
VOORWOORD

Winters creëert en koestert waardevolle plekken

Tien jaar. Zo lang duurt het om een cultuurverandering binnen je organisatie 
door te voeren, zeiden onze coaches ruim tien jaar geleden. We hebben er niet 
meer zo bewust bij stilgestaan, maar nu we de verhalen in dit magazine lezen, 
denken we weer terug aan die woorden. Ze lijken inderdaad bevestigd  
te worden.

Ruim tien jaar geleden besloten we ons veel meer te focussen op datgene 
waar we écht in geloven: een lerende organisatie. Onze medewerkers en onze 
opdrachtgevers spelen hierin de hoofdrol. Onze medewerkers geven we de 
ontwikkelkansen, verantwoordelijkheden, het respect en de waardering die ze 
verdienen. Voor onze klanten creëren we extra toegevoegde waarde door ons 
te richten op een efficiënt proces, een constructieve samenwerking en de juiste 
specialisten op de juiste plek. Iedere dag proberen we het samen weer iets 
beter te doen.

Zelf heb je het niet meer zo door als je ruim tien jaar lang iets nastreeft en hier 
steeds kleine stappen voorwaarts in zet. Maar de mooie complimenten van onze 
opdrachtgevers doen ons beseffen dat we al ontzettend veel hebben bereikt. 
We zijn een lerende organisatie. Het maakt Winters als ontwikkelende bouw
onderneming onderscheidend en ons als directie bijzonder trots.

Dit voelt als een mooi moment om onze nieuwe payoff naar buiten te brengen: 
Winters creëert en koestert waardevolle plekken. We bouwen en ontwikkelen 
namelijk niet zomaar, we doen dit met ambitie. Enerzijds willen we een  
uit dagende en waardevolle werkplek voor onze medewerkers creëren.  
Hen koesteren we als ons meest waardevolle ‘bezit’. Anderzijds willen we 
waardevolle plekken creëren voor onze opdrachtgevers. Voor hen ontwikkelen, 
bouwen en onderhouden we niet zomaar een gebouw, maar juist een  
bijzondere plek op aarde om te koesteren en trots op te zijn, nu en in de 
toekomst.

Die toekomst zien we met veel vertrouwen en enthousiasme tegemoet want  
we weten: we blijven leren en het iedere dag iets beter doen. 

Arend de Boer, Ton van der List en Michiel Stevens
Directie Winters bouw & ontwikkeling
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schoolgebouw duurzaam zou zijn. We willen als school 
namelijk toekomstgericht zijn, onze kinderen bewustma
ken van hun omgeving en wat zij kunnen doen om voor 
een betere wereld te zorgen.’

DUURZAAM
Architect Nanine Carree ging met de praktische en 
esthetische wensen aan de slag. En wat duurzaam
heid betreft, paste deze wens perfect bij Stichting 
Maatschappelijk Vastgoed. ‘Duurzaamheid is een 
belangrijk speerpunt binnen onze organisatie’, bevestigt 
Donald. ‘In 2010 bouwden we al gasloos en energie
neutraal. Ons gebouwconcept heeft model gestaan 
voor het klimaatakkoord en de huidige BENGnorm is 
erop geënt. We werken onder meer met zonnepane
len, warmtepompen, passieve koeling, kierdichting en 
CO2 gestuurde klimaatbeheersing.’

‘Winters dacht mee in het ontwerp 
zonder hierbij te willen domineren’ 
Waar gemeenten kampen met budgettaire uitdagingen en scholen de 
capaciteit missen om een schoolgebouw te realiseren en onderhouden,  
biedt Stichting Maatschappelijk Vastgoed uitkomst. Zij nemen de financiering 
en exploitatie van hen over. Zo ook bij de nieuwbouw van fusie-basisschool 
De BERK. Winters verzorgde de realisatie.

Interview met Donald van der Veen, directeur van Stichting Maatschappelijk Vastgoed 
en Ingrid Stokkermans, directeur van basisschool De BERK

Stichting Maatschappelijk Vastgoed schreef een aan
besteding uit op basis van een concurrentiegerichte 
dialoog. Directeur Donald van der Veen legt uit wat 
dat inhoudt. ‘We vragen niet sec een plan en prijs op, 
maar gaan in dialoog met de deelnemende partijen om 
zo gezamenlijk tot het optimale plan te komen. Winters 
kwam hierbij als beste naar voren.’

WENSEN
Schooldirecteur Ingrid Stokkermans heeft van dit 
proces niet zoveel meegekregen. ‘Ik ben er achteraf 
wel over geïnformeerd. Ons overkoepelend orgaan, 
Stichting Leerrijk, heeft me hierin ontzorgd. Het enige 
wat ik moest doen, was onze wensen aangeven. We 
wilden bijvoorbeeld graag een school met meerdere 
ingangen, ruime klaslokalen, gespreksruimtes en open 
leerpleinen. Verder wilden we dat er natuurlijke mate
rialen en kleuren gebruikt zouden worden en dat ons 

Ontwerp Carree Architecten
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VOORSTELLEN EN OPLOSSINGEN
Los van duurzaamheid werden ook alle overige wensen 
van Ingrid en haar collega’s ingewilligd. ‘Er is heel goed 
naar onze wensen geluisterd en als iets niet mogelijk 
bleek, kwam er altijd een prima alternatief. Het heeft 
geresulteerd in een schoolgebouw dat ons past als 
een jas.’ ‘Dat is de verdienste van de architect, van 
onze stichting, maar zeker ook van Winters’, vult Donald 
aan. ‘Winters dacht mee in het ontwerp zonder hierbij 
te willen domineren. Ze droegen voorstellen aan voor 
de installatietechniek en kwamen met ideeën voor een 
betere constructie van de trap.’

ZO SNEL!
De uitvoering van het hele project verliep vervolgens op 
rolletjes. Ingrid: ‘In september mocht ik de eerste sloop
handeling verrichten, half september lag de fundering 
er al in en mochten de kinderen hun handafdruk erin 
achterlaten en tegen de kerst was de nok al bereikt. 
De hele tijd werd ik goed op de hoogte gehouden 
van de voortgang. In juni werd ons nieuwe gebouw al 
opgeleverd. Het ging zo snel! Ontzettend fijn, want zo 
konden we voor de zomervakantie alles al inrichten en 
de kinderen al eens laten kennismaken met het nieuwe 
schoolgebouw.’

GOED VOOR ELKAAR
‘Het team van Winters verdient absoluut een compli
ment’, beaamt Donald. ‘Projectleiding, werkvoorberei
ding en uitvoering, Winters heeft het goed voor elkaar, 
ik kan niet anders zeggen. Dat geldt ook voor de instal
lateurs waar ze mee samenwerken, Van Delft en TES 
Installatietechniek. Ook zij hebben het prima gedaan.’

CADEAUTJES
Inmiddels genieten Ingrid, haar team en de kinderen 
van hun splinternieuwe schoolgebouw. ‘Het is zo’n fijn 
gebouw, helemaal zoals ik het had gehoopt en met 
nog een aantal cadeautjes er bovenop, zoals een heel 
mooie binnentrap en een groot dakterras. Het meest 
bijzondere, vind ik, is dat het een compact gebouw is 
dat toch heel ruimtelijk aanvoelt. En ondanks de open 
ruimtes is het toch ook lekker rustig.’ ‘Dit komt deels 
door de speciale plafondsystemen en het akoestische 
glas’, verklaart Donald, ‘maar voor een groot deel ook 
doordat de open indeling en mooie materialen kinderen 
uitnodigen om hier rustiger en zorgvuldiger mee om te 
gaan. Daar reageren ze onbewust zo op. Het blijft mooi 
om dit effect bij ieder project weer te ervaren.’

 
‘Er is heel goed naar onze wensen 
geluisterd en als iets niet mogelijk bleek, 
kwam er altijd een prima alternatief. Het 
heeft geresulteerd in een schoolgebouw 
dat ons past als een jas.’

‘Het ging om een relatief groot onderhoudsproject. 
Zo’n 80 kozijnen moesten vervangen of opgeknapt 
worden’, begint Michiel Pietersen van BreedSaam.  
‘Bij dergelijke projecten schrijven we altijd een aanbe
steding uit. Deze stuurde ik naar drie verschillende par
tijen en Winters kwam als beste uit de bus. Ze hadden 
een goed, haalbaar plan en boden de beste prijs.’

BEKEND
Een nadere kennismaking tussen Winters met 
BreedSaam was niet nodig. Michiel: ‘We hebben al 
vaak met Winters samengewerkt, dus we weten wat 
we aan ze hebben. Het is een prima partij waar we 
goede ervaringen mee hebben.’ 

DIRECT BEGINNEN
Dankzij een gedegen voorbereiding door BreedSaam 
wist Winters precies wat er moest gebeuren. ‘We 
hadden het project door een architect laten ontwerpen 
en voorbereiden’, legt Michiel uit. ‘Een vergunning 
hoefde voor dit project niet aangevraagd worden, aan
gezien er aan het uiterlijk van het gebouw niet veel zou 
veranderen. Winters kon dus in de zomervakantie direct 
met de werkzaamheden starten.’

80 KOZIJNEN
Met 80 kozijnen te vervangen, renoveren en/of schil
deren voor het nieuwe schooljaar begon, was het een 
klus waar een aardige tijdsdruk op lag. ‘Van tevoren 
hadden we al gekeken of de planning van Winters 
ons haalbaar leek en dat was het geval. Onze ervaring 
leert dat ze hun zaken en planning altijd goed op orde 
hebben, dus we hadden alle vertrouwen in een tijdige 
oplevering. Tijdens het project zag je ook al dat ze op 
schema lagen. Ze werkten heel efficiënt in een treintje 
alle kozijnen af.’

ALTIJD WEL EEN UITDAGING
Winters heeft onder meer houten kozijnen opnieuw 
geschilderd, aluminium schuifkozijnen vervangen en 
nieuwe HRbeglazing met ventilatieroosters aange
bracht. ‘Hier en daar stuitten ze bij de houten kozijnen 
op houtrot, dus dat zorgde voor wat vertraging, maar 
niet veel. Even leek het erop dat we flinke vertraging 
zouden oplopen door leveringsproblemen met een 
bepaald schuifraam, maar Winters droeg een goed 
alternatief aan dat wel haalbaar was, dus alles is toch 
nog op tijd gelukt. Het is dus wederom een project 
geworden dat naar volle tevredenheid is afgerond.’

