Eén onderneming
vier gespecialiseerde teams

Al 65 jaar vakmanschap,
visie en durf
Winters bouw & ontwikkeling heeft een rijke geschiedenis.
Ons familiebedrijf bestaat officieel 65 jaar, hoewel onze wortels
teruggaan tot het midden van de 19e eeuw. Vakmanschap,
visie en durf tekenen onze ontwikkeling, groei en succes in al
deze jaren. Deze geschiedenis dragen wij met trots, maar onze
blik is op de toekomst gericht. Wij willen ons blijven ontwikkelen
en kwalitatief leidend zijn in de markt. Hoe kun je het totale
bouwproces nog efficiënter en slimmer maken en tegelijkertijd
de klantwaarde verhogen? Dat is een van de vragen die wij
onszelf dagelijks stellen en die ons uitdagen om onszelf steeds
te blijven ontwikkelen en verbeteren.
Dit heeft ons gemaakt tot wat wij anno 2014 zijn:
één onderneming met vier gespecialiseerde teams!
De uitdagingen van morgen maken het bouwen steeds gecompliceerder. Nieuwe oplossingen vragen om specialistische
kennis en meer betrokkenheid van de verschillende partijen.
Het beheersen van het gehele bouwproces wordt hierdoor
ingewikkelder. Toch valt daar de grootste winst te behalen voor
opdrachtgevers. Winters heeft de expertise en deskundigheid
opgebouwd om het bouwproces van de eerste schets tot de
laatste steen risicodragend aan te sturen. Met als belangrijkste
doel het vergroten van de klantwaarde.
Nieuwe uitdagingen vragen ook om de juiste mensen in de
juiste teams. Vakmensen met passie en durf om samen
veranderingen en verbeteringen door te voeren. Dat past
binnen onze bedrijfscultuur. Dankzij onze openheid, oplossingsgerichtheid en dienstbaarheid hebben wij duurzame relaties
opgebouwd met vele opdrachtgevers, architecten, adviseurs
en bouwpartners.
Dit prachtige familiebedrijf met zijn rijke geschiedenis vraagt
anno 2014 om een heldere visie op de toekomst. Eén onderneming met vier gespecialiseerde teams. Dat is ons antwoord
op de vraag hoe wij ook morgen samen met u succesvol
kunnen zijn. Voor een even mooie toekomst als ons verleden.
In deze jubileumuitgave leest u hier meer over.
Michiel Stevens, DGA

De taal van
VERSCHUREN
Interieurbouwers die úw taal spreken

In ons werk spreken we de gezamenlijke
taal van opdrachtgever en uitvoerder.
Vakmensen onder elkaar. Ons uitgangspunt is daarbij om de uitdagingen in uw
interieur om te zetten in op maat gemaakte
oplossingen. Zo doen wij dat samen met
Winters voor Rabobank.
Spreekt onze taal u ook aan, maak dan
een afspraak.
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Winters Bouw & Ontwikkeling is een betrouwbare partner, hetgeen altijd leidt tot mooie
resultaten. We werken al enige tijd samen met dit bedrijf. Een aantal kernwoorden die hierbij
horen zijn: meedenken, kwaliteit en een prettige sfeer. Bedankt voor de fijne samenwerking,
ik kijk uit naar de toekomst met nog meer mooie opdrachten en projecten.

www.verschuren-interieurbouw.nl

Dudok Timmerfabriek
Bredaseweg 22
4844 CL Terheijden

4844 CL Terheijden
T 076-5931796

E info@dudok-timmerfabriek.nl
W www.dudok-timmerfabriek.nl
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WINTERS BOUW & ONT WIKKELING

Eén onderneming
Winters bouw & ontwikkeling is een zelfstandige
onderneming die kwalitatief hoogwaardige,
architectonische en duurzame huisvesting
realiseert voor opdrachtgevers in alle marktsectoren. Of het nu gaat om nieuwbouw,
verbouw, inrichting, renovatie, restauratie of
groot onderhoud. Wij nemen projecten aan, ontwikkelen, ontwerpen, voeren plannen uit, onderhouden gebouwen én treden op als
risicodragend adviseur.
In toenemende mate nodigen opdrachtgevers Winters uit om de volledige
coördinatie van zowel het ontwerp- als het uitvoeringsproces op zich te
nemen, van eerste schets tot laatste steen. Bij deze ‘design & build’- en
‘turnkey’-opdrachten dragen wij de ongedeelde verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid voor het integrale bouwproces.

Vier gespecialiseerde teams

Kwaliteit als bedrijfsvisie

Om aan de specifieke wensen van onze
opdrachtgevers te kunnen blijven voldoen,
hebben wij vier verschillende teams opgericht,
elk met hun eigen specialisme. Ieder team
beschikt over de vereiste expertise, deskundigheid en competenties behorend bij het
gewenste bouworganisatiemodel.

