
Jansen: “Na mijn gehele leven internationaal ac-
tief te zijn geweest in de bouwchemie, als CEO 
en boardmember binnen een groot bouwche-
mieconcern, kwam ik in 2014 als consultant bij 
de Brecon Group in aanraking met cleanroom-
technologie. Een erg interessante markt waar-
binnen Brecon al 25 jaar actief was, primair in 
de semi-conductorsector. Toen ik gevraagd 
werd een strategisch plan te schrijven voor 
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dit mooie bedrijf, stelde ik vast dat er nage-
noeg geen partijen actief waren die werkelijke 
turnkey projecten aanboden. Bovendien waren 
(en zijn er nog steeds) veel kleine aanbieders 
actief met relatief weinig kennis en ervaring in 
de diverse marktsegmenten. Ik was van me-
ning dat een dergelijke belangrijke faciliteit met 
de beste partijen gebouwd moet worden en 
daarom ben ik op zoek gegaan naar echt pro-

fessionele partners binnen deze branche. Van-
zelfsprekend heb ik onder meer ook Kuijpers 
benaderd en ben in gesprek gegaan met Paul 
Joosten. Hij was en is nog steeds als directielid 
binnen de Kuijpers organisatie verantwoorde-
lijk voor controlled environment. Ook hij zag 
toentertijd het belang in van een bundeling van 
expertise door serieuze partners, en zo is het 
PP4CE-concept ontstaan.” 

Haagse Apotheek. (Beeld: Esther van Putten)

54 BOUWEN ZORG.EU

BOUWEN ZORG.EU
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'De lijst van referenties 
is inmiddels lang en 

indrukwekkend'

FOOD, FARMA EN HIGHTECH
Inmiddels zijn er vele partijen actief als part-
ner binnen de PP4CE-alliantie. Enkele voor-
beelden van het eerste uur zijn Bolidt, ASSA 
ABLOY, WERO, DENIOS en Mennens  
Cleanroom Cranes, maar ook architecten-
bureau VAN AKEN en CMI uit Eindhoven. 
Door de opsplitsing in de drie gespecialiseer-
de segmenten food, farma en hightech zijn er 
inmiddels gespecialiseerde bedrijven toege-
voegd zoals Elis cleanroom kleding, D&M Va-
cuümsystemen en Unicorn Industrial Cleaning 
Solutions. “Tot die beslissing zijn we gezamen-
lijk gekomen, omdat we daardoor nog beter in 
staat worden gesteld om in te spelen op alle 
vragen binnen deze specifieke deelmarkten", 
aldus Jansen. “Meer en meer kan men bij ons 
in gesprek gaan over werkelijk alle disciplines 
in de cleanroomtechnologie. Brecon Clean 
Interior is overigens, als onderdeel binnen 
de Brecon Group, dé aanspreekpartner voor 
LAF-kasten, aanrijdbeveiliging, veiligheid werk-
banken en alle overige lab- en cleanroomin-
richting. Onder andere bij de APPO apotheek, 
FUJI en het CZE in Eindhoven is de complete 
inrichting van lab én cleanroom verzorgd.”

BREED SPECTRUM
Joosten: ”Kuijpers had op het moment van ken-
nismaking met het PP4CE-concept reeds en-
kele mooie controlled environment-projecten 
gerealiseerd. Ook ik zag destijds een ontwik-
keling op de Nederlandse markt waarbij op-
drachtgevers steeds meer een design, build 
and maintain-traject wilden aangaan op basis 
van turnkey bouwconcepten. Die trend heeft 
zich sterk ontwikkeld en voor ons als organi-
satie was en is dat een uitstekende ontwik-
keling omdat we daarmee onze expertise en 
ervaring optimaal onder bewijs kunnen stellen. 
Door tientallen jaren op de ASML campus te 
hebben gewerkt, was de Brecon Group voor 
ons destijds vooral een bekende partner waar 
men aan dacht bij hightech-opdrachten. Daar 
is in de afgelopen jaren veel aan veranderd. 
Inmiddels hebben we gezamenlijk een reeks 
van complexe GMP-projecten gebouwd en 
heeft de Brecon Group zich sterk ontwikkeld 
op het gebied van GMP-regelgeving.” Jansen: 
“Dat is inderdaad een feit. Door tientallen 
jaren gefocust te zijn geweest op de semi-
conductorsector stond Brecon meer bekend 
als een specialist voor de hightech markt. Daar 
is inmiddels veel aan veranderd, zowel in ons 
productportfolio, in onze service als in de aan-
wezige GMP-kennis en -ervaring. Inmiddels 
krijgen wij als Brecon Group de meeste aan-
vragen binnen voor een breed spectrum van 
de markt. Deze aanvragen pakken we samen 
op met Kuijpers. Samen met de opdrachtgever 

en onze partners werken we vervolgens aan 
het gehele proces vanaf de initiële fase tot en 
met de planning- en realisatiefase en inclusief 
commissioning en qualification.”

De samenwerking staat inmiddels (inter)natio-
naal bekend als betrouwbare partner voor de 
realisatie van cleanrooms en laboratoria in ver-
schillende marktsegmenten. Food-, farma- of 
hightech-projecten, groot of klein, eenvoudig 
of zeer complex…: de partners binnen PP4CE 
pakken de uitdaging op en realiseren binnen 
de gestelde tijdsplanning elk project, zoals zij 
dat in de afgelopen jaren telkens weer onder 
bewijs hebben gesteld. De lijst van referenties 
is inmiddels lang en indrukwekkend. Opvallend 
daarin is de opsomming van een aantal berei-
dingsapotheken welke de afgelopen jaren zijn 
gerealiseerd. Joosten: “We zijn in 2016 samen 
begonnen met de realisatie van de bereidings-
apotheek voor de Haagse Ziekenhuizen. Direct 
daarna volgde de realisatie van de bereidings-
apotheek in het Prinses Máxima ziekenhuis te 
Utrecht en aansluitend mochten we de APPO 
bereidingsapotheek bouwen in Roosendaal. 
Op dit ogenblik sluiten we het bouwproject af 
voor de realisatie van de bereidingsapotheek 
van het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven. 
Met gepaste trots kijken we naar deze reeks 
van gerealiseerde bereidingsapotheken en stel-
len vast dat we onszelf inmiddels min of meer 
mogen beschouwen als dé specialist binnen 
deze tak van sport in de GMP-sector!”     

Cleanroom Roosendaal. (Beeld: Studio 38c Remco Lassche) Apotheek PMC-Utrecht-Kuijpers. (Beeld: Studio 38c Remco Lassche)
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