‘Het is een prima partij waar we 
goede ervaringen mee hebben’

Interview met Michiel Pietersen, Projectleider Beheer en Onderhoud van BreedSaam

BreedSaam is een organisatie die de huisvesting van 56 scholen en 
70 gebouwen in het primair en speciaal onderwijs in Breda verzorgt. 
Regelmatig schakelen ze Winters in voor kleine en grote onderhouds-
projecten. Zo ook in de zomervakantie van 2021, toen de kozijnen van 
basisschool Sinte Maerte in Breda aan een opknapbeurt toe waren. 

 
‘Onze ervaring leert dat ze hun zaken en 
planning altijd goed op orde hebben.’

RENOVATIE B IJ KBS S INTE MAERTE IN BREDAONDERWIJS
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OVERHEID RAAMOVEREENKOMST CORRECTIEF ONDERHOUD MET GEMEENTE BREDA

‘Op de afdeling Vastgoedbeheer werken we met 
zes technisch beheerders die ieder een eigen por
tefeuille managen’, legt Hans Bogaerts uit. Hij is Sr. 
Projectleider Technisch Beheer en ontfermt zich 
over de portefeuilles Welzijn, Verhuurde Panden en 
Afvalservice. ‘Hierbij moet je denken aan gebouwen als 
buurthuizen, kinderdagverblijven, asielzoekerscentra en 
verslavingsopvang. Daarnaast beheer ik de loodgieters 
en bouwkundige contracten.’

MEERJARIGE OVEREENKOMST
Hans heeft het over meerjarige contracten voor klein 
onderhoud met diverse loodgieters en bouwbedrij
ven. ‘Voor klein bouwkundig onderhoud hebben we 
met drie partijen, waaronder Winters, een meerjarige 

overeenkomst gesloten. De overeenkomst met Winters 
is tot stand gekomen na een zorgvuldige aanbesteding 
waarbij afwegingen zijn gemaakt op basis van plan van 
aanpak, communicatie, kwaliteit, techniek en prijs. Die 
laatste bepaalt 60% van de score, maar komt pas als 
laatste aan bod. Dus voordat we de prijs weten, geven 
we al punten voor de overige aspecten. Zo komen we 
tot een eerlijke beoordeling.’

VASTE CONTACTPERSOON
Onlangs is het contract van Winters voor twee jaar 
verlengd. ‘Daarna kunnen we het, als we tevreden 
zijn, weer twee keer met een jaar verlengen. Tevreden 
zijn we tot nu toe zeker. Winters heeft veel disciplines 
in huis, dus kan de meeste klussen zelf organiseren. 

Bobby van de Pol is mijn vaste contactpersoon bij 
Winters als het gaat om service en onderhoud. Ik vind 
het fijn en belangrijk om zo’n vaste contactpersoon te 
hebben. Je moet soms snel schakelen, zeker bij calami
teiten. Dan moet Winters soms binnen een half uur ter 
plaatse kunnen zijn, en dat lukt vaak ook.’

RECHTSTREEKS CONTACT
Buiten openingstijden van de gemeentelijke afdeling 
Vastgoed kunnen beheerders van de panden ook 
rechtstreeks contact met de gecontracteerde partijen 
opnemen. ‘We geven de beheerders een calamiteiten
lijst met contactpersonen van de aangewezen partijen. 
Iedere partij heeft een eigen portefeuille, waardoor de 
beheerders enerzijds direct weten waar ze terechtkun
nen en de partijen anderzijds een historie opbouwen 
met de gebouwen en betrokkenen. Dat werkt heel 
goed.’

KLEINE CORRECTIES EN PLANMATIG 
ONDERHOUD
De klussen en calamiteiten waar Winters zoal voor 
opgeroepen wordt, zijn heel divers. ‘Het gaat vaak om 
kleine correcties zoals de reparatie van een kapotte 
deur of een lekkende kraan. Daarnaast schakelen we 
Winters ook regelmatig in voor planmatig onderhoud. 
Dit jaar hebben ze bijvoorbeeld de plafonds en bin
nendeuren vervangen bij Buurthuis GeerenNoord in 
Breda.’

VERDUURZAMINGSPROJECTEN
Steeds vaker staan er ook verduurzamingsprojecten op 
de rol. ‘Dergelijke vaak wat grotere projecten verlopen 
nog wel via een aanbestedingstraject. Regelmatig 
kiezen we voor Winters. Dit jaar verduurzaamden we 
samen bijvoorbeeld het Gemeenschapshuis Vianden 
en Jongerencentrum Elandstraat in Breda. Winters 
zorgt dan voor de bouwkundige aanpassingen zoals 
het isoleren van de buitenmuren en begane grondvloer. 
Ook brandwerendheid pakken ze vaak meteen mee. 
Volgend jaar gaan ze de daken isoleren en plafonds 
vervangen bij rijksmonument Dorpshuis ’t Klooster in 
Bavel.’

LEUK WERK
‘Voor projecten hebben we bij Winters vaak contact 
met projectleider Philip van den Brink’, vervolgt Hans. 
‘Ook de samenwerking met hem verloopt goed. 
Wanneer we eens van mening verschillen over inhoud 
of prijs, kunnen we hier goed over praten en gaan we 
gezamenlijk op zoek naar alternatieven. Daar staat 
Winters altijd voor open en dat maakt het fijn samen
werken. Sowieso is het fijn om aan de Welzijnspanden 
van de gemeente te werken. Het zijn vaak mooie, soms 
rijksmomumentale, gebouwen en ik vind het mooi om 
hiermee iets voor de gemeenschap te kunnen doen. 
Zeker wanneer ik dit samen met prettige samenwer
kingspartners als Winters kan realiseren.’‘Winters heeft veel disciplines 

in huis’
Gemeente Breda heeft ruim tweehonderd panden in bezit die ze zelf 
gebruikt of, voor een groot deel, met een maatschappelijke functie 
verhuurt. Voor het dagelijks onderhoud schakelen ze vaste partijen in. 
Winters is er daar een van. 

Interview met Hans Bogaerts,  
Sr. Projectleider Technisch Beheer 
bij Gemeente Breda, afdeling 
Vastgoedbeheer
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‘Wanneer de zoveelste lekkage optreedt, voel je je 
haast machteloos’, vertelt Teun van Esch, projectlei
der bij Waterschap De Dommel. ‘Bij iedere lekkage 
probeerde onze onderhoudsploeg deze met de beste 
ideeën en initiatieven te verhelpen, maar even later 
begon het elders weer te druppelen. Weer dat emmer
tje eronder, weer opnieuw aan de slag. Het was ontzet
tend vervelend, vooral ook omdat ons Dommelcafé, 
de centrale ruimte waarin we samenkomen en gasten 
ontvangen, er precies onder ligt.’

DE DRUPPEL
Bij de laatste druppel liep de spreekwoordelijke emmer 
over. ‘We wilden voor eens en voor altijd van het pro
bleem af zijn en besloten een diepgaande beschouwing 
te laten uitvoeren. Hiervoor schakelden we René Hartman 
van BDA Dak en Geveladvies in. Het dak bleek zeer 
gecompliceerd te zijn in meerdere opzichten, vooral door 
de talrijk aanwezige detailleringen, bouwkundig kritische 
of onjuiste aansluitingen en helaas ook ondermaatse 
prestaties van de vorige aannemer tijdens de uitvoering.’ 

Een hoofdpijndossier, dat was het dak van Waterschap De Dommel in 
Boxtel. Al vanaf de oplevering, zo’n 25 jaar geleden, lekte het. Lekte, 
verleden tijd, want nu is het euvel eindelijk verholpen. Winters speelde 
hierin een belangrijke rol.

Interview met Teun van Esch, projectleider bij Waterschap De Dommel

BOUWTEAM
Met de concept technische omschrijving van BDA ging 
Teun op zoek naar partijen die de dakrenovatie konden 
uitvoeren. ‘Ik dacht allereerst aan dakdekkers, maar 
zij gaven aan dat er ook een bouwkundig aannemer 
en gevelexpert bij nodig zouden zijn. Daarom hebben 
we besloten om een bouwteam te formeren. Over de 
juiste aannemer voor deze klus hoefde ik niet lang na te 
denken, dat was Winters. Hen kende ik al van eerdere 
projecten waarin we heel fijn hadden samengewerkt. 
Ik wist dat dit de betrouwbare en meedenkende partij 
was die we voor deze klus nodig hadden.’ 

DETAILONTWERP
Het bouwteam van Winters, dakbedekkingsbedrijf 
Elro, Javalo Dak en Gevelsystemen en het waterschap 
kwamen in de voorbereidende fase regelmatig samen 
om de bijzonderheden te bespreken. ‘Op basis van 
de technische omschrijving van BDA en aanvullende 
informatie die we tijdens eigen destructief onderzoek 
ophaalden, hebben we in gezamenlijkheid een goed 
detailontwerp gemaakt. Ik vond het heel mooi om te 
zien hoe de krachten van alle partijen samenkwamen. 
Ieder bracht zijn expertise in over hoe iets opgelost, 
uitgevoerd en afgewerkt kon worden.’

TECHNIEK EN RISICOBEHEERSING
‘Voordat we begonnen, organiseerde Winters boven
dien een LEANsessie waarin alle werkzaamheden op 
dag en partijniveau uitgewerkt werden’, vervolgt Teun. 
‘Iedereen wist precies wat hij wanneer te doen had. Dit 
heeft ons enorm geholpen om het project binnen plan
ning te realiseren, ondanks alle uitdagingen. Die waren 

‘Winters was de betrouwbare  
en meedenkende partner die  
we nodig hadden’

er meer dan genoeg. Op technisch vlak en op het vlak 
van risicobeheersing. Tijdens de werkzaamheden zou 
het gebouw namelijk in gebruik blijven en het dak zou 
helemaal openliggen. Dit kan gevaarlijke situaties en 
waterschade veroorzaken.’

TENT
Voor gevaarlijke situaties door vallende materialen 
werd al snel een oplossing gevonden: de afzetting 
van het Dommelcafé en het aanleggen van een veilige 
doorlooptunnel. Qua waterschade was het bouwteam 
er snel over eens dat een tijdelijke overkapping met 
een tent de ideale oplossing zou zijn. ‘Vanuit het water
schap twijfelden we echter door de hoge kosten. 
Uiteindelijk hebben we toch voor deze oplossing geko
zen aangezien de risico’s en bijbehorende kosten van 
lekkage bij dagelijks afsluiten en onwerkbare regen
dagen ook groot waren. Achteraf zijn we heel blij met 
deze keuze. Het heeft tijdens het project namelijk veel 
en vaak geregend.’

