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It takes two to tango
De vraag komt vaak voorbij: waar streven wij naar? Het antwoord hebben
wij paraat: samenwerken op basis van vertrouwen. Zowel aan de kant van
onze opdrachtgevers als van onze partners. Als rechtstreeks gevolg van
onze denkwijze. Wij staan in de markt met een ander model dan dat van de
traditionele aannemer. Concurreren doen wij liever niet op de laagste prijs,
maar op het maximaal haalbare resultaat. Op basis van een Programma van
Eisen aan de slag, verantwoording nemen voor ontwerp en uitvoering en de
opdrachtgever maximaal tevreden stellen. Met een gezond rendement voor
alle betrokken partijen. Dat is ons commitment aan onze opdrachtgevers en
aan onze partners. But, it takes two to tango!
De theorie werkt in de praktijk. U leest het in de verhalen van onze
gespecialiseerde teams over de samenwerking met Delta Development
Group en het Bravis Ziekenhuis. Verslagen van projecten in de retail en de
zorg bevestigen het. Steeds als opdrachtgevers hoge eisen stellen, lijkt het
alsof wij beter in het spel komen. Cradle to cradle, zorgvuldig omgaan met
grondstoffen en het milieu. Aantonen dat de bouw wel degelijk innovatief is.
Dat er zelfs met een beperkt budget méér mogelijk is. Ondertussen geven
we als één team het 65-jarige jubileum van Winters extra glans door onze
maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk te brengen. Samen met de
Stichting Betrokken Ondernemers en 35 van onze vaste partners hebben
wij de lokale Voedselbank te Breda een extreme makeover geschonken.
Naast elkaar staan in het proces. Als gelijkwaardige partners op basis van
vertrouwen samenwerken. Wij doen het: in minder tijd tegen minder kosten
een aantoonbaar hogere kwaliteit realiseren. Dát is pas echt toegevoegde
waarde leveren. Niet in een gelegenheidsformatie, maar met een stabiel
en betrouwbaar team.

Eén onderneming
vier gespecialiseerde teams

Directie en medewerkers
Winters bouw & ontwikkeling
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B R AV IS Z I EK EN H U IS R O OS EN DA A L

Interview Peter Moelands, Manager Projecten Bravis Ziekenhuis

‘Bouw in één keer
goed & voorkom
faal- en herstelkosten
Bouwen aan de zorg. Een project dat nooit ‘af’ is in de continu
veranderende zorg. Daar komt bij dat de ambitie om te bouwen vaak
groter is dan de financiële ruimte. Daarom heeft niemand baat bij
overschrijding van de begroting. De uitdaging is elke keer opnieuw het
maximale te realiseren uit de middelen die daartoe beschikbaar zijn.
Volgend jaar weer!
Het woord is aan Peter Moelands, manager projecten
van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Op zijn
palmares staat een ruime bouwgerelateerde ervaring als
projectmanager in de chemische industrie. De afgelopen
6,5 jaar is daar de verantwoording over alle bouwprojecten rond de zorginstelling aan de A58 aan toegevoegd.
De spreker weet waarover hij praat en neemt geen blad
voor de mond. “Ik ken de onvoorstelbaar inefficiënte
sfeer waarin de bouw nog vaak wordt gewerkt. Aanbieders komen bij een aanbesteding in de verleiding om
ver onder de kostprijs te duiken om de opdracht binnen
te halen. Dan is het daarna zaak om met hiaten in het
bestek, afspraken en meerwerk het verlies alsnog om te
buigen. En als we dan uiteindelijk ontevreden zijn over
het resultaat of de wijze waarop dat verkregen is, doen
we het de volgende keer gewoon op dezelfde wijze.”
Traditioneel aanbesteden
Het lijkt alsof Peter Moelands een karikatuur schetst van
de werkelijkheid. “Was dat maar waar’, volgt de correctie.
“In het heersende traditionele patroon is samenwerking
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in de kolom zwaar beladen, met het risico dat aan het
eind van het project alle partijen ontevreden zijn over het
resultaat. Dat is geen reclame voor de aannemer en voor
mij. Dan ontstaat ook hier bij mijn opdrachtgever twijfel
over mijn competenties.” Dat het anders kan is geen
illusie. Tenminste, niet meer. Door nieuwbouw en
renovatie ‘lean’ te doorlopen, bespaart Bravis tijd, geld
en energie. “Vanuit de gedachte dat het mogelijk moet
zijn om in één keer een bouwproject goed neer te zetten.
Zonder faalkosten, zonder herstel achteraf.”
Krachtig kenmerk
Bij de voorbereiding en realisatie van een groot aantal
bouwprojecten in het West-Brabantse ziekenhuis
(de nieuwbouw van een dienstenkantoor en Micro Biologisch laboratorium en de renovatie van het OK complex
en de nieuwe IC/CCU) is een link gelegd met Winters.
“We delen het lean gedachtengoed. Partijen met wie ik
in zee ga, vraag ik niet om ervaring, maar om de visie van
de bedrijfsleiding. Ik wil weten hoe die visie past in de
samenwerking die ik zoek. Met die mensen praat ik over
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innovatie en veranderingen. Winters en ik hebben elkaar
gevonden in het realiseren van twee doelen: foutloos
bouwen en dat sneller dan de benchmark.” Peter
Moelands begrijpt de twijfel over de verenigbaarheid
van de twee uitersten: “Serieus, de doorlooptijd verkorten, elimineert verspilling. Daar is dan geen tijd voor.”
Zonder in details te treden hebben de onderhavige
projecten één uitermate krachtig kenmerk: Winters heeft
het gerealiseerd in de helft van de tijd van een vergelijkbaar project en het gebouw of de afdeling functioneert
probleemloos.

