
 32

TEAM . . . VOORWOORD

 

Winters bouw & ontwikkeling is een “lerende” organisatie. Dat betekent  
dat we voortdurend op zoek zijn naar verbetering. In die zoektocht houden 
we onszelf regelmatig een spiegel voor. Waar staan we in de markt?  
Is onze visie nog houdbaar? Passen onze overtuigingen nog bij de klantvraag?  
En, wat kunnen we nog beter doen? Natuurlijk is die zelfreflectie belangrijk, 
maar - en dat is misschien nog wel belangrijker - hoe ervaren onze stake-
holders dat? Wat vinden klanten, overheden, adviseurs en partners van  
ons bedrijf? Hoe ervaren zij de samenwerking? Welke tips willen zij ons  
meegeven? Vandaar dat we ook dit jaar weer een aantal van onze klanten 
hebben gevraagd om hun “verhaal over Winters” te vertellen. Dat heeft  
geresulteerd in een bundeling van openhartige en eerlijke artikelen over  
een aantal van onze projecten in 2017. 

Die openheid van onze klanten waarderen we enorm: we willen alle geïnter-
viewden dan ook oprecht danken voor hun tijd en hun vertrouwen; voor hun 
ware verhaal. En wat is er dan mooier om te lezen dat de waarden waarmee 
we onszelf willen positioneren - en die ons bedrijf zo typeren - steevast te-
rugkomen in de verhalen die onze klanten over ons vertellen? We zijn erg blij 
dat onze kernwaarden, waarmee we interne én externe verbinding nastreven, 
nagenoeg letterlijk door onze klanten worden opgevoerd in hun verhalen. 
Zónder dat wij ze hebben uitgesproken. 

Of het nu gaat om klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, kwaliteit, eenduidig-
heid of uitdaging... Zo droog op een rijtje gezet komen ze obligaat over maar 
in ieder verhaal krijgen ze hun volle betekenis en komen ze tot leven.  
De ene keer komt dat tot uiting in de beschrijving van de manier waarop  
een architectonische uitdaging goed is getackeld, een andere keer vertelt 
een klant over de wijze waarop een ultieme voorbereiding het project heeft 
“gered”, en in weer een ander verhaal steekt een klant zijn blijdschap en 
waardering over de hoogstaande kwaliteit van het opgeleverde project  
niet onder stoelen of banken. Enfin, leest u zelf maar…

We zijn er tot slot trots op dat we onszelf als Winters dwars door de teksten 
heen herkennen en hopen dat u eenzelfde ervaring heeft als u de artikelen 
in ons magazine leest. Nogmaals dank aan alle opdrachtgevers, partners, 
relaties maar ook aan al onze eigen medewerkers in de verschillende teams. 
Want ieder jaar laten zij zien dat ze leren en willen blijven leren. Gelukkig 
maar. 

Arend de Boer, Ton van der List en Michiel Stevens
Directie Winters bouw & ontwikkeling

Wat onze klanten vertellen
Eén onderneming
vier gespecialiseerde teams
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Winters realiseert imposante 
eyecatcher langs de A16 
voor Kapimex 

In het voorjaar van 2016 besluit Kapimex op  
zoek te gaan naar een ander bedrijfspand.  
De internationale groothandel in decoratieve  
en huishoudelijke artikelen is uit haar pand  
gegroeid en wil een representatieve  
bedrijfsruimte met doorgroei- 
mogelijkheden. 

TEAM 
DESIGN  
& BUILD

Winters en Grosfeld van der Velde architecten  
ontwerpen en bouwen nieuw bedrijfspand voor Kapimex
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TEAM DESIGN & BUILD INTERVIEW MET R AOUL ALBL AS ,  MANAGING DIRECTOR K APIMEX 

In augustus 2017, nauwelijks een jaar na het besluit tot 
verhuizing, opent Kapimex de deuren van haar indruk-
wekkende nieuwbouw. Winters is nauw betrokken bij  
het gehele bouwproces: van het verwerven van de grond 
tot en met de oplevering. 