Winters onderscheidt zich door een hoge
kwaliteit en een gestructureerd bouwproces.
Daarom mogen opdrachtgevers ook hoge
eisen aan ons stellen. Wij hebben een Winters
Productie Systeem (WPS) ontwikkeld dat
ruimschoots voldoet aan de NEN-EN-ISO
9001:2008-norm. Daarnaast beschikken we
over een VCA**-certificering en de landelijke
erkenning van Leerbedrijf. Kwaliteit laat
zich niet alleen meten naar het eindproduct.
Tijdens het gehele bouwproces staan professionaliteit, flexibiliteit en persoonlijke aandacht
voor de wensen van de opdrachtgever voorop.

Anno 2014 zijn dit:
• Team Design & Build
Ontwikkelt, ontwerpt en bouwt unieke
projecten.
• Team Projectrealisatie
Ontwikkelt, ontwerpt en bouwt seriematige
projecten.
• Team Bouw
Neemt unieke projecten aan en voert ze uit.
• Team Bouwservice
Neemt kleine werken, onderhoudsprojecten
en 24-uurs-servicediensten aan en voert
ze uit.er
t ze
Ál deze teams zijn in staat snel te acteren,
werken graag samen met vaste partners
binnen en buiten de organisatie en opereren
altijd binnen een open communicatie.
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Wij werken al jaren volgens de LEAN-filosofie.
Procesmanagement speelt hierin een cruciale
rol. Door een zorgvuldige voorbereiding, open
communicatie en een kritische houding naar
alle processen zijn wij in staat om een bouwproces efficiënter en effectiever te laten
verlopen. Werken volgens de LEAN-filosofie
levert onze klanten en partners veel op: een
kortere bouwtijd, een verhoogde kwaliteit,
een lagere kostprijs, een betere samenwerking
met alle betrokken partijen en een stimulerende werkomgeving.

Eén gezamenlijk doel

GREEN

Een zeer tevreden klant, die zeker terugkomt
en ons van harte aanbeveelt! Daar streven wij
naar. Daarom staat bij Winters de vraag van
de klant altijd centraal. Wenst deze een grote
invloed op het bouwproces of wordt hij of zij
liever volledig ontzorgd? Welke huisvesting
past het beste bij de wensen van de opdrachtgever? En wenst deze een korte bouwtijd met
minimale overlast of is de laagste prijs van
groot belang? Op iedere vraag kunnen wij
een passend antwoord geven en een
gespecialiseerd en toegewijd team inzetten!

‘GREEN’ staat bij Winters voor Duurzaam en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO). De principes van People, Planet &
Profit zijn een andere belangrijke pijler van
onze onderneming. Dit betekent dat wij
respectvol omgaan met mens en natuur en
verspilling tegengaan. In het kader van MVO
nemen wij al generaties lang onze verantwoordelijkheid binnen de regio. Zo dragen
wij niet aflatend bij aan de realisatie van vele
verschillende maatschappelijke en educatieve
projecten.

a rc h i t e c t u u r
functioneel
bijzonder
www.masarchitectuur.nl

LEAN

gezondheidszorg | woningbouw | stedenbouw | interieur

_JKPO VASTGOED over de markt waarin wij werken: “Wij denken niet dat wij de wereld zullen
veranderen, maar geloven wel dat we anders kunnen en moeten samenwerken.
Om te voorkomen dat er niks verandert zoeken wij mensen die anders willen denken en handelen.”

jkpo

vastgoed

_Jaap Korteweg over Winters:
“Werken met Winters is een continue leer- en verbeterproces, waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn
belangen te optimaliseren. Winters streeft naar het beste voor alle partijen. De mensen van Winters
denken met u mee, zorgen dat u krijgt wat u vraagt en ook wat u niet vraagt, maar wel nodig heeft.”
_JKPO VASTGOED _ADVIES CONCEPT ONTWIKKELING PROJECTMANAGEMENT _WWW.JKPO.NL _IR. J. KORTEWEG _06 14 56 34 34
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HISTORIE

1949

Uit de firma Jos A. van Dijk,
een timmermansbedrijf dat
dateert uit het midden van
de 19e eeuw, wordt door
dhr. W.J.M. Winters N.V.
Aannemers en Bouwbedrijf
W. Winters v/h Jos A. van Dijk
opgericht.
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1979

Dhr. ir. A.C. Stevens volgt
dhr. W.J.M. Winters op
als statutair directeur.
De bedrijfsnaam wordt verkort
tot Winters Bouwbedrijf.

1996

Dhr. ing. H.M. Pennings
en dhr. ir. M.A.M. Stevens
volgen hun voorganger op
in de functie van statutair
directeur.

1998

Dhr. ing. A.K de Boer volgt
dhr. ing. H.M. Pennings op in
de functie van commercieeltechnisch adjunct-directeur.