B R AV IS Z I EK EN H U IS R O OS EN DA A L

“Het besluit tot verandering ligt bij de opdrachtgever.
Die bepaalt de spelregels, dus of we in een bouwteam
werken, onderhands of openbaar aanbesteden.
Kies je voor een bouwteam vorm, dan gaat het er
vervolgens om dat dat iedereen die betrokken is bij
de samenwerking transparant werkt en zich kwetsbaar
opstelt. Vooral dat laatste roept veel weerstand op in de
traditionele aannemerij. Wie het aandurft ziet het partnerschap groeien. We leren elkaar beter kennen, lopen even
binnen en communiceren over korte lijnen. De informatievoorziening is beter waardoor we samen kwalitatief
beter en sneller bouwen.”

Kwetsbaar opstellen
De stellingname van de bouwheer van het ziekenhuis
laat één prangende vraag onbeantwoord. Waarom neemt
de opdrachtgever het initiatief om de traditionele
aanbesteding aan de kant te schuiven?

“Bent u de partij met wie ik wil samenwerken? Alleen omdat u beweert de beste
te zijn? Is dat omdat u het trucje al vaker hebt uitgevoerd? Dat overtuigt mij niet.
Ik wil dat u een visie hebt over samenwerking, de vormgeving daarvan en hoe
daar invulling aan te geven. Sneller en beter zonder faalkosten.”
Peter Moelands, Manager Projecten Bravis Ziekenhuis
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Winkelcentrum Sterrenhof keert van binnen naar buiten

Architectonische én
economische revitalisering

“Winters bouw & ontwikkeling heeft in 2012 aan het Stadhuisplein
in Tilburg voor ons een prachtige herontwikkeling uitgevoerd.
Wij typeren de hernieuwde samenwerking in Spijkenisse als
een zeer aangename, dynamische en vooral elkaar versterkende
band. Hieruit kan best meer samenwerking ontstaan.”
Rob Groenteman, opdrachtgever Vischjager

In 1971 is in Spijkenisse winkelcentrum Sterrenhof gebouwd.
Dit middelpunt van de wijk Sterrenkwartier, ondergaat in de
jaren negentig een eerste opknapbeurt. Dit jaar volgt de tweede
ingreep. Eigenaar Stichting Vischjager I kiest met nadruk voor
een architectonische, ruimtelijke én economische revitalisering.
Winters is als hoofdaannemer bij dit project betrokken.