Prachtige doorzichtjes
Zichtbaar trots geeft Raoul Alblas, managing director  
bij Kapimex, een rondleiding door zijn nieuwe pand.  
Een strak ingericht gebouw waarin een grote showroom 
fungeert als inspiratieplek en de entreehal met koffiebar, 
leestafel en comfortabele zitjes gastvrijheid uitstraalt.  
De ruimtelijkheid van het twee verdiepingen tellend pand 
is indrukwekkend. Op de tweede verdieping bevinden 
zich de vergaderruimte en de werkplekken. Door het 
veelvuldig gebruik van glas in de pui - dat ritmisch  
wordt afgewisseld met zwarte, aluminium platen - is er 
opvallend veel lichtinval. Openheid in de constructie 
geeft prachtige doorzichtjes in het hele gebouw.  
Alblas wijst op de lichtinstallatie waarmee hij de buiten-
kant van het gebouw in het donker in allerlei kleuren  
kan laten oplichten. Goed voor de zichtbaarheid vanaf  
de Princenhagelaan. 

Vanaf het schetsontwerp tot en met het taakstellend  
budget zijn we ongeveer anderhalve maand bezig  
geweest.’ 

Advies vanuit kwalitatieve keuzes
Alblas: ‘Het taakstellend budget is heel goed gecontro-
leerd vanuit de stichtingskosten. Winters had alles van 
tevoren al duidelijk in kaart gebracht, en daar een keurig 
budget op gezet. Je moet je grond gaan inmeten, grond-
onderzoek gaan doen, je hebt je leges, je grondaankoop, 
notaris… Dat liep prima, mede door hun kennis en  
ervaring. Dan groeit het vertrouwen ook; in het begin  
had ik er namelijk best wat moeite mee om de controle 
uit handen te geven.’ 

Installatieadviseur
‘Winters heeft aangeraden om een installatieadviseur  
in te schakelen’, gaat Alblas verder. ‘Op basis van de 
schil van het pand – waarin grote puien met driedubbel 
glas zijn verwerkt – hebben zij een technisch programma 
van eisen geschreven, waarbij we drie werktuigbouw-
kundige en drie elektrotechnische installateurs hebben 
uitgenodigd om een visie op de installaties te presen-
teren. Daar kwamen heel verschillende voorstellen uit.  
Dan overleg je binnen je bouwteam weer om daar een 
goede selectie in te maken.’ 

Planning zo strak als een snaar
De planning voor de bouw stond volgens Alblas zo strak 
als een snaar. ‘Daar zat heel weinig rek in. En dan kom je 
wéér bij Winters uit: zij bouwen LEAN en werken met het 
BIM-model, waardoor ze ook hun onderaannemers heel 
strak kunnen sturen. Dat was nodig want anders haal je 

Voortvarend te werk
Via de partner van zijn compagnon komt Alblas al in  
een heel vroeg stadium bij Winters terecht. Kapimex  
is zich dan nog volop aan het oriënteren op de locatie. 
Hij vertelt: ‘Ze lieten er geen gras over groeien en gingen 
direct heel voortvarend te werk. Ze zijn meteen achter 
een aantal kavels aangegaan. Toen Winters met deze 
optie aan de Princen hagelaan kwam, hebben ze voor-
gesteld om drie architecten een schetsontwerp te laten 
maken. We waren zeer gecharmeerd van het ontwerp 
van Grosfeld van der Velde. Dat was al heel dicht bij wat  
het nu geworden is.’ 

Taakstellend budget
‘Winters is met een goed plan gekomen’, gaat Alblas 
verder. ‘Ze hebben voorgesteld om een bouwteam te 
vormen met opdrachtgever, architect en opdrachtnemer, 
waarbij Winters alle overige benodigde ontwerp- en uit-
voeringswerkzaamheden, zoals constructie en installaties 
voor haar verantwoordelijkheid zou nemen. In feite een 
Design & Build-opdracht met een taakstellend budget  
en stichtingskosten. Toen dat allemaal paste, hebben  
we in augustus 2016 een intentieverklaring getekend. 

zo’n timing nooit. Bijkomend voordeel was dat wij vanuit 
Kapimex heel snel beslissingen hebben kunnen nemen: 
we hebben immers maar een tweekoppige directie.  
In augustus 2017 is het gebouw opgeleverd na een 
bouwtijd van zes maanden. Precies volgens planning.’ 

