteel bezig 

met een van de mooiste projecten in de historie van het bedrijf. De nieuwe gevel van 

het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt een bezienswaardigheid van internationaal 

topniveau, een mooier visitekaartje voor onze groep bedrijven is nauwelijks denkbaar.

We hebben er alles aan gedaan om deze JNSNL vóór Kerst uit te brengen, zodat u er 

op een rustig moment doorheen kunt bladeren. Het leek ons een beetje dubbel om ook 

nog een kerstkaart te sturen, dus bij deze wens ik u meteen hele fijne feestdagen en een 

fantastisch 2012! 

Veel leesplezier en tot de volgende keer!

Harry van Zandwijk

Algemeen directeur Jan Snel
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          Totaal 80 heipalen in 
de grond geslagen

Het flexibele gebouw biedt ruimte 
aan meer dan 400 leerlingen

17 lokalen, 2 dames- en 2 heren-toiletruimtes 
          met elk 5 toiletten

Kalsbeek College te Woerden:  
een Snel project

Behoefte aan 1.464 m2 extra ruimte

voor een gebruiksperiode van 11 (!) jaar

Realisatie in slechts 2,5 maand,
   inclusief sloop oude huisvesting

Flexibel bouwen is het middel,

klanttevredenheid het doel

We kunnen onszelf alleen verbeteren als we 

weten hoe ú over ons denkt. Uit een recent 

klanttevredenheidsonderzoek scoren we sterk op 

proces, personeel, serviceprocedure en overall 

op klanttevredenheid. De woorden die u te 

binnen schieten bij Jan Snel zijn ‘snel’, ‘kwaliteit’, 

‘flexibel’, ‘klantgericht’ en ‘betrouwbaar’. 

Betekent dit dat wij nu tevreden zijn? Geenszins! 

Zo blijkt dat er ten aanzien van flexibel bouwen 

steeds meer wordt georiënteerd via internet. 

Momenteel zijn we druk bezig met het uitbouwen 

van onze aanwezigheid online en in social media. 

te·vre·den

fotografie: Jos Drop
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Jan Snel heeft een partnership 

gesloten met HMM bv, ontwik-

kelaar van lichtgewicht offshore 

units. Een belangrijke stap 

voor Jan Snel, die past binnen 

de strategie en ambities van 

het bedrijf. Geen sprong in het 

diepe dus, maar een zelfverze-

kerde duik in een veelbelovende 

nieuwe markt. Harry van Zand-

wijk, algemeen directeur Jan 

Snel en Leo Oostendorp, één van 

de investeerders in HMM, staan 

samen stil bij deze nieuwe stap.

hoe is deze samenwerking tot 

stand gekomen?

Leo: “In de offshore industrie draait 

alles om gewicht. De huidige offshore 

platforms zijn toe aan een upgrade. Maar 

in de tussentijd is de manier van olie- en 

gaswinning veranderd. Door andere 

boortechnieken is het mogelijk meer olie 

en gas te winnen dan voorheen. Nadeel is 

wel dat het materieel dat hierbij gebruikt 

wordt, zwaarder is. Daarnaast worden de 

veiligheidseisen in verband met corrosie 

steeds strenger. Oliemaatschappijen zoeken 

dus naar mogelijkheden om het gewicht 

van de platforms en schepen te verlagen. 

Dat kan door het gewicht van de accom-

modaties te verminderen. Tot op heden 

was dat niet mogelijk door de strenge 

brandveiligheids- en isolatie-eisen. Samen 

met Theo Wanders, de andere investeerder, 

heeft HMM een aluminium unit ontwikkeld 

die de helft van het gewicht heeft, maar 

wel voldoet aan alle strenge eisen die 

verzekeraar Lloyds stelt aan brandveiligheid 

en isolatie.” Harry vult aan: “We speelden 

al langer met het idee om units te ontwik-

kelen voor de offshore industrie. Op een 

bepaald moment kwamen we in contact 

met HMM. Al snel hebben we besloten de 

handen ineen te slaan.”

Waarom zet Jan Snel de stap naar 

offshore?

Harry: “We leveren al langer units aan 

offshore bedrijven, maar dat ging tot op 

heden alleen om onshore units. Dit zijn 

flexibele accommodaties voor gebruik aan 

wal. Met de ontwikkeling en productie 

van deze nieuwe lichtgewicht units 

kunnen we ons ook op de offshore markt 

begeven. Voor ons is het een belangrijke 

nieuwe stap, omdat we hiermee onze 

innovatiekracht laten zien, onze expertise 

uitbreiden en klanten beter en vollediger 

kunnen bedienen. Daarnaast maakt het 

ons productieapparaat stabieler: bij de 

reguliere units hebben we altijd te maken 

met zeer korte doorlooptijden en pieken 

in de productie. De productietijd van deze 

nieuwe units is langer en laat zich ook 

beter voorzien. Het mes snijdt voor ons 

dus aan twee kanten.”

Wat is de kracht van deze 

samenwerking?

Harry: “We profiteren optimaal van elkaars 

sterkte punten. De 

innovatie is ontwikkeld 

door HMM. De engi-

neering vindt plaats 

hier in Montfoort. Zelf 

doen we de marketing 

en sales. Door onze 

vele contacten met 

offshore bedrijven 

weten we dat er een 

grote behoefte is. En 

door op deze manier samen te werken, 

kunnen we de markt optimaal bedienen.”

hoe zijn de reacties uit de markt?

Leo: “Die zijn veelbelovend. We hebben 

een uniek product, dat door geen enkele 

andere producent geleverd kan worden. 

Tijdens de O.T.C. beurs in Houston kregen 

we al veel positieve respons. De module 

die we nu gaan produceren is nog wat 

verder geoptimaliseerd ten opzichte 

van het prototype. Samen met Lloyds 

A60-certificering kunnen we niet anders 

zeggen, dan dat de verwachtingen echt 

hooggespannen zijn.” Harry vult aan: “De 

eerste units zijn inmiddels verkocht. Onze 

klanten zien als geen ander dat dit type ac-

commodatie echt een doorbraak betekent 

voor de offshore industrie. We kunnen met 

een gerust hart zeggen, dat we hiermee 

samen een successtuk in handen hebben.”

“ We hebben 
hiermee een 
successtuk in 
handen!”
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Flexibles
Wijnrek

Dilemma: een wijnrek ziet er het beste 

uit als hij helemaal gevuld is, maar wijn is 

gemaakt om van te genieten. Oplossing: 

het flexibele wijnrek ‘VacuVin’. Eenvoudig 

op te bouwen uit fraaie stalen ringen 

die dankzij een flexibele verbinding tot 

verschillende vormen kunnen worden 

samengesteld. Na de feestdagen gewoon 

een paar ringen verwijderen en de 

VacuVin ziet er weer keurig afgevuld uit.