De status van Sterrenhof vertoont veel gelijkenis met
andere winkelcentra uit de jaren negentig van de
vorige eeuw. Het kenmerk: achterstallig onderhoud en
commerciële leegstand. Daarom heeft Vischjager zich
gerealiseerd dat alleen een architectonische ingreep
niet voldoende is. Hier is ook behoefte aan een economische- en een kwaliteitsimpuls. Niet alleen meer vloeroppervlak, maar ook meer aantrekkingskracht voor het
publiek. Het gebruik van hoogwaardige materialen
voorziet in de behoefte van het publiek dat in een
luxe omgeving boodschappen wil doen. Albert Heijn,
Lidl, Gall & Gall en Kruidvat zitten dringend verlegen
om extra winkelruimte. Daarom krijgt Sterrenhof meer
dan 1.100 m² extra vloeroppervlak. Dit is een belangrijk
aspect in de kwaliteitsslag met concurrerende winkelcentra uit andere stadswijken. Vischjager weet de
economische impuls voor de winkeliers extra kracht bij
te zetten, nieuwe huurders als WIBRA versterken de
overige formules.
Betere aansluiting
De belangrijkste ingreep naast de renovatie, betreft
de ruimtelijke oriëntering. In de oorspronkelijke situatie
zijn alle voorgevels naar het binnenplein gericht. Dit
resulteert in een sombere rij gesloten luifels aan de
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buitenkant. De nieuwe Sterrenhof keert deels van binnen
naar buiten. Een nieuw geveloppervlak en grote glasconstructies om de twee entrees te markeren, helpen
hieraan mee. Meer leven aan de buitengevels doet de
rest. Door van binnen naar buiten te keren ontstaat ook
een betere aansluiting met de belendende winkelpanden.
De gemeente creëert voldoende extra parkeerruimte.
Vanaf de nieuwe gratis parkeerplaatsen bestaat rechtstreeks toegang tot het winkelcentrum.
Optimaal benutten
Winters is in maart 2015 gestart met de gefaseerde
renovatie en uitbreiding. Tijdens de uitvoering blijft altijd
een deel van de winkels toegankelijk voor het publiek.
Winters rondt de werkzaamheden van de eerste fases
volgens planning op korte termijn af. De aanwezigheid
van onvoorziene nutsleidingen en ongeschikte constructies vormen geen obstakel voor de opleverdatum.
Om de investering optimaal te benutten hebben de
opdrachtgever en architect al in een vroegtijdig stadium
van de planvorming contact gezocht met de winkeliers.
Het gevolg van de constructieve samenwerking tussen
alle betrokkenen, is dat een groot deel van de ondernemers op eigen initiatief en voor eigen rekening in
een nieuwe winkelinrichting investeert.

Ronduit geslaagd
Het bestuur van de Nationale Renovatie Prijs (De Gulden
Feniks) noemt het project in Spijkenisse een typisch
voorbeeld van duurzame renovatie in de utiliteitssector.
Het juryrapport meldt ‘een eigenaar/ontwikkelaar die niet
kiest voor sloop (kapitaalvernietiging) en nieuwbouw.
Deze revitalisering bewijst dat gedateerde winkelcentra
na een structurele ingreep nog vele tientallen jaren
vooruit kunnen. Verder is de samenwerking tussen
ontwikkelaar en gemeente teneinde de infrastructuur in
en om het winkelcentrum te verbeteren ronduit geslaagd
te noemen.’
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Revalidatiecentrum Revant