Voordelen
Alblas: ‘Voor mij zitten er twee grote voordelen aan het 
bouwen in een Design & Build-constructie. Allereerst 
hebben wij er relatief weinig tijd in hoeven te steken.  
Ik kan me niet twee of drie dagen per week gaan vrijma-
ken om alle aannemers aan te sturen en te controleren. 
Een tweede voordeel is dat je één centraal aanspreek-
punt hebt. Je wordt niet van het kastje naar de muur  
gestuurd.  Het is bovendien de vraag of wij met een  
aanbesteding goedkoper waren uitgeweest.’

Indrukwekkend
‘Iedereen is wel onder de indruk van wat we hier hebben 
weggezet’, besluit Alblas. ‘Onze producten komen hier 
heel goed tot hun recht. Nu zie je klanten binnenkomen 
en de producten ook daadwerkelijk vastpakken. Dat zijn 
dan producten die we al langer in ons assortiment heb-
ben. De inrichting van de showroom nodigt daar écht 
toe uit.’ Als Kapimex blijft doorgroeien zoals ze afgelopen 
jaren heeft gedaan, dan is het bedrijf over een poosje 
al weer toe aan een nieuw pand. Alblas: ‘We hadden er 
voor kunnen kiezen om het qua constructie zo te bouwen 
dat we er nog een derde laag op zouden kunnen zetten, 
maar dat hebben we bewust niet gedaan. Als het zo ver 
is, dan gaan we weer opnieuw bouwen. En dat doe ik 
dan weer met Winters. Want dat ging wel heel lekker.’
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TEAM DESIGN & BUILD INTERVIEW MET ROY RENS ,  MEDE-EIGENA AR REBRO TR ANSPORT

De noodzaak van een nieuw pand
Zoon Roy maakt sinds 2011 samen met zijn broer Ralph 
deel uit van de vierkoppige directie van Rebro Transport 
en is verantwoordelijk voor alle operationele zaken,  
behalve de planning: die doet zijn broer. Moeder Anita 
voert de personeelsadministratie, vader Hans de regie 
over de totale bedrijfsvoering. Roy Rens: ‘Vanaf de start 
hebben we ons bedrijf vanuit het ouderlijk woonhuis in 
Sprundel aangestuurd, maar dat paste niet meer bij onze 
groei: dat werd écht te klein.’ 

Meedenkend
Als de directie begin 2016 de beslissing neemt om op 
zoek te gaan naar een nieuw bedrijfspand, bekijken ze  
in Etten-Leur en omgeving een aantal opties. Rens:  
‘Vaak zag je een groot terrein met een grote hal of een 
klein terrein met een kleine hal. Terwijl wij op zoek waren 
naar een groot terrein met een kleine hal. Dat was dus al 
heel lastig. In Rucphen bleek uiteindelijk een perfecte  
kavel te liggen; ook logistiek gezien want de nieuwe 
rondweg sluit perfect aan op de A58. De gemeente was 
ook heel meedenkend. Bovendien was het dichtbij het  
Etten-Leurse depot van DPD. Toen we eenmaal hadden  
besloten om te gaan bouwen, kwam bij ons ook het idee 
om het bedrijfspand in 2017 te realiseren; dat zou dan 
mooi samenvallen met ons tienjarig bestaan.’ 

Keuze voor Winters
‘Toen we de keuze voor de locatie hadden gemaakt, zijn 
we eerst op zoek gegaan naar een architect’, gaat Rens 
verder. ‘We hebben er verschillende over de vloer gehad, 
maar er was er maar één met wie we een klik hadden: 
Ralph Dansen van FD Architecten uit de Moer. Hij vulde 
de vrije opdracht heel duidelijk in, en kon ook nog eens 
vertellen hoeveel het ongeveer zou gaan kosten.  
Op hun advies zijn we in contact gekomen met Winters.’ 