GEEN DRUPPEL
Ook na de werkzaamheden is het dak al veelvuldig 
door Moeder Natuur uitgetest. ‘Geen druppel gezien!’, 
zegt Teun opgelucht. ‘De emmertjes staan nog steeds 
in de kast en dat is niet het enige winstpunt aan dit 
geslaagde project. Dankzij de fijne samenwerking in het 
bouwteam zijn nieuwe partnerships ontstaan. Winters 
kenden we natuurlijk al. Zij hebben het beeld bevestigd 
dat we al van ze hadden. Dankzij dit project weten zij 
en wij nu ook dat het fijn samenwerken is met de ove
rige bedrijven. Al met al is dit hoofdpijndossier dus nog 
heel waardevol gebleken.’
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‘Het was niet alleen een wirwar van stijlen’, vertelt Leonie 
van Ham, Projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf, 
‘alles was ook verouderd, deels kapot en sleets. Niet 
bepaald een ideale werkomgeving dus. Hier wilden 
we graag verandering in brengen. Niet te rigoureus, 
want we huren dit pand maar als een flexibele schil aan 
kantoorruimte, maar wel voldoende om er weer een 
frisse, verantwoorde werkplek van te maken.’

ALS JE IETS DOET, DOE HET GOED
Likje witte verf hier, grijs tapijtje daar, dat was zo’n 
beetje de insteek van het project. Winters stelde 
echter voor om toch iets meer aandacht aan esthetiek 
te besteden en een interieurarchitect een moodboard 
met kleuren en materialen te laten opstellen. ‘Dat vond 
ik prima. Als je iets doet, kun je het beter maar meteen 
goed doen, als dit binnen het budget past natuurlijk en 
dat deed het.’ 

FRIS EN BIJ DE TIJD
Het moodboard van interieurarchitect Illse Withagen 
liet natuurlijke materialen en vier verschillende 

kleurschema’s zien. ‘De materialen en kleuren stralen 
rust uit en omdat nu iedere verdieping in één van deze 
kleurschema’s is uitgevoerd, is er meer eenheid. Het 
kantoor is bovendien niet meer oubollig, maar fris en bij 
de tijd. Alles werkt ook weer. Winters adviseerde ons 
over hoe iets gerepareerd of geüpdatet kon worden. 
Op basis van onze keuze heeft Winters het werk vervol
gens uitgevoerd.’

COMMUNICATIE EN FLEXIBILITEIT
Tijdens de realisatie waren niet de werkzaamheden, 
maar de logistieke planning de grootste uitdaging. Er 
moest namelijk gewerkt worden in een bestaand en 
deels bezet kantoorgebouw. Samen met Tom Ploegsma 
van Tomazzi, die door het Rijksvastgoedbedrijf was 
ingehuurd als directievoerder, zorgde Winters voor een 
soepel proces. ‘We moesten met veel partijen rekening 
houden’, aldus Tom. ‘Dit vergt goede communicatie met 
de juiste personen op de juiste momenten en een flexi
bele houding wanneer iets toch niet mogelijk is.’

Weer een frisse,  
verantwoorde werkplek
In een groot kantoorgebouw uit 1970 waarin al tal van verschillende huurders 
hebben gezeten, kun je een bonte verzameling van vloeren, kleuren en 
wandafwerkingen verwachten. Zo ook in het Hooghuis in Eindhoven. Het 
Rijksvastgoedbedrijf, de huurder van dit 14 verdiepingen tellende kantoorpand, 
besloot dat het tijd was voor een opfrisbeurt. Winters voerde deze uit.

Interview met Leonie van Ham, projectmanager van Rijksvastgoedbedrijf, en Tom Ploegsma van Tomazzi over 
de herinrichting van kantoorpand Hooghuis in Eindhoven

OVERHEID

Alle drie de projecten werden vanuit het Rijksvastgoed
bedrijf geleid door projectleider Albert van Sprundel. ‘Ik 
werk sinds twee jaar bij het Rijksvastgoedbedrijf. Nog 
niet eerder had ik werkzaamheden op de vliegbasis 
gedaan, dus dat was nieuw voor mij, maar geluk
kig niet voor Winters. In de beginperiode liepen we 
tegen wat uitdagingen aan, zoals de bijzonderheden 
van de strenge toegangscontroles en het verkrijgen 
van voldoende specificaties voor de werkzaamheden. 
Uiteindelijk hebben we onze weg daarin gevonden.’

PROJECT 1: WERKPLAATS
Het eerste project was de transformatie van een verga
derzaal en hal tot een beveiligde werkplaats. ‘Deze moest 
aan diverse vereisten voldoen. Winters heeft onder meer 
verzwaarde wanden, een antistatische vloer, een afzuig
systeem en energievoorzieningen aangebracht. De werk
plaats is niet bepaald een standaard werkplaats, maar 
een stofvrije en antistatische ruimte waar onderhouds
werkzaamheden aan elektronica kunnen plaatsvinden.’

PROJECT 2: VERLICHTING 
Na dit project stond het volgende project op de 

vliegbasis gepland. ‘In de loods waar vliegtuigen onder
houden worden, is de complete verlichting vervangen 
door Winters. Het gaat om vele honderden TLbalken 
waar nu ledarmaturen met prisma’s en ingebouwde 
noodverlichting voor in de plaats komen. Hierdoor 
hebben de monteurs veel beter licht tijdens hun werk
zaamheden en bespaart Defensie op energieverbruik.’ 

PROJECT 3: WALSTROOMAANSLUITING 
Het derde project vond plaats bij PI Vught. ‘De nood
stroomaggregaten van deze gevangenis moesten ver
vangen worden en ook een van de hoofdverdeelkasten 
behoefde aandacht’, legt Albert uit. ‘Deze combinatie 
van werkzaamheden voer je bij een zwaarbeveiligde 
gevangenis natuurlijk niet zomaar even uit. Stroomuitval 
moet worden voorkomen. De oplossing werd gevonden 
in het aanleggen van walstroomkasten. Hiermee kan een 
gebouw, los van de netspanning, door middel van een 
aggregaat, van stroom worden voorzien. Winters coördi
neerde de aanleg van de walstroomkasten en schakelde 
voor het technisch ontwerp en de uitvoering bouwpart
ner TES Installatietechniek in. Zij sloten de walstroom
kasten ’s nachts een voor een aan op de PI Vught.’

3 projecten in  
bijzondere omgevingen

Interview met Albert van 
Sprundel, projectleider 
bij Rijksvastgoedbedrijf, 
over drie projecten in 
bijzondere omgevingen

Als onderdeel van de raamovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf voert 
Winters regelmatig werkzaamheden uit aan overheidsgebouwen. Dit keer bij 
Vliegbasis Woensdrecht en PI Vught waar een vergaderzaal mocht worden 
getransformeerd tot een hoogwaardige werkplaats, een loods moest worden 
voorzien van nieuwe verlichting en een reservestroomvoorziening werd 
geplaatst bij de gevangenisgebouwen.

Omstreeks 1956 bouwde 
Winters al deze verkeerstoren op 
vliegbasis Woensdrecht. 
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De legeringsgebouwen waar Winters nu aan werkt, zijn 
gebouwd in 1974, zo vertelt Adrie van de Sande van 
Rijksvastgoedbedrijf. ‘De legeringsgebouwen waren 
inmiddels flink verouderd. Denk aan gedateerd linoleum 
op de vloeren, houten lattenplafonds, donkere gangen 
en verouderd sanitair. Ze hadden dus een opknapbeurt 
nodig. Via de raamovereenkomst belegden we deze 
opdracht bij de drie aangesloten aannemers in onze 
regio.’

RAAMOVEREENKOMST
Winters is een van die aannemers. ‘Ik kende hen nog 
niet’, aldus Adrie. ‘Via de raamovereenkomst werk ik nu 
voor het eerst samen met Winters. Die raamovereen
komst werkt overigens heel goed. Waar we voorheen 
voor ieder project een heel bestek moesten opmaken 
en een volledig aanbestedingstraject moesten doorlo
pen, kunnen we nu sneller schakelen met de drie aan
nemers uit de raamovereenkomst. Dat doen we nu ook 

met de legeringsgebouwen. De eerste zes zijn nu over 
deze aannemers verdeeld.’

RENOVATIE
Rijksvastgoedbedrijf had dus geen volledig bestek 
uitgeschreven, maar richtte samen met een van de 
aannemers twee proefkamers in als voorbeeld voor wat 
het moest worden. ‘De zes gebouwen waaraan de aan
nemers werken, zijn identiek aan elkaar dus dit was een 
duidelijke en eenvoudige manier om te laten zien wat er 
moest gebeuren. Dat is onder meer het vervangen van 
de vloeren en plafonds, het schilderen van de muren 
en kozijnen, het vervangen van radiatoren en deuren 
en het aanbrengen van nieuw sanitair en tegelwerk. 
Daarnaast moeten de E en Winstallaties vernieuwd 
worden en de zestig slaapkamers per gebouw ingericht 
worden met ons meubilair. Bovendien verzorgen de 
aannemers per verdieping de plaatsing van het meubi
lair en de keukens in de gezamenlijke ruimtes.’ 

PLANNING GEHAALD
Vanwege de bezettingsgraad van de gebouwen, kan er 
steeds aan maximaal twee gebouwen tegelijk gewerkt 
worden. ‘Winters is inmiddels klaar met één van de 
twee gebouwen die zij voor hun rekening namen in 
de eerste ronde. In dit project werken we samen met 
projectleider Sander Tousain en uitvoerder Piet Willart. 
Ze werken volgens een LEAN planning en sturen 
daar actief op aan. Daardoor zien we dat de planning 
gehaald wordt en er nauwelijks meer/minderwerk is. 
Verrassingen zijn er eigenlijk nooit, aangezien we eens 
in de anderhalf tot twee maanden bijgepraat worden 
tijdens de bouwvergadering.’

MEER OP KOMST
Het geleerde van de eerste ronde wordt ook meege
nomen nu er aan het tweede gebouw wordt gewerkt 
en de samenwerking zal ook na het tweede legerings
gebouw voortduren. ‘Zeker. We hebben hier ruim 
25 legeringsbouwen, variërend in leeftijd en staat van 
onderhoud. Hiervan zullen er nog meer gerenoveerd 
moeten worden. Bovendien zit er nu een project in 
de pijplijn voor de renovatie van zo’n vier à vijf andere 
gebouwen binnen onze kazerne. De komende jaren 
zullen we dus nog intensief samenwerken.’