Multidisciplinair vakmanschap
voor een multidisciplinaire
behandeling
Revalidatiecentrum Revant is de grootste aanbieder van medisch
specialistische revalidatiezorg in zuidwest Nederland. De vestiging
Lindenhof in Goes vangt cliënten op uit Zeeland. Begin 2015 is het
besluit genomen om de verouderde kliniek en polikliniek een facelift
te geven. Met een krap budget een multidisciplinaire behandeling
faciliteren, vraagt om multidisciplinair vakmanschap van het bouwteam
van Winters.
Structuur en sfeer
Revant wil de revalidanten graag een thuis geven en
daar hoort een betere sfeerbeleving bij. In de bestaande
huisvesting is de structuur volledig zoek als gevolg van
voorgaande verbouwingen en uitbreidingen. Dit gegeven
vormt bovendien een obstakel in het doorvoeren van
de gewenste multidisciplinaire behandeling.
MAS architectuur is verantwoordelijk voor het ontwerp.
Naast Winters treedt Unica op als installateur. Samen
zijn de bouwpartners verantwoordelijk voor de realisatie
van de nieuwe huiskamer, entreehal en restaurant.
In de centrale hal zijn nieuwe multidisciplinaire therapiekamers en spreekkamers gebouwd.
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Goed geluisterd
Revant heeft bij de planvorming ook goed geluisterd naar
de wensen van medewerkers en cliënten. De medewerkers hebben input geleverd om functies en benodigde
inrichting op elkaar af te stemmen. Cliënten hebben
ideeën aangedragen om een warme huiselijke sfeer te
creëren. Als gevolg van de beperkte financiële speelruimte, bestaat tijdens de uitvoering niet de mogelijkheid
om revalidanten elders te huisvesten. Dit betekent dat de
ingreep plaatsvindt terwijl de bewoning en behandeling
ongestoord doorgang moet vinden. Het bouwteam weet
dit probleem te beheersen door gefaseerd te werken.
De renovatie is in mei 2015 op tijd afgerond. De cliënten
voelen zich thuis, de eigenaar heeft een modern behandelcentrum.
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Huisvesting operationeel tijdens werkzaamheden
“Winters weet de vraag van Revant naar een bruikbaar, kwalitatief
goed en betaalbaar product goed te vertalen. Het was een
uitdaging om een bestaand gebouw operationeel te houden
tijdens de werkzaamheden. Doordat Winters ervaren is met LEAN
bouwen, is dit zonder noemenswaardige problemen verlopen.”
Marije van Daal, Manager Facilitair Bedrijf Revant
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N E W WO R L D C A M P US D EN H A AG

Herontwikkeling monumentaal kantoorpand
Interview Koert Damstra, Algemeen Directeur Delta Development Group

Niet de makkelijkste,
maar de beste oplossing
Algemeen Directeur Koert Damstra van Delta Development breekt
met het heersende beeld van de opportunistische ontwikkelaar.
Het is niet zijn bedoeling om de markt in een negatief daglicht te
plaatsen. Hij kiest juist voor een positieve benadering. “Samen met een
aannemer die met open vizier een lastig proces durft aan te gaan.”

Hij klinkt een tikkeltje mystiek, noemt Delta’s CEO Coert
Zachariasse de grote inspirator en motivator achter de
opmerkelijke koerswijziging van de plannenmakers uit
Hoofddorp. “Wij zijn weer op zoek naar de echtheid van
dingen. Omdat het zo hard nodig is. Laten we de aarde
alsjeblieft een klein stukje mooier achterlaten dan we
hem bij geboorte in handen hebben gekregen.”
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Het is een bijzondere ervaring om in gesprek met een
projectontwikkelaar pur sang, ver weg te blijven van de
core-business. Binnen drie minuten gaat het gesprek
over cradle to cradle, over het ongelofelijk star lineair
denken waar wij westerlingen ons schuldig aan maken.
“Afval produceren, heel veel afval produceren. Daar zijn
we goed in.”

Circulair denken
“Alles wat we aan de voorkant in het productieproces
stoppen, blijkt uiteindelijk uit afval te bestaan. Zodra het
object technisch of commercieel niet meer functioneert,
komt de sloper in actie. Wat we overhouden? Inferieure
restproducten. Net goed genoeg om onder het wegdek
weg te stoppen.” Veertig jaar geleden – op het hoogte-

punt van de eerste energiecrisis – portretteerde de
overheid de aarde als een brandende kaars op TV.
“Ik zag het als kind. Wat is er sindsdien schokkend
weinig mee gebeurd. Het lineaire denken leidt alleen tot
een verlies van grondstoffen en energie. Daarom moeten
we als tegenhanger circulair leren denken. Hergebruik.
Afval verbannen. Dwars tegen de crisis in, we hebben
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het gedaan. Niet meegaan met prijsdumping, maar vasthouden aan een hoogwaardige toevoeging. Niet nòg
meer van hetzelfde bouwen, maar iets bedenken dat
er nog niet is. Duurzaam. Het achterliggende idee: een
kantoor is geen verzamelplaats voor werkplekken, maar
de facilitator voor werkende mensen en hun processen.”