2001

Dhr. ir. MA.M. Stevens wordt
directeur-grootaandeelhouder.

2004

Opening van de nieuwe
huisvesting aan de Rat
Verleghstraat 116 te Breda.
Tegelijkertijd wordt de
bedrijfsnaam omgedoopt in
Winters bouw & ontwikkeling.

2008

Winters en architect Pascal
Grosfeld ontvangen de
eerste prijs van de Bredase
Architectuurprijs 2005-2008
voor het bedrijfsgebouw aan
de Rat Verleghstraat 116.

2014

Winters bouw & ontwikkeling
viert haar 65-jarig bestaan.
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TEAM DESIGN & BUILD

Herbestemming kerk Heerle als impuls

Van eerste schets tot laatste steen
Winters gelooft dat ontwerp en uitvoering onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden. In ons team Design & Build komen
ontwerpen, engineering, werkvoorbereiding en uitvoering
van bouwprojecten integraal samen. Geheel naar wens
van de opdrachtgever wordt het juiste team met de juiste
specialisten samengesteld. Winters neemt daarbij het
risicodragend en eindverantwoordelijk project- en procesmanagement voor haar rekening.

Het in stand houden en verbeteren van het voorzieningenniveau
in Heerle. Dat was het doel van de herbestemming van de
St. Gertrudis van Nijvelkerk in dit dorp in de gemeente
Roosendaal. De kerk dateert uit 1864 en is een rijksmonument. In het gebouw is nu plaats voor het kerkbestuur, een
huisartsenpraktijk en een levendig dorpshuis. Het ontwerp en
de nauwgezette uitvoering hebben het monument trefzeker geschikt gemaakt voor langdurig hergebruik. Nog steeds kan een
wijziging van functie en interieur eenvoudig plaatsvinden
zonder aanslag op de eeuwenoude architectuur.

De klantwens altijd bovenaan
Voor onze specialisten van Design & Build begint alles bij de klantwens.
Nadat we deze gezamenlijk hebben geformuleerd, gaan we op zoek naar
de juiste architect en adviseurs die in staat zijn om deze wens te vertalen
naar een functioneel en inspirerend architectonisch ontwerp. Vervolgens
stellen we een projectteam samen met de juiste bouwpartners die het
beste passen bij de opdracht, de wensen van de klant en het team.

Teamwerk en tempo
De gemeente Roosendaal heeft voor de herbestemming een
iDOP-subsidie van de provincie Noord-Brabant ontvangen.
Aramis AlleeWonen werd eigenaar van de kerk en daarmee
opdrachtgever. Binnen een UAV-GC-samenwerking is de
gestelde termijn van slechts zeven maanden tussen opdrachtverstrekking en oplevering gehaald door kordaat en teamgericht optreden van alle betrokken partijen. Winters heeft,
vanaf het definitief ontwerp, het gehele bouwproces georganiseerd en was eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor
zowel het ontwerp als de uitvoering. De zorgvuldige toepassing
van onze LEAN-managementmethodes tijdens de engineering,
werkvoorbereiding en uitvoering zijn daarbij onontbeerlijk
geweest.

Excellent performance
Winters wil topprestaties leveren en deinst niet terug voor een ingewikkelde uitdaging. Onze mensen zijn teamspelers met aandacht voor alle
facetten van het gehele bouwproces, die weten wanneer ze specialistische partners moeten inschakelen. Zo hebben wij prachtige projecten
kunnen realiseren, gebruikmakend van de modernste technieken op het
gebied van ontwerpen (BIM) en bouwen. Van de herontwikkeling van een
oude kerk tot multifunctioneel gemeenschapscentrum tot het integraal
ontwerpen, bouwen en inrichten van een medisch microbiologisch laboratorium en operatiekamers voor het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal.

“Bouwen is teamwork. Alleen met
die instelling kun je samen met
de verschillende bouwpartners
een product ontwikkelen dat de
verwachtingen van de klant qua
prijs, tijd en kwaliteit beantwoordt.”

ntwikkeling B.V. met het 65-jarig jubileum!

ijgedragen aan verschillende spraakmakende

Ton Reniers, projectleider Design & Build

oiste projecten, dat hopen we de komende

tten!

n.nl
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Mebin feliciteert Winters Bouw & Ontwikkeling B.V. met het 65-jarig jubileum! Als
jarenlange partner heeft Mebin bijgedragen aan verschillende spraakmakende werken.
Samen bouwen aan de mooiste projecten, dat hopen we de komende 65 jaar met
jullie te mogen voortzetten!
Het Mebin team