Verrassingen zijn er eigenlijk nooit

Interview met Adrie van de Sande, Senior Mede werker Vastgoed en Infrastructuur van Rijks vastgoed bedrijf, 
over de renovatie van de legeringsgebouwen op de kazerne ‘13 Lichte Brigade’ in Oirschot

‘Opvang, ondersteunen, ontmoeten en organiseren, 
dat is wat we doen’, begint Wilbert Willems, voorzitter 
van Mondiaal Centrum Breda. ‘We bieden noodop
vang voor ongedocumenteerden die tussen wal en 
schip vallen. We ondersteunen nieuwe Nederlanders 
door hen wegwijs te maken in het dagelijks leven. We 
bieden gezellige inloopmomenten en uitjes voor hen 
die eenzaamheid ervaren. En we organiseren tal van 
initiatieven die te maken hebben met onze multicultu
rele samenleving. Met zo’n 100 vrijwilligers bereiken we 
jaarlijks wel duizend mensen.’

BELANGELOOS
Veel van bovengenoemde activiteiten vinden plaats in het 
voormalige klooster. ‘De broeders stellen hun gebouw 
kosteloos ter beschikking aan onze organisatie en wij 
exploiteren het. Samen met vrijwilligers hebben we het 
de afgelopen jaren al flink opgeknapt. Winters heeft ons 
regelmatig geholpen, vaak belangeloos. Bijvoorbeeld 
via de jaarlijkse veiling van Stichting Betrokken 
Ondernemers, waar Winters actief deelnemer van is. 
Tijdens deze veiling wordt een match gezocht tussen 
organisaties die hulp nodig hebben en bedrijven die deze 
hulp kunnen bieden. Zo heeft Winters onder meer onze 
wens voor een vouwwand ingewilligd, helemaal gratis.’

RENOVATIE ZOLDER
Voor grotere klussen, zoals nu de renovatie van de 
zolder, gaat Mondiaal Centrum Breda steeds op zoek 
naar donaties uit fondsen. ‘Denk bijvoorbeeld aan het 
Oranjefonds en het VSBfonds. In dit geval droegen 
ook de broeders voor een deel bij, want het was een 
flinke verbouwing. Er zijn nieuwe dakramen geplaatst 
en het volledige dak is geïsoleerd en mooi afgewerkt. 
We vonden het belangrijk dat Winters dit zou doen 
aangezien zij het gebouw goed kennen en we er zeker 
van wilden zijn dat het goed gebeurt. Dat is ook uitge
komen. We hebben nu prachtige cursusruimten die we 

kunnen gebruiken én verhuren. Zo genereren we er nog 
inkomsten uit ook.’

STEUNFONDS
Die inkomsten zijn hard nodig. ‘Alles wat je hier ziet, is van 
vrijwilligers en giften. Om niet alleen afhankelijk te zijn van 
andere fondsen, hebben we nu ook zelf een Steunfonds 
opgericht. Iedereen die onze organisatie een warm hart 
toedraagt, kan nu doneren via NL40TRIO0788963368 
t.n.v. Steunfonds Mondiaal Centrum Breda. Michiel 
Stevens, de directeur van Winters, zit in de raad van aan
beveling van dit fonds en heeft namens Winters al een 
bijdrage toegezegd. Dat waarderen we enorm.’

‘Winters helpt ons regelmatig, 
soms zelfs belangeloos’ 

Interview met Wilbert Willems, voorzitter van Mondiaal Centrum Breda

In de jaren vijftig bouwde Winters in Breda een klooster voor de Broeders van 
Huijbergen. Van hieruit zetten de broeders zich decennialang in voor de lokale 
maatschappij. In 2015 stelden ze hun onderkomen beschikbaar aan Mondiaal 
Centrum Breda. Nog steeds dient het gebouw een maatschappelijk doel en 
nog steeds is Winters betrokken.

DIVERSE PROJECTEN VOOR MONDIA AL CENTRUM IN BREDACULTURELE SECTOR

In heel Nederland worden legerings-
gebouwen, oftewel verblijfs- en 
slaapgebouwen voor militairen, 
gerenoveerd. Zo ook op de kazerne  
in Oirschot. Hier staan er ruim 25.
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Casper van der Most, Manager Services & Innovatie 
bij Riederborgh, schakelde architect Erik Simonse van 
Bureau Dhondt in om de nieuwe huisvestingswensen 
in een ontwerp te verwerken. ‘Hij heeft destijds ook 
het ontwerp voor dit gebouw gerealiseerd. Het is fijn 
om met iemand samen te werken die het gebouw en 
de bijzonderheden van de zorg kent. Om diezelfde 
reden namen we ook contact op met de aannemer die 
destijds bij de bouw betrokken was geweest, maar die 
had echter geen tijd. Gelukkig wist Erik nog een andere 
geschikte partij.’

De dagbestedingsruimtes zaten verspreid in het verzorgingstehuis, 
kantoorruimte kwam men tekort en een aantal kantoren was op een 
onlogische plek gesitueerd, namelijk naast een afdeling voor somatische zorg. 
Deze aandachtspunten waren voor zorgorganisatie Riederborgh in Ridderkerk 
de aanleiding om het huisvestingsplan te updaten. Aan Winters de taak om 
de nieuwe plannen te realiseren.

ERVARING IN DE ZORG
Die partij was Winters. ‘Ik had al vaker met Winters 
samengewerkt, ook bij zorgprojecten’, vertelt Erik. ‘Ze 
weten wat het is om in een bestaand zorgcentrum te 
werken, wat hierbij qua aanpak en veiligheid belangrijk 
is. Ik durfde Winters dus vol vertrouwen voor te stellen 
aan Casper.’

SAMENWERKING
Allereerst maakte Winters een kostenraming van het 
project. ‘Als zorgcentrum hebben wij niet de expertise 

in huis om te beoordelen of deze realistisch was, dus 
lieten we een extern bureau hiernaar kijken. Het advies 
hebben we met Erik en Winters besproken en samen 
zijn we tot een definitief plan gekomen’, vertelt Casper. 
Erik vult aan: ‘Dat was een goede samenwerking. 
Winters ging flexibel om met aanpassingsverzoeken en 
dacht actief mee in oplossingen.’

WERKZAAMHEDEN
In twee fasen werden bestaande kantoren gemoderni
seerd, de dagbestedingsruimten verhuisd naar één plek 
en woonappartementen getransformeerd naar kantoor
ruimten en andersom. ‘De meeste kantoren hadden 
dezelfde maten als de kamers voor cliënten, waardoor 
ze relatief eenvoudig een nieuwe bestemming konden 
krijgen’, legt Erik uit. ‘Bij de nieuwbouw hadden we hier 
destijds al rekening mee gehouden en daar hebben we 
al meermaals profijt van gehad.’

PASSIE EN LIEFDE
Wat iets minder profijtelijk was, was dat de tekeningen 
van de oorspronkelijke installaties kwijt waren. Erik: 
‘Het heeft daardoor wel wat moeite gekost om alle 
bestaande water, ventilatie en overige voorzieningen in 
de kamers te herleiden en aan te passen.’ En Casper: 
‘Hier is een compliment richting Cees van Ginneken, 
de uitvoerder van Winters, wel op zijn plaats. Hij dacht 
steeds praktisch mee en communiceerde goed met 
onze technische dienst. Cees heeft duidelijk passie en 
liefde voor zijn vak en drukte een positieve stempel op 
het hele project.’

MINIMALE OVERLAST, MAXIMALE VEILIGHEID
Ook de medewerkers van Riederborgh konden hun 
werk met passie en liefde voortzetten tijdens het pro
ject. ‘Winters zorgde voor minimale overlast en commu
niceerde steeds duidelijk over welke werkzaamheden 
wanneer zouden plaatsvinden. Daarnaast hadden 
ze veel aandacht voor veiligheid. De gangen werden 
steeds deels met schotten afgezet en ze legden nood
voorzieningen aan.’ Erik vult aan: ‘Winters kwam ook 
met oplossingen om sloopwerkzaamheden te minima
liseren. Zo was het plan om de hele badkamervloer 
eruit te slopen, maar dankzij een beter idee van Winters 
moest alleen het stukje tegelwerk in de douche verwij
derd worden. De rest is met een vloerverwarmingsmat 
en nieuwe laag tegelwerk opgelost.’

BLIJ MET NIEUWE DAGBESTEDINGSRUIMTE
Terugkijkend op het hele project zijn Casper en Erik dik 
tevreden. ‘En onze medewerkers en cliënten ook’, aldus 
Casper. ‘We hebben al veel complimenten mogen 
ontvangen. Vooral met de nieuwe dagbestedingsruimte 
is iedereen heel blij. Nu deze op één plek zit en we 

hem dankzij de schuifwand als één geheel en als twee 
aparte ruimtes kunnen gebruiken, kunnen we veel effici
enter werken. Bovendien is de ruimte nu veel huiselijker 
ingericht met mooiere voorzieningen.’

Is dit het begin van een langdurige samenwerking met 
Winters? ‘Wat mij betreft wel’, zegt Casper. ‘Winters 
levert kwaliteit, blijft binnen budget en heeft oog voor 
veiligheid.’ En ook Erik ziet een vervolg graag tegemoet. 
‘Het is fijn om met geschikte, vaste partners als Winters 
te werken.’

 
‘Winters zorgde voor minimale overlast  
en communiceerde steeds duidelijk over 
welke werkzaamheden wanneer zouden 
plaatsvinden.’

‘Ze weten wat het is om in een 
bestaand zorgcentrum te werken’

Interview met manager Casper van der Most van Riederborgh en architect Erik Simonse van Bureau Dhondt
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‘Het meeste plezier beleefde ik 
aan de “ease of doing business”  
in dit project’

Ontwerp Rienks Architects

Interview met Ruud Vester, investeerder en mede-investeerder met Winters van 
het nieuwe DRV-kantoor in Breda
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Naast Winters participeerde ook Ruud Vester, een 
ervaren investeerder, in het nieuwe DRVkantoor. ‘Ik 
heb inderdaad wel ervaring met vastgoedinvesteringen, 
maar ik had nog niet eerder in een nieuwbouwproject 
geïnvesteerd’, vertelt hij. Waarom dan nu wel? ‘Dat 
komt voort uit de relatie die ik met de directeur van 
Winters, Michiel Stevens, heb. Michiel is een oude 
bekende van me. We fietsten vroeger al samen naar 
de middelbare school en hebben daarna altijd contact 
gehouden. We hebben zelfs nog een tijdje samen in 
Barcelona gewoond. Toen Michiel me over dit project 
vertelde, was ik direct geïnteresseerd.’