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 door ons gespotte 

flexibele gadgets aan u voor.
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Flexibles
Zitten op rolletjes?

Inklapstoeltjes zijn handig, maar meestal 

ook foeilelijk. Dat heeft designer Uros 

Vitas op het idee gebracht van zijn 

Miesrolo Chair. Een prachtige, oprolbare 

stoel van de natuurlijke materialen hout en 

vilt. Of het lekker zit, vinden we niet eens 

zo belangrijk. Wat een bijzonder ontwerp!

Flexibles
Flexibiliteit in essentie

Met alle hebbedingen die we in deze 

rubriek aan u voorstellen, dreigt het 

gevaar dat u ons als puur materialistisch 

gaat beschouwen. Als tegenwicht vragen 

we uw aandacht voor het meest flexibele 

ter wereld: een baby. Als een kindje net 

geboren is, wordt er overigens ook heel 

wat flexibiliteit van de ouders verwacht...
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Willy Piedfort is directeur van het 

verzorgingshuis. Hij vertelt: “Jan Snel heeft 

binnen drie maanden de tijdelijke behui-

zing voor een deel van onze bewoners 

gebouwd. Deze bestaat uit kamers voor 

32 bewoners, een verpleegpost, een 

ontmoetingsruimte, twee badkamers, 

technische ruimte en een berging. Het 

contact verliep prettig en professioneel.  

De werkwijze was snel en efficiënt.”

Slaap

De ervaringen van de bewoners zijn 

positief. Willy: “Voorafgaand aan de 

verhuizing was er scepsis bij de bewoners 

over het wooncomfort van de tijdelijke 

huisvesting. Maar in de praktijk pakte het 

onverwacht goed uit. We merkten al snel 

dat de mensen die in de tijdelijke ruimtes 

wonen, beter sliepen. We denken dat 

dit komt door de prettige, open sfeer die 

daar heerst. De stap naar de leefruimte 

is in de nieuwe opzet kleiner, waardoor 

bewoners elkaar meer opzoeken, 

actiever zijn. Ze nemen meer en vaker 

deel aan gezamenlijke activiteiten, blijven 

minder op hun kamer. Ook bezoekers 

gaan vaker met de bewoners naar de 

gemeenschappelijke ruimtes. Dit is 

allemaal spontaan ontstaan, alleen door 

de verandering in huisvesting. Voor ons is 

het een zeer positief neveneffect van de 

tijdelijke huisvesting: het vergroten van 

het onderlinge contact en het activeren 

van bewoners is een beleidsdoelstelling, 

die nu op een spontane manier meetbaar 

resultaat geeft.”

helling

Is er alleen maar lof of zijn er ook verbeter-

punten? Willy besluit: “De enige kritische 

kanttekening die ik zelf kan plaatsen, is 

Goed verzorgd 
met Jan Snel

dat de tijdelijke accommodaties allemaal 

iets hoger boven de grond gebouwd zijn. 

Voor onze oudere, soms gehandicapte 

bewoners is het lastig om die hoogte te 

overbruggen. Soms heb je te maken met 

een behoorlijke hellingsgraad. Het zou voor 

ons een uitkomst zijn, als deze stap letterlijk 

kleiner zou zijn. Maar verder ben ik ronduit 

positief. Er gaan zelfs al stemmen op om 

deze accommodaties langer dan vier jaar te 

laten staan vanwege de goede resultaten 

en het enthousiasme van de bewoners. 

Hoe tijdelijk deze tijdelijke huisvesting 

uiteindelijk zal zijn, valt dus nog te bezien!”

Het Sint Vincentius verzor-

gingshuis in Kalmthout (B) 

is ambitieus. Het bestaande 

verzorgingshuis wordt volledig 

opnieuw gebouwd en uitgebreid 

met een zorgboulevard met 

ondersteunende diensten. In de 

tussentijd zijn er de flexibele 

accommodaties van Jan Snel. 

Maar hoe tijdelijk is tijdelijk?
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Patrick Waumans

Leeftijd 46 jaar

Burgerlijke staat Samenwonend, één zoon

Functie Gedelegeerd bestuurder Jan Snel 

Belgium nv

In dienst sinds 1996

Opleiding HBO elektromechanica 

(bachelor) 

Hobby’s Fietsen, avondje sauna, met zoon 

leuke dingen doen

Snelle jongen
In ieder magazine een  

Snelle jongen aan het woord

Dit is Patrick
Een commerciële Belg, en dat is best bijzonder

Mijn wortels liggen in de elektrotechniek. 

Na mijn opleiding en dienstplicht kwam ik 

terecht bij Dow Chemicals in Terneuzen als 

technicus. Maar dit was niet mijn ding. Ik 

stapte over naar een commerciële functie, 

waarbij ik de halve wereld over reisde voor 

de verkoop van bouwkranen. Dat was 

mooi, maar ik realiseerde me dat ik zo niet 

wilde leven. Maar op commercieel vlak 

heb ik er heel wat van opgestoken. Na dit 

avontuur kwam ik terecht bij Sjaak Moens, 

waar ik verantwoordelijk was voor service 

en onderhoud. Het voelde als een soort 

tussenstop om te kijken wat ik werkelijk 

wilde gaan doen. Rond dezelfde tijd kwam 

Sjaak Moens met het voorstel om de 

vestiging van Jan Snel in Stekene te gaan 

leiden samen met zijn dochter, iets wat me 

enorm aansprak en een functie was (en 

is) met toekomstperspectief. Enkele jaren 

later werd Sjaak Moens overgenomen 

door Jan Snel. In overleg met de huidige 

directeur werd toen gesleuteld aan de 

doorgroei van Jan Snel in België.

We zijn begonnen met standaardcon-

tainers, maar door actief te zoeken naar 

oplossingen voor klantvragen konden 

we onze positie verstevigen. Nu draait 

alles om maatwerk. We werken met 

projectleiders die de klant gedurende het 

hele traject begeleiden. Die aanpak werpt 

zijn vruchten af; 2011 is het beste jaar in 

de geschiedenis van Jan Snel België. We 

werken voor veel grote bedrijven in de 

buurt, van Esso tot Arcelor Mittal. Ook het  

Movix-systeem wordt vaak toegepast, dit 

vooral in de rust- en verzorgingssector.

De Belgische wetgeving wijkt enorm af 

van de Nederlandse. De richtlijnen rondom 

aanbestedingen en veiligheid zijn zó anders, 

dat het voor een Nederlands bedrijf lastig is 

om op de Belgische markt succesvol te zijn. 