Visker Interieurbouw en Visker Keukens bieden u een compleet pakket

Mebin - Den Bosch

Postbus 51
4844 ZH Terheijden

Tesselschadestraat 30
5216 JW ’s-Hertogenbosch

T 040 - 250 71 50
F 040 - 250 71 55

E info@mebin.nl
www.mebin.nl

voor al uw (maatwerk)meubilair en keukens. Zowel voor particulieren als
bedrijven én op projectbasis. Wij zijn FSC- en PEFC-gecertificeerd
Wij werken volgens de LEAN-methode en M.S.M.
Bredaseweg 53
4844 CK Terheijden

T +31 (0)76 571 82 36
F +31 (0)76 587 13 16

E info@viskerinterieurbouw.nl
www.viskerinterieurbouw.nl
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TEAM DESIGN & BUILD

Franciscus Ziekenhuis Roosendaal:
geheel nieuwe vleugel
Voor het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal realiseerde
Winters een nieuwe vleugel, met een medisch microbiologisch laboratorium en stafkantoren. Dit project omvatte verschillende uitdagingen. Het ontwerp vroeg om een perfecte
klimaatbeheersing met luchtdrukhiërarchie, ultramoderne
technische oplossingen, samenwerking met specialistische
bouwpartners en een zeer korte doorlooptijd van ontwerp
tot en met oplevering. Daarbij moesten diverse toetsing- en
acceptatiemomenten worden doorlopen. En de reguliere
ziekenhuisfuncties, inclusief de aan te passen centrale keuken,
moesten ongestoord doorgang kunnen vinden. Binnen een
ambitieus tijdsbestek van 26 weken heeft Winters met haar
vaste bouwpartners het project gebouwd én gebruiksklaar
opgeleverd, waarbij we alle ruimtes volledig hebben gemeubileerd en gestoffeerd.

“Iedere dag bijdragen aan het
verbeteren van onze vaardigheden
en processen, zo kunnen wij onze
klantwaarde blijven verhogen.”
Arend de Boer, projectmanager Design & Build

De projectbasis waarop Winters Bouw en FD Logistics nu bijna vier jaar samenwerken
bevalt beide partijen prima! De flexibiliteit en het professionalisme van beide partijen
zorgen voor een gedegen uitvoering.
Winters Bouw vond de weg naar ons en wij als logistiek specialist vonden de weg voor hen.

F D Logistics
Boslaan 37A
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2132 RJ Hoofddorp
Nederland

T +31 (0)23 562 41 50
F +31 (0)23 562 40 59

E info@fd-logistics.nl
www.fd-logistics.nl

Onze lange relatie met Winters spreekt voor zich. De basis voor deze relatie wordt gelegd door de enthousiaste
wijze van samenwerken tussen de vaklieden van Lindhout en de medewerkers van Winters. Beide bedrijfsculturen
vormen een mooi voorbeeld van ketengericht samenwerken waarbij de kwaliteit altijd voorop staat.
Bergen op Zoom
Ravelstraat 155
4614 XG Bergen op Zoom
T 0164-236857
F 0164-258255

Roosendaal
Norbartlaan 6
4702 AX Roosendaal
T 0165-533521
F 0165-562430

Goes
Albert Plesmanweg 84
4462 GC Goes
T 0113-221232
E info@lindhout.nl

Terneuzen
Modempark 7
4538 BT Terneuzen
T 0115-619669
I www.lindhout.nl
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TEAM PROJECTREALISATIE

Van schetsrol tot wc-rol!

Heerlijk winkelen in een nieuwe vestiging H&M

Grote organisaties ontzorgen bij het ontwerpen en realiseren
van kantoor- en winkelconcepten en tegelijkertijd structurele
kostenbesparingen bereiken. Dat is het doel van Winters
Projectrealisatie. Dit team is met vaste partners in staat
om bedrijfsstrategieën te vertalen naar succesvolle winkelformules en huisvestingsconcepten.

Er zijn verschillende redenen om de bouwtechnische inrichting van een winkel te
heroverwegen: een mogelijke uitbreiding,
de veranderende wensen van de consument
of een nieuwe huisstijl.
Voor H&M is Winters Projectrealisatie een
vaste, landelijke partner in het verbouwen
en inrichten van de winkelfilialen. Meedenken
en ontzorgen staan hierbij centraal, van het
aanvragen van vergunningen tot het garanderen van de continuïteit en veiligheid voor het
winkelend publiek tijdens de realisatie.

Winters Projectrealisatie is ontstaan vanuit het exclusieve licentiehouderschap voor de uitrol van de bankwinkelformule voor de Rabobank, waar wij
van 2004 tot en met 2010 invulling aan hebben gegeven. Vandaag de dag
houdt ons team zich ook bezig met het ontwerpen, engineeren, verbouwen
en inrichten van de winkels en kantoren van een aantal andere (inter)nationale organisaties, waaronder H&M en Texaco.

