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Verloskundig Centrum, Apeldoorn

De afgelopen maanden is mij regelmatig de vraag gesteld: “Harry, hoe blijf je toch zo

Zorggroep Ter Weel, Krabbendijke

optimistisch in deze tijden?” In de eerste plaats omdat het zo goed gaat met Jan Snel.

Damen Shipyards, Gorinchem

De organisatie staat als een huis, dus ik heb alle reden om vrolijk te zijn. Maar dat is
misschien te kort door de bocht. Ook wij hebben onze ups en downs. Terwijl de verhuur

Brandweerkazerne, Amsterdam

goed doorloopt, lijkt de verkoop wel een jojo: het gaat op en neer. Het is hollen of

Ambulancepost, Dieverburg

stilstaan. Daar kun je chagrijnig over doen, maar daar wordt niemand beter van. Eerlijk

RIEFF huisvestingsconcept, Den Haag

gezegd ben ik zó klaar met alle negativiteit. We moeten weer wat vriendelijker worden
met z’n allen en weer fun in de business krijgen.
Als je je hoofd laat hangen, kun je nooit over grenzen heen kijken. Terwijl we juist nu
op zoek moeten naar nieuwe markten en nieuwe mogelijkheden. ‘Over grenzen heen
kijken’ is een thema dat als een rode draad door dit magazine loopt. Op pagina 40 en 41
ziet u letterlijk hoe actief we zijn over de grens, met projecten van Maleisië tot Canada.
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En ook voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen om hier te werken,

Zorgzaam

staan we klaar. Het huisvestingsconcept voor arbeidsmigranten RIEFF is een groot succes,

Thuis

zie pagina 30. Er volgen de komende anderhalf jaar nog zes vergelijkbare vestigingen.

Crisis
De afgelopen tijd zijn we ook op het gebied van innovatie behoorlijk grensverleggend
bezig geweest. Dat werpt nu zijn vruchten af. Neem ‘Dutch Medical Space’: de complete,
verplaatsbare operatiekamers voor ziekenhuizen die tijdelijk extra capaciteit nodig
hebben. De aanvragen komen binnen en daar ben ik bijzonder trots op! En ook de H2M-
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modules lopen naar verwachting. De vraag naar deze lichtgewicht units die we speciaal
voor de offshore industrie hebben ontwikkeld, komt nu echt op gang.

Snelle Flexibles
Snel Transport

En zo ziet 2013 er voor Jan Snel heel positief uit. Of mijn optimisme daarvan de oorzaak

Snelle jongen: Michael

is of het gevolg? Dat laat ik graag aan u over.

Een schoolgebouw in slechts 55 dagen
De laatste ontwikkelingen

Ik wens u alvast een positieve tweede helft van 2013!

Woordenwisseling: Niels vs. Rob
Het meest flexibele magazine ooit!

Damen Shipyards

Harry van Zandwijk

Brandweer Amsterdam-Amstelland
Statoil, van start tot finish

Een nieuw
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in slechts
55 dagen
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Snel in cijfers

De cijfers

van project
Damen Shipyards

JE KUNT WANDELEN OVER 2.800 M2 TAPIJT

Totaal zijn er 165 units gebruikt
Er zijn 85 vrachtwagens die het transport
verzorgd hebben

7 kilometer koelleiding

zorg·zaam
Koesteren wat je hebt
Zorgzaam ben je samen. Voor ons
betekent zorgzaamheid zuinig zijn op wat

38 kilometer datakabel

je hebt, als mens én als bedrijf. Daarbij is
de zorg een belangrijke sector voor Jan
Snel en die koesteren we. We weten als
geen ander dat de zorg momenteel sterk

118 ROLLUIKEN OM DE ZON TEGEN TE HOUDEN

onder druk staat. Daarom is het goed
om te weten dat we bij al onze projecten
streven naar een goede balans tussen de

2

1.300 m beplating voor de gevel gebruikt

Er zijn 55 frikandellen, 65 kroketten en 1 rijsttafel
voor nodig geweest om het project in 1 weekend
klaar te krijgen
04
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zorg voor de patiënt, tijd en budget.

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 door ons gespotte flexibele
gadgets aan u voor.

Flexibles
Crumpled map
Wordt u ook altijd een tikkeltje ongeduldig van het opvouwen van kaarten? Het
ding volgens de oorspronkelijke lijnen
terugvouwen lijkt onmogelijk en binnen
de kortste keren komen de scheuren erin.
Niet met deze crumpled map, die u kunt
‘opvouwen’ zoals u zelf wilt. De kaart
blijft leesbaar en scheurt niet, dankzij
het speciale materiaal. Ideaal voor volle
rugzakken en grijpgrage kinderhandjes.

magazine
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Snelle flexibles

Flexibles

Snelle flexibles

Flexibles

Stropdas
Eigenlijk is dit juist niet het toonbeeld

Potlood

van flexibiliteit maar van formaliteit. Bij

Het is eigenlijk een verlengstuk van de

Jan Snel zijn we dan ook niet zo van

hersenen; wat je denkend en dromend

de stropdas; we hebben een informele

ontwikkelt, wordt door het potlood reali-

cultuur en hard werken gaat gewoon

teit. Zelfs het grootste gebouw begint met

lekkerder zonder das. Toch ontkomen ook

een eerste potloodschets. Zo’n uitvinding

wij er soms niet aan. Dan is het goed om

(1794) verdient daarom een ereplaatsje.