Een voorbeeld: op een braakliggend terrein 

mag in België maximaal twee jaar een semi-

permanent gebouw staan. Duurt het langer, 

dan wordt het gebouw als permanente 

bebouwing gezien en moet je voldoen aan 

strenge eisen op het gebied van brandveilig-

heid en isolatie. Daarom ontwikkelden we 

de Koma HL. Deze accommodatie voldoet 

aan de strenge Belgische EPB-eisen en kan 

dus langer blijven staan. Dat wij op deze 

manier innoveren, maakt me trots. 

Het is frustrerend dat in één Europa de 

regels zo afwijken. Ieder land probeert 

met eigen regels zijn land af te schermen 

voor concurrentie van buitenaf. Belgen 

zijn bovendien niet zo commercieel, ze 

zijn vaak te bescheiden en afwachtend. 

Nederlanders zijn beter in verkopen; 

iedereen weet dat Belgen het beste bier 

ter wereld maken, maar wat staat er op de 

top van de Himalaya? Een Heineken-vlag.

Werken voelt voor mij niet als werken, ik 

doe het graag. Maar ik ben niet de enige 

die hard werkt, het hele team gaat ervoor. 

Ook buiten het werk hebben we goed 

contact. Dit jaar beklommen we met een 

groep medewerkers de Mont Ventoux. 

Komend jaar staat de Alpe d’Huez op 

het programma. We gaan regelmatig 

iets drinken of uit eten. Ik waardeer het 

enorm dat iedereen zo actief werkt aan 

ons succes. Naast het werk blijft er niet 

veel tijd over voor hobby’s. Al probeer ik 

tegenwoordig wél regelmatig met mijn 

vriendin een filmpje te pikken, of een 

avondje naar de sauna te gaan.

“ Werken 
voelt voor 
mij niet als 
werken”
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Het Stedelijk Museum 

Amsterdam staat al enkele 

jaren in de steigers. Begin 

2012 wordt de complete 

nieuwbouw opgeleverd. Nu al 

is één ding duidelijk: de nieuwe 

kunststofgevel (100 meter 

lang, 15 meter hoog en een 

luifel van 25 meter breed) van 

Holland Composites is dé grote 

blikvanger. Benieuwd hoe de 

montage van 271 platen van elk 

1.000 kg is verlopen? Kijk op 

hollandcomposites.nl/nieuws. 

Dit filmpje is een preview van 

een film, die over het gehele 

gevelproject wordt gemaakt!

Badkuip of kunstobject? 

Aan het Amsterdamse museumplein 

siert binnenkort de nieuwe, naadloze en 

glanzend wit gespoten kunststofgevel het 

Stedelijk Museum. Het nieuwbouwgedeelte 

heeft als bijnaam ‘de badkuip’, omdat 

het eruitziet als een enorme badkuip, 

die ogenschijnlijk in de lucht zweeft. De 

museumdirectie zelf spreekt over ‘het 

grootste kunstobject ter wereld’; feit is 

dat deze gevel op dit moment de grootste 

naadloze composiet bouwconstructie ter 

wereld vormt. De directie verwacht dat 

het kunststofobject naam en faam zal 

maken en de architectonische reputatie van 

Nederland zal versterken. Bijzonder wordt 

het zeker en aangezien Holland  

Composites onderdeel is van Jan Snel,  

zijn we allemaal enorm trots op dit 

internationale prestigeproject.

Artistieke en technische innovatie

De gevelplaten bestaan onder meer 

uit de aramide- en koolstofvezel. Dit 

materiaal is vijf keer sterker dan staal 

en wordt ook gebruikt voor onder 

meer kogelvrije vesten en vliegtuigen. 

Het wordt voor het eerst op zo’n grote 

schaal bij een bouwproject gebruikt. 

Nadat alle platen zijn geplaatst, 

worden de naden dicht geplamuurd en 

de platen geschuurd. Vervolgens wordt 

de gehele aanbouw in één keer 

gespoten met speciale hittebestendige 

vliegtuiglak.

Bouw verloopt inmiddels 

voorspoedig

Er wordt niet alleen een geheel nieuw 

gedeelte aan het Stedelijk museum 

toegevoegd, het oorspronkelijke gebouw 

is ook gerenoveerd. Dat heeft inmiddels de 

deuren alweer geopend. De nieuwbouw is 

in 2007 gestart en heeft enkele tegensla-

gen gekend, zoals het faillissement van 

bouwbedrijf Midreth begin 2011. Sinds de 

komst van hoofdaannemer VolkerWessels 

verloopt de nieuwbouw zeer voorspoedig. 

We kijken allemaal uit naar de oplevering 

in 2012!

Stedelijk Museum Amsterdam nadert voltooiing
Nieuwe gevel is ‘het grootste kunstobject ter wereld’
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de laatste
onTWiKKELinGEn
Uitdagingen in bouw, uitstraling en duurzaamheid

Duurzaamheid is:

eerst goed naar jezelf kijken

Flexibele gebouwen zijn uitermate duurzaam. 

Naast onze oplossingen willen we ook onze 

bedrijfsvoering continu verder verduurzamen. Zo 

zijn we bezig de CO2-uitstoot van ons wagenpark 

terug te dringen. Maar duurzaamheid kan ook 

zitten in kleine, slimme toepassingen. Zo hebben 

we inmiddels een prachtige nieuwe huisstijl, maar 

de oude enveloppen worden eerst opgemaakt!

duur·zaam
Blu Beach Strandpaviljoen

In Noordwijk moet op tijd voor het seizoen 

een nieuw strandpaviljoen verrijzen. 

Bestand tegen zeewater, windkracht 11 

én topdrukte in de zomer. Jan Snel heeft 

slechts 10 weken nodig, van heiwerk tot 

oplevering. Het resultaat is een sfeervol 

en duurzaam strandpaviljoen met een 

restaurant, feestzaal en groot terras. 

Oerdegelijk, het voldoet aan de strengste 

eisen en is zelfs voorzien van een complete 

warmteterugwininstallatie. 

Blu Beach is in alle opzichten het aanspre-

kende bewijs van een flexibel gebouw van 

duurzame kwaliteit.

uitdagende bouw

• 200 terrasplaatsen, 30 restaurant- 

plaatsen en een feestzaal voor  

100 gasten (900 m2 totaal)

• Op strand geheid; zeewaterbestendige heipalen 

en betonwerk 

• Gehele constructie bestand tegen windkracht 11 

• Geconserveerd staalwerk geschikt voor strand

• Alle transport vond over het strand plaats (300 m)

Bijzondere afwerking

• Speciaal dak met open houten spanten

• Gefelste aluminium dakafwerking

• Fraaie houten Iroko buitengevelafwerking

• Complete houten vloer door de gang, 

feestzaal en het restaurant

• Royale te openen puien in feestzaal en 

restaurant

• Speciale windschermen op terras

duurzame energie

• Voorzien van een complete 

warmteterugwininstallatie, met 

alle bijbehorende voordelen: 

reductie van CO2-uitstoot, 

lagere energiekosten, onder-

houdsarm en comfortabel

18 magazine
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Waarmee eveneens waarde kan worden 

toegevoegd is een duurzame benadering 

van projecten. Er zijn nogal wat woorden 

in omloop om aan te geven, dat je als 

organisatie duurzaamheid hoog hebt staan. 