Maar het mooiste moment van ieder project
is wel de feestelijke opening met iedereen
die aan de winkel heeft gewerkt vlak voordat
de deuren voor het winkelpubliek worden
geopend. Dat moment is heilig en markeert
een mijlpaal die eenvoudigweg gehaald moet
worden. Fantastisch om te ervaren hoe
iedereen als één team presteert om het
bereiken van dat hoogtepunt waar te maken.

Tijd en kosten besparen
Een (her)huisvesting realiseren met een vast team heeft veel voordelen.
In elk geval een kortere uitvoeringstijd. En die levert onze klant weer minder
overlast en minder kosten op. Bovendien heeft onze klant te maken met
één aanspreekpunt. Eventuele tussentijdse aanpassingen kunnen daardoor
makkelijk en sneller worden uitgevoerd. Kortom, minder zorgen. Deze voor
beide partijen tijd- en kostenbesparende aanpak zorgt er mede voor dat
Winters Projectrealisatie een scherpe prijs kan garanderen.

“Wij realiseren complete projecten,
van schetsrol tot wc-rol. En na
realisatie van het project is het
gebouw ook echt klaar voor
gebruik, dus compleet ingericht
met meubilair, pc’s en dergelijke.”
Michel Gremmen, projectleider Winters Projectrealisatie

PROFESSIONALS IN
BRANDVEILIGE AFDICHTINGEN
Gevelpartner in de bouw
www.aldowa.nl
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Firejob B.V. is een autoriteit op het gebied van brandveiligheid.
Als dochteronderneming van de RB+ Groep, biedt Firejob een brandwerende oplossing
door het maken van brandveilige afdichtingen; dé specialisatie van Firejob!

Havenweg 20C Waalwijk

+31 (0)416 56 10 10

info@firejob.nl

www.firejob.nl
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TEAM PROJECTREALISATIE

Rabobank: ruim 60 locaties in 10 jaar tijd
Het afgelopen decennium hebben wij op ruim zestig locaties in
het hele land de (her)huisvesting van Rabobank filialen gerealiseerd. Door hoofdzakelijk met een vast team te werken, is het
telkens gelukt om de projecten binnen het gestelde programma
van eisen, budget en planning op te leveren. Dat wil zeggen dat
de bank de dag daarna alweer operationeel was!

Van 12 naar 3 weken bouwtijd
Dankzij de seriematige en gestructureerde aanpak van ieder
project hebben wij een enorme leercurve doorgemaakt. Waar
wij vijf jaar geleden voor de uitvoering van een project nog
twaalf weken nodig hadden, doen wij de complete herhuisvesting nu in slechts drie weken! Onze manier van aanpak heeft
de Rabobank al veel kosten, tijd en zorgen bespaard! Geen
wonder dat wij al jaren voor deze opdrachtgever mogen werken!

Adviseren, realiseren en certificeren!
Winters projectrealisatie is voor Rabobank als speciaal geselecteerde partner door het hele land actief met het beoordelen,
aanpassen en certificeren van waardegebieden. Al deze
geldlocaties moeten gegarandeerd aan de hoogste en meest
recente veiligheidseisen voldoen. We zijn natuurlijk trots op
het grote vertrouwen dat de Rabobank in ons stelt. Maar dit
vertrouwen komt niet vanzelf. Wij zullen dit iedere dag opnieuw
moeten waarmaken!

“Wij hechten veel waarde aan
duurzame relaties met onze vaste
opdrachtgevers. Dit doen we door
topkwaliteit en een excellente
service voor een scherpe prijs te
leveren. Maar vooral door een
prettige werksfeer te creëren die
uitstraalt naar onze opdrachtgevers.”
Stefan Hofman, projectmanager Winters Projectrealisatie

Onze samenwerking met
winters bouw is tot stand
gekomen doordat de
onderhoudsdienst van Rabobank
Tilburg ons had voorgesteld bij
winters bouw. Dit was voor de
renovatie van het bankgebouw
en het naastgelegen restaurant
“Tuinhuis culinair” op de
Westermarkt in Tilburg. Hier
hebben wij de aluminium
kozijnen en het glas geleverd en
geplaatst.
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Uitbreiding en renovatie inclusief binnentuin
Universiteit Wittevrouwenstraat te Utrecht
16
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TEAM BOUW

Concurrerend, vakkundig
en efficiënt
Van alle markten thuis
Het realiseren van nieuwbouw- en renovatieprojecten
binnen alle sectoren vormt al jaren de kern van de
activiteiten van Winters Bouw. In de afgelopen 65 jaar
hebben wij onze kennis en ervaring ingezet voor bouwprojecten in de onderstaande sectoren:
• Zakelijke markt
Banken, kantoor- en bedrijfsgebouwen, winkels en winkelcentra
• Gezondheidszorg
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen
• Woningbouw
Binnenstedelijke woongebouwen, particulieren
• Overheid
Gevangenissen, kantoren, gemeentehuizen
• Onderwijs
Scholen, opleidingscentra, sporthallen
• Industriële markt
Fabrieken, magazijnen, werkplaatsen
• Cultuur & recreatie
Culturele centra, hotels, kerken, zwembaden