te weten dat er maar liefst 77 (!) manieren

Bijzonder is dit flexibele exemplaar, in

zijn om een das te knopen en dat er zelfs

iconisch geel zoals een potlood hoort te

stropdassen zijn met uw eigen foto. Hoezo

zijn, maar helemaal flexibel en - hoe kan

niet flexibel?

het ook anders - met gum.
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Snel Transport

Snel Transport

Beter een goede buur...
Buren. Soms gaat het goed, maar er zijn ook legio voorbeelden van buren met een minder goede
verstandhouding. In Montfoort, waar Jan Snel en Van Doorn Export Packing naast elkaar gehuisvest zijn op
hetzelfde terrein, is alles koek en ei. Sterker nog, er wordt veel samengewerkt. Naar volle tevredenheid.
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Snel Transport

Snel Transport

Samenwerking met Van Doorn Export Packing

“ Natuurlijk kennen we de familie Snel.
Als Jan jr. belt is het ook altijd: ‘Hee buuf’.”

“ Last van de recessie hebben we niet, we
groeien gelukkig nog steeds.”

Lesley en Guy van Doorn zijn de tweede generatie die Van Doorn

ontwerpen dan de verpakking, zorgen voor corrosiebescherming en

we niet zoveel samen deden, gebeurt dat de laatste tijd weer wel.

Export Packing leiden. Het bedrijf is specialist op het gebied

regelen alle formaliteiten met de douane. Er zijn twee vestigingen

En dat is maar goed ook, want de onderlinge sfeer is goed en we

van verpakkingen voor kapitaalgoederen en de bijbehorende

van ons bedrijf, in Montfoort en in Leeuwarden. In totaal werken

hebben dezelfde manier van werken. Het contact is informeel, wat

diensten. Lesley vertelt: “Mijn ouders startten in 1982 met het

er 45 mensen bij ons bedrijf; naast de mensen op kantoor en in de

dat betreft zijn we ook echt goede buren van elkaar. Als ze even

bedrijf, op exact deze plek in Montfoort. Wij zijn hier praktisch

loods werken we met vier mobiele teams die door heel Nederland

onze heftruck willen lenen of als wij gebruik willen maken van de

opgegroeid. In 2009 namen wij het bedrijf over van onze ouders

inzetbaar zijn bij klanten. Het ontwerpen van een verpakking

spuiterij, dan kan dat. We weten wat we aan elkaar hebben.”

en zetten dus het familiebedrijf voort. Natuurlijk kennen we de

gebeurt achter de computer op kantoor, het zagen en assembleren

familie Snel en veel van de medewerkers persoonlijk. We zien ze

gebeurt in onze werkplaats. Last van de recessie hebben we geluk-

Geen probleem!

dagelijks en we helpen elkaar. We zijn goede buren, als Jan Snel

kig niet, we groeien nog steeds en daar zijn we natuurlijk trots op.”

Guy illustreert de samenwerking met een mooie anekdote. Hij

jr. belt is het ook altijd: ‘Hee buuf’.”

vertelt lachend: “Laatst vervoerden ze voor ons een oven uit een
Goede buur

oude bakkerij. Het bleek echt een oud ding te zijn, dat bovendien

Specialist

Over de samenwerking met Jan Snel Transport vertelt Lesley: “We

niet erg schoon was. Ik geloof dat ze uiteindelijk in wolken van

Van Doorn Export Packing is specialist op het gebied van het

schakelen Jan Snel Transport in voor het vervoer van de vracht van

oud meel naar ons toe kwamen rijden, maar het moest gewoon

verpakken en verzendklaar maken van kapitaalgoederen. Guy

ons terrein naar de havens in Rotterdam of Antwerpen. Maar we

gebeuren. ‘Geen probleem’ is de favoriete uitspraak van Jan jr.

vertelt: “Onze klanten bellen als er bijvoorbeeld een machine of een

werken ook samen voor het vervoer van de vracht van de klant

Of hij dat toen ook dacht weet ik niet, maar gelukkig kwam het

hele productielijn verscheept moet worden naar het buitenland. Wij

naar ons of direct naar de haven. Hoewel er periodes waren dat

allemaal goed.”
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Snelle Jongen

Snelle Jongen

Dit is Michael
Hij rolde het vak in en vond razendsnel de weg naar boven
Tijdens mijn laatste jaar van de MTS

tijd is het lastig om alles alleen voor elkaar

was ik op zoek naar een stageplaats op

te krijgen. Er komt namelijk een hoop

kantoor. Via via kwam ik terecht bij Jan

papierwerk kijken bij ieder project. Daarom

Snel als stagiair/werkvoorbereider. Een

krijg ik binnenkort assistentie. Sinds 2010

werkvoorbereider is iemand die zorgt voor

ben ik projectleider.

de bestellingen, hij maakt tekeningen en
zorgt er kort gezegd voor dat alles klaar

Trots

is op het moment dat de bouw gaat

Een project waar ik trots op ben is dat van

beginnen. Na mijn stage kreeg ik mijn

de Rabobank Geldkiosken. Ik doe veel voor

eerste contract. Ondertussen volgde ik een

de Rabobank en ook dit project begeleid

aannemerscursus, omdat het altijd mijn

ik. Soms is het wel raar, de ene dag zit je in

intentie was om voor mezelf te beginnen.