Het ‘levensloopbestendig’ ontwerpen 

van een gebouw geeft bijvoorbeeld een 

duurzame gedachtegang aan. Flexibiliteit 

is bij het levensloopbestendig ontwerpen 

het sleutelwoord en laat daar nu Jan Snel 

haar imago aan te danken hebben. Niet 

alleen kijken naar bouwkosten, maar nog 

belangrijker naar de exploitatiekosten 

[Total Cost of Ownership] zorgen voor een 

beter overall resultaat. Wanneer dit goed 

wordt toegepast, ontstaat er een situatie 

waarin het gaat draaien om ‘Total Value of 

Ownership’. Iets waar iedere objecteigenaar 

blij van wordt. Dit is ook de reden, dat Jan 

Snel en IOB samenwerken.

IOB is een onafhankelijk ingenieursbureau 

met zo´n kleine 200 werknemers en actief 

sinds 1979. De creatieve, multidisciplinaire 

en flexibele aanpak van IOB sluit perfect 

aan bij dat waar Jan Snel voor staat. 

Het meedenken over de grenzen van de 

opdracht maakt de samenwerking suc-

cesvol en groeiend. Voor het spectrum aan 

vraagstellingen hebben wij een prisma aan 

specialismen beschikbaar. De medewerkers 

van IOB zijn actief binnen de werkvelden 

Bouwtechniek, Constructieadvies, Bouw-

plantoetsing, Bouwkostenadvies, Beheer & 

Onderhoud, Installatieadvies, Geometrie en 

Civiele techniek. Door deze veelzijdigheid 

wordt een passende oplossing gevonden 

voor elk vraagstuk.

Waardecreatie door het laten samenwerken 

van mensen. Geen anonieme medewerkers 

achter een merk, maar echte betrokken 

mensen die naar elkaar luisteren, zich 

inleven en die met hun vakinhoudelijke en 

persoonlijke kwaliteiten een meerwaarde 

leveren. Het loslaten van patronen legt de 

nadruk meer op de mens als individu en 

stimuleert gelijkwaardig samenwerken. De 

markteconomie moet plaatsmaken voor 

een waarde-economie met kwaliteit als 

uitgangspunt. Jan Snel en IOB hebben zich 

gevonden in het voorstaande, waardoor 

een prachtige en unieke samenwerking is 

ontstaan en we vol vertrouwen de toekomst 

tegemoet kunnen zien.

Namens IOB,

Rob Stekelenburg

1+1=3
Waardecreatie door het laten  

samenwerken van mensen

De noodzaak om met elkaar samen te werken is binnen ingenieurs-

bureau IOB inmiddels tot in alle haarvaten doorgedrongen.  

Het besef dat enkel door kennis te combineren je het beste resultaat 

behaalt, geeft zicht op de toekomst. Routine moet worden  

losgelaten, want pas dan kom je tot innovatie. Tegelijkertijd brengt 

dit gemeenschapszin. Soleren uit eigenbelang maakt plaats voor 

excelleren. Niet langer volgen maar naast elkaar, schouder aan 

schouder projecten aanpakken. Een multidisciplinaire aanpak zorgt 

voor waardecreatie en faalkostenbeperking, 1+1=3 dus.
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Vestiging Jan Snel Hulst, één van de projecten waarin Jan Snel en IOB samengewerkt hebben.
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MOPP, Botlek Rotterdam

MOPP is gespecialiseerd in de duurzame 

voorbehandeling en conservering van 

onder meer offshore units, schepen, op-

slagtanks, industriële installaties, bruggen, 

sluis- en dokdeuren. Het nieuwe, perma-

nente kantoorpand heeft 17 werkplekken 

en op de benedenverdieping is bovendien 

een wasruimte voor de medewerkers. Jan 

Snel realiseert het gebouw (2 bouwlagen, 

468 m2) in zes weken. Dat is lang voor 

ons doen, maar het volledige binnenwerk 

(wanden en plafonds) is ter plekke, op de 

bouwlocatie, aangebracht.
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E-ON MPP
3
, Maasvlakte Rotterdam

Op de Maasvlakte realiseert E-ON MPP
3
 

een nieuwe energiecentrale. Waar moeten 

de 1.200 bouwplaatsmedewerkers zich 

opladen en opfrissen? In 10.000 m2 aan 

kantoor- en sanitairaccommodatie van Jan 

Snel. Compleet geleverd met meubilair, 

internet en telefonie, schoonmaak én 

huurovereenkomsten met de onderaan-

nemers. Zo kan E-ON MPP
3
 al haar energie 

richten op de bouw. 
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Floriade, Venlo

De Floriade vindt eens in de tien jaar in  

Nederland plaats. In 2012 wordt de

Wereld-tuinbouwtentoonstelling voor het 

eerst in Venlo gehouden. Uitvoeringsor-

ganisatie DuoFlora 2012 heeft binnen 

6 weken een kantoorgebouw op het 

Floriade-terrein nodig. Kan niet, bestaat 

niet; dus realiseren wij geheel volgens 

planning een keurig kantoorgebouw 

van 600 m2 met 15 werkplekken en 25 

flexwerkplekken. Een flexibel gebouw van 

waaruit de afgelopen twee jaar druk is 

gewerkt aan de opzet en uitvoering van 

de Floriade 2012.
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Showroom, Hilversum

Wanneer een van de absolute topmerken 

in de autowereld een tijdelijke presen-

tatieruimte nodig heeft, wil het er zeker 

van zijn dat de uitstraling daarvan aansluit 

bij het merk. Adriaanse/Van Kuyk Brand 

Events gaat voor zeker en vraagt Jan Snel 

om het flexibele gebouw te realiseren. In 

korte tijd bouwen wij een open, transpa-

rante en uitnodigende ruimte van 375 m2, 

die circa drie maanden blijft staan.

W
aa

rd
ig

e 
p

re
se

n
ta

ti
er

u
im

te

28 magazine

Snel in beeld



CHIO, Rotterdam

Het Concours Hippique International 

Officiel (CHIO) is het grootste internatio-

nale (outdoor) paardensportevenement 

van Nederland. Het is ook nog het oudste 

topsportevenement van Rotterdam.