Sterk in complexe vraagstukken
Winters heeft al decennia lang ervaring in
het in concurrentie aannemen en realiseren
van nieuwbouw- en renovatieprojecten in de
utiliteits- en woningbouw. Hierbij zijn wij perfect in staat de sleutelfiguur te zijn in grote,
complexe opdrachten, waar hoge verwachtingen van toepassing zijn. Gedurende het
gehele traject staan onze mensen voor een
ultieme procesbeheersing en kwaliteitsbewaking. Daarom werken wij graag met opdrachtgevers, adviseurs, vaste bouwpartners en
leveranciers met eenzelfde passie en ambitie.

Ontwerpen van het
uitvoeringsproces
Afhankelijk van het stadium waarin het project
verkeert en wij bij het project betrokken raken,
zijn wij in meer of mindere mate in staat om
de bouw zo efficiënt mogelijk uit te voeren.
Het biedt grote tijds- en kostenbesparingen
wanneer wij tijdens de ontwerp- en engineeringfase het uitvoeringsproces mogen
‘ontwerpen’. Dan worden een groot aantal
keuzes gemaakt die van invloed zijn op de
bouwtijd, logistiek, weersgevoeligheid,
veiligheid, werkmethodiek en eindkwaliteit.
Tijdens het ontwerpen van het uitvoeringsproces sturen wij onder andere op de
volgende aspecten: prefabricage, JIT,
weersonafhankelijkheid en standaardisatie.

“Door oplossingsgericht samen
te werken en door korte
communicatielijnen, geef je alle
bouwpartners de ruimte om creatief
en innovatief mee te denken.”
Willem-Jan Aarsen, projectleider Bouw

Reeds vele jaren doen wij zaken met Winters Bouw & Ontwikkeling op het
gebied van (systeem)plafonds en (systeem)wanden. In deze jaren hebben
wij gemerkt dat de door Winters goed georganiseerde bouwlocaties en de
regelmatig gehouden leanvergaderingen, bijdragen tot een zeer prettige
samenwerking. Wij hopen deze nog vele jaren samen te kunnen voortzetten!
Böhnke van den Broek B.V.
Systeemplafonds & Systeemwanden
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Verbouwing en renovatie winkelcentrum Etten-Leur

Rijsbergseweg 261
4838 EC BREDA

T 076 - 5211583
E info@bohnkevandenbroek.nl

Wereldhave is eigenaar van het eerste overdekte winkelcentrum in Nederland. Sinds
begin 2014 is Winters betrokken bij een
grootschalige renovatie en verbouwing van
dit complete winkelcentrum in Etten-Leur.
Over meerdere jaren verspreid zullen er in
fases uiteenlopende werkzaamheden worden
verricht, zoals:
• Het uitbreiden en aanpassen van winkelunits
• Het uitbreiden en aanpassen van het
overdekte winkelgebied
• Het aanbrengen en verplaatsen van
roltrappen en liften

• Het restylen van de volledige buitengevels
en vervangen van alle gevelpuien
• Het plaatsen en vervangen van daklichten
in het overdekte winkelgebied
Het winkelcentrum blijft gedurende de uitvoering van de werkzaamheden voor het
winkelend publiek gewoon geopend. Om de
overlast voor de bezoekers en de winkeliers
tot een minimum te beperken, zijn korte
doorlooptijden van de verschillende bouwfases
van groot belang. Daarvoor is er veel overleg
met alle betrokkenen gewenst en zijn een zeer
zorgvuldige voorbereiding en planning van de
werkzaamheden onontbeerlijk.

“Al jarenlang hebben wij als onderaannemer in lijm- metsel, voeg- en
steigerwerken een goede relatie met Winters Bouw & Ontwikkeling en hopen
ook in de toekomst nog vele projecten samen uit te voeren.”
Joop Koenen
Loeffstraat 29
5142 EN Waalwijk

T 0416 34 17 05
F 0416 56 48 01

E info@koenengroep.nl
I www.koenengroep.nl
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Uitbreiding crematorium Tilburg:
eigentijds uitvaartcentrum
De uitbreiding van het Crematorium Tilburg
met een vrijstaand paviljoen inclusief de
uitbreiding van de bestaande kantoren,
ovenruimte en aula was qua planning een
bijzonder project. Alle bouwwerkzaamheden
zijn over een periode van zes maanden om alle
diensten, die ongestoord doorgang moesten
vinden, heen gepland. Dankzij open en korte
communicatielijnen tussen onze uitvoerder,
projectleider en opdrachtgever is het project
naar grote tevredenheid binnen de gemaakte
afspraken gerealiseerd. De uitbreiding is
op een vanzelfsprekende manier aan het
bestaande gebouw gekoppeld en met behoud
van de intrinsieke waarde heeft het geheel
toch een eigentijds karakter gekregen.