“De enorme expansie en groei in de afgelopen honderd jaar in ons
werelddeel hebben ertoe geleid dat we te maken hebben met een gebrek
aan grond, een overvloed aan verouderd vastgoed en verwaarloosde
terreinen. Wij erkennen dit en realiseren ons dat het tijd is voor een
nieuwe aanpak, re-think development.”

Beste oplossing
Wie een scherp profiel neerzet, weet dat weerwoord
volgt. Is Damstra een roepende in de woestijn?
“In de vastgoedwereld misschien wel, daarbuiten niet”,
antwoordt hij kordaat. “De circulaire economie overschrijdt kolommen. Het afval van de ene partij is de
grondstof voor de andere. Delta kiest niet voor de
makkelijkste weg, maar voor de beste oplossing.”
Een voorbeeld is de herontwikkeling van een monumentaal kantoorgebouw aan het Spaarneplein in Den Haag.
Een prachtig pand, maar inefficiënt ingedeeld en niet
geschikt voor moderne bedrijfsvoering. Daarom is de
keuze gevallen op een clustering van huurders onder de
noemer New World Campus. Een platform waar universiteiten, innovatieve start-ups, NGO’s en overheid samenkomen om ideeën over duurzaamheid uit te broeden.

Genenpakket
“Om dit pand nieuw leven in te blazen, moet je partijen
binden die lef hebben. Een aannemer die anders durft
te denken. Want de huurder heeft geen ervaring met
huisvesting en een uitgewerkt scenario bestaat nog niet.
Behalve dan de eis om met minimale ingrepen energiezuinig en duurzaam te realiseren. En hergebruik van
materialen waar mogelijk. Cradle to cradle.” Als extra
complicerende factor komen daar tijdens de uitvoering
nog wijzigingen in het ontwerp bovenop. “Daarvoor is
een aannemer nodig die wat kan. Bij Winters zit het in
de genen. Met open vizier een lastig proces aangaan.
Daar waar verschillende meningen tellen en een scherp
bestek ontbreekt. Normaal eindigt zo’n project met een
dubbele budgetoverschrijding. Hier niet. En dat is uitermate prettig samenwerken.”

Koert Damstra, Algemeen Directeur Delta Development Group
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JACK & J O N ES R OT T ER DA M

Wederzijdse loyaliteit met modereus Jack & Jones

Geen opleverpunten,
maar kwaliteit

In de retail is de dag van opening heilig
De kracht zit in de samenwerking van opdrachtgever,
aannemer en bouwpartijen die veel ervaring hebben
in de retail.