We zijn er dan ook trots op dat wij hier 

± 60 werkplekken, opslag, kantoor en 

kantineruimte, verdeeld over 46 units 

hebben verzorgd. Het evenement vindt 

altijd plaats aan de rand van het Kralingse 

Bos, een gebied met grote natuurwaarde. 

Voor ons waren er in logistiek opzicht dus 

ook wat hindernissen te nemen. Met  

succes; het project is binnen drie werk-

dagen opgeleverd en bleef ongeveer  

twee weken staan.
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NK Beach volleybal, Den Haag

TIG Sports is gespecialiseerd in de organi-

satie van grootschalige sportevenementen, 

zoals de KLM Open, waar Jan Snel al zes 

jaar de units verzorgt. TIG Sports tekent 

ook voor het HP Beach Open en NK Beach 

Volleybal; beide vinden uiteraard plaats op 

het strand. Op het meest zuidelijke puntje 

van het Scheveningse strand realiseren we 

huisvesting voor de organisatie, jury en dj’s. 

Naast zo’n 35 werkplekken is er opslag en 

sanitair voorzien in de 34 units (600 m2). 

Wind en zand brengen voor ons de nodige 

uitdagingen met zich mee, toch zijn alle 

units in één dag geplaatst!
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Sporthal, Zwolle

Midden in een woonwijk in Zwolle staat 

een nieuwe eyecatcher: een flexibele 

sporthal die overdag door de basisscholen 

wordt gebruikt en ‘s avonds en in het 

weekend door sportverenigingen. Er 

is bewust voor gekozen het tijdelijke 

gebouw niet te verstoppen, maar juist 

te laten opvallen. Knalgele kleuren en 

een mooi grafisch design van sportende 

mensen laten duidelijk zien: hier wordt 

gesport! Er gaan inmiddels stemmen op 

om het gebouw langer dan de geplande 

vijf jaar te laten staan. Voor ons is dat 

altijd weer het grootste compliment!
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Janssen Pharmaceutica, Beerse (B)

Janssen Pharmaceutica ontwikkelt 

en vermarkt medicijnen, vooral in 

de domeinen neurowetenschappen, 

oncologie, infectieziektes en vaccins. Een 

nieuwe controlroom en landscape kantoor 

moeten binnen een zeer krappe termijn 

gerealiseerd worden. Jan Snel bouwt het 

pand snel en volgens EPB-norm E 80, 

maar door innovatieve toepassingen 

wordt zelfs E-peil 71 gehaald. Het pand 

wordt bovendien zeer luxe ingericht en 

afgewerkt.
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Sporthal, Beek

De gemeente Beek heeft de ambitie om 

zich te ontwikkelen tot het regionale epi-

centrum van gehandicaptensport. Naast 

de bestaande sporthal komt een tweede 

sporthal als centrum voor aangepast 

sporten. In slechts 14 weken bouwt Jan 

Snel de sporthal, die minstens 15 jaar zal 

blijven staan. De hal is opdeelbaar in drie 

segmenten, zodat ook lokale verenigingen 

er gebruik van kunnen maken.
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NAM, Den Helder

De Nederlandse Aardolie Maatschappij 

(NAM) heeft behoefte aan betere 

toegangscontrole. In vier weken tijd 

bouwt Jan Snel een nieuwe portiersloge 

met het unieke Movix-systeem. Wie denkt 

dat dit een tijdelijke oplossing is, heeft 

het mis. De nieuwe portiersloge blijft 

minstens 10 tot 15 jaar staan en is zelfs 

explosiebestendig. Dat was een van de 

absolute vereisten vanwege de stoffen, 

die op de locatie worden verwerkt. Geen 

probleem voor Jan Snel.
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Problemen oplossen 

voor ze ontstaan

‘Ontzorgen’ is een prachtige term, een 

belofte die u in menig reclametekst zult 

terugvinden. Die belofte waarmaken is iets 

heel anders. Ontzorgen kan alleen als alles 

binnen een bedrijf op elkaar is afgestemd. 

Dit is waar we naar streven bij Jan Snel 

Flexibel Bouwen, Jan Snel Transport en 

Holland Composites. Zodat we u van A tot 

Z alle zorgen uit handen kunnen nemen, 

inclusief transport en gevelbekleding.

ont·zor·gen

Martinuscollege, Grootebroek

De ontdekking van asbest dwingt het 

Martinuscollege in Grootebroek om een 

groot deel van haar leerlingen tijdelijk 

elders te huisvesten. Creatieve oplossingen 

zijn vereist, en snel. U begrijpt het al: 

Jan Snel wordt ingeschakeld om de 

school van noodlokalen te voorzien. In 

slechts 13 dagen zijn 19 noodlokalen 

geplaatst, ingericht en aangesloten. 

Klaar voor gebruik. Zo’n twee weken na 

het aantreffen van asbestvezels in het 

schoolgebouw, volgen 600 leerlingen 

alweer comfortabel en veilig les.
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Groen rijden

Dankzij de training rijden de chauffeurs 

zuiniger en zorgen ze voor minder 

CO2-uitstoot. Twee groene vliegen in één 

klap. Daarnaast werken we samen met een 

grote brandstofleverancier. Alle voertuigen 

hebben voortaan een nieuw brandstof- en 

rijstijlregistratiesysteem. 

Door dit ingebouwde systeem heeft Jan 

Snel real-time inzicht in brandstofverbruik, 

rijstijl en uitstoot. Deze informatie delen we 

met onze chauffeurs, als extra stimulans. 

Groene combinatie

Naast de aanschaf van nieuwe voertuigen 

zijn wij al meerdere jaren bezig het 

wagenpark op de meest efficiënte wijze 

in te richten. Voordeel hiervan is dat we 

bijvoorbeeld meerdere ladingstromen 

kunnen combineren. Door sommige 

voertuigen van een speciale opbouw te 

voorzien, zijn ze multifunctioneel inzetbaar 

voor het vervoer van units en voor het 

vervoer van losgestorte goederen voor 

recycling in wisselcontainers. Een voorbeeld 

is het vervoer van units vanuit Montfoort 

naar de Maasvlakte, waar aansluitend 

een 40 ft. importcontainer opgezet moet 

worden bij de terminal. Waar we deze 

transporten eerst met twee voertuigen 

moesten uitvoeren, is het nu mogelijk met 

slechts één. En we staan dan wel bekend 

om onze rode voertuigen, maar zijn vaak al 

groen op weg! Hiermee realiseren we op 

dit traject een besparing van 50% op de 

CO2-uitstoot. Green power!

Groen en blauw gaan goed samen

Jan Snel kijkt verder dan het asfalt. Steeds 

vaker kiezen we voor wegvervoer in 

combinatie met vervoer over spoor of water 

(de zogenaamde blue road). Zo besparen 

we kosten, werken we efficiënter en 

kunnen we onze klanten beter bedienen. 

