
Sinds 2015 is NewCold gevestigd in het kantoren-
pand boven het station van Breda. ‘Voor ons is het de 
ideale plek’, zegt Piet Meijs, Vice President Business 
Development. ‘Omdat we internationaal georiënteerd 
zijn - we werken met 1.000 medewerkers vanuit 
9 locaties wereldwijd - is de directe ligging aan het 
station ideaal. Vanaf je bureaustoel stap je zo de trein 
in en even later zit je in het vliegtuig op de luchthaven 
van Schiphol of Zaventem.’

Winters was erbij toen NewCold zich vestigde in het 
500 vierkante meter grote kantoor en ook toen er later 
nog eens 500 vierkante meter bij kwam. Begin 2020 
liep men echter weer tegen ruimtetekort aan. Dit keer 
kon dat met wat aanpassingen aan de lay-out opgelost 
worden. Piet had zelf wel ideeën over deze verbouwing, 
maar Winters dacht hier graag nog in mee. ‘Dat vind 
ik heel positief. Zelf had ik naar het bleek dure oplos-
singen bedacht en Winters kwam met heel praktische 
ideeën hoe het beter kon.’ 

BEKENDE GEZICHTEN
Winters zette bekende gezichten met kennis van de 
locatie in voor deze klus. ‘Het is fi jn dat je de mensen 
over de vloer krijgt die je herkent. Ik vind het bijzon-
der prettig werken met Winters. Afspraak is bij hen 
afspraak en ze zeuren niet over een paar euro meer-
werk. Ze zorgen bovendien dat er minimale verstoring 
is. Het heeft dit keer allemaal zo weinig impact gehad, 
dat ik durf te beweren dat sommige medewerkers niet 
eens iets van de verbouwing gemerkt hebben.’

DE JUISTE PARTIJ
Iemand die nog niet eerder in het kantoor is geweest, 
zal niet zien dat wanden verplaatst zijn. ‘Winters heeft 
voor een mooie overgang in het plafond gezorgd. In de 
vloerbedekking zag de overgang er niet zo goed uit als 
vooraf gedacht. Winters vond dat niet acceptabel en 
nam zelf het initiatief om een nieuw stuk vloerbedekking 
te leggen. Zonder meerwerk, want ze vonden dat ze dit 
zelf vooraf beter hadden moeten inschatten. Op zo’n 
moment weet je dat je de juiste partij in huis hebt.’

‘Dan weet je dat je de juiste partij 
in huis hebt’
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NewCold, een logistiek bedrijf dat zich specialiseert in diepvriesopslag, 
groeide hard en had in haar bestaande kantoor in Breda meer werkplekken 
nodig. Met een kleine verbouwing kon dat worden gerealiseerd. Winters 
dacht mee, adviseerde en voerde de verbouwing uit.
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