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NewCold kiest bij uitbreiding kantoorpand opnieuw voor Winters

Een verrassend efficiënte
planning en uitvoering
Piet Meijs, VP Business Development
bij NewCold

‘We waren erg tevreden over de aanpak
van fase één, dus hebben we nu weer voor
dezelfde constructie gekozen. De partijen
die in het Bouwteam zitten, zoals MAS
Architectuur, Winters, TES en Van Delft
hoeven niet meer aan elkaar te wennen en
putten uit de ervaringen die ze vorig jaar
hebben opgedaan bij de nieuwbouw. Dat
merk je bijvoorbeeld aan de planning en
uitvoering: die waren verrassend efficiënt.’
NewCold uit Breda wil snel uitgroeien tot marktleider op
het gebied van moderne en geautomatiseerde diepvriesopslag met aanvullende supply chain diensten als transport en distributie. Sinds 2015 zit het hoofdkantoor in
het NS Station in Breda. Door de groei van het bedrijf
en de centralisatie van de financiële administratie koos
NewCold ervoor haar hoofdkantoor uit te breiden met
ruim vijfhonderd vierkante meter. Daarvoor deed het
bedrijf opnieuw een beroep op Winters dat de regie over
het Bouwteam voerde.

‘Wat me met name opvalt is dat Winters erg
flexibel en oplossingsgericht te werk gaat.
We hebben heel weinig problemen gehad.
En als er al een probleem was, dan werd er
niet eerst de andere kant op gekeken, maar
dan werd dat direct opgepakt. We hebben
nauwelijks opleverpunten gehad in de eerste
fase; in de tweede fase verwacht ik die ook
niet.’

Daan ter Avest, architect bij MAS Architectuur

‘Winters neemt de klus van het begin tot en
met het einde zeer serieus. Ze laten niets
vallen. Ze denken voortdurend mee en komen
met meer dan oplossingen. De communicatielijnen staan altijd wagenwijd open.’
‘Het is prettig om onder regie van een
inspirerende partner te werken. Hun vooruitstrevendheid brengt je verder. Ze voelen
zich ook echt verantwoordelijk voor de klus:
dat is een mentaliteitsverhaal.’
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