VERTROUWEN
Investeren in nieuwbouw, iets wat nog niet bestaat 
wanneer je er als investeerder instapt, is heel wat 
anders dan investeren in bestaand vastgoed. ‘Je moet 
vertrouwen hebben in de ontwikkelaar/ bouwer en dat 

EASE OF DOING BUSINESS
Nu staat het kantoor er, klaar en in gebruik. ‘Ik vind het 
een mooi gebouw met dat horizontale, deels zwevende 
blok en dan die verticale lijnen. Maar het meeste plezier 
beleef ik aan de ‘ease of doing business’ in dit project, 
het gemak waarmee we zaken hebben gedaan. Het 
project kende ondanks corona nauwelijks echte hob
bels, er was nooit gezeur, het werd gewoon opgelost. 
Complimenten aan het team van Winters, hoe zij dit zo 
enthousiast, creatief en professioneel hebben gedaan.’

had ik. Ik ken Michiel als een heel enthousiaste, bevlo
gen ondernemer met veel ervaring en inzet, die echt 
kwaliteit wil leveren en een zeer professionele aanpak 
hanteert. Ik weet ook: ze hebben het bij Winters goed 
voor elkaar. Je kunt afspraken met ze maken waar ze 
zich aan houden. Dat maakt een project voorspelbaar 
en geeft mij als investeerder zekerheid.’

WAARDE CREËREN
‘Bovendien gaat het hier niet zomaar om een kantoor’, 
gaat Ruud verder. ‘Het is qua ontwerp, duurzaamheid, 
kwaliteit en afwerkingsniveau een heel mooi gebouw, 
veel meer dan een gemiddeld kantoor. DRV, initiatiefne
mer en nu onze huurder, wilde een statement maken met 
een speciaal, stoer kantoor. Winters realiseert bovendien 
graag mooie, kwalitatief goede en waardevolle projecten 
en als investeerder ga ik ook voor waardecreatie. Met 
een pand als dit creëer je veel meer waarde dan bij een 

standaard kantoor. De wensen van alle partijen kwamen 
in dit project dus perfect bij elkaar.’

BEHOORLIJKE OPGAVE
Voordat alle puzzelstukjes echt goed op elkaar aan
sloten, moest er wel wat water door de Rijn. ‘Er lag in 
beginsel een prachtig ontwerp van Rienks Architects 
met een hoog afwerkingsniveau, maar met een te hoog 
budget voor ons als investeerders. Dit maakte het 
gebouw minder courant en de huurprijs die we dan aan 
DRV hadden moeten berekenen, was ook voor nie
mand wenselijk. Winters liet zich er niet door afschrik
ken. Met hun kennis en ervaring gingen ze op zoek naar 
manieren om het project financieel haalbaar te maken. 
Het was een behoorlijke opgave, maar het lukte, zelfs 
zonder af te doen aan de functionaliteit, uitstraling en 
architectonische invalshoeken.’

GEEN ZORGEN
Nu lag er een realistisch, betaalbaar plan op tafel. ‘Als 
investeerders kregen we een goede en volledige raming 
van de kosten en planning. We hadden de duidelijke 
afspraak: dit is het en dit blijft het. We wilden niet gaan
deweg het proces nog met wijzigingen geconfronteerd 
worden, daar houden investeerders niet van. Wij willen 
voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en geen zorgen. In 
het project namen we dan ook een betrekkelijk passieve 
rol aan. We vertrouwden op Winters en voor hen was 
het fijn dat er niemand in hun nek stond te hijgen en 
ze gewoon hun werk naar eigen inzicht konden doen. 
Periodiek was er wel overleg natuurlijk, maar dan meer 
over of zaken op schema lagen qua planning en budget.’

In 2020 zocht accountantskantoor DRV een beleggende en ontwikkelende 
bouwonderneming die voor hen een nieuw kantoor in Breda wilde realiseren. 
Deze vonden ze in Winters. Winters richtte samen met vier andere 
investeerders een aparte BV op en zorgde in 2021 voor de realisatie van  
dit prachtige project. 
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Wanneer medewerkers deels thuis werken, zullen ze 
op kantoor niet meer zo vaak acht uur lang achter hun 
bureau zitten, dat kunnen ze thuis ook. Op kantoor 
draait het dus steeds meer om ontmoeten, afstemmen 
en overleggen. Deutsche Bank besloot hier op in te 
spelen en vroeg aan Arcadis om een nieuw kantoor
concept ‘Future of Work’ te ontwerpen met daarin 
minder werkplekken en meer ontmoetingsplekken. 

AANBESTEDING
Winters kreeg via dit ingenieursbureau de uitnodiging 
om deel te nemen aan het aanbestedingstraject voor 
de realisatie. ‘Het was een spannend proces waarin we 
in korte tijd een plan moesten voorbereiden en presen
teren en vervolgens een scherp bod in prijs moesten 
doen’, vertelt teamleider Michel Gremmen. ‘Uiteindelijk 

INRICHTING EN ICTINFRASTRUCTUUR
De werkzaamheden an sich waren minder complex. 
‘Constructief was alles prima in orde, dus we moesten 
vooral aan de slag met de herinrichting, het plaatsen 
en afwerken van nieuwe wanden, het aanleggen van 
nieuwe verlichting, installaties en ICTinfrastructuur, 
het installeren van een keuken en het uitvoeren van 
schilderwerk.’

GEDETAILLEERDE VEREISTEN
Deutsche Bank gaf tot in detail aan hoe de inrichting en 
ICTinfrastructuur eruit moest komen te zien. Michel: 
‘Alle materiaalkeuzes en ICTvereisten werden door 
hen opgegeven, deels vanuit het kantoor in Nederland 
en deels door andere onderdelen van Deutsche Bank 
in Duitsland en Engeland. Voor ons was het dus van 
belang om alles goed te verifiëren en daarna exact 
volgens de definitieve vereisten uit te voeren. Vooral 
de ICTspecificaties waren zeer complex.’ ‘Inderdaad’, 
vervolgt Frank. ‘Mede dankzij goede samenwer
kingspartners als Visker Interieurbouw en Van den 
Pol Elektrotechniek is het gelukt om aan alle eisen te 
voldoen.’

GEEN VERTRAGING
Van meet af aan lag er een plan en dat is conform uit
gevoerd. ‘Hier en daar hadden we te maken met verlate 
leveringen door corona’, gaat Frank verder. ‘Door de 
gedetailleerde vereisten konden we ook niet zomaar op 
een alternatief materiaal overstappen. Dat bemoeilijkte 
het proces, maar daar kunnen we wel mee omgaan. Via 
een LEAN planning hielden we alle ontwikkelingen bij. 
Ook onze opdrachtgever kon via deze planning volgen 
wat de status was. Uiteindelijk hebben we het project 
binnen de tijd opgeleverd. ‘De opleverdatum was een 
harde eis’, vult Michel nog aan, ‘zoals dat eigenlijk bij 
ieder project wel is. Wij weten dat we een dergelijke 
deadline kunnen halen, maar Deutsche Bank was blij 
dat het gelukt was, dat er geen vertragende escala
tiemomenten waren geweest en ze daadwerkelijk al 
konden gaan verhuizen.’ 

COMPLIMENT
Nu de medewerkers er zitten, komen er vooral posi
tieve geluiden terug. Het nieuwe kantoorconcept met 
de nieuwe werkplekken, cubicals en traincabins valt 
goed in de smaak. Frank: ‘We horen dat medewer
kers het als een warm bad ervaren. Dit is een compli
ment aan de bank, de architect en aan ons en onze 
samenwerkingspartners. We hebben in korte tijd een 
mooi eindresultaat neergezet.’

wonnen we de aanbesteding door een goede combina
tie van plan, prijs en planning.’

LOGISTIEKE UITDAGING
Daarna was het alle hens aan dek voor projectleider 
Frank Mathijssen en zijn team om alles binnen een 
uiterst korte deadline uit te voeren. ‘Op 21 april werd 
de overeenkomst getekend en de opleverdatum 
stond op 1 augustus. Het was dus behoorlijk krap. 
De werkzaamheden vonden ook nog eens plaats op 
de 11e verdieping van een bestaand kantorencom
plex in hartje Rotterdam. Dat was uitdaging nummer 
twee. Je moet dan rekening houden met de gebrui
kers van het kantoor en alles logistiek goed voorbe
reiden om de materialen zo efficiënt mogelijk naar de 
11e verdieping te krijgen.’

Winters realiseert ‘Future of Work’

Thuiswerken kan prima werken. Dat ervaren veel bedrijven als gevolg van de 
coronamaatregelen. Het doet ze inzien dat wellicht het kantoor anno nu een 
andere functie dient te krijgen. Zo besloot Deutsche Bank de koe bij de hoorns 
te vatten en een nieuw kantoorconcept door te voeren. Winters mocht het 
realiseren. 

BENIEUWD
Michel spreekt de hoop uit dat deze samenwerking met 
Arcadis en Deutsche Bank wellicht het begin van een 
langdurige relatie is. ‘We hebben de samenwerking als 
heel positief ervaren en merken dat dit wederzijds is. In 
het nazorgtraject hadden we wellicht de laatste ople
verpuntjes wat meer mogen clusteren, dat kregen we 
nog wel terug, maar voor de rest waren ze vol lof. Daar 
doen we het voor.’

Interview met teamleider Michel Gremmen en projectleider Frank Mathijssen van Winters bouw & ontwikkeling
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Het voormalige DNWGkantoor stamt uit de jaren 
tachtig en had een gevel van lange rijen ramen afgewis
seld met grijze grindplaten. Kortom: niet bepaald het 
moderne uiterlijk waar Stedin zich mee identificeert. 
Bovendien kende het pand binnenin een versplinterde 
indeling met tal van kleine kantoorruimtes en waren er 
onvoldoende E en Wvoorzieningen aanwezig voor een 
comfortabel werkklimaat en duurzaam beheer van het 
pand. Tijd dus om hier verandering in aan te brengen.

EMVIAANBESTEDING
Stedin schreef hiervoor een EMVIaanbesteding 
uit. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige 

COMMUNICATIE EN FLEXIBILITEIT
Met name de realistische planning en het voorstel om 
het gebouw gasloos te maken, gaven bij Stedin de 
doorslag om voor Winters te kiezen. ‘Daar hebben we 
achteraf zeker geen spijt van gehad’, aldus Hans. ‘We 
zijn heel tevreden over Winters. De samenwerking met 
projectleider Peter Schippers, uitvoerder Rob Luiken 
en alle overige medewerkers en bouwpartners is heel 
prettig. Ik houd van de nononsense mentaliteit van 
Winters en ook de flexibiliteit die Winters gedurende 
het project heeft getoond, bevalt goed. Vanuit Stedin 
zijn er een aantal wijzigingen in de scope aangebracht 
en Winters vulde dat prima in. Ze waren flexibel en 
dachten actief mee in mogelijkheden.’