vergadering met je opdrachtgever en een

In mijn vrije tijd werkte ik altijd bij een aan-

paar weken later sta je in je oude kloffie het

nemer en dat beviel me goed. Die cursus

project voor ze te plaatsen op locatie. Maar

voor mij. Ik houd van doorwerken; lange

zorgde er ook voor dat ik de bouwwereld

ik vind het perfect zo, ik voel me als een

vergaderingen en eindeloze besprekingen

goed leerde kennen. De eerste tijd bij Jan

vis in het water op deze manier. Een ander

zijn aan mij niet besteed. In dat opzicht

Snel werkte ik drie dagen op kantoor en

project is RIEFF (zie ook pagina 31). Ook

ben ik ook echt een snelle jongen. Gaan

twee dagen buiten, om veel werkervaring

hier ben ik vanaf de start bij betrokken. Het

we het zo doen? Ja? Dan doen we het zo.

op te doen over de bouwprojecten van

is spannend omdat het een nieuw concept

Klaar. De cultuur past ook goed bij me.

Jan Snel. Tot het moment kwam dat ik

is, maar daarom ook juist leerzaam.

Iedereen is direct en open, dat is prettig.

volledig nodig was op kantoor en fulltime

Binnenkort gaan we bekijken hoe we de

Het is ook mooi om te zien als er nieuwe

werkvoorbereider werd.

andere RIEFF-locaties gaan aanpakken.

collega’s beginnen, je weet zo wie er in het
team past en wie niet.

Projectleider
Na twee jaar maakte ik de overstap van
werkvoorbereider naar junior projectleider. Dat is net een stapje hoger, een
projectleider richt zich op het totaaltraject.
Hij moet ervoor zorgen dat de planning
Michael Blom

Snelle jongen
In ieder magazine een
Snelle jongen/meid aan het woord
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gehaald wordt, het budget bewaakt wordt
en de klant tevreden is. In mijn werk als

Burgerlijke staat Samenwonend

projectleider komen mijn kennis van de

Functie Projectleider

bouwwereld, mijn technische kennis en

In dienst sinds juni 2008

mijn ervaring als werkvoorbereider goed

“Ik ben nogal
nauwkeurig
en weet
hoe ik het
hebben wil”

Aan de slag
Om de balans tussen werk en privé te
bewaren mag ik graag een potje voetballen. In mijn vrije tijd klus ik graag in mijn
nieuwe huis, bij vrienden en bekenden.
Je kunt dus wel zeggen dat de bouw
zowel mijn hobby als mijn beroep is. En de
ambitie van een eigen aannemersbedrijf?
Die is vervlogen. Bij Jan Snel kan ik mezelf
breed ontwikkelen en werken voor grote

Opleiding MTS Bouwkunde en

van pas. Ik ben nogal nauwkeurig en weet

Vrijheid

klanten en uiteenlopende projecten. Het

aannemerscursus

precies hoe ik het wil hebben. Ik werk nu

Groot voordeel van het werken bij Jan

geeft me enorm veel voldoening en ik ben

Hobby’s Voetbal

nog zonder werkvoorbereider, maar in deze

Snel is de vrijheid die je krijgt. Dat werkt

hier nog lang niet uitgegroeid.

magazine
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Snel internationaal

Snel internationaal

Aap, noot, Mies, Wim, Zus... Jette
Een gloednieuw schoolgebouw in slechts 55 dagen
Even ten noorden van Brussel ligt de groene forensengemeente
Jette, met daarin de gemeentelijke school ‘École Aurore’ (School
Dageraad), met 24 klassen, waarvan 10 voor de kleuterschool. In de
omgeving van Brussel heerst een chronisch tekort aan basisscholen.
Daarom subsidieert het Brussels regiobestuur gemeenten die op
korte termijn extra klassen creëren. Jette had hier wel oren naar,
ook al omdat bij École Aurore ruimte was voor uitbreiding.

Opdrachtgever: Gemeente Jette
(België)
Project: bouw 2 verdiepingen
met 8 klaslokalen
Bruikbaar oppervlak: 576 m2
Eenheden: HL3-units van Jan Snel
Levensduur: permanent/

De Dienst Gemeentelijk Patrimonium

afgeschreven noodgebouw en beslaan

(Gebouwbeheer) kreeg de opdracht zorg

twee in plaats van één verdieping.”

onbepaalde tijd
Bijzonderheden: state-of-the-art

te dragen voor uitbreiding met vier extra

thermische isolatie, brandwerend-

klaslokalen. We spreken de verantwoor-

Hoe is de aanbesteding gegaan?

heid Rf 60 minuten

delijke van de unit ‘Studie & Ontwerp’, de

“Voorspoedig. De openbare aanbesteding

Bouwtijd: afbraak en afvoer

architect, mevr. Valeria Arancibia Castillo.

omvatte een aantal zeer strikte eisen,

bestaande gebouw 8 dagen, fun-

vooral op het gebied van het milieu.

deringswerkzaamheden 17 dagen,

“Om de subsidie te krijgen moesten

Hierin hebben we enerzijds de criteria

bouw nieuwe school 30 dagen

we erg snel handelen. Voorwaarde was

van de subsidieverstrekker overgenomen,

namelijk dat de uitbreiding vóór het

aangevuld met onze eigen eisen voor de

nieuwe schooljaar klaar zou zijn. Dat gaf

toepassing van duurzame materialen.