‘Korte lijnen, een heldere uitleg en 
altijd bereikbaar. Dat is Winters.’
Als Hans Rens en zijn vrouw Anita in 2007 een eigen transportbedrijf 
starten, begint de financiële crisis net flink om zich heen te slaan.  
Dwars tegen de stroom in groeit het bedrijf vanaf de start als kool. Rebro 
Transport rijdt voornamelijk voor grote pakketdiensten als DPD, Post.nl, 
DHL en Dynalogic. Anno 2017 hebben ze zo’n dertig trucks en tien 
charters rijden en is het tijd voor een eigen bedrijfspand. Op advies van  
de architect hebben ze voor de realisatie daarvan Winters ingeschakeld.  

Niet vissen voor een paar duizend euro
Rens: ‘De klik met Winters was er meteen. Korte  
lijnen, duidelijke taal, altijd bereikbaar, heldere uitleg… 
We hebben in dit traject bewust voor een bouwteam-
verband gekozen. Uiteindelijk zijn wij goed in transport 
en niet in bouwen. Winters is dat wel. We waren al snel 
overtuigd van hun kwaliteit. Moeten wij dan voor een 
paar duizend euro ergens anders gaan vissen?  
Als Winters adviseert om iets op een bepaalde manier  
te doen, dan kunnen we er zelf iets van vinden of het  
aannemen. Wij kiezen voor het laatste. Puur op basis  
van vertrouwen.‘ 

Steeds een stapje dichterbij
Rens: ‘Het eerste schetsontwerp hebben we samen met 
het bouwteam verder uitgevouwen: daaruit ontstond een 
voorlopig ontwerp dat we definitief hebben gemaakt.  
De architect heeft bepaalde tekeningen gemaakt,  
vervolgens hebben we vergaderingen ingepland om  
daar met zijn allen op te schieten; ieder vanuit zijn eigen 
specialisme. Zo kwamen we iedere vergadering steeds 
weer een stapje dichterbij.‘

Een kleine tegenvaller
Een kleine tegenvaller in het hele traject is het feit  
dat er onvoorzien geheid moet worden. Rens: ‘Uit de 
sonder ingen bleek dat het noodzakelijk was om op  
een paar punten te heien. Dat zorgde voor vertraging. 
Het team van Winters heeft dat heel voortvarend  
opgepakt. Achteraf hoorde ik dat als we een paar  

weken later waren geweest, dat het heibedrijf dan pas  
in januari 2018 aan de slag had gekund.’ 

De nieuwbouw
De nieuwbouw omvat in totaal drie percelen. Rens:  
‘Op het kleinste perceel staat ons hoofdgebouw.  
Dat heeft twee verdiepingen en bestaat uit een grote 
bedrijfsruimte met twee volledige straten en een halve 
straat voor onderhoud en reparatie. Er komt ook een 
complete werkplaats in en een APK-keurstraat voor onze 
eigen trucks en trailers. Boven hebben we een kantoor 
met elf werkplekken en een vergaderruimte. Aan de  
overzijde van de straat komen ons parkeerterrein,  
een wasplaats en een tankplaats. Daar gaan we met  
het zelfde team in 2018 mee beginnen.’ 

‘Gelijk reageren’
De samenwerking verloopt volgens Rens buitengewoon 
positief. ‘Of het nu om de uitvoerder of de projectleider 
van Winters gaat, we zitten duidelijk op één lijn; het con-
tact gaat heel goed en er wordt razendsnel gehandeld. 
Als er iets is, komen ze even langs zodat we gelijk een 
beslissing kunnen nemen. Dat is ook het voordeel van 
dichtbij elkaar zitten. In onze branche zijn we gewend 
om heel snel beslissingen te nemen. Als je iets te lang 
laat liggen, dan ben je het kwijt. Je moet gelijk reageren. 
En dat doet Winters ook. Ze komen met snelle, logische 
oplossingen, en weten dat heel goed uit te leggen. Het 
werkt gewoon heel prettig, dat vind ik het belangrijkste.’