Deze combinatie levert een behoorlijke 

besparing op en is minder milieubelastend 

dan het maken van wegkilometers.

Groene wereld

Duurzaam denken in vervoer levert meer 

op dan alleen een betere wereld of 

kostenbesparing. Duurzaamheid dwingt 

tot innovatie en leidt tot oplossingen, waar 

onze klanten ook vaak bij gebaat zijn. 

Wij kunnen ons dus geen mooiere kleur 

voorstellen. En u?

Duurzaamheid. Eco-footprints. 

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Geen holle frasen, 

als het aan Jan Snel Transport 

ligt. Sterker nog: het is een ste-

vige basis voor beleid. Want door 

zowel op korte als lange termijn 

te focussen op duurzaamheid 

willen we de wereld een stukje 

beter achterlaten. En als dat ook 

nog eens positieve gevolgen heeft 

voor de kosten, is dat helemaal 

mooi meegenomen. 

Groen wagenpark

De investering in 13 nieuwe vrachtwagens 

zorgt ervoor, dat het wagenpark weer 

helemaal up-to-date is. De wagens zijn 

verdeeld over verschillende types en door 

opbouw en uitvoering multifunctioneel 

inzetbaar. Alle nieuwe voertuigen hebben 

een Euro 5 motor (volgens de Europese 

norm), wat doorslaggevend was bij de 

aankoop. Deze norm staat voor een nog 

efficiënter brandstofgebruik en beduidend 

minder CO2-uitstoot. Goed nieuws voor de 

natuur en de omgeving waarin we leven. 

Groene chauffeurs

We kunnen nog zoveel beleid en 

doelstellingen formuleren, het behalen van 

resultaat is alleen mogelijk als de mensen 

achter het stuur er achter staan. Daarom 

volgen alle chauffeurs een praktijktraining 

om het beste te halen uit het nieuwe 

wagenpark. Een voorbeeld: abrupt remmen 

en snel optrekken zorgt voor onnodig veel 

verbruik. Door chauffeurs te trainen in het 

nog beter anticiperen en hen meer mee te 

laten rijden met de verkeersstroom, leren 

ze een nog zuiniger en veiliger rijstijl aan. 

Snel ♥ groen
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Samen zijn we meer dan de 

som der delen. Dit credo is 

uitstekend van toepassing op 

de samenwerking tussen Jan 

Snel en 2rent, specialist in de 

verhuur van materieel voor de 

industrie. Eelco van der Leij, 

directeur 2rent, vertelt.  

Wat is 2rent voor bedrijf?

Eelco vertelt: “2rent is een industrieel 

materieelbeheerder, die de productiecapa-

citeit van haar klanten wil vergroten. We 

verhuren materieel voor de industrie; je 

kunt hierbij denken aan handgereedschap, 

lasmateriaal en bijvoorbeeld mobiele 

stroomaggregaten. Daarnaast leveren we 

ook verbruiksmateriaal, dat hoort bij het 

materieel dat we verhuren. 2rent is actief 

in een aantal marktgebieden: olie en gas, 

chemie, energie, staal-, beton- en scheeps-

bouw. Er zijn 24 vestigingen, verspreid door 

heel Nederland. Daarnaast zijn we actief in 

Duitsland, België en Frankrijk”. 

Wat is de kracht van het bedrijf?

“2rent focust op veiligheid en het bieden 

van de juiste oplossingen”, vervolgt Eelco. 

“In onze branche is certificering erg 

belangrijk, veilig werken is in de industrie 

vaak letterlijk van levensbelang. We 

leveren veel materieel voor bijvoorbeeld 

shutdowns of turnarounds van grote 

industriële installaties, grote projecten 

waarbij aan installaties bijvoorbeeld groot 

onderhoud wordt gepleegd.”

Waarom samenwerking zoeken 

met een leverancier van tijdelijke 

accommodaties?

Over de reden voor de samenwerking 

vertelt Eelco: “Onze klanten vragen bij 

grote projecten steeds vaker naast materieel 

ook naar tijdelijke accommodaties. Om hen 

optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben 

we samenwerking gezocht met Jan Snel.”

Waarom juist Jan Snel? 

Eelco: “Voor ons is Jan Snel een logische 

keuze. 2rent en Jan Snel hebben een 

aantal belangrijke overeenkomsten. Wij 

zijn net als Jan Snel flexibel en hechten 

oK-kamers van Jan Snel 

zijn meer dan oké

Totaaloplossing  
voor de industrie

Ziekenhuizen die gaan renove-

ren of een (tijdelijk) tekort aan 

operatiekamers hebben, kunnen 

vanaf 2012 gebruikmaken van 

verplaatsbare OK’s. Dit is het 

resultaat van een strategische 

samenwerking van Jan Snel 

en Van Dijkhuizen Consulting 

BV. Samen hebben we hiervoor 

DMS (Dutch Medical Space) 

opgericht.

Complete operatie-unit 

Uit onderzoek blijkt dat er veel 

behoefte is aan tijdelijke OK’s, zowel bij 

universitaire en streekziekenhuizen, als 

particuliere en tijdelijke ziekenhuizen in 

geval van een calamiteit. Adviseurs op 

dit gebied zijn al geruime tijd bezig om 

een hoogwaardige invulling te geven 

aan deze behoefte, nu is het zover. Wij 

leveren een complete operatie-unit met 

bijbehorende ruimten. Zo’n complex is 

meerdere units groot en we hebben ook 

de mogelijkheid om de binnentube in 

een bestaand pand te plaatsen.

Klasse 1 normering

De binnenwanden van de OK bestaan 

uit composiet, dat wordt geleverd door 

ons zusterbedrijf Holland Composites. 

Deze wanden zijn zo goed als naadloos 

en dat is een groot pluspunt. De 

verplaatsbare OK is van de klasse 1: 

de hoogste klasse volgens de Neder-

landse normering! De inrichting wordt 

in overleg met specialisten ingericht en 

uitgerust met de nieuwste technieken. 

Zo zijn de wanden van de OK olijfgroen 

en voorzien van groene lampen om 

tijdens een operatie bloed en organen 

beter te kunnen zien. De verplaatsbare 

OK’s worden begin 2012 gepresenteerd 

aan medisch Nederland en België.

erg aan kwaliteit. Daarnaast vinden 

we elkaar in ons streven naar inno-

vatie. We willen beide graag klantge-

richte oplossingen bedenken, die onze 

klanten verder helpen. Zij vragen hier 

bovendien steeds vaker om, zowel op 

het gebied van veiligheid als op het 

gebied van duurzaamheid. Wij spelen 

hier allebei graag op in. We zijn ons 

ervan bewust, dat het innoveren op 

het gebied van producten en proces-

sen ons onderscheidend vermogen 

vergroot. Klanten zoeken steeds vaker 

naar bedrijven met dezelfde ambities 

en standaarden als zij zelf hebben. Wij 

sluiten daar beide prima op aan. We 

denken mee en overtreffen graag de 

verwachtingen.” 