ons slechts 7 maanden de tijd voor het

Onze voorschriften qua energiezuinigheid

complete project. Reden om te kiezen

waren daardoor zelfs scherper dan de

en techniek. En ten derde - belangrijk in

voor kant-en-klare units. De nieuwe units

norm. Op basis van onze vraag in de

verband met de subsidie en de continuïteit

kwamen op de plek van het oude, geheel

markt kwamen er vijf aanbiedingen. Twee

van het onderwijs - beloofde Jan Snel de

daarvan waren incompleet, dus

bouw in slechts 55 dagen te realiseren in

die vielen direct al af. Van de drie

plaats van de in de aanbesteding gestelde

overgebleven offertes was Jan

80 dagen.”

Snel duidelijk de beste.”
Hoe is het project verlopen?
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Waarom koos u precies

“Uitstekend! Eerst kwam het slopen en

voor Jan Snel?

leggen van de nieuwe fundering. De

“Het aanbod van Snel was op

daadwerkelijke bouw kon pas beginnen

meerdere punten onderschei-

op 30 juli, maar begin september was

dend. Ten eerste qua prijs. Ten

het al klaar, volledig ingericht met alle

tweede qua materiaalgebruik

faciliteiten. De klassen konden er zó in.

“ Jan Snel
bouwde in
slechts 55 dagen i.p.v. de in
de aanbesteding gestelde
80 dagen”

Tijdens het project heb ik zeer intensief

van het plaveisel voor de entree, maar dat

contact gehad met projectbegeleider Jacky

heeft Jan Snel direct opgelost. Sindsdien...

Vermeersch en de projectmanager, de

louter positieve geluiden.”

heer Nevelsteen. Een uitstekende samenwerking, zeer flexibel en alert. Ik wou dat
alle bedrijven waar wij als gemeente mee
samenwerken hun zaakjes zo goed op
orde hadden!”
En de gebruikers, wat vinden die?
“Toevallig was ik er afgelopen week
weer eens. De klassen worden tot volle
tevredenheid gebruikt. In het begin was er
nog een probleempje met de aansluiting

magazine
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Snelle ontwikkelingen

de laatste

ONTWIKKELINGEN
Veilig en comfortabel ‘geld uit de muur’

Rabobank Geldkiosken

Goed beveiligd
Het vervangen van geldkiosken is geen
eenvoudige klus. De veiligheids- en
kwaliteitseisen zijn hoog en er komt
veel kijken bij de planning en uitvoering.
Jan Snel ontwikkelde gecertificeerde
geldkiosken die voldoen aan alle eisen
en mede door het plan van aanpak en
de goede relatie met de bank mochten
wij het project uitvoeren.

thuis
Oost, west…

Testen

Thuis is de plek waar je jezelf kunt zijn.

Om te kijken of de nieuwe geldkiosken voldoen aan de NEN-

Waar je ruimte hebt om op te laden, zodat

normen, zijn ze getest door een onafhankelijke partij. Dit houdt

je er de volgende dag weer flink tegenaan

in dat iemand met professioneel inbraakgereedschap probeert

kunt gaan. Als je als buitenlander in

om binnen korte tijd de kiosk te kraken en binnen te dringen.

Nederland werkt, is zo’n thuisplek extra

Dat is niet gelukt, daarmee heeft Jan Snel het felbegeerde

belangrijk. Daarom creëert Jan Snel met

Het is inmiddels gemeengoed, maar

certificaat verdiend. We zijn erg trots dat we dit project voor de

RIEFF migrantenhuisvesting van hoge

eigenlijk pinnen we nog niet zo lang. In

Rabobank mogen uitvoeren.

kwaliteit, waarin bewoners zich goed

de jaren tachtig was het nog heel normaal

voelen. Een thuis ver van huis.

om een bank binnen te stappen om bij
de baliemedewerker geld op te nemen.
Tegenwoordig kun je bijna overal 24/7
geld opnemen en zijn pinautomaten

Uit Montfoort

niet meer weg te denken uit het

Vanwege de hoge veiligheidseisen worden alle kiosken in

straatbeeld. De automaten moeten

Montfoort ontwikkeld, geproduceerd en afgeleverd. Zo zijn

vervangen worden, omdat ze aan de

ook alle kiosken identiek en van hetzelfde materiaal gemaakt.

nieuwe eisen moeten voldoen. Jan

Wie denkt dat deze geldkiosken uitsluitend draaien om

Snel tekende voor de vervanging van

veiligheid, heeft het mis. Ook aan het comfort van de klanten

veertig Rabobank-geldautomaten door

is gedacht: alle kiosken hebben een luifel en windvanger.