UITDAGINGEN
Het resultaat is een modern en toekomstbestendig 
kantoorpand. ‘Winters heeft het gebouw compleet 
gerenoveerd. Wat van buitenaf het meest in het oog 
springt, is de nieuwe gevelbeplating waarmee Winters 
het gebouw bekleed en geïsoleerd heeft en de nieuwe 
hoofdentree. Die tweede klus was een forse, aangezien 
dit een constructieve uitdaging met zich meebracht. 
Maar voor Winters was die uitdaging geen enkel pro
bleem. Een andere uitdaging was het doorbreken van 
de begane grond ten behoeve van een atrium en twee 
nieuwe trappen. Ook geen sinecure, maar dit zijn de 
echte eyecatchers van het kantoor geworden.’

ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR
Minder grote uitdagingen, maar minstens zo impact
volle veranderingen in het pand, waren onder meer het 
creëren van de kantoortuin en het verplaatsen van het 
bedrijfsrestaurant van de begane grond naar de kelder. 

Inschrijving. ‘Hierbij gelden veel meer wegingsfactoren 
dan prijs’, legt projectmanager Hans van Dijk uit. ‘Ook 
kwaliteit, uitvoeringswijze, duurzaamheid en planning 
wegen mee. We vroegen de aannemers hun plannen 
in te dienen en daarbij ook aanvullende kansen en 
bedreigingen aan te dragen die nog niet in ons plan 
meegenomen waren. Winters deed dat het best.’

‘Alles is gestript en vernieuwd. Dat is zichtbaar aan 
de nieuwe indeling, de vloeren, plafonds en wanden, 
maar ook onzichtbaar in de vorm van nieuwe E en 
Winstallaties’, vult Hans aan. ‘Je ziet het niet, maar 
merkt het wel, ook buiten. We hebben nu bijvoorbeeld 
een groot laadplein waar we onze elektrische bedrijfs
wagens kunnen opladen.’ 

VERTROUWEN
De werkzaamheden gingen zo goed, dat Stedin besloot 
om ook de meest kritische ruimte in het gebouw door 
Winters onder handen te laten nemen. ‘Het betreft onze 
computerruimten. Dit betreft zowel de ITruimte voor 
kantoorautomatisering als de OTruimte (Operationele 
Techniek). Als die tweede uitvalt, gaat dat ten koste van 
de dienstverlening aan onze klanten. Voorzichtigheid 
is dus geboden. Maar we hadden alle vertrouwen 
dat Winters ook hier de renovatie probleemloos kon 
doorvoeren.’

VAN DEZE TIJD
Per 3 januari heeft Stedin het vernieuwde kantoor in 
gebruik. ‘We werken nu met flexibele werkplekken 
en verplaatsbaar meubilair. In eerste instantie gingen 
we uit van een flexfactor van 0,85 maar door corona 
hebben we twee verschillende plattegronden gemaakt. 
Eentje voor een flexfactor van 0,85 en eentje voor 0,7. 
Afhankelijk van hoe het verder loopt, kunnen we de 
ruimte aanpassen en voor de nodige extra werkplek
ken of afstand zorgen. Hiervoor heeft Winters onder 
meer flexibele vergaderruimtes gemaakt. Dit zijn zelf
standige, verplaatsbare ruimtes met een eigen E en 
Wvoorziening. Uniek en helemaal van deze tijd. We zijn 
ontzettend tevreden met het eindresultaat.’

‘Ik houd van de no-nonsense 
mentaliteit van Winters’
In 2017 nam netbeheerder Stedin de Delta Netwerk Groep (DNWG) over.  
Als regiokantoor voor Zeeland kozen ze het bestaande DNWG-kantoor in 
Goes. Maar voordat het als zodanig in gebruik kon worden genomen, moest 
er eerst nog wat gebeuren. Heel wat. Een grondige renovatie en verbouwing 
volgden en Winters voerde deze uit. 

Interview met Hans van Dijk, projectmanager voor Stedin

‘We hadden alle vertrouwen dat  
Winters hier de renovatie probleemloos  
kon doorvoeren.’
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A ANPASSING R ABOBANKK ANTORENZ AKELIJKE MARKT

‘Dankzij Winters is alles gelukt’
Rabobank besloot in korte tijd veel van zijn kantoren te sluiten. Door de 
positieve ervaringen met digitaal klantcontact in de coronacrisis, werden 
het er twee keer zoveel dan eerst beoogd. Werk aan de winkel dus om  
alle panden te ontmantelen en gereed te maken voor oplevering aan 
verhuurders en kopers. Werk dat voor 50% aan Winters werd uitbesteed.

Interviews met Leon Litjens, Gert-Jan van Alebeek en Richard Forger, locatiemanagers van de Rabobank

REGIO ZUID
Leon Litjens, Locatiemanager Vastgoed van 
Rabobankkring Zuid, vertelt over de werkzaamheden 
en samenwerking. ‘In onze regio moesten 17 locaties 
ontmanteld worden. Deze varieerden van kleine geld
automaatruimtes tot grotere kantoorpanden. In veel 
gevallen ging het om kleine werkzaamheden zoals het 
verwijderen van lichtreclame, het dichten van gaten en 
het schilderen van wanden. Dat klinkt eenvoudig, maar 
door de hoeveelheid en de tijdsdruk was het toch een 
serieuze opgave. Een opgave die Winters heel goed 
oppakte. 

Ze inventariseerden en planden iedere ontmanteling 
grondig zodat ze hun afspraken konden nakomen en 
niet voor verrassingen kwamen te staan. Ik ben ook 
heel tevreden over alle medewerkers. Hen kon je gerust 
zelfstandig beziglaten, ook in een bemand pand. Ze 
hielden rekening met onze klanten, informeerden hen 
proactief en stonden ze netjes te woord. 

Eigenlijk heb ik me nergens zorgen over gemaakt. En zo 
hoort het ook. Ik had immers niet zozeer een aannemer 
nodig, als wel een partner die me ontzorgt. Dat deed 
Winters, met in het bijzonder werkvoorbereider Sjef 
Graafmans. Wat de klus ook was en hoe groot ook de 
spoed, hij zorgde altijd dat het goedkwam.’

NOORDBRABANT
Ook Locatiemanager GertJan van Alebeek vernoemt 
Sjef graag even. ‘Zijn inzet is buitengewoon. Hij stond 
24/7 voor ons klaar, zelfs tijdens zijn vakantie. Ook bij 
ons zat er regelmatig grote tijdsdruk op de verschil
lende projecten doordat we soms moesten wachten 
op de planning van het Geldmaatproject en we vervol
gens huurovereenkomsten pas op het laatste moment 
vervroegd konden beëindigen. Dankzij Winters, die 
actief meedacht en goed plande, is het allemaal gelukt.

Voorheen waren we gewend om in iedere regio te 
werken met lokale aannemers, maar bij een project 

van deze omvang ben ik blij dat we alles met Winters 
konden doen. Je hebt dan met één contactpersoon van 
doen en kunt makkelijk en snel schakelen. Daarnaast 
mag ook de inzet en flexibiliteit van alle medewerkers 
op locatie benoemd worden. Was er tussendoor eens 
iets extra’s nodig, dan pakten ze het meteen op, niks 
was teveel. 

Het is zo snel gegaan dat ik nog een beetje moet 
wennen aan het afscheid nemen van al deze panden, 
maar ze krijgen veelal een mooie nieuwe bestemming 
als appartementencomplex, bedrijfsverzamelgebouw 
of zorglocatie. Vanuit de coöperatieve gedachte vind ik 
dat een fijn idee.’

MIDDEN NEDERLAND
Locatiemanager Richard Forger herkent dat gevoel. 
‘Toevallig hebben we pas het pand aan de Maliebaan in 
Utrecht ontmanteld. Dat was best bijzonder. Hier ben 
ik 21 jaar geleden namelijk begonnen aan de balie. Je 
had toen nog buizenpost. Dan ging er via buizen in de 
muur zo’n koker met geld van de kasbox naar de balie en 
andersom. Tijdens het ontmantelen kwamen we nog zo’n 
koker tegen. Dan denk je nog wel even terug aan die tijd.

Maar veel tijd om na te denken, was er overigens 
niet. Door de versnelde sluiting moest er op deze en 
andere locaties ontzettend veel gebeuren in korte tijd. 
Geldautomaten verwijderen, gevels dichten, reclame
uitingen verwijderen en nieuwe cilinders voor de buiten
deuren en technische ruimtes aanbrengen. Ik vind het 
knap hoe Winters dit allemaal heeft kunnen inplannen 
en realiseren. 

Ook ik geef graag een pluim aan werkvoorbereider 
Sjef. Met hem kon ik heel snel schakelen en zijn  
betrokkenheid bij onze projecten was groot. Die van  
de overige medewerkers ook overigens, maar een 
Pietje Precies als ik had toch nog wel eens iets aan  
te merken. Daarover gaf ik dan feedback aan Sjef,  
die deze signalen steeds serieus oppakte.’
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Bij een operatie als deze, met duizenden geldauto
maten van verschillende afmetingen in diverse ken
merkende Rabobank, ING en ABN Amrokleuren die 
allemaal naar één type en één uitstraling Geldmaat 
omgebouwd moeten worden, komt heel wat kijken. 
‘Vooral bij de locaties waar een ander type automaat 
geïnstalleerd moest worden, of waar automaten 
verwijderd of extra geplaatst moesten worden’, legt 
Geldmaat Projectmanager Judith Huisintveld uit. ‘Daar 
blijft het niet bij het aanbrengen van een geel kader en 
een grijze achterwand, daar komen ook bouwkundige 
werkzaamheden bij kijken zoals het aanpassen van 
sparingen, het slopen of opbouwen van puien en het 
herstellen van gevels en wanden.’

PREFERRED SUPPLIERS
In die (1.600!) gevallen schakelde Judith projectma
nagementbureaus in. ‘Elf in totaal, vier daarvan in 
opdracht van de Rabobank. Zij kregen 484 geldauto
maten voor hun kiezen en schakelden, afhankelijk van 
de geografische ligging van de betreffende geldau
tomaat, een van de twee preferred suppliers van de 
Rabobank in voor de uitvoering. Winters was er een 
van. Het meeste contact met hen verliep via de project
managementbureaus, maar als ik iets met grote spoed 

nodig had, kon ik altijd Michel Gremmen bellen. Hij kon 
vaak wel iets voor me regelen.’