Zijn er al voorbeelden van deze 

samenwerking te noemen?

“We werken al ruim 4 jaar samen”, 

vertelt Eelco. “Goed voorbeeld van 

onze samenwerking is een opdracht 

die we gezamenlijk hebben uitgevoerd 

op de Maasvlakte, waarbij Jan Snel 

een tijdelijk hotel bouwde voor Port 

of Rotterdam. Daarnaast hebben 

we in Duitsland voor BP Lingen 

samengewerkt tijdens een aantal grote 

onderhoudsprojecten. Deze projecten 

liepen uitstekend, dus als het aan ons 

ligt, zullen we elkaar in de toekomst 

zeker vaker gaan zien.”
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Wat doe je als een klant vraagt 

om in anderhalve week 20 

kantoorunits, 3 EHBO-posten 

en een watertank voor 30.000 

liter naar Nigeria te brengen en 

te installeren? Dan regel je dat. 

Zo simpel was dat voor Hans van 

der Neut en het team van Jan 

Snel Zuid. 

“’Nil nobis absurdum’ vinden we hier”, 

vertelt Hans. “Niets is ons te gek. Toen 

Koninklijke Boskalis ons vroeg om op zeer 

korte termijn een aantal units te leveren 

en te installeren, hebben we die klus 

aangepakt en alles geregeld. Boskalis is in 

de Nigeriaanse havenstad Onne aanwezig  

voor landaanwinning. Ze hadden 

kantoorruimte nodig, plus aanvullende 

accommodaties. Binnen anderhalve week 

hebben we alles getekend, verbouwd naar 

de gewenste configuratie, de documenten 

geregeld en stond het spul in de haven om 

verscheept te worden.” 

Samen

Twee medewerkers van Jan Snel Zuid 

gingen mee. “Patrick de Frel en Ben Kints 

vlogen naar Lagos, om vervolgens door 

te reizen naar Onne. Zij hebben daar met 

de lokale werknemers de hele bouwplaats 

gebouwd. Een flinke klus, maar dankzij de 

goede inzet van alle werknemers ging dat 

uitstekend. Patrick en Ben sliepen ’s nachts 

op de compound, waar ook 1.500 andere 

werknemers overnachtten. Op dit moment 

zijn we bezig met het tekenen van een 

tropendak voor de kantoren. Met de hoge 

temperaturen daar kan het binnen soms 

flink warm worden. We bouwen daarom 

een extra dak boven het bestaande. De 

luchtstroom die zo ontstaat, zorgt voor 

een lagere binnentemperatuur.”

Bijzonder

Hans vervolgt: “Voor ons is dit een leuke 

uitdaging, al hebben we natuurlijk wel 

vaker buitenlandse projecten gedaan. De 

korte doorlooptijd en het verre vervoer 

zorgden voor heel wat geregel. Maar het 

is ons gelukt om alles op tijd te regelen. 

Wat overigens geen verschil maakt 

in het buitenland, is onze manier van 

werken. Ook daar werken we volgens 

de VCA-voorschriften en hebben we 

ervoor gezorgd, dat alles volgens onze 

eigen hoge kwaliteitseisen is opgeleverd. 

Boskalis is tevreden en onze medewerkers 

Ben Kints, Patrick de Frel, coördinator 

Jacky Vermeersch en ondergetekende 

kijken terug op een geslaagd project.”

‘Nil nobis absurdum’

J.W. van de Meeneschool 
succesvol opgeleverd
In de vorige JNSNL belichtten we de bouw van de J.W. van de Meeneschool 

in Utrecht. Een bijzonder project, omdat in slechts tien weken tijd een 

school moest worden gerealiseerd, die 40 jaar meegaat. Inmiddels is de 

school opgeleverd en kijken we terug op een uitdagend project. Zo waren 

de installatietechnische eisen zelfs strenger dan in het Bouwbesluit. Bij zo'n 

strakke planning wordt bovendien het uiterste van onze flexibiliteit gevraagd, 

zeker als het weer flink tegenzit en er een olietank opduikt op een heel 

andere plek dan op de tekening staat! Dat we er toch in zijn geslaagd in 

zeer korte periode de modulaire school op te leveren, is mede te danken aan 

Holland Composites. De samenwerking met onze dochteronderneming voor 

de composietgevel laat zien, dat de beoogde synergie tussen beide bedrijven 

ook werkt in de praktijk. Lees meer over dit project in de volgende JNSNL.

De school heeft een prijsvraag uitgeschreven voor 

een nieuwe naam en die is inmiddels ook gekozen: 

Blauwe Aventurijn. De naam verwijst naar een 

bijzondere edelsteen; een mooiere naam 

hadden wij niet kunnen bedenken.

“ Ook in het 
buitenland 
werken we 
volgens de VCA-
voorschriften”
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Ready for 
take-off!

“Vorig jaar april heeft Jan Snel voor 

ons een nieuwe, tijdelijke aankomsthal 

gebouwd”, vertelt Leon Wernaart. 

“Volgens een strakke planning, 30 april 

is namelijk ieder jaar voor ons de drukste 

dag omdat dan de meivakantie begint. In 

krap vier weken is de klus geklaard.”

Veiligheid

Bij het bouwen van een terminal gaat 

het er anders aan toe, dan bij de bouw 

van een tijdelijke accommodatie voor 

bijvoorbeeld een school. Leon: “Veiligheid 

is bij ons prioriteit. De mannen werkten op 

tien meter van de neus van een vliegtuig, 

daarom waren de veiligheidseisen streng. 

Er mocht bijvoorbeeld niks rondslingeren; 

de kans dat losse gereedschappen of 

bouwonderdelen in de motor worden 

gezogen is altijd aanwezig. Daarnaast 

moesten alle medewerkers van tevoren 

gescreend worden om hun achtergrond te 

checken. Tijdens het werk waren er altijd 

veiligheidsmensen van de luchthaven, die 

een oogje in het zeil hielden. Dat heeft 

niets met vertrouwen of wantrouwen 

te maken, maar is voor ons standaard 

onderdeel van de procedure.”