“Wij willen onze opdrachtgevers ontzorgen door
samen met sterke bouwpartners de klus te klaren
binnen de gestelde tijd en
binnen het budget.”
Eric van Endschot, uitvoerder Bouw

Installatiebedrijf van den Hoever B.V.
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Installatiebedrijf van den Hoever B.V. is een erkend installatiebedrijf en levert een breed scala aan
producten en diensten, die in verschillende vakgebieden kunnen worden onderverdeeld:
§ Loodgieterswerk § CV-installaties § Dakwerk § Woningaanpassingen
§ Koper-, lood- en zinkwerk § Onderhoud en service contracten op alle CV apparatuur

Sinds 1978 leveren wij staalconstructies op maat voor o.a. bedrijfshallen,
woningbouw, zorgcentra, sportcomplexen, scholen, winkels en kantoren. Ruim 15
jaar zijn wij hierin voor Winters Bouw- en Ontwikkeling een partner in het engineren,
leveren en monteren van de staalconstructies, trappen, bordessen en hekwerken.

Installatiebedrijf van den Hoever B.V.
Neerloopweg 1

Peter de Jong B.V.
Vollerstraat 7

4814 RS Breda
T 076 521 85 80

vdh@vandenhoever.eu
www.vandenhoever.eu

5051 JV Goirle
Nederland

T +31 (0) 13 5 345 345
F +31 (0) 13 5 345 625

E info@peterdejong.nl
www.peterdejong.nl
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Meer dan een badkamer

Snel, goed en scherp geprijsd

Hoe maak je een kleine, overvolle badkamer ruimer, maar zonder uit te breiden? Dat was de uitdaging voor onze Bouwservice
bij dit particuliere project. Licht, lucht en ruimte vormden de
basis voor ons concept. De ruimte is zo ontworpen dat er
nergens spullen kunnen worden op gezet. Met glas, een
wasmeubel op maat, geïntegreerde opbergruimtes en de
keuze voor een beperkt aantal materialen hebben we een
ruimte kunnen creëren die rust en eenheid uitstraalt.

Speciaal team voor service en onderhoud
Ons speciale team voor service en onderhoud bewijst dagelijks haar
meerwaarde voor vele verschillende opdrachtgevers. Het merendeel hiervan bevindt zich in de volgende sectoren: zakelijke markt, gezondheidszorg, overheid, onderwijs en particulieren. Onze Bouwservice draagt zorg
voor het snel, efficiënt en gedegen uitvoeren van op zichzelf staande en
geïntegreerde onderhouds- en kleine bouwprojecten. Dit team van
allround vaklieden en vaste partners is sterk op elkaar ingespeeld en
streeft ernaar om zich voortdurend te onderscheiden met een hoge
kwaliteit voor een scherpe prijs met een excellente dienstverlening.

Uw gebouw altijd in optimale staat
Op verzoek van onze opdrachtgevers verzorgt onze Bouwservice ook het
regulier onderhoud van de door Winters gerealiseerde bouwprojecten.
Na de eerste oplevering wordt de beoogde contactpersoon bij de
opdrachtgever geïntroduceerd. Na de tweede oplevering neemt het team
Bouwservice de coördinatie en uitvoering van de nazorg, het groot en
klein onderhoud op zich. Zodoende is een optimale staat van uw vastgoed
voor de totale levensduur gewaarborgd.

Excellente dienstverlening
Voor verschillende opdrachtgevers is onze Bouwservice al vele jaren
de vaste bouwpartner op het gebied van service en onderhoud. Deze
unieke positie is alleen mogelijk dankzij een excellente dienstverlening.
Opdrachtgevers mogen dan ook hoge eisen stellen aan de kwaliteit
en betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Soms 24/7!

“De belangrijkste missie
is om de klant tevreden
te stellen en de gemaakte
afspraken na te komen.”
Mart Franken, hoofd Bouwservice

Winters is voor Verlegh Bouwstoffenhandel een betrouwbare partner.
Een bouwbedrijf dat, ook in de afgelopen mindere periode, zijn solide reputatie blijft bevestigen.
Op die manier bouwen wij graag aan een partnership.
Winters en Verlegh, een gedegen fundament onder uw bouwproject!