Winters bouwt nieuw bedrijfspand voor Rebro Transport
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INTERVIEW MET JACK A ARTSEN , ALGEMEEN DIRECTEUR A ARTSENFRUIT

‘Als ze een negen scoren, krijgen 
ze een compliment.’ 
In 2017 vierde aartsenfruit haar 110-jarig bestaan. Onder het motto 
“nonstopfresh” importeert het internationale handelsbedrijf groenten 
en fruit uit meer dan veertig landen, om die vervolgens vanuit drie 
vestigingen in de Benelux en één vestiging in Azië weer op de 
mondiale markt te brengen.

Velde architecten, die we ook voor deze uitbreiding  
hebben geselecteerd. We houden niet van wisseling  
of, zoals in de bouw misschien gebruikelijk is, om bij  
vijf man een offerte aan te vragen. Dat is niet mijn stijl  
van werken.’  

Letterlijk een team vormen
Het nieuwbouwproject wordt in bouwteam-verband  
uitgevoerd. Aartsen: ‘Wij zijn een bedrijf dat er van  
houdt om dingen samen te doen. Wij zeggen niet: “Goh, 
ik moet een nieuw kantoor, ik leg het bij een architect 
weg en bel me maar als de meubels binnen staan”.  
Het hele project dat we nu aan het bouwen zijn, daar  
zijn we zelf vanaf de eerste tot en met de laatste dag  
bij betrokken. Je vormt letterlijk een team met z’n allen. 
Winters pakt in dat proces overigens precies de rol die 
ik van ze verlang. Het is een taak voor een aannemer om 
in een bouwteam ook de opdrachtgever en de architect 
een spiegel voor te houden, en aan te geven als zaken 
kwalitatief of kostentechnisch beter kunnen. Winters is 
daarin kritisch: dat is prima, dat verwacht ik ook van ze.’ 

Strak en zakelijk vs rustiek
De bouw van het nieuwe hoofdkantoor is inmiddels in 
volle gang. Het moderne pand wordt drie keer zo groot 
als het huidige kantoor. Aartsen: ‘We blijven groeien. 
Daarom gaan we de commerciële afdeling uitbreiden  
van 16 naar 28 werkplekken. Er komen grotere spreek-
ruimtes, de administratie wordt met 50% vergroot, en 
we krijgen een aparte ICT-afdeling. We gaan straks een 
duidelijke splitsing maken. De nieuwbouw wordt echt 
kantoor; strak, zakelijk. Daar wordt hard gewerkt.  
Van de oude boerderij gaan we een echt “thuis” maken: 
dat wordt een huiskamer met een heel andere sfeer. 
Daar gaan mensen straks een boterham eten, een kopje 
koffie drinken, of op een relaxte manier een gesprek  
voeren. Dat wordt iets heel rustieks.’ 

Geen plaats voor een zesje
Het eindresultaat moet volgens Aartsen het rapportcijfer 
acht krijgen. Liever nog een negen. ‘Hier is geen plaats 
voor een zesje. Dat stukje kwaliteit zoek ik ook bij mijn 
partners. We zijn niet de makkelijkste. Op het gebied  
van de kwaliteitseisen ligt die lat heel hoog, we zijn zeer 
kritisch en er wordt veel gevraagd van de mensen die 
voor ons werken. Maar ik heb er dan ook geen problemen 
mee dat daar iets tegenover staat. Ik wil graag voor  

Noem een groente of fruit, en aartsenfruit verhandelt het. 
Algemeen directeur Jack Aartsen legt uit waarom hij voor 
de nieuwbouw van het hoofdkantoor in Breda weer voor 
Winters heeft gekozen. 

Vertrouwenspartners
‘De relatie met Winters dateert al van de vorige  
generatie’ begint Aartsen. Mijn vader en oom deden  

kwaliteit betalen, maar dan moet er wél gepresteerd  
worden. Bij een acht ben ik tevreden, bij een negen  
krijgen ze een compliment.’ 

Perfect georganiseerd bedrijf
De uitvoering loopt tot dusver volgens plan. Aartsen:  
‘De samenwerking verloopt prima. Winters is net als  
wij een perfect georganiseerd bedrijf. Dat valt of staat 
met afspraken nakomen, documentatie, dingen opvolgen,  
tot in detailniveau in de bouw willen werken... Maar de  
prijzen worden pas aan de finish uitgereikt. Ik ga nog  
niet met mijn armen omhoog juichend rondlopen.’ 