Rabobank Geldkiosken.
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Comfortabel
bevallen

Snel in beeld

Verloskundig Centrum, Apeldoorn
Nieuw van Gelre ziekenhuizen: het Gelre
Verloskundig Centrum in Apeldoorn. Hier
kunnen zwangere vrouwen zonder
medische indicatie bevallen in een huiselijke
omgeving. De ruimte is zo ingericht dat
de vrouwen kunnen bevallen in een
tweepersoonsbed, in een warm bad of op
de baarkruk. We bouwen deze tijdelijke
huisvesting met een permanent karakter
met het Movix-systeem. Na de sloop
van het bestaande gebouw verrijst in
slechts tien weken de nieuwbouw op de
bestaande constructie van het ziekenhuis.
Het gebouw is 475 m² en bestaat uit onder
andere een wachtruimte, 5 spreek- en
onderzoekkamers en vier bevallingsruimtes
met eigen badkamer en een buitenterras.
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“ Zorg in eigentijds jasje”
Joost Kalis, projectleider

Zeelands
trots

Snel in beeld

Zorggroep Ter Weel, Krabbendijke
De verbouwing van een verzorgingshuis
op verschillende locaties is een behoorlijke
operatie. Zorggroep Ter Weel gaat de
uitdaging aan met Jan Snel. In maximaal
vier jaar gaan alle locaties op de schop, wij
zorgen voor de tijdelijke accommodaties
tijdens de renovatie. Dit is de derde en
laatste locatie, Ter Weel Krabbendijke.
Reacties van bewoners en medewerkers
zijn positief: de wooneenheden zijn
kleinschalig, hierdoor is er meer persoonlijke aandacht en rust en de bewoners zijn
actiever en vrolijker.

magazine
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48 uur,
165 units

Snel in beeld

Damen Shipyards, Gorinchem
Het lijkt iets voor het Guiness Book of
Records: het plaatsen van 165 units in één
weekend. Plaats van handeling is Damen
Shipyards in Gorinchem. In totaal 2.800 m2
kantoorruimte verrijst op het terrein,
verdeeld over maar liefst vier bouwlagen.
Het pand blijft vijf jaar staan, bijzonder is de
gevelbeplating en de hoogte van het pand.
Van start tot finish neemt dit project zeven
weken in beslag.
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“ Met vereende krachten
het onmogelijke mogelijk
gemaakt”
Rob Derksen, projectleider

Als de
brandweer!

Snel in beeld

Brandweerkazerne, Amsterdam
Wat doen brandweermensen die in nood
zitten als het gaat om tijdelijke huisvesting? Juist, zij bellen Jan Snel. In slechts
tien weken tijd realiseren we - inclusief
grondwerk, heipalen en betonfundering
- een nieuw Movix-hoofdgebouw met
remise. Deze tijdelijk huisvesting van bijna
1.000 m2 bestaat uit twee woonlagen
en we leveren een totaalconcept met
slaapkamers, complete bedrijfskeuken,
fitnessruimte, kantoorruimten en een
remise voor de brandweerauto’s.

magazine
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Spoedklus

Snel in beeld

Ambulancepost, Dieverburg
Jan Snel bouwt in Dieverburg een
ambulancepost. Het gaat om een gebouw
van 120 m², dat voldoet aan de eisen van
de permanente bouw. Het is voorzien
van een huiskamer/wachtruimte voor
ambulancepersoneel, twee slaapkamers
en douches. Het spreekt voor zich, dat er
duurzaam is gebouwd. Het pand heeft
een complete cv-installatie, airco en een
uitgebreide keuken met voorzieningen.
Ook hier bouwt Jan Snel razendsnel en
staat het hele pand in vier weken, inclusief
grondwerk en afwerking.
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“ Dit is de eerste in een
reeks van 7 RIEFFgebouwen in 2013 en
2014”
Harry van Zandwijk, algemeen directeur

GeRIEFFlijk
wonen

Snel in beeld

Huisvesting arbeidsmigranten,
Den Haag
Otto Workforce, Foreign Flex en Jan Snel
werken samen bij de bouw van RIEFF,
een huisvestingsconcept voor arbeidsmigranten. Zij vinden in RIEFF een
‘home away from home’, met veel
comfort en privacy. Onder het toeziend
oog van de toegestroomde pers en
genodigden opent RIEFF Den Haag
Laakhaven, op 1 februari haar deuren.
Nieuwsgierig? RIEFF is te vinden aan de
Ludolfdwarsstraat 50 in de hofstad.
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Snel in gesprek

Als de markt vraagt om stevig onderhandelen en vergelijken lastig is, wordt de kracht van
samenwerking pas echt duidelijk. Niels Vergeer, operationeel directeur van Jan Snel, is in gesprek met
Rob van Vliet, RVV airconditioning. Twee bedrijven die al meer dan twintig jaar samenwerken.

Woordenwisseling
Niels vs. Rob

Niels: Heb je nog aan de offerte gedacht voor die opdrachtgever in Limburg?

cri·sis

Rob: We willen graag Climaflex inzetten in verband met de prijs en het comfort. Hiermee haal jij
je planning, omdat het zich snel laat installeren. De installatie is herbruikbaar en duurzaam, grote
voordelen voor de opdrachtgever en de gebruiker.

Tijd voor positiviteit

Niels: We hoeven niet altijd voor de meest complete oplossing te gaan, de best werkbare mag
ook. Soms zien ze alleen maar een bedrag staan en op basis daarvan nemen ze de beslissing.