Takkebijsters 60
4817 BL Breda

22

T +31 (0) 76 560 70 00
F +31 (0) 76 565 71 99

E info@verlegh.nl
www.verlegh.nl

Bouwen doe je samen!
Wij hebben de laatste jaren een fijne en
solide relatie opgebouwd met Winters Bouw.
Vanzelfsprekend..., Winters en Z(S)omers
gaan nu eenmaal samen.
Ringbaan Oost 104 5013 CD Tilburg Tel. 013-535 40 06
info@somers.nl www.somers.nl

De relatie tussen Van Hoesel en Winters bestaat al vanaf begin jaren 90. Deze langdurige samenwerking kenmerkt zich door
constructief partnerschap welke gericht is op continu verbeteren. Inmiddels mochten we al diverse mooie projecten maken,
waarbij er volop ruimte was voor inbreng van creatieve ideeën welke resulteerden in een prachtig en deugdelijk eindresultaat.
Wij zullen ons blijven inspannen deze relatie nog verder te ontwikkelen en vertrouwen daardoor ook op een mooie toekomst
voor Van Hoesel, Winters en haar opdrachtgevers.
Van Hoesel Metalen Ramen Deuren en
Constructiewerken b.v.

Einsteinstraat 3
5051 DR Goirle

T +31 (0) 13 534 0 534
F +31 (0) 13 534 0 569

E info@pvanhoesel.nl
www.pvanhoesel.nl
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Uitbreiding kantoor CM te Breda
In opdracht van CM is een uitbreiding gerealiseerd van het kantoorpand aan de Konijnenberg te Breda. CM is een snelgroeiend
bedrijf dat sinds 1999 een zelf ontwikkeld
sms-netwerk internationaal exploiteert. Ze
verzorgen bijvoorbeeld sms-verkeer voor de
nationale tv-stations, banken en overheden.
De uitbreiding voorziet in een nieuwe ruimte
voor het Netwerk Operating Center (NOC),
dat als het hart van het bedrijf kan worden
beschouwd. Hier worden alle diensten en
sms-activiteiten via beeldschermen 24/7
gecontroleerd. Daarnaast biedt de uitbreiding plaats aan nieuwe werkplekken voor
programmeurs en medewerkers voor
klantencontact.

Klein in omvang, groot in
complexiteit
De uitbreiding van het kantoor van CM was
weliswaar klein in omvang, maar groot in
complexiteit. Tijdens de bouwwerkzaamheden op het dak bleef het kantoor 24/7 in
gebruik. De hoge veiligheidseisen, uitvoeringsrisico’s, hoge kwaliteitseisen en grote
weersafhankelijkheid maakten dit project in
de uitvoering complex. Het eindresultaat is
een prachtige, fraai vormgegeven uitbreiding
van het kantoor, maar de weg er naar toe
heeft ons geleerd dat kleinere werken nooit
mogen worden onderschat!

“Met eigen allround
personeel en vaste
partners kunnen we snel
inspringen op de wensen
van de opdrachtgever.”

14-6-11 16:01

Philip van den Brink,
coördinator Bouwservice

Winters bouw en ontwikkeling gaat altijd voor een goed resultaat en verwacht dit ook van onderaannemers.
Winters bouw en ontwikkeling blijven altijd met beide benen op de grond staan. Dit maakt de samenwerking
niet alleen bijzonder inspirerend, maar ook erg prettig. Dankzij de Lean and Green-aanpak wordt altijd op
verantwoorde wijze invulling gegeven aan een mooi resultaat.
Remie Kraanverhuur B.V.
Remie Transport B.V.
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Overemer 6
4824 AH Breda

T 076 548 66 48
076 548 66 41

E kraanverhuur@remie.net
transport@remie.net

Naamloos-6 1

Het idee om samen tot mooie projecten te komen, leeft in alle lagen van de organisatie. De mensen van

Het ontwikkelen en realiseren van een project samen met Winters bouw & ontwikkeling b.v. geeft je iedere
keer weer nieuwe inzichten in efficiëntie en kwaliteit.
Een samenwerking in een prettige werksfeer waar veel aandacht uitgaat naar alle onderdelen van een
bouwproject tot in de kleinste details.
Daarom begrijpen wij dat opdrachtgevers kiezen voor Winters bouw & ontwikkeling b.v.
Wij feliciteren directie en medewerkers met dit mooie jubileum.
Brugsteen 4
4815 PL Breda

T 76 541 22 63
E info@installatiebedrijfvdgoorbergh.nl

www.installatiebedrijfvdgoorbergh.nl
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Dankwoord
Winters bouw & ontwikkeling bedankt de bouwpartners die dit jubileum magazine mogelijk
hebben gemaakt. Ook opdrachtgevers en
leveranciers zijn wij zeer erkentelijk voor het
partnerschap van de afgelopen jaren. Wij kijken
uit naar de samenwerking in de komende jaren.

Nieuwbouw kantoor Rabobank Gorinchem
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Postadres
Postbus 3274
4800 DG Breda
Bezoekadres
Rat Verleghstraat 116
4815 PT Breda
bedrijfsnummer 1250
T: 076 - 565 32 50
F: 076 - 565 39 25
info@wintersbouw.nl
www.wintersbouw.nl