Jack & Jones is één van de grootste producenten van herenkleding
met meer dan duizend winkels in 38 landen. Het concern heeft
ambitieuze groeiplannen. De Nederlandse distributeur wil dat elke
nieuwe vestiging van meet af aan functioneert als een geoliede
machine. Dat geldt voor de achterliggende logistiek, maar ook voor de
voorafgaande verbouwing en inrichting van de winkels. Het concern
zoekt daarom samenwerking met een ‘general contractor’ voor de
turnkey realisatie van nieuwe panden. Winters wint de aanbesteding
niet op basis van de laagste prijs, maar door probleemoplossend
vermogen in de praktijk te brengen.
In de retail is de dag van opening heilig. De Nederlandse
tak van het Deense concern betaalt een stevige prijs
voor A-locaties. Hier ligt het fundament onder de samenwerking tussen Jack & Jones en Winters: géén opleverpunten, maar kwaliteit. Kort na een moeizame oplevering
van een andere vestiging, ontstaat het contact. De oorspronkelijke aannemer laat daar een paar steken vallen
en weet deze niet op te lossen. Winters grijpt onmiddellijk in. De verantwoordelijke Retailmanager van Jack &
Jones gunt zijn opdrachten voortaan aan een partij die
afspraken wel nakomt. Met het adequaat oplossen van
problemen is de basis gelegd voor wederzijdse loyaliteit
tussen Jack & Jones en Winters.
Hevige druk
Zelfs onder de piekbelasting van een drukbevolkte
winkelstraat (Lijnbaan Rotterdam), klaart Winters de klus
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conform afspraak. De uitvoering gebeurt zonder achteringang en ruimte voor opslag van bouwmaterialen.
De samenwerking met partijen die over veel ervaring
in de retail beschikken maakt dit mogelijk. Dit geldt met
name voor Aaftink, Normakoestiek en TGLS!.
Het projectteam dat bestaat uit Peter Schippers en
Theo Gelens, weet precies op het juiste moment aan
de bel te trekken.
Korte tijdspanne
De kracht achter de samenwerking is dat de opdrachtgever, aannemer en deelnemende bouwpartners elkaar
van haver tot gort leren kennen. De tijdspanne tussen
plannen maken en opleveren van de winkel in Rotterdam,
is onwaarschijnlijk kort. Één week calculeren, daarna
vier dagen voorbereiden en dan nog drie weken voor
de uitvoering en turn-key oplevering!
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D E G ECR O O N D E B EL O OS T ER H O U T

Het voormalige woonhuis van brouwersfamilie Smits

De Gecroonde Bel
schittert weer
Het gemeentebestuur van Oosterhout waakt zorgvuldig over het
culturele en industriële erfgoed. Dat moet ook wel, de lijst rijks- en
gemeentelijke monumenten is kort. De lat ligt hoog bij de renovatie
van de Gecroonde Bel, het voormalige woonhuis van brouwersfamilie
Smits aan het Bouwlingplein.
Historie
De Gecroonde Bel (bouwjaar 1840, uitgebreid in 1906)
is vernoemd naar een opvallend goudkleurig ornament
boven de voordeur. Dit versiersel geldt als symbool van
de lokale bierindustrie die tot in het eerste kwart van de
twintigste eeuw hoogtij viert in de Baronie. Het pand is
een rijksmonument dat jaarlijks nauwkeurig door de
Monumentenwacht wordt geïnspecteerd.
Leidraad
Bij de planning en uitvoering krijgt Winters de opgave
om de wensen en eisen van de Monumentenwacht in
te vullen. Het inspectierapport dient als leidraad voor de
renovatie van dak en gevels: alle facetten terugbrengen
in originele staat. Dat vergt veel ambachtelijk werk.
Dit geldt expliciet voor de zoektocht naar zeldzame
IJsselsteentjes en speciale dakpannen. De uitvoering
start op 9 juni en op 7 oktober volgt de oplevering.
De Gecroonde Bel schittert weer zoals meer dan een
eeuw geleden.

Volledig verrast
Winters begint met het dak. Onder de pannen komen
bij verrassing negentien nesten met broedende gierzwaluwen tevoorschijn. De lokale Milieudienst is niet
bekend met het bestaan van deze beschermde vogelsoort in Oosterhout en legt een bouwstop op. Vijf weken
ligt het werk stil, maar na de bouwvak waren alle jongen
uitgevlogen en zijn de werkzaamheden hervat.
Na de isolatie van het dak, het vervangen van timmerwerk, gootklossen en dakkapellen, volgt het metselen voegwerk van de gevels. Een gespecialiseerde
steenbakker heeft huifjes aangebracht op de bestaande
dakpannen waardoor de vogels onder de juiste hoek
kunnen invliegen.
Hechte band
De band tussen Robbe Financiële Raadgevers en
Winters is hecht. De Bredase bouwer tekent in 2003
voor de nieuwbouw van het Forvm Financieel Centrum
aan de overkant van de Gecroonde Bel. De werkzaamheden voor de familie Robbe bewijzen dat Winters zowel
in nieuwbouw als in renovatie een betrouwbare partner is.

“Al in 2008 hebben wij met Winters gesproken over het herstellen van enkele
door de Monumentenwacht geconstateerde verbeterpunten. Uiteindelijk
hebben wij besloten om tegelijkertijd ook het dak opnieuw te isoleren.
Na een zorgvuldig selectieproces hebben wij in het voorjaar van 2015 vol
overtuiging voor Winters gekozen als hoofdaannemer van deze opdracht en
hiervan hebben wij geen moment spijt gehad.”
Paul Robbe, eigenaar
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R W Z I EI N D H OV EN

Revitalisatie kantoor en commandocentrum RWZI Eindhoven

Goed voorbeeld
doet goed volgen
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Van Oldenbarnevelt
laan in Eindhoven, reinigt het afvalwater van 375.000 inwoners.
In capaciteit gemeten behoort deze locatie van Waterschap
De Dommel tot de top vijf van Nederland. In lijn met deze positie,
heeft de eigenaar in februari 2015 Winters de opdracht verstrekt voor
de revitalisatie van het verouderde kantoor- en commandocentrum.
Dat de opdrachtgever Winters vraagt om mee te doen
aan de onderhandse aanbesteding onder drie aanbieders, komt niet uit de lucht vallen. Waterschap
De Dommel is bekend met de werkwijze. Winters heeft
bij de recente renovatie van het hoofdkantoor in Boxtel
vakmanschap getoond. Goed voorbeeld doet goed volgen. De revitalisatie van het bedrijfsgebouw in Eindhoven
betreft als eerste het verplaatsen en vergroten van het
commandocentrum. Daarnaast ondergaat het kantoor
groot onderhoud en krijgt het gebouw nieuwe sanitaire
voorzieningen en kleedruimtes, vloeren en plafonds.
Het complex voldoet aan de eisen van deze tijd en oogt
fris en monter.
De wereld draait door
Bij de aanbesteding geldt één verzwarende factor.
De Dommel eist dat de complete zuiveringsinstallatie
tijdens de werkzaamheden ongestoord in gebruik blijft.
Om de overlast voor de medewerkers te beperken,
nemen Winters en de bouwpartners eerst het nieuwe
commandocentrum onder handen.
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Het bestaande bouwdeel blijft overeind tot de nieuwbouw klaar is voor gebruik. Door voortdurend en intensief
te communiceren -vooral tijdens de beslissende fase van
de sloop- komt de ongestoorde voortgang van het zuiveringsproces geen moment in gevaar. Winters is tijdens
de uitvoering gevraagd om ook de verantwoording te
nemen voor de interne verhuizing van alle werkplekken.
Alle werkzaamheden zijn conform het bestek en binnen
de begroting in elf weken gerealiseerd.

“De samenwerking met Winters verloopt bijzonder prettig.
Dat we voor een soortgelijk project als RWZI Eindhoven
nu in Soerendonk weer met elkaar in zee gaan, zegt
hierover genoeg, denk ik. Dit geldt ook voor onze
projectleider André Smits.”
Ellen Mathijssen, opzichter Waterschap De Dommel

Preferred partners
Winters beseft dat bij complicerende factoren in een
project de samenwerking met betrouwbare bouwpartners van groot belang is. Stukadoorsbedrijf van Kempen,
Huisveld schildersbedrijf, J-M stoffering, Bohnke
v.d. Broek plafonds, Verlegh bouwstoffen en Oomes
Betonboringen behoren al langer tot de preferred
partners. Dit geldt voortaan ook voor de partijen voor
wie de samenwerking in Eindhoven de primeur betekent:
TGLS tegelwerken en Luijben Totaal installaties.
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Initiatief van Winters en Stichting Betrokken Ondernemers, Samen voor Breda

‘Extreme makeover’
voor Voedselbank Breda
Ruim vierhonderd Bredase gezinnen komen wekelijks naar de Koele
Mei om een gratis pakket levensmiddelen in ontvangst te nemen.
De Voedselbank Breda maakt dit mogelijk, maar kampt met ernstige
problemen rond de huisvesting. Het ontbreekt aan budget voor een
noodzakelijke renovatie. Waar niemand over durft te dromen komt
alsnog uit. Op 16 oktober is bestuur en personeel voor één dag de
toegang ontzegd. Net als in het Amerikaanse TV-programma Extreme
Home Makeover, klinkt het ’s middags om kwart voor vijf: ‘Winters,
move that bus!’
Metamorfose
Iedereen die de voedselvoorziening voor de allerarmsten
in de stad een warm hart toedraagt, is totaal verrast als
de bus vertrekt. In één werkdag heeft de voedselbank
een nieuwe wachtruimte, spreekkamer en winkelruimte
gekregen. Tussen de werkzaamheden aan de keuken
en sanitaire ruimte door, zijn ook de gevels en het dak
vernieuwd en geïsoleerd. Het duurt even voor iedereen
beseft dat ook de entree helemaal nieuw is. Even later
blijkt dat eveneens de oude inrichting van stoelen en
tafels tot keukenapparatuur en servies is vervangen.
Ook het schilderwerk is meegenomen.

Samen voor Breda
Wat op dat moment ook niemand beseft, is dat achter de
extreme makeover een proces schuil gaat dat driekwart
jaar duurt. Initiatiefnemer Winters verzorgt voor eigen
rekening de organisatie, coördinatie en realisatie. Met dit
voorbeeld van Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap betrekt Winters de allerarmsten van Breda bij de
viering van het 65-jarige bestaan van de onderneming.
Vijfendertig vaste bouwpartners van Winters en de
Stichting Betrokken Ondernemers helpen actief mee aan
de realisatie. Vier leerlingen van de Bouwschool Breda
staan paraat om de vijftig medewerkers van de jubilaris
op het werk te ondersteunen. Naast de 1.200 manuren
zet Winters ook het benodigde materieel en gereedschap in. De maatschappelijke waarde van het project
bedraagt ruim € 100.000,–.

Formidabele inzet, fantastisch resultaat
‘Het totale resultaat van het bouw- en renovatieproject bij Voedselbank
Breda overtrof ons - en daarmee bedoel ik alle vrijwilligers en het
bestuur - in onbeschrijfelijke mate. Ik verwacht dat de naamsbekendheid
van Winters altijd al groot is geweest. Iedereen heeft nu ook een gevoel
bij de naam Winters bouw & ontwikkeling! Nogmaals willen wij u danken
voor uw formidabele inzet en het fantastische eindresultaat.’
Jan Vinke, voorzitter Voedselbank Breda
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CO LO F O N

Winters bouw & ontwikkeling bedankt de volgende
bedrijven voor hun bijdrage aan de tot standkoming
van de extreme makeover van de voedselbank Breda:
De Bont c.s. architecten B.V.
BouwSchool Opleidingen B.V.
BYC Productions
Van Delft Installatie B.V.
DESTIL B.V.
Driscoll’s EMEA
Dudok Timmerfabriek
G&S project B.V.
GAMMA
Gemeente Breda
Van Gils Deuren B.V.
Stucadoorsbedrijf Van Gils Gevelisolatie B.V.
Goos Horeca
Graaumans aannemingsbedrijf
Hans Interieur & Meubels op Maat
Van Haperen dakbedekkingen B.V.
Nicky Huisman B.V.
Huisveld Schilderwerken
Peter de Jong B.V.
Jongeneel B.V.

Kapimex
Koenen Groep
Licht & Reclame Sign Consultants bv
Luijendijk Constructie Adviesbureau
Mebin Breda
Meyer Beheer B.V.
NHTV B.V.
Van den Noort B.V
Normakoestiek
C. Oomes Betonboringen B.V.
Oostwoud International B.V.
Raab Karcher Breda
Rabobank Breda
Remie Kraanverhuur & Transport B.V.
Satelliet Meubelen B.V.
Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda
TES Installatietechniek
TGLS!
Verhaar Tuinen
Konstruktiebedrijf Vermunt B.V.
Vincentius Vereniging Breda
Vissers Sloopwerken
Voedselbank Breda

Heeft u vragen over onze onderneming of wilt u meer weten over
onze projecten en diensten? Neem dan gerust contact met ons op.
Bezoekadres
Rat Verleghstraat 116
4815 PT Breda
bedrijfsnummer 1250
telefoon 076 565 32 50
fax 076 565 39 25
info@wintersbouw.nl
www.wintersbouw.nl
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