Eerste passagier

In vier weken was de aankomsthal klaar voor 

gebruik. Leon: “Jan Snel bouwde de hal 

en verzorgde alle aansluitingen. Vervolgens 

startte de inrichting van de hal door onze 

eigen technici. Op 28 april stapte de eerste 

passagier binnen. Sinds die dag zijn er velen 

gevolgd. Op dit moment zijn we bezig 

met de bouw van een nieuwe vertrek- en 

aankomsthal. In 2012 zal deze tijdelijke 

accommodatie niet meer nodig zijn.”

Samenwerking

Over de samenwerking heeft Leon niets 

dan lof. “Deze klus kon ik met een gerust 

hart aan ze overlaten. Het is allemaal 

uitstekend gegaan. De flexibiliteit en 

professionaliteit van Jan Snel en haar 

medewerkers is uitstekend, net als de 

snelheid en de accuratesse. Het contact 

was professioneel maar persoonlijk. Als 

er overleg nodig was, werd ik vanzelf 

aan mijn vestje getrokken door Harry van 

Zandwijk of Peter-Paul Naaijkens. Voor 

ons zijn dit soort projecten ingrijpend, 

maar door de kennis en ervaring van 

Jan Snel hebben we het allemaal prima 

doorstaan.”

Eindhoven Airport is één van de grotere 

Nederlandse luchthavens als het gaat om 

het vervoer van passagiers. Om de groei-

ende stroom vakantiegangers de ruimte 

te geven, is de bouw van een nieuwe 

terminal noodzaak. In de tussentijd vangt 

de tijdelijke accommodatie van Jan Snel 

de reizigers op. Leon Wernaart, manager 

technische en facilitaire dienstverlening, is 

tevreden over de samenwerking en steekt 

dat niet onder stoelen of banken.

Eindhoven Airport is één van de grotere Nederlandse luchthavens 

als het gaat om het vervoer van passagiers. Om de groeiende 

stroom vakantiegangers de ruimte te geven, is de bouw van een 

nieuwe terminal noodzaak. In de tussentijd vangt de tijdelijke 

accommodatie van Jan Snel de reizigers op. Leon Wernaart, 

manager technische en facilitaire dienstverlening, is tevreden over 

de samenwerking en steekt dat niet onder stoelen of banken.
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Partner in de spotlight 

De bouwplaats snel schoon met Koole

Bij Jan Snel kunnen we onze 

beloften nakomen dankzij de 

inzet van onze mensen én de 

samenwerking met strategische 

partners. Zo werken we voor 

het bouwklaar maken van 

grond samen met Koole, een 

organisatie met precies dezelfde 

mentaliteit en drive als wijzelf. 

Sanering, sloop en recycling 

Koole levert sinds 1984 een unieke 

bijdrage aan het verwerken van afval en 

het slopen van industriële objecten in 

Nederland en het buitenland. Zo heeft het 

bedrijf zich ontwikkeld tot een internati-

onale speler op het gebied van asbestsa-

nering, sloop & demontage, recycling en 

berging. Met deze veelzijdige activiteiten 

en hoge kwaliteitseisen is Koole voor Jan 

Snel een zeer gewaardeerd partner.

Al vijftien jaar betrouwbaar 

partnership

Koole zorgt ervoor dat de grond bouwklaar 

wordt gemaakt voor Jan Snel en regelt 

daarbij alles, zoals het verwerken van 

onverwacht asbest, de totaalsloop van het 

oude gebouw of pand en het vrijgeven van 

de grond. Alles volgens een zeer strakke 

planning, aangezien elke minuut telt voor 

Jan Snel. Wij werken al ruim vijftien jaar 

samen met Koole, altijd in goed overleg en 

met een uitstekend resultaat.

Projecten die Koole voor Jan Snel 

heeft uitgevoerd zijn onder meer:

•  J.W. van de Meeneschool Utrecht:  

sloop van de oude school, inclusief 

asbestverwijdering

• Kalsbeek College Woerden: sloop 

en afvoeren van de oude tijdelijke 

klaslokalen

• Jan Snel Montfoort: interne sloop was-

straat vanwege gewijzigde milieueisen

• AVL/NKI Amsterdam: demontage en 

verwijderen van vier stuks K600 units.

• Jan Snel Montfoort: interne sloop 

productiehal vanwege gewijzigde 

activiteiten in de hal
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Ervaar flexibel bouwen Beursagenda

De kwaliteit van onze oplossingen moet u zelf ervaren. Daar heeft u volop gelegenheid 

voor, want we zijn volgend jaar aanwezig op onderstaande beurzen. Op onze spectacu-

laire nieuwe stand kunt u kennismaken met Jan Snel en de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van flexibel bouwen. Wilt u meer weten over de specifieke mogelijkheden voor 

uw organisatie? Kom zeker langs op een van onderstaande events of neem vrijblijvend 

contact met ons op. Dan komen we direct naar ú toe. 

Provada (RAI Amsterdam) 5 t/m 7 juni 2012

Contacta (Zeelandhallen Goes) 6 t/m 8 november 2012

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

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, 

in samenwerking met Jan Snel.

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.

Foto: Kantoor AMC te Amsterdam

Onbeperkt genieten 
Als je de hele dag in zo'n grote vrachtwagen rijdt, vergeet je bijna hoe machtig mooi dat 

eigenlijk is. Een paar keer per jaar worden onze chauffeurs daar op bijzondere wijze aan 

herinnerd. Zij nemen vrijwillig deel aan diverse evenementen, waarbij ze iemand met een 

verstandelijke of lichamelijke beperking een ritje in een truck laten beleven. Zo waren 

onze chauffeurs aanwezig bij de Truckrun in Woerden (18 juni), bij de Truckroll in Hulst 

(10 september) en bij De Waardse Truckers (17 september). Onze medepassagiers kregen 

er geen genoeg van en wij eerlijk gezegd ook niet!

Snel 
en sociaal 

Bij Jan Snel houden we van korte 

lijnen, dus social media zijn ons op het 

lijf geschreven. U kunt ons ook volgen 

via Twitter, LinkedIn en YouTube. 

Voor ons zijn het nieuwe kanalen om 

u op de hoogte te houden van de 

laatste projecten, achtergrondfilms en 

updates. Maar dat is slechts één kant 

van het verhaal, úw reactie horen we 

natuurlijk graag. We nodigen u dus uit 

om Jan Snel te volgen via internet en 

af en toe van u te laten horen. Zodra 

het echt belangrijk wordt, komen we 

gewoon bij u langs. Er gaat immers 

niets boven 'ouderwets' persoonlijk 

contact.

Scan deze QR-code 

en voeg ons direct 

toe aan uw profiel!

nu óók Jan Snel Flexibel Bouwen in duitsland!

Jan de Boer/Jan Snel, Talstrasse 30, 44869 Bochum, Deutschland

Tel. +49 2327 56 39 74, Fax. +49 2327 56 39 73, E-mail: j.de.boer@jansnel.com
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