Bent u het ook zo zat, al dat crisisnieuws?
Wij eerlijk gezegd wel, al kan niemand er

Rob: Je kent me: ik maak een voorstel voor je waar ik zelf in geloof en waar ik voor de volle 100%

natuurlijk de ogen voor sluiten. Wat ons

achter sta. Ook in deze tijd blijven mijn principes overeind. Kunnen we geen toelichting geven?

er doorheen helpt is onze positiviteit en
ons ondernemend vermogen. Daarnaast

Niels: Ik bied eerst de best werkbare oplossing en dus ook de scherpste prijs aan zodat we
onszelf niet uit de markt prijzen. Daarnaast geven we een alternatief met Climaflex waarbij
we aangeven dit graag in gesprek toe te lichten.

letten we - heel Hollands - op de kleintjes
en zorgen we ervoor dat we bij goed en
bij slecht nieuws altijd open en eerlijk
communiceren. Door deze inspanningen

[2 dagen later]

Niels: De opzet is geslaagd, we zijn uitgenodigd voor een afspraak.
[3 dagen later]

Niels: Proficiat, we hebben de opdracht binnen. Doorslaggevend waren de planning en de
combinatie van aanschafprijs en terugverkoopwaarde. En het servicecontract zagen ze ook
zitten. Kortom: mission accomplished.
Rob: Dat wordt taart voor de hele afdeling. Bedankt Niels!
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blijft de sfeer goed en komen we straks
sterk uit de strijd.

Snel vertelt

Snel vertelt

in 15 landen. De kracht van Damen is

dat past bij onze nieuwe manier van

het vermogen om in te springen op

werken in multidisciplinaire teams.

nieuwe kansen. Ze laten zich leiden

Door mensen van verschillende bedrijfs-

door de kansen uit de markt en komen

onderdelen maar met dezelfde functie

met innovatieve oplossingen voor een

dichter bij elkaar te zetten, leggen we de

gunstige prijs, met bewezen designs, korte

basis voor een betere communicatie en

levertijden en lage onderhoudskosten.

kennisdeling.”

Damen is een allround scheepsbouwer en
bouwt onder andere sleepboten, bag-

Kracht

gerboten en jachten.

De bouw van het kantoor liet volgens Dio
zien waar Jan Snel voor staat: “We wisten

Jan Snel en Damen Shipyards:

een geoliede machine

Samenwerking

dat de planning krap was, maar er bestaat

Dio vertelt: “De relatie met Jan Snel

gewoon geen nee voor ze. Er is bij dat

is uitstekend en voert terug tot 2000.

bedrijf een enorme competitiedrang, ze

Door de jaren heen hebben ze de nodige

gaan tot het uiterste voor een klant en dat

projecten voor ons gedaan, naar alle

kan ik enorm waarderen. Dat raakt ook

tevredenheid. Kijk, wij hoeven elkaar niet

wel aan de cultuur van Damen, basis voor

zoveel uit te leggen. Als ik een opdracht

onze ontwikkeling is ook vaak de vraag

heb, dan neem ik de telefoon en dan

van de klant. Kan niet bestaat niet, zo is

bel ik mijn vaste contactpersoon. We

het bij ons maar ook bij Jan Snel. Bijzonder

bespreken de klus en ze gaan aan de slag.

aan het gebouw van vier verdiepingen is

We weten wat we aan elkaar hebben en

dat het eigenlijk gewoon 165 gestapelde

afspraak is afspraak.”

units zijn; door de gevelbeplating krijgt
het een hele mooie, eigentijdse uitstraling.

Damen Shipyards is één van die bedrijven waar Nederland trots op mag
zijn. Het internationale bedrijf met vestigingen over de hele wereld startte
als klein familiebedrijf in 1927 en heeft nog steeds de wind mee. Damen
Shipyards heeft de nodige raakvlakken met Jan Snel, bovendien is het één van
onze vaste opdrachtgevers. Dio van der Stel is Facility Manager bij het bedrijf.
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Winters

Voor mij weerspiegelt zo’n project als

Over Damen

De laatste opdracht was die voor een

dit precies de aanpak van Jan Snel. In

Damen Shipyards werd in 1927 opgericht

nieuwe kantoor voor de hoofdvestiging

een beperkte tijd, niet gehinderd door

door de gebroeders Damen. Nu, krap

in Gorinchem. Dio: “Binnen zeven weken

bijvoorbeeld de slechte weersomstandig-

negentig jaar later, telt het bedrijf 7.000

en onder barre winterse omstandigheden

heden gewoon een mooi en bruikbaar

medewerkers en is het bedrijf aanwezig

hebben ze een prachtig kantoor neergezet

gebouw neerzetten.”

magazine

35

Snel vertelt

Snel vertelt

“ Strak plannen, snel
schakelen en een
prachtig eindresultaat”

Brandweermannen, het zijn
hedendaagse helden. Zij
verdienen een goede huisvesting. Dat vinden we bij Jan
Snel ook. In Amsterdam, de
regio Amsterdam-Amstelland,
bouwden we een kazerne die
van alle gemakken is voorzien.
We spreken Bertus Bosman,
hoofdcoördinator van beheer,
over de totstandkoming van
deze kazerne.
“De huidige - tijdelijke - kazerne voldeed

wat communicatieve strubbelingen waren.

last te hebben van trillingen. En dat de

niet meer. Daarom schreven we een

Maar die zijn netjes opgelost.”

badkamers gewoon betegeld moeten zijn,

aanbesteding uit voor de bouw van een

Brandweer
AmsterdamAmstelland zit er
warmpjes bij
36
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in plaats van beplaat. Ook is de ventilatie

nieuwe tijdelijke plek voor onze mannen.