Druk aan beide kanten
‘We zitten nu in een fase waarin er gepresteerd moet 
worden’, aldus Aartsen. ‘Er wordt nu heel hard gewerkt, 
en dat moet ook, maar een oordeel vellen kun je nu nog 
niet. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat het gaat 
lukken. Dat vertrouwen legt overigens ook druk, aan 
beide kanten. Druk bij Winters, want zij moeten hier  
presteren om een acht of negen te scoren zodat ze  
bij een volgend uitbreidingsproject weer aan de beurt  
komen. Maar ook druk bij ons, om Winters de mogelijk-
heid te bieden om die acht of negen te kúnnen scoren. 
We weten wat dat betreft goed wat we aan elkaar  
hebben want we hebben al veel meer projecten samen 
gedaan. Het gaat erom dat je elkaar scherp houdt.’  

al zaken met de vader van de huidige directeur-eigenaar 
van Winters, Michiel Stevens. Dat is typisch aartsenfruit.  
Wij houden van lange relaties. Aan mensen die goed zijn 
voor aartsenfruit zijn we zeer loyaal. Alle handel die wij 
wereldwijd doen, gebeurt op vertrouwensbasis. En dat 
gaat ook door in andere takken van dit bedrijf. Dus als 
we bouwen, dan doen we dat met vertrouwenspartners. 
En daar is Winters er één van. Net als Grosfeld van der  

TEAM DESIGN & BUILD

Winters realiseert nieuw hoofdkantoor voor aartsenfruit in Breda 



 1312

WA ARDETEAMS INTERVIEW MET MICHIEL STEVENS , D IRECTEUR-EIGENA AR WINTERS BOUW & ONT WIKKELING

Samen met de opdrachtgever op cursus
Stevens: ‘Klanten accepteren faalkosten, vertraging en 
rework eenvoudigweg niet meer. En dus vragen bouw-
projecten om een vlekkeloze ketensamenwerking. Dat is 
een uitdaging op zichzelf en één van de redenen waarom 
ik de opleiding Master in Business Learning - MBL -  
ben gaan doen. Ik was in gesprek met Peter Moelands, 
hoofd vastgoed en techniek van het Franciscus Zieken-
huis Roosendaal, over een aantal bouw- en renovatie-
projecten en we bedachten: als we dit écht goed en  
slim willen aanpakken, dan gaan we sámen op cursus  
om tegelijkertijd onze LEAN- en samenwerkingsvaardig-
heden te verbeteren. Heel uniek, om als opdrachtnemer 
met je opdrachtgever dezelfde vierjarige opleiding te 
volgen. Daarbij bedacht ik eveneens; wat geldt voor  
de organisatie met externe partijen, gaat ook op voor  
de interne organisatie van Winters.’ 

Waardeteams
‘Al in het eerste jaar van de MBL zijn we gaan werken  
in teams in plaats van afdelingen. Ik ben ervan overtuigd 
dat we écht het verschil kunnen maken met waarde-
teams. Gespecialiseerde, integrale teams die volledig  
zijn toegespitst op de wereld van de klant. Want plan-
ontwikkeling is een heel andere tak van sport dan puur 
bouwen, en het snel “omkatten” van winkels is weer heel 
anders dan service en onderhoud. Ik ben me er steeds 
meer van bewust dat we een actieve rol hebben in het 

bevragen van de klant. Die kan vaak niet nauwkeurig aan-
geven wat hij nodig heeft en weet onvoldoende van de 
mogelijkheden. Daar kunnen wij in de initiatieffase al goed 
mee helpen. Daar ligt een belangrijk deel van onze kracht.’ 

Teamformatie
‘Samen met onze WPS-stuurgroep (een kleine groep 
aanjagers van het Learn-gedachtegoed) hebben we onze 
klantengroepen en waarde stromen nader gedefinieerd 
en op basis daarvan onze teams geformeerd. Dat leidde 
tot vier waardeteams: Team Design & Build (ontwikkelt,  
ontwerpt en bouwt unieke projecten), Team