
  

Ieder jaar bij de samenstelling van ons magazine stellen we onszelf de 
vraag: Hoe hadden we deze mooie en unieke projecten kunnen realiseren 
zonder het volste vertrouwen van onze opdrachtgevers en onze partners? 
“Niet” kunnen we u verklappen. Vandaar een oprecht  dankwoord naar al 
die partners en opdrachtgevers die ons ook het afgelopen jaar weer het 
vertrouwen en de energie hebben gegeven. Keer op keer laten zij ons inzien 
dat bouwen een proces is dat je samen doet: een proces waarin je elkaar 
vleugels geeft, er samen naar streeft om nog beter, slimmer en sneller te 
presteren en elkaar – bewust of onbewust – verrijkt. 

In dit tijdsbeeld blikken we terug op een aantal van onze projecten uit 2016. 
Helaas ontkom je er niet aan om selectief te zijn in zo’n retrospectief: als we 
immers aan al onze mooie projecten ruimte hadden moeten geven, dan was 
er een vuistdik boek van de pers gerold dat niet eens door de brievenbus 
zou hebben gepast. We hebben daarom dwarsdoorsneden gemaakt van de 
projecten zoals die door onze vier gespecialiseerde teams zijn uitgevoerd. 

Om te horen hoe onze opdrachtgevers de samenwerking met Winters bouw 
& ontwikkeling hebben ervaren, zijn we in gesprek gegaan met Marije van 
Daal van Revant, Leon Geers van KSE, Hans Jonker van H&M, Piet Meijs 
van NewCold, Kees Buitendijk van Coface, Ronald Smits van WE Fashion 
en Niek Baart van Capri. Stuk voor stuk zeer gewaardeerde ambassadeurs 
die we graag met hun projecten in de schijnwerpers willen zetten. Bedankt 
voor jullie zeer waardevolle bijdrage. Vanzelfsprekend wilden we ook van een  
aantal van onze vaste partners horen of zij de samenwerking met ons op  
dezelfde positieve en constructieve manier hebben ervaren als wij dat  
hebben gedaan. Daan ter Avest (MAS Architectuur), Bart van der Velde 
(Grosfeld van der Velde Architecten) en Jan van Son (Van Son Onderhoud 
& Schilderwerken), ook jullie dank voor jullie openhartigheid en inspiratie. 

Tot slot willen we ook de medewerkers van onze eigen gespecialiseerde 
teams een groot compliment geven. Ieder jaar laten zij zien steeds beter  
in het ritme van hun eigen specialisme te komen en van daaruit verder te 
groeien. Dank je wel allemaal: dat we ook volgend jaar weer met veel  
ambitie en vertrouwen aan mooie projecten mogen werken. 

Directie 
Winters bouw & ontwikkeling 

Een ode aan onze 
opdrachtgevers en 
onze partners

VOORWOORD

Eén onderneming
vier gespecialiseerde teams



Het strategisch plan dat Geers rond 2014 voor het 
nieuwe brugklassengebouw opstelt ademt de filosofie 
van KSE. De kinderen moeten zich er veilig en vertrouwd 
voelen. Een ander uitgangspunt is dat het gebouw een 
afwijkende architectuur moet hebben van de overige 
gebouwen. Geers: ‘Bij ons staat de brugklas op zichzelf. 
Ieder leerjaar heeft zijn eigen leshuis met eigen faciliteiten. 
De brugklas is een losstaand gebouw waardoor de  
eigenheid van de brugklas nog verder wordt benadrukt. 
We willen de kinderen die van de basisschool komen 
een zachte landing geven op onze school. Daar hoort 
een apart, multifunctioneel gebouw bij waarin bijvoor-
beeld ook faciliteiten als een gymzaal en overblijfruimte 
zijn ondergebracht. Het brugklassengebouw is een  
eigen, kleine school in een groter geheel en biedt ruimte 
aan zo’n 500 leerlingen.’ 

Zichtbaarheid vanuit veiligheid en transparantie
Geers stelt een heel uitvoerig plan op waarin vooral  
de functionele beschrijvingen veel aandacht krijgen. 
Geers: ‘We wilden bijvoorbeeld zichtbaarheid vanuit  
veiligheid met een strategische positie voor de  
conciërge, een administratief medewerker die  
gemakkelijk vindbaar is en een afdelingsleider die  
laagdrempelig benaderbaar is in het gebouw.  

‘Er ontstaat vanzelf een 
soort trots in het gebouw’
Dat de oplevering van het nieuwe brugklassengebouw van 
scholengemeenschap KSE in Etten-Leur op 1 juli 2016 plaatsvindt, 
mag een klein wonder heten. De start van de uitvoering vindt immers 
veel later plaats dan gepland. Leon Geers, conrector bedrijfsvoering  
op KSE roemt de inzet van de betrokken partijen, waaronder Winters. 
‘Er lag een gigantische uitdaging, maar met alle partijen zijn we vol 
voor de oplossing gegaan met respect voor elkaars belangen. 
Uiteindelijk is ons prachtige nieuwe gebouw binnen budget en op  
tijd opgeleverd. Ik ben gewoon super tevreden.’