Tevreden

in deze kazerne optimaal, waardoor

Gelukkig kwam Jan Snel uit de bus als

Kijkend naar het gebouw zoals dat er nu

het binnenklimaat beter is. Door deze

de partij die de klus mocht klaren. Goed

staat, zegt Bertus tevreden: “Het is een

verbeteringen neemt het comfort enorm

nieuws, want wij werken al langer met ze

prachtig pand waar we zeker de tijd tot

toe en heb je het idee dat je in een

en we weten wat ze kunnen.”

de nieuwe kazerne mee kunnen overbrug-

permanent gebouw werkt in plaats van

gen. Het pand heeft een uitgebreide

in een tijdelijk pand. Van de mensen op

Kort tijdsbestek

kantine met keuken, een recreatieruimte,

de kazerne krijg ik ook goede reacties, ze

Dus kon Jan Snel aan de slag. Bertus

kantoren, een fitnessruimte en slaapplaat-

vinden het een fijne plek. Dat moet ook

vult aan: “Het voortraject nam veel tijd

sen voor tien man.”

wel, want de kazerne is 24 uur per dag

in beslag. Daarom was de druk op de

bemand door gemiddeld tien man. Wat

uitvoering behoorlijk groot. Maar dat

Ultiem

ons betreft heeft Jan Snel met dit project

konden ze aan: er werd strak gepland en

Bertus vervolgt: “Jan Snel heeft eerder

de ultieme tijdelijke kazerne gebouwd en

snel geschakeld. We hebben wel soms

voor ons gebouwd en van ieder project

we hebben er alle vertrouwen in dat we

moeten duwen hoor en we hebben wel

hebben we geleerd. Dat de fundering

hier de komende jaren met plezier kunnen

een keer aan de bel getrokken toen er

bijvoorbeeld goed moet zijn, om geen

werken.”
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Statoil,
van start tot finish

21 DEC

Na vier weken grond- en

funderingswerk en zeven weken
opbouwwerk is op 21 december de
oplevering van het pand van Statoil.

Hoe komt zo’n mooi tijdelijk gebouw tot stand? Die vraag krijgen we regelmatig.
Daarom nemen we u in deze rubriek mee langs alle verschillende bouwfasen die we
il
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doorlopen en krijgt u een goede indruk van wat er allemaal bij komt kijken.

8 OKT

We plaatsen

Het begint nu echt ergens op te

een keerwand om

lijken. Het binnenwerk wordt afgerond.

alle leidingen te

Plafond en vloeren worden gelegd en de

beschermen.

indeling wordt zichtbaar.

18 OKT

22 OKT

14 DEC

We pakken de

De werkvloer is

10 OKT

Graven

22 NOV

Het kanaalwerk voor de installaties en de

profielen van de binnenwanden zijn geplaatst.

dak is gelegd, is

voor de fundering wordt

en leggen we de

Ondertussen werken we de buitenwanden af met

het tijd voor de

aangebracht.

bouwwegen aan.

gevelbeplating van Eternit.

buitenwanden.

31 OKT

We storten de

5 NOV

De staal-

5 NOV

Belangrijk

verdiepte vloer en maken

constructie

moment, het

materiaal en maken alles gereed

alles klaar voor de tweede

voor de opbouw

plaatsen van het

om de vloer te storten.

stort van de vloer.

wordt geplaatst.

eerste dakelement.
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Als het hele

we de bouwput

fundering in met isolatie-

38

7 NOV

gestort en de bewapening
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De grenzen verkennen
Noorwegen

Steeds vaker worden
we over de grens
gevraagd om onze
tijdelijke huisvesting
te realiseren. Van
België tot aan het
tropische Nigeria:
een kijkje in onze
internationale
keuken.

Een vakantiehuis op een
adembenemende locatie?
We plaatsten er een,
in twee dagen tijd, in
Noorwegen.

België
In slechts 20 weken tijd wordt
maar liefst 3.800 m² tijdelijke
uitbreiding gerealiseerd, die aan
de hoogste eisen van het AZ Jan
Palfijn ziekenhuis voldoet!

Canada (Toronto)
Vanuit Mammoet Nederland kregen wij
de vraag om in Toronto een kantoor van
1.000 m² te plaatsen voor twee jaar.
We hebben hiervoor onze K1500-units
aangepast aan de lokale bouweisen.

Duitsland
Voor Statoil Deutschland
ontwikkelen wij een
bedrijfsvoeringcentrum
(controlroom) en
administratiekantoor.

Canada (Whistler)
Onze units zijn gebruikt als
commentaarposities voor de
pers tijdens de Olympische
Spelen van 2010 in Whistler.

Frankrijk
In het mooie Normandië plaatsen
wij ter gelegenheid van de 60e
verjaardag van D-Day 10.000 m2
logies en gemeubileerde tenten
én 400 kantoorunits.

Qatar
In een kleurrijk Main
Media Centre ten behove
van Doha 2006 (Asian
Games) plaatsten wij
21 sanitaire units.

USA
Units voor 1½ jaar gebruikt als
noodschool (3 lokalen) in Cobb
County, Atlanta. Een verademing
voor leerkrachten, omdat ze normaal
in de US les krijgen in noodtrailers.