SOEPEL VERLOOP
Spoed was eigenlijk het toverwoord in heel het project, 
dat Cash 2020 heette. ‘De naam zegt het al, het pro
ject had eigenlijk vorig jaar al klaar moeten zijn. Maar 
door corona konden we niet meer met veel mensen 
tegelijk in een kleine ruimte werken en daarnaast 
speelden er nog allerlei andere vertragingen mee. Er 
lag dus grote druk op om het project alsnog dit jaar af 
te ronden. Al met al is dat heel soepel verlopen, mede 
dankzij Winters. Mijn ervaring is dat ze meedenken en 
proactief met alternatieven komen. Hun flexibiliteit is 
bewonderenswaardig. Het is heel fijn samenwerken.’

HET MOOISTE PROJECT VAN NEDERLAND
Judith is blij dat ze dit project mocht draaien. ‘Dit was 
het mooiste project van Nederland. Iedereen kent de 
gele automaten van Geldmaat. Je bent echt met iets 
positiefs bezig, zorgen voor een betere bereikbaarheid 
van geldautomaten zodat iedereen binnen 5 kilometer 
over cash geld kan beschikken. Ik denk dat er maar 
weinig landelijke projecten zijn met een dermate posi
tieve impact.’

Nog niet zo lang geleden stonden geldautomaten van Rabobank, ING en 
ABN Amro vaak op een kluitje op één straathoek. Totdat de drie banken twee 
jaar geleden besloten om samen te werken aan één efficiënt en goed 
bereikbaar geldautomatennetwerk: Geldmaat. Wat volgde was een enorme 
operatie om de bestaande geldautomaten van de drie banken door heel 
Nederland aan te passen. Winters voerde een deel van de bouwkundige 
werkzaamheden uit.

‘Hun flexibiliteit is 
bewonderenswaardig’

 
‘Mijn ervaring is dat ze 
meedenken en proactief 
met alternatieven komen. 
Het is heel fijn 
samenwerken.’

Interview met Judith Huisintveld, projectmanager van Geldmaat
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Je hebt een fantastische plek met een rijke historie en een bruisend 
toekomstbeeld. Een plek waar je een woon-, werk- en culturele omgeving 
gaat creëren die energie uitstraalt en creatieve ondernemers, kunstenaars  
en bezoekers uitnodigt tot experimenteren. Op zo’n plek moet je niet met 
conventionele bouwideeën komen. Deze plek, Klavers Jansen, verdient meer. 
En dat krijgt het ook. 

De plannen voor het oude bedrijventerrein Klavers 
Jansen aan het Havenkwartier krijgen steeds meer 
vorm. Na het uittekenen van het stedenbouwkundige 
plan, met daarin de oude historische gebouwen die 
worden gebruikt als podia en een vijftal nieuwe woon
gebouwen, is het tijd voor architectuur. Eén gebouw 
verdiende daarbij extra aandacht. Het staat op de 
meest markante plek in de omgeving. Architect Bart 
van der Velde van Grosfeld Bekkers van der Velde 
Architecten, vertelt erover.

GEBOUW D
‘Het gaat om gebouw D’, begint Bart. ‘Dit gebouw is 
vanuit allerlei assen in de stad te zien en markeert daar
mee het nieuwe Havenkwartier. Op een plek als deze heb 
je dus een bijzonder gebouw nodig, zeker in dit unieke 
project Klavers Jansen. In het stedenbouwkundige plan 
hebben we het gebouw zijn inhoud en vorm al gegeven. 
Het is negen verdiepingen hoog en heeft een commer
ciële plint op de begane grond en daarboven 10 middel
dure en 54 sociale huurwoningen. Het gebouw zoekt alle 
grenzen op om iconisch te worden, onder meer door een 
overkraging van maar liefst vier meter in de voorgevel.’

PRIJSVRAAG
Om te komen tot de wenselijke architectonische 
expressie is in het stedenbouwkundig plan het instru
ment van een prijsvraag opgenomen. ‘Daarmee ligt 
de lat het hoogst, kun je verrast worden en is er echt 
iets te kiezen. Het Consortium Spoorzone Breda, 
bestaande uit woningcorporatie Alwel en Winters bouw 
& ontwikkeling vroeg aan ons om het prijsvraagproces 
te coördineren en de architecten op te nemen in onze 
opdracht. Zo’n vraag krijg je niet iedere dag, maar ik 
vond het meteen heel leuk. Ik begreep hun standpunt 
ook heel goed. Vanuit het LEAN bouwen, met het oog 
op een soepel en integraal ontwerpproces en daardoor 
de beste bouwkwaliteit, wil CSB voor het hele project 

met één architect samenwerken. Vanuit het oogpunt 
van architectonische variatie wilden we echter meer
dere architecten laten meeontwerpen. Dit is daar de 
ideale manier voor.’ 

VIER DEELNEMERS
Vanuit alle betrokken partijen, waaronder ook gemeente 
Breda, werd er een longlist met architecten opgesteld. 
‘We wilden vooral jonge en internationale architecten 
uitnodigen voor maximaal experimentele en frisse 
ontwerpen. Binnen deze longlist ging ik vervolgens op 
zoek naar architecten die onderling ook weer verschil
lende specialismen hadden. Zo bleven er uiteindelijk 
vier architecten over: Bureau Fraai, Loer Architecten, 
Averechts Architecten en Cityförster.’

BRIEFING
In de prijsvraag werden deze vier architectenbureaus 
uitgedaagd om met een bijzonder gevelontwerp te 
komen, passend bij de industriële omgeving. ‘We 
hebben ze een briefing gegeven met onder meer 
veel voorkomende materialen in de oorspronkelijke 
omgeving, de culturele context van het gebied en onze 
zoektocht naar een expressief, ongepolijst ontwerp. We 
boden direct goede condities, zoals een vergoeding 
voor deelname en volledig auteursrecht op het ont
werp. Ik heb ook intensief met ze gecommuniceerd om 
ze beter te leren kennen, omdat we later een vrucht
bare samenwerking moeten kunnen aangaan.’

CRITERIA
De variatie en verrassing die we zochten, kregen we 
ook. ‘De architecten kwamen met vier totaal verschil
lende plannen. Deze toetsten we collectief aan een 
aantal criteria, zoals zeggingskracht, detaillering, een 
robuust en industrieel uiterlijk, oog voor het erfgoed, 
onderhoud en duurzaamheid. Cityförster had zich 
bijvoorbeeld sterk op het laatste aspect gericht en 

‘Integraliteit, snelheid en kwaliteit  
in het proces is hun specialisme’

WONINGBOUW

Interview met Bart 
van der Velde van 
Grosfeld Bekkers 

van der Velde 
Architecten

Winnend ontwerp Bureau Fraai
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een stoer, ongepolijst gebouw met een mooie gelaagd
heid. De enige zorg die we hebben, is of het ontwerp ook 
betaalbaar is en hoe het zal verouderen. Dat wordt nu 
onderzocht. Het concept is echter dusdanig robuust dat 
het bij doorontwikkeling prima stand kan houden.’

GOED VOORBEREID
Bart is heel tevreden over de architectenselectie en het 
hele verloop van het proces. ‘Aan de voorkant was de 
visie op het gebouw al heel goed voorbereid. Alle betrok
ken partijen hadden er in meegedacht dankzij het LEAN 
ontwerpproces van Winters. Dat was heel plezierig. 
Dankzij Winters stond vervolgens het casco ontwerp als 
een huis, waardoor de architecten alle nodige informatie 
hadden om een goed ontwerp voor de gevel te maken.’ 

LEAN PROCES
Het LEAN ontwerpproces levert volgens Bart nog meer 
voordelen op. ‘Je merkt dat het ontwikkelproces ook 
soepel en volgens planning verloopt. Er gelden duide
lijke afspraken, wie wat wanneer doet. Alle adviseurs zijn 
heel vroegtijdig aangehaakt. Winters pakt die coördine
rende rol heel actief op, het is duidelijk hun specialisme 
om integraliteit, snelheid en kwaliteit in het proces te 
krijgen. Hierdoor kunnen we waarschijnlijk in 2023 al 
starten met de bouw, dat is uitzonderlijk snel.’

ontwierp een gevel met zonnepanelen. Echt een 
spraakmakend en prikkelend ontwerp, maar in onze 
ogen uiteindelijk te kwetsbaar op de lange termijn.’

THEATERDOEK EN FABRIEK
Loer Architecten richtte zich op het culturele aspect. 
‘Zij verwerkten het concept van een theaterdoek in 
de gevel. Een mooie interpretatie, maar we vreesden 
dat dit onvoldoende tot zijn recht zou komen en teveel 
zicht en licht zou wegnemen op de balkons. Het derde 
ontwerp is van Averechts Architecten. Zij hebben heel 
goed naar de referentiebeelden uit het beeldkwali
teitsplan gekeken en ontwierpen een gebouw met 
de uitstraling van een oude fabriek, inclusief schoor
stenen als liftkoker en vluchttrappenhuis. Dit ontwerp 
maakte ook bij iedereen veel los omdat het zo rijk, 
hoogwaardig en ongewoon is. We twijfelden echter of 
we de zeggingskracht van het prachtige beeld over
eind konden houden met de huidige bouwwijzen.’

WINNAAR
Het winnende ontwerp kwam van Bureau Fraai. ‘Zij ont
wierpen een gevel van cortenstaal met blikvormige uit
hollingen, geïnspireerd op de conservenindustrie op deze 
plek. Het heeft de ruigheid die we zochten, zowel van veraf 
als dichtbij. Ook al ken je de historie niet, dan nog is het 

Ontwerp Averechts Architecten

Ontwerp Cityförster Ontwerp Loer Architecten

Stedenbouwkundige schets gebied 
Klavers Jansen in het Havenkwartier 
met gebouw D in het midden
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NIEUWBOUW 34 APPARTEMENTEN IN OUDENBOSCH

Interview met Rik Krens en Jip Krens van Living First Real Estate Group

compacte appartementen. De appartementen op de 
plek van de oude pastoriewoning zijn gericht op De 
Brink en vooral bijzonder door hun unieke uitzicht over 
het park.’