Daarnaast moesten de klaslokalen flexibel in te richten 
zijn, met het oog op de toekomst van het onderwijs en 
moest de gymzaal apart toegankelijk worden gemaakt 
zodat we die ook kunnen verhuren aan externe partijen. 
Zo hadden we een hele lijst van punten opgesteld die 
terug moesten komen in het ontwerp voor het nieuwe 
brugklassengebouw.’ 

Samenwerking met partijen uit het 
voedingsgebied
VVR architecten uit Etten-Leur komt met een levendig  
en herkenbaar ontwerp dat een perfecte vertaling vormt 
van het oorspronkelijk KSE-plan en mag het ontwerp 
gaan verzorgen. Nadat het ontwerp compleet is gemaakt 
en het bestek is geformuleerd, nodigt KSE vier aan-
nemersbedrijven uit de regio uit voor de aanbesteding. 
Geers: ‘We willen graag samenwerken met bedrijven  
uit ons voedingsgebied. We zijn een regionale speler en 
vinden het belangrijk om onderdeel van onze omgeving 
te zijn. We willen het geld ook zo goed en efficiënt  
mogelijk besteden. Bovendien creëer je korte lijnen met 
bedrijven uit je directe omgeving; er ontstaat vanzelf  
een soort van trots in het gebouw, het is toch een soort 
prestige om er aan te werken.’ 
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Nieuw brugklassengebouw voor KSE in Etten-Leur
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‘De einddatum was 
in steen gebeiteld.’
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De juiste balans zoeken tussen wensen en 
budgettering
Winters is de laagste inschrijver maar het totaalbedrag 
waarvoor ze inschrijft is boven budget. Geers: ‘Dan zijn 
er een paar opties. Of je laat de architect opnieuw zijn 
werk doen of je gaat de inspanning met alle bedrijven 
aan om gezamenlijk nog een keer kritisch naar het geheel 
te kijken. Dat laatste hebben we gedaan: door voort-
durend de juiste balans te zoeken tussen de wensen en 
de budgettering en met respect naar elkaars belangen  
te blijven kijken, zijn we de uitdaging aangegaan.  
Die samenwerking was perfect.’ 

Een perfecte combinatie van creativiteit  
en zakelijkheid
Winters slaagt er binnen een paar weken in met een  
alternatief plan te komen zonder de esthetische en  
constructivistische kwaliteit aan te tasten of in te boeten 
op functionaliteit. Door de bruto-ruimte van het gebouw 
terug te brengen, en voor alternatieve materialen te  
kiezen zonder de oorspronkelijkheid van het ontwerp  
te verstoren, komt er uiteindelijk een definitief ontwerp  
waar iedereen uitermate tevreden over is. Geers:  
‘Winters heeft creativiteit en zakelijkheid perfect met  
elkaar gecombineerd.’ 

Onzekerheden in het proces uitsluiten
De aanpassingen in het oorspronkelijke ontwerp leveren 
een forse vertraging op maar door vlotte beslissingen 
tijdens het bouwproces, een LEAN-projectuitvoering,  
en een uitermate goede samenwerking tussen alle part-
ners en de opdrachtgever wordt het brugklassengebouw 
binnen budget en op de afgesproken datum opgeleverd. 
Geers: ‘De opleverdatum van 1 juli 2016 was voor ons in 
steen gebeiteld dus is het noodzakelijk dat je onzekerhe-
den in het proces gaat uitsluiten. Als je dan op die datum 
over het schoolplein loopt, het gebouw binnengaat en 
constateert dat er geen noemenswaardige oplever-
punten zijn, dan mag je met zijn allen heel trots zijn.’ 

Een stoer gebouw dat veilig voelt
Het resultaat mag er absoluut zijn. Een eyecatcher  
waarin een combinatie van vliesgevels, vides en  
verdiepingshoge aluminium binnenpuien en lichtstraten 
de school zijn transparante uitstraling meegeven en 
waarin de leerlingen van “groep negen” hun eigen,  
vertrouwde plek krijgen binnen de KSE. Of dat nu in  
de centraal gelegen gymzaal is die in de kelder is  
gesitueerd, in een van de zestien flexibele leslokalen  
op de eerste en tweede verdieping of in een van de  
multifunctionele ruimtes van het gebouw. ‘Een stoer  
gebouw dat veilig voelt’, besluit Geers. 
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‘Winters komt haar afspraken na, denkt mee 
en loopt niet weg voor haar verantwoordelijk-
heden. Ze luisteren naar de argumenten die  
je hebt. Of het nu om iets heel groots gaat,  
of juist iets gedetailleerds en technisch.  
Dat waardeer ik zeer.’ - Leon Geers 



Grosfeld van der Velde Architecten en Winters realiseren 
een nieuw bedrijfspand voor Kapimex in Breda

Kapimex BV is al meer dan 25 jaar een toonaangevende internationale 
groothandel in huishoudelijke en decoratieve artikelen. Door de groei 
van de afgelopen jaren is het bedrijf op zoek naar een nieuw 
bedrijfspand in Breda. De eigenaren van Kapimex schakelen Winters 
al in het voortraject in bij onder meer de locatiekeuze, de ontwikkeling 
van het concept en het opstellen van het Programma Van Eisen. 
Grosfeld van der Velde Architecten, dat eerder tekende voor het 
ontwerp van het kantoorpand van Winters, presenteert de beste visie 
op de opgave en tekent in nauwe samenwerking met Winters voor het 
ontwerp. Architect Bart van der Velde: ‘Je bent voortdurend bezig om 
je gezamenlijke kennis integraal aan te bieden aan de opdrachtgever.’ 

De bezoeker prikkelen en 
langzaam meevoeren in  
de wereld van Kapimex 
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Grosfeld van der Velde en Winters zijn geen onbekenden 
van elkaar. Het architectenbureau ontwierp in 2004 in 
een Design & Build-constructie het prijswinnende pand 
van Winters aan de Rat Verleghstraat in Breda. In Bouw-
team-verband ontwikkelden de Bredase ondernemingen 
onder meer de uitbreiding van de Universiteitsbibliotheek 
in Utrecht en een woongebouw aan de Eekhoornstraat 
in Breda. Van der Velde: ‘We kennen de visie en ambitie 
van Winters. In tegenstelling tot wat we vaak tegenkomen
 bij andere partijen in Bouwteam-verband, is dat we met 
Winters altijd direct een goede rolverdeling weten te vin-
den en werkelijk integraal kunnen werken. Aan Winters 
hebben we daardoor een volwaardige sparringpartner 
die niet zozeer alleen de kosten uitrekent maar juist over 
de volledige bandbreedte van het bouwen haar kennis 
en expertise inzet om samen tot optimale oplossingen  
te komen.’ 

Een combi van Design & Build en Bouwteam
De samenwerkingsvorm waarin beide partijen aan de 
opdracht voor Kapimex werken is een gecombineerde 
versie van Design & Build en Bouwteam. Van der Velde: 
‘Een groot deel van de regie zit bij Winters: de con-
structeur en installatieadviseur werken bijvoorbeeld in 
opdracht van hen. We proberen zoveel mogelijk samen 
te beredeneren en daarin de beste oplossing te zoeken. 
Zo ervaar ik het ook écht: deze constructie noopt tot 
een heel intensieve samenwerking. De essentie is dat 
je elkaar vanaf het begin af aan goed weet te vinden en 
parallel kunt werken.’ 

Een bedrijfspand met toekomstwaarde
Het ontwerp van het nieuwe bedrijfspand neemt de ge-
bruiker mee in de wereld van Kapimex en straalt  

een combinatie van chic, neutraliteit en zakelijkheid uit. 
Een grote showroom fungeert als inspiratieplek en is een 
soort kruising tussen de ensceneringen zoals je die bij 
IKEA ziet en de routes door een museum. De entreehal 
ademt een huiskamersfeer en biedt de bezoeker een 
informeel welkom aan een Brabantse koffietafel.  
Van der Velde: ‘We hebben een onderscheidend,  
representatief en uitgesproken karakteristiek ontwerp 
gemaakt waarbij we hebben opgepast voor de waan van 
de dag. De opdrachtgever had namelijk de nadrukkelijke 
vraag een bedrijfspand te ontwerpen met een zekere 
toekomstwaarde.’

Een tipje van de sluier
Het nieuwe bedrijfspand moet medio 2017 aan het  
Rithmeesterpark in Breda verschijnen, pal aan de A16. 
Van der Velde: ‘We hebben een heel effectief plan  
gemaakt met een specifieke route naar het gebouw toe. 
De oriëntatie van het gebouw luistert heel nauw.’ En dan 
het gebouw zelf. De zwarte aluminium beplating aan de 
buitenkant van het pand wordt ritmisch afgewisseld met 
glas. Hoewel het gebouw een aantal nadrukkelijke open 
hoeken heeft, heeft ’t ook iets geslotens. Van der Velde: 
‘De showroom is bijvoorbeeld niet bijzonder transparant; 
die hebben we enigszins verhuld, ook vanuit de wens 
van de gebruiker om zijn producten goed te kunnen  
ensceneren. We lichten wel een tipje van de sluier op  
en willen de bezoeker al bij het benaderen van het  
gebouw langzaam meevoeren in de wereld van Kapimex.’ 
De bouw aan Princenhagelaan start in februari 2017:  
de oplevering moet al in augustus plaatsvinden.  
Van der Velde: ‘Het is een enorm voordeel dat we een 
prima voorbereiding hebben gehad. Daarin hebben we  
al veel winst behaald.’   
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Strategisch partnership Van Son en Winters bij renovatie Gageldonk in Breda

INTERVIEW JAN VAN SON , DIRECTEUR VAN SON ONDERHOUD & SCHILDERWERKEN

Ruim binnen planning
De renovatiewerkzaamheden worden in 106 werkbare 
dagen uitgevoerd waar het contract was gebaseerd op 
120 werkdagen: ruim binnen planning dus. Ook is het 
hele werkpakket uitgevoerd zonder meer- of minderwerk. 
Tijdens de renovatie zijn onder meer de daken en  
muren geïsoleerd, het voegwerk en de hemelwaterafvoer 
vernieuwd, ramen en deuren vervangen, er zijn nieuwe 
galerijvloeren en balkons geplaatst en alle bestaande  
kozijnen zijn voorzien van HR++ beglazing. Van Son:  
‘Dat zijn behoorlijke ingrepen; het feit dat de apparte-
menten bewoonbaar bleven, maakte de zaak extra  
gecompliceerd, maar dit is juist waar wij als organisatie 
gespecialiseerd in zijn. Alleen als je alles in gezamenlijk-
heid en goed georganiseerd aanpakt, kun je dit soort uit-
dagende projecten binnen planning en budget realiseren.’

Kennis uit de koker van twee bedrijven
De combinatie Winters - Van Son wint de aanbesteding 
en voert in de periode oktober 2015 tot en met maart 
2016 de renovatiewerkzaamheden uit. Van Son:  
‘Vanaf het begin zijn we samen op pad gegaan en  
hebben we alle kennis uit de koker van onze twee  
bedrijven maximaal benut. Vooraf hebben we de hele 
conditie van de buitenschil in kaart gebracht via het  
in eigen beheer ontwikkeld software systeem Property 
Plan en geanalyseerd. Daarin zijn de inspecteurs van 
Winters en Van Son samen opgetrokken: je kijkt in  
elkaars keuken en leert van elkaar.’

Dezelfde bedrijfscultuur
Van Son: ‘Ook tijdens de werkzaamheden merk je dat  
je niet veel van elkaar verschilt als het gaat om visie en 
aanpak. We hanteren dezelfde uitvoeringsprocessen 
voor projecten en besteden veel aandacht aan duur-
zaamheid: qua bedrijfscultuur zijn we gelijkwaardige 
bedrijven. Op de bouwplaats merk je dat er één team 
staat met één aanpak: zo’n project is een lopende trein 
die continuïteit biedt. Je ziet dat de medewerkers in deze 
samenwerkingsvorm toch anders met elkaar omgaan  
dan op traditionele aanbestedingsprojecten en daar  
hebben ook de bewoners baat bij.’ 

‘Er staat één team met  
één aanpak’

TEAM 
BOUW

‘Winters is een enorm betrouwbare partner  
die over veel vakkennis beschikt en erg prettige  
medewerkers heeft. Een dergelijke constructie  
zou ik in de toekomst zeker weer aangaan.’  
- Jan van Son

Winters heeft voor woningcorporatie AlleeWonen de afgelopen jaren 
93 appartementen aan de Gageldonk in Breda volledig gerestaureerd. 
In fase één werden 32 appartementen in Bouwteam-verband onder 
handen genomen, in fase twee, die in 2016 is uitgevoerd, ging het  
om 61 appartementen. Deze werkzaamheden voerde Winters in 
strategisch partnership met Van Son Onderhoud & Schilderwerken uit. 
Directeur Jan van Son: ‘De goede samenwerking in de eerste fase is 
een springplank geweest voor fase twee.’



Verbouwing Revalidatiecentrum Revant in Breda

Revant biedt medisch specialistische revalidatie, hartrevalidatie en 
longrevalidatie voor kinderen en volwassenen in de regio Zuidwest-
Nederland. Het expertisecentrum heeft vestigingen in Terneuzen, 
Goes en Breda en biedt zowel klinische als poliklinische 
behandelingen. Na een succesvolle facelift van haar vestiging in  
Goes kiest Revant voor de verbouwing van haar Bredase vestiging 
opnieuw voor een Bouwteam-verband met MAS Architectuur,  
Unica installatietechniek en Winters. Voor Marije van Daal, manager 
facilitair bedrijf bij Revant, was dat op voorhand een uitgemaakte zaak. 
‘Ondanks dat er in Goes een aantal “lessons learned” waren, is dat 
hele project toen naar volle tevredenheid verlopen. De voordelen van 
een Bouwteam zijn evident.’  

De bouwpartners MAS Architectuur, Winters en installa-
teur Unica waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
realisatie van het nieuwe entreegebied, de wachtruimtes, 
de vloeren en de ergotherapeutische ruimtes. Verder 
werd het buitengebied onder handen genomen, werden 
de verdeelkasten vervangen, klimaataanpassingen door-
gevoerd en werd het horecagedeelte van het Revant-
pand in Breda gerealiseerd. Van Daal: ‘In november 
2015 is het Bouwteam opgestart, eind april is de bouw 
daadwerkelijk van start gegaan en begin november is 
het hele project binnen budget en planning opgeleverd. 
In totaal hadden we vier opleveringen en een eind-
oplevering. Ik wilde pas opleveren als het écht kon en 
de lijst met restpunten acceptabel was. Dat is allemaal 
prima verlopen. De lessen die we uit het project in Goes 
hebben getrokken, zijn perfect toegepast tijdens deze 
verbouwing.’ 

‘De voordelen van een 
Bouwteam zijn evident’
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De interactie was direct gevonden
Van Daal noemt een paar concrete voorbeelden.  
‘Allereerst zat er tussen het vaststellen van het budget en 
de scope van de verbouwing door Revant en het door-
rekenen daarvan door uitvoerende partijen slechts vier  
weken. In Goes kostte ons dat ongeveer drie maanden! 
We zijn al in een vroeg stadium met alle partijen rond  
de tafel gaan zitten en hebben snel openheid over de 
budgetten gegeven. Je haalt écht voordeel uit het feit dat 
de teams elkaar al kennen en op basis van vertrouwen 
met elkaar samenwerken. De interactie was direct gevon-
den, dat was heel bevorderlijk voor het proces. Winters 
durfde in het proces ook kritisch naar haar eigen rol te 
kijken en daarop te acteren. Aan de voorkant zeg je  
tegen elkaar: “Daar gaan we voor”. Dan is het een  
kwestie van “You win some, and you lose some”. Winters 
maakt dat soort stappen heel erg snel: je merkt aan alles 
dat ze gewend zijn op deze manier samen te werken.’

Meedenken aan de voorkant
Van Daal is erg gecharmeerd van de LEAN-filosofie die 
Winters hanteert en de manier waarop dat in de dage-
lijkse praktijk tot uiting komt. ‘De LEAN-sessies verliepen 
erg soepel doordat de partijen al goed op elkaar waren 
ingespeeld. De planning hing letterlijk in de bouwkeet 
en was dus heel zichtbaar voor mij. Daarnaast hebben 

we al in een vroegtijdig stadium de relevante interne 
partijen bij het proces betrokken. De cliëntenraad, maar 
bijvoorbeeld ook de technische dienst en ICT: zij konden 
aan de voorkant meedenken over de productie en de 
planning waardoor ik later steeds kon volstaan met een 
update: de beslissingen waren immers al in een eerder 
stadium genomen.’

Oplossingsgerichtheid en proactieve aanpak
De oplossingsgerichtheid van het team en de proactieve 
aanpak zijn andere pluspunten van het Bouwteam  
volgens Van Daal: ‘Als het nodig was voor de planning, 
werden er direct extra mensen ingezet. Ook is er buiten-
gewoon goed gecommuniceerd naar alle gebruikers en 
hebben we niet met drie bouwstromen maar met één 
bouwstroom gewerkt. Ik had veel overlast verwacht maar 
dat is door een prima afstemming en flexibiliteit van het 
team tot een minimum beperkt. We werken met kwets-
bare groepen en de winkel is tijdens de verbouwing ge-
woon open gebleven. Dat vereist korte lijnen, inventieve 
oplossingen en heldere afspraken waar iedereen zich 
aan moet houden. Onze revalidanten en bezoekers  
hebben nauwelijks iets van de verbouwing gemerkt.’ 

Champions League
De verbouwing van het Revant-gebouw aan de Brabant-
laan is met een minimaal budget toekomstbestendig 
gemaakt en volledig ingericht op de wensen van zowel 
medewerkers als revalidanten. Van Daal: ‘We spelen  
hier in de Champions League en daar horen nu eenmaal 
de beste faciliteiten bij. Die faciliteiten zijn nu nóg meer 
in dienst van onze revalidanten en onze medewerkers:  
zij hebben écht baat bij onze nieuwe huisvesting.’ 



Twee Monki-filialen en een family store voor H&M

Sinds 2013 is Winters een vaste, landelijke Bouwteam-partner van  
de H&M Group voor de verbouwing en inrichting van de winkelfilialen. 
Dit partnershipcontract is in 2016 na een hernieuwde 
uitvraagprocedure opnieuw met twee jaar verlengd. Hans Jonker, 
construction manager bij H&M: ‘Elke winkel die wordt gerealiseerd is 
een uitdaging op zich. Winters weet keer op keer de verwachtingen 
volledig waar te maken.’

Warehousing
Om wereldwijd dezelfde uitstraling te hebben, voert H&M  
veel bouwmaterialen zelf aan. Die materialen worden  
in een centraal warehouse van Winters in Etten-Leur  
opgeslagen van waaruit ze naar de bouwplaatsen  
worden getransporteerd. Dit gebeurt via het Just In Time 
(JIT) delivery procedé. Doordat de winkels van H&M op 
drukke A1-locaties zijn gevestigd, is de aan- en afvoer 
van materialen een grote uitdaging. Net als de planning, 
want de datum waarop de winkel opengaat voor het  
publiek is heilig. Door krachtig en gezamenlijk optreden 
van de opdrachtgever en de Bouwteam-partners zijn de 
drie vestigingen in zeer korte tijd gerealiseerd. 

In 2016 heeft Winters twee Monki-filialen gerealiseerd 
in Den Haag en Eindhoven en één H&M family store 
in Hilversum. Monki is een formule van de H&M Group 
die zich vooral richt op jonge, modebewuste vrouwen. 
Jonker: ‘Kwalitatief zijn de winkels gebouwd volgens de 
richtlijnen van H&M/Monki waarbij een bijzonder hoog 
afwerkingsniveau geldt. Qua logistiek en planning zijn dit 
heel uitdagende trajecten. Alleen met een goede samen-
werking tussen de projectmanagers en medewerkers van 
H&M/Monki en Winters kun je deze projecten volgens 
de juiste standaarden realiseren.’ 

‘Elke winkel die wordt gerealiseerd 
is een uitdaging op zich’
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‘Winters is een echt no-nonsense bedrijf  
dat zich aan de gemaakte afspraken houdt.  
Sinds wij in 2010 de eerste projecten vanuit  
de LEAN-filosofie zijn gestart, hebben we al  
contact met Winters. Elk project heeft zijn  
eigen specifieke benadering nodig,  
aangezien geen enkele winkel hetzelfde is.  
Zij weten daar feilloos mee om te gaan.’
– Hans Jonker

INTERVIEW HANS JONKER , CONSTRUCTION MANAGER H & MTEAM PROJECTREALISATIE
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Winters realiseert drie nieuwe Swarovski-winkels: 
twee in Nederland en één in België

‘The easiest project  
I had in several years’

Als Winters op 22 oktober 2015 haar eerste Swarovski-
winkel in Breda oplevert, regent het complimenten.  
De Italiaanse architect Francesco Valentini heeft het over 
“the easiest project I had in several years”. De Franse 
vertegenwoordiger van Swarovski vertelt dat hij “the best 
hand-over ever” heeft gehad sinds hij voor Swarovski 
werkt. De Bredase vestiging krijgt in 2016 een mooi  
vervolg met de oplevering van Swarovski-winkels in  
Nijmegen en Maasmechelen (België). De winkels van 
Swarovski kenmerken zich door een relatief kleine  
vloeroppervlakte, een hoog afwerkingsniveau en een  
luxe inrichting.

Het WE-concept naar 
deze tijd gebracht

WE renoveert vestiging aan Zuidplein in Rotterdam

In het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland 
realiseerde Winters in 2016 een compleet nieuwe ves-
tiging voor WE Men/Kids. Winters voerde de volledige 
bouwkundige regie over het project. Ronald Smits,  
Manager Construction & Maintenance bij WE Fashion: 
‘We hebben niet alleen de vierkante meters geoptimali-
seerd, we hebben ook ons concept helemaal naar deze 
tijd gebracht. Het was het eerste project dat we met 

Winters hebben uitgevoerd. Ze weten waar ze het over 
hebben en leveren werk van zeer hoge kwaliteit. Boven-
dien zijn ze heel ver in het LEAN-verhaal: dat merk je 
aan de gestructureerde manier van werken. En alle 
werkzaamheden zijn binnen budget en de afgesproken 
tijd opgeleverd. Ik ben zeer tevreden over deze eerste 
samenwerking.’  



In 2015 gaat Coface, een wereldleider op het gebied van 
kredietverzekering, op zoek naar een nieuw pand voor haar 
Nederlandse kantoor. Naast een drietal al eerder betrokken 
aannemers had Kees Buitendijk, Finance en Operations Director  
bij Coface, behoefte aan nog een gerenommeerde partij die een 
dergelijke klus aan zou kunnen. Via BB Architecten is hij toen bij 
Winters terecht gekomen. ‘De werkwijze van Winters was heel vlot  
en doortastend. In drie dagen gaven zij hun visie op de aanpak van  
de verbouwing en de inrichting, inclusief een kostenraming en een 
planning. Daaruit sprak voldoende vertrouwen.’

‘Een pluspunt uit het boekje’

Gecompliceerde bouw
In krap zes maanden tijd wordt tweeëneenhalve ver-
dieping van een zes verdiepingen tellend pand volledig 
verbouwd en ingericht naar de wensen van Coface. 
Constructief gezien zijn er de nodige uitdagingen want er 
moeten onder meer een nieuw portaal, een nieuwe trap 
en nieuwe brandcompartimenten worden gerealiseerd. 
Een andere complicerende factor is het feit dat de  
overige huurders van het pand zo weinig mogelijk  
overlast van de verbouwing mogen hebben waardoor  
er vooral buiten kantoortijden moet worden gewerkt. 
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Geen enkele kanttekening
Buitendijk: ‘De architect heeft ons in aanvang op een 
bepaalde richting gezet en die is door Winters perfect 
ingevuld. Een slagvaardige, vastbesloten club die in  
een zeer strakke planning een nagenoeg foutloze  
oplevering realiseert. Professioneel en zeer vakkundig: 
een pluspunt uit het boekje. Ik kan geen enkele kant-
tekening plaatsen. De vraag of ik Winters aan andere 
partijen zou aanbevelen kan ik alleen maar met een  
volmondig “ja” beantwoorden.’

Coface selecteert Winters op aanpak, visie en doortastendheid
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TEAM PROJECTREALISATIE INTERVIEW NIEK BA ART,  DIRECTEUR CAPRI

Een nieuw pand voor Capri Hartrevalidatie in Rotterdam

‘Vanaf het begin hadden we 
een goed gevoel bij Winters’ 

‘We waren om verschillende redenen op zoek naar een 
nieuwe locatie’, begint Baart. ‘De bereikbaarheid van ons 
pand aan de Parklaan was niet geweldig, het parkeren 
was erg duur voor onze cliënten en de huur van het pand 
was aan de hoge kant. Samen met MAS Architectuur en 
Parc Makelaars hebben we toen een traject ingezet voor 
onze nieuwe huisvesting. Na een inventarisatie van de 
functievereisten hebben we een aantal sessies georgani-
seerd: uit de longlist van twintig locaties kwam een pand 
naar voren dat aan al onze eisen voldeed. Het ontwerp 
hebben we vervolgens samen met MAS gemaakt: Win-
ters heeft daarop een vertaalslag gemaakt.’

Gedetailleerdheid van de aanpak
Doordat Capri de huur voor het oude pand al in augus-
tus 2015 had opgezegd is er geen tijd voor een traditi-
onele aanbesteding. Baart: ‘Via MAS zijn we toen met 
Winters in gesprek geraakt. Vanaf het begin hadden we 
daar een goed gevoel bij. We hebben de opdracht in 
Bouwteam aan Winters gegeven. Samen met de instal-
lateurs, de architect en de interieurbouwer heeft Winters 
heel veel geïnvesteerd in het voortraject. Wat me daar bij 
opviel was de gedetailleerdheid van de aanpak en hoe 

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie  
in de regio’s Rotterdam en Den Haag. Begin juli 2016 is het hoofd-
kantoor verhuisd van de Parklaan in Rotterdam naar de Max Euwelaan. 
Winters tekende voor de realisatie. Niek Baart, directeur van Capri: 
‘Door een heel actieve en strakke regierol van Winters is onze nieuwe 
locatie in slechts zes weken opgeleverd.’

vakkundig zaken op elkaar werden afgestemd. In heldere 
LEAN-sessies werd direct duidelijk wie wat wanneer zou 
uitvoeren in de zes weken die we uiteindelijk hadden.’

Helemaal onder controle
De uitvoering verloopt soepel. Baart: ‘Wat ik fijn vond 
was dat wanneer iets op papier stond dat er in werkelijk-
heid ook zo uit kwam te zien. En als in de praktijk bleek 
dat er nog een muurtje moest worden verzet, dan toonde 
Winters haar flexibiliteit.’ Baart verbaast zich tijdens de 
werkzaamheden verschillende malen over de gestructu-
reerdheid en netheid waarmee wordt gewerkt. ‘Winters 
had het helemaal onder controle. De bouwplaats was 
niet alleen schoon maar ook veilig.’

Goedkoper én beter bereikbaar
Baart kijkt zeer tevreden terug op het hele project. ‘We 
hebben nu een pand dat aan al onze vereisten voldoet. 
In vierkante meters zijn we teruggegaan van zeshonderd 
naar vierhonderdtachtig en besparen daarmee fors op 
onze huurkosten. Bovendien is de locatie goed bereik-
baar en kunnen cliënten er gemakkelijk en goedkoop 
parkeren. We blijven hier minimaal zes jaar zitten.’

Opgeleverd

Winters realiseerde voor het  
nieuwe pand van Capri onder meer  

kantoorruimtes, wachtruimtes,  
intakeruimtes, flexplekken, grote 

ontmoetingsruimtes, twee maximale 
inspanningsruimtes en 

verkleedruimtes.
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TEAM PROJECTREALISATIE NEWCOLD

NewCold kiest bij uitbreiding kantoorpand opnieuw voor Winters

Een verrassend efficiënte 
planning en uitvoering 

NewCold uit Breda wil snel uitgroeien tot marktleider op 
het gebied van moderne en geautomatiseerde diepvries-
opslag met aanvullende supply chain diensten als trans-
port 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. 

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.’ 

‘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 communicatie-
lijnen staan altijd wagenwijd open.’  

‘Het is prettig om onder regie van een  
inspirerende partner te werken. Hun vooruit-
strevendheid brengt je verder. Ze voelen  
zich ook echt verantwoordelijk voor de klus: 
dat is een mentaliteitsverhaal.’



Van twee appartementen naar zeven studio’s

‘Het is uiteindelijk een heel  
nette bouw geworden’
In opdracht van een particuliere opdrachtgever tovert 
Winters in 2016 een pand met twee appartementen aan 
de Oude Vest in Breda om tot een complex met zeven 
studio’s voor studenten. De constructieve consequenties 
bij een verbouwing met een dergelijke impact zijn groot. 
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Opdrachtgever

‘Winters heeft de opdrachtgever gedurende het hele proces volledig ontzorgd. 
Verder is het bouwniveau van hoge kwaliteit en werken de mensen heel  
georganiseerd en gestructureerd. Dat reflecteert zich op de bouwplaats:  
die zag er altijd heel netjes en opgeruimd uit. Het is uiteindelijk een heel  
nette bouw geworden.’

Zo hebben de studio’s bijvoorbeeld allemaal een eigen 
toegang gekregen, zijn er bordessen en een nieuwe trap 
aan de achtergevel bevestigd en zijn er nieuwe stalen  
draagconstructies gerealiseerd.

Drie scholen in Breda verbouwd in de schoolvakantie

Medio juni 2016 heeft Winters aanbestedingen gewonnen voor de 
verbouwingen van de Islamitische basisschool Okba Ibnoe Nafi, de 
Montessori+ school en het Cingel College in Breda. Vanzelfsprekend 
moesten alle werkzaamheden in de school- en bouwvakvakantie 
plaatsvinden, hetgeen de nodige flexibiliteit heeft gevraagd van het 
personeel. Winters is er prima in geslaagd de drie projecten binnen 
planning en budget, en volgens de hoge kwaliteitsstandaarden op  
te leveren.  

Montessori+ school
BreedSaam gaf Winters in juni de opdracht voor de  
verbouwing van de Montessori+ school aan de  
Jan Nieuwenhuyzenstraat in Breda. Winters plaatste  
onder meer een akoestische wand in de speelzaal,  
installeerde valramen, vernieuwde de gevelscreens,  
isoleerde de zoldervloeren en voerde enkele bouw-
kundige voorzieningen uit voor de nieuwe  
luchtbehandelingsinstallatie.

Winters bouwt gewoon  
door in de zomer

TEAM BOUWSERVICE

TEAM 
BOUW-
SERVICE
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VERBOUWING VAN DRIE SCHOLEN

28

Nadat Winters in 2015 de nieuwe brasserie voor het Cingel College heeft  
gerealiseerd, krijgt ze in 2016 opdracht voor de restyling van de entree,  
de receptie en de aula van het gebouw aan de Markendaalseweg in Breda. 
Ook realiseerde ze drie lokalen in een voormalig open leerplein op de  
tweede verdieping: dat alles in vijf weken. 

BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die de 
huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) 
speciaal onderwijs in Breda. Om het pand aan de Hooilaan – dat eerder huisvesting 
bood aan onderwijsinstelling de Schalm – geschikt te maken voor ibs Okba Ibnoe 
Nafi, voerde Winters in opdracht van BreedSaam een grote verbouwing uit.

Jeroen Dietvorst, projectleider Vastgoed  
afdeling Huisvesting ROC West-Brabant

‘Als ik Winters ergens een compliment voor 
moet geven dan is het voor de snelheid en 
kwaliteit waarmee ze deze verbouwing  
hebben uitgevoerd. In de aanloop richting  
vakantieweken hadden we geen enkele ruimte:  
alles moest in slechts vijf weken gebeuren. 
Ondanks de krappe tijdspanne zijn de uitvoe-
ring en samenwerking heel prettig verlopen.’ 

Islamitische basisschool 
Okba Ibnoe Nafi  

Cingel College

TEAM BOUWSERVICE
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Winters bouw & ontwikkeling bedankt de volgende mensen en organisaties voor hun bijdrage en samenwerking:

Leon Geers – KSE, Etten Leur
Bart van der Velde – Grosfeld van der Velde Architecten, Breda
Jan van Son –  Van Son Onderhoud & Schilderwerken, Waalwijk
Marije van Daal – Revant, Breda
Hans Jonker – H&M Netherlands BV, Amsterdam
Francesco Valentini – Th3 Standard, Milaan Italië
Ronald Smits – WE Fashion, Utrecht
Kees Buitendijk – Coface, Breda
Niek Baart – Capri Hartrevalidatie, Rotterdam
Piet Meijs –  NewCold, Breda
Daan ter Avest – MAS Architectuur, Rotterdam
Jeroen Dietvorst – ROC West Brabant, Etten-Leur
Particuliere opdrachtgever
Alle medewerkers van Winters bouw & ontwikkeling
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