Maleisië

Nigeria
Voor Boskalis plaatsten we, onder tropische
omstandigheden in Nigeria, K1000- en
K1500-units voor een groot offshore project.
Al de units fungeren als kantoren en thuisbasis
voor de medewerkers van Boskalis. Binnen twee
weken is de klus geklaard onder bezielende
leiding van collega Marcel Boekhout.

Voor het Maleisische leger gaat Jan Snel diverse
units leveren en installeren. In totaal zullen er voor
ruim 2.000 man slaapplaatsen worden gerealiseerd
op diverse plaatsen in Maleisië.

Snel ontdekken
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Jan Snel vaste
waarde op
bouwplaatsen

Dura Vermeer
De units van Jan Snel zijn ook als bouw-

productie en levering van 23 units (type

plaatsaccommodatie van grote waarde.

Flex K 1000), uitgevoerd als kantoor,

De units zijn snel op te bouwen en af te

schaft- en sanitairruimte.

breken, zijn goedkoper dan schottenketen
en bovendien tot vier hoog stapelbaar.

Dura Vermeer is een begrip in de bouw-

Reden waarom Dura Vermeer Materi-

wereld, met activiteiten op het gebied

eelservice het besluit heeft genomen de

van bouw, infrastructuur, engineering

huidige vloot deels te vervangen en uit

en dienstverlening. We zijn trots op deze

te breiden. We gaan aan de slag met de

mooie opdracht!

« Joost Onderdelinden van Jan Snel overhandigt sleutels van de eerste units aan
Maarten van Driel, manager operations bij Dura Vermeer.
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Waardering wordt gewaardeerd
Waardering voor je werk krijgen is altijd waardevol, dit compliment vonden we zo mooi dat we het graag met u delen!

Beursagenda
Ervaar flexibel bouwen
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geweldige service van Jan
bijzonder tevreden over de

De kwaliteit van onze oplossingen
moet u zelf ervaren. Daar heeft u volop
gelegenheid voor, want we zijn aanwezig
op onderstaande beurzen. Op onze stand
kunt u kennismaken met Jan Snel en de
laatste ontwikkelingen op het gebied van
flexibel bouwen. Wilt u meer weten over de
mogelijkheden voor uw organisatie? Kom

Business Centre Eemshaven
stroomt vol

langs op een van onderstaande events of

Business Centre Eemshaven, onderdeel van Jan Snel Flexibel Bouwen, heeft 400 m2

RAI Amsterdam

verhuurd aan Trianel GmbH. Het Business Centre heeft kantoorruimte van diverse

4 t/m 6 juni 2013

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

afmetingen en is te huur inclusief meubilair, stoffering en schoonmaak. Trianel bouwt
momenteel samen met Areva aan het Windmolenpark Borkum West (40 windmo-

EXPO60+

lens), voor de groene energievoorziening van 200.000 huishoudens. Ook huren in het

Nekkerhal Mechelen (B)

Business Centre Eemshaven? Neem dan gerust contact met ons op.

2 t/m 4 oktober 2013
Edubuild

Als niets meer kan rijden...

Flanders Expo Gent (B)

17 & 18 oktober 2013

Het is 2006 als Jan Snel besluit de

Dit overzicht kan nog wijzigen, houd onze website in

Desert-Cops te sponsoren. Dit is een

de gaten voor actuele informatie.

liefdadigheidsorganisatie opgezet
door politiemensen die zich tot doel
hebben gesteld de (medische) vervoersproblemen in Gambia kleiner te
maken. Jan Snel sponsort het initiatief
door het doneren van een Unimog,
een kleine vrachtwagen die met name op ruig terrein goed uit de voeten kan. Tijdens
een recent werkbezoek van de stichting aan Gambia blijkt dat het medisch vervoer in
Gambia aanzienlijk is verbeterd. De Unimog doet nog steeds dienst. Een woordvoerder vertelt: “Uw Unimog is nog altijd degene die in de slechtste omstandigheden zijn
werk doet. Als niets meer kan rijden, roept men de hulp in van de Unimog.”
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Ervaar flexibel bouwen op de

PROVADA
Flexibel bouwen is ondertussen een vaste
waarde op de Provoda. Reken maar dat
we ook dit keer weer aanwezig zijn op de
jaarlijkse vastgoedbeurs. Hier ontdekt u
alles over de mogelijkheden van Jan Snel
voor úw huisvestingsbehoefte. Onder het
genot van een hapje en een drankje laten

Colofon

we u graag zien hoe we de wereld van het

JNSNL is een uitgave van Jan Snel en

Niets uit deze uitgave mag worden

vastgoed in beweging zetten! Graag tot

verschijnt twee keer per jaar in een oplage

overgenomen of vermenigvuldigd zonder

ziens op de Provada op 4, 5 en 6 juni RAI

van ca. 5.000 stuks.

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever
en zonder bronvermelding. Aan dit magazine

Amsterdam.

Kantoor Jebber bv, Utrecht

Idee, vormgeving en realisatie

is de grootst mogelijke zorg besteed, de

Trend reclame & advies Oud-Beijerland,

uitgever kan op geen enkele wijze instaan

in samenwerking met Jan Snel.

voor eventuele onvoorziene gevolgen,

Diverse fotografie: Jos Drop

veroorzaakt door fouten in het magazine.
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