BEWUSTE KEUZE VOOR AMBACHT
Zodra het plan welstandgereed was, werd Winters er 
in bouwteamverband bij betrokken. ‘Op dat moment 
komt het er namelijk op aan om detaillering, materiaal
keuze, bouwmethodiek en installatietechniek binnen het 
beschikbare budget uit te werken. We kozen bewust 
voor Winters, mede vanwege hun ambachtschap en 
professionaliteit.’

PROCESBEHEERSING DOOR WINTERS
Winters dacht mee over de maakbaar en haalbaar
heid van de plannen. ‘Ze adviseerden ons bijvoorbeeld 
over de installatietechniek, hoe die anders en beter 
zou kunnen. Ook hebben ze het hele project op detail
niveau met de architect en constructeur doorgesproken 
en waren ze ook in dat opzicht een waardevolle spar
ringpartner. Daarnaast zijn ze erg goed in kopers en 
procesbegeleiding en dat is een heel goede eigen
schap. Het is evident dat een bouwpartner kwaliteit 
levert, maar nog belangrijker is dat hij het proces van 
bouwen tot en met opleveren en nazorg goed beheerst. 
Dat doet Winters.’

‘De liefde voor oude gebouwen komt voort uit liefde 
voor het ambacht’, begint Chief Development Officer 
Rik Krens. ‘Het ambacht van bouwen komt het mooiste 
tot uiting in oude gebouwen. De kozijnen, het metsel
werk, alles is met zorg gemaakt.’ Rik staat dan ook altijd 
vooraan in de rij als het om de herontwikkeling van een 
kerk gaat. ‘Vanwege ons trackrecord in deze branche 
krijgen we bij prijsvragen vaak een uitnodiging om mee 
te doen.’

34 WOONAPPARTEMENTEN
Zo ging het ook bij de oude Pauluskerk in 
Oudenbosch. ‘Aan ons de vraag om aan een prijsvraag 
mee te doen en een plan in te dienen voor deze loca
tie. Vanwege de slechte bouwkundige staat van het 
kerkgebouw besloten we een plan voor nieuwbouw 
te maken. Een plan dat goed aansloot op de huidige 

HOE IS HET MET NAC GEGAAN? 
Rik koos om nog meer redenen voor Winters. ‘We kiezen 
altijd voor partijen die we persoonlijk al langere tijd kennen. 
Het is bovendien ook hun schaalgrootte en cultuur. Je 
praat rechtstreeks met eindverantwoordelijken en alleen al 
aan het kantoor van Winters kun je de liefde voor bouwen 
zien. Bovendien is het fijn samenwerken met de mensen 
zelf. Dat vind ik belangrijk, het moet wel een beetje gezellig 
zijn en dat is het ook. Voordat ik met planontwikkelaar Bart 
Oomen over de wekelijkse voortgang spreek, vraag ik hem 
altijd even hoe het met NAC is gegaan. Het is iedere keer 
weer mooi om zijn reactie te zien.’

FIJN SAMENWERKEN
‘Jammer dat hij voor NAC is’, haakt Riks zoon Jip Krens 
aan, ‘maar Bart is super prettig om mee samen te 
werken. Net als Michiel en Arend overigens. Ze zijn 
deskundig, professioneel en afspraak is afspraak.’ Jip 
houdt zich binnen Living First met name bezig met de 
marketingkant van de organisatie. ‘Ik sluit aan bij alle 
overleggen met Winters en leer ontzettend veel van 
deze samenwerking. Het is fijn om met dergelijke goede, 
meedenkende partijen samen te werken. Dat maakt 
projectontwikkeling een stuk gemakkelijker.’ Rik kijkt 
tevreden toe. ‘Ik ben als ontwikkelaar 80% gefixeerd op 
het proces en product, de andere 20% is marketing en 
die pakt Jip op. Daarom werken we zo goed samen.’

situatie, de omgeving en de woonwensen uit de markt. 
Vanuit die basis hebben we een voorstel gemaakt voor 
de realisatie van 34 betaalbare woonappartementen in 
2 bouwblokken, 18 op de plek van de voormalige kerk 
en 16 op de plek van de voormalige pastoriewoning.’

ARCHITECTUUR
Living First won de prijsvraag en kon aan de slag met 
de verdere uitwerking. ‘Voor het ontwerp schakelden 
we DAT Architecten in. Zij hebben veel ervaring met het 
transformeren van historische locaties. Zij ontwierpen 
het hoofdgebouw in de architectuurstijl van de oor
spronkelijke kerk: Bossche Schoolstijl. De ommuring 
van de oude kerk is gehandhaafd, net als de twee 
oude entrees met betonnen kaders. Om het hoofdge
bouw liggen de patio’s, waar nu 6 appartementen op 
uitkomen. Daarboven komen twee verdiepingen met 

Voor sommigen zijn oude, in verval geraakte gebouwen een doorn in het oog. 
Voor anderen een bron van inspiratie. Dat laatste geldt voor Living First Real 
Estate Group uit Tilburg. Een ontwikkelaar die zich specialiseert in het 
transformeren of herontwikkelen van dergelijke historische panden.  
Dit keer lieten ze hun oog vallen op de oude Pauluskerk in Oudenbosch. 

‘Kwaliteit is evident, proces-
beheersing nog belangrijker’

Ontwerp DAT Architecten
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Uit vervelende situaties kan soms toch iets moois ontstaan. Dat bewijst ook 
de mooie samenwerking tussen Winters en Vrolijk Leven. Een samenwerking 
die ontstond als gevolg van het faillissement van Sprangers. 

‘Ik werkte bij Sprangers’, begint Lars Paantjens, direc
teur van Vrolijk Leven. ‘Na het faillissement startte ik 
samen met twee compagnons ons eigen ontwikkelings
bedrijf. Dankzij de support en nauwe samenwerking 
met Bouwbedrijf Vrolijk konden we direct goed van 
start. Naast een verwijzing van de nauwe band die 
we met hen hebben, verwijst onze naam ook naar ons 
eigen doel: vrolijk leven.’

DEZELFDE PASSIE
Ondanks de gelijkenis in de naam, is Vrolijk Leven geen 
onderdeel van de bouwende aandeelhouder. ‘Vrolijk 
Leven is een zelfstandig bedrijf. We hebben alle vrij
heid om ook met andere partijen een samenwerking 
aan te gaan. Dat vind ik persoonlijk belangrijk, want 

wilde meedoen aan een prijsvraag voor een project in 
Molenschot.’ 

LEEFRUIMTE DIE ERTOE DOET
Het project is een ontwikkelplan met ongeveer 65 
woningen en een zorgcomplex in het dorp Molenschot. 
‘Dit project past heel goed bij onze organisaties. We 
willen beiden een mooie leefruimte ontwikkelen die 
ertoe doet voor mens en dier. Bij Vrolijk Leven is dat 
ons belangrijkste streven. Al onze projecten leggen we 
langs de meetlat van onze eigen waarden, een klimaat 
adaptieve, gezonde leefomgeving met een biodiverse 
natuur, een duurzaam en veilig thuis voor mens en dier. 
Winters staat daar ook voor open. Sterker nog, het plan 
wordt beter omdat zij het zo omarmen.’ 

LUISTEREN
Het plan omarmen is iets wat Vrolijk Leven belangrijk 
vindt bij alle belanghebbenden. ‘Pas als we weten wat 
er leeft, kunnen we ontwikkelen waar iedereen om 
geeft. Wij luisteren dus altijd eerst naar de voornaamste 
belanghebbenden, zoals omwonenden, voordat we ook 
maar een streep op papier zetten. Nadat we op basis 
van hun input een concept uitwerken, toetsen we het 
weer eerst bij hen, voordat we toestemming vragen bij 
de gemeente. Je merkt dat Winters ook gewend is om 
goed naar klanten te luisteren en het klantbelang mee 
te laten wegen in hun volledige (bouw)proces.’ 

GEEN ESTAFETTE
Vrolijk Leven ging bij het project Molenschot in de lead 

je wilt altijd kunnen samenwerken met partners die 
complementair zijn aan elkaar. Winters is zo’n partner. 
Het fijne aan hen is dat ze zij het ontwikkelaspect én de 
realisatie en kostenkant van projecten kennen. En we 
delen dezelfde passie: het maken van mooie dingen. 
Daar begint het mee.’

SAMENWERKING
Het begin van de samenwerking lag al ver voor het 
ontstaan van Vrolijk Leven. ‘Via Sprangers werkten 
we al jaren samen. Ik waardeerde Michiel Stevens, de 
directeur/eigenaar van Winters, om zijn open houding 
en continue streven naar verbetering. Van hieruit is er 
een mooie vriendschap ontstaan. Kort nadat Vrolijk 
Leven was opgericht, nam Michiel contact op, of ik 

qua ontwikkeling. ‘Maar wel met continu goede afstem
ming met Winters. Met Michiel, maar ook met Arjan van 
Loon. Hij biedt grote toegevoegde waarde door aan 
de voorkant mee te denken, niet in problemen, maar 
in oplossingen. Dat hebben wij als ontwikkelaar ook 
nodig, iemand die ons vanuit bouwervaring al in het 
ontwikkelstadium voor fouten behoedt, zodat we direct 
integraal de goede keuzes maken. Dit maakt ook dat 
deze ontwikkeling geen estafette, maar een samenwer
king is vanaf het begin.’

VERTROUWEN EN RESPECT
Molenschot is een mooi begin van de samenwerking 
tussen Vrolijk Leven en Winters. ‘We passen heel 
goed bij elkaar, vertrouwen en respecteren elkaar en 
vullen elkaar aan. En ook niet onbelangrijk, we beleven 
samen veel lol. Een leuk voorbeeld is de manier waarop 
we samen onze plannen aan de opdrachtgevers van 
Molenschot gepresenteerd hebben. Onze planpresen
tatie kon door corona niet doorgaan, dus hebben we 
een film gemaakt op de locatie, waarin onze teams het 
plan uitlegden. Die film samen maken, was een feestje.’

WINTERS VROLIJK LEVEN B.V.
Wat Lars betreft volgen hierna nog meer feestjes. ‘We 
zijn nu met Winters aan het kijken welke samenwerkin
gen we nog meer met elkaar kunnen oppakken. Om die 
reden hebben we ook een gezamenlijke entiteit opge
richt, de ontwikkelcombinatie Winters Vrolijk Leven B.V. 
Ik ben ervan overtuigd dat we samen nog veel mooie, 
waardevolle leefruimtes gaan creëren.’

‘We delen dezelfde passie:  
het maken van mooie dingen’

Interview met Lars Paantjens, directeur van Vrolijk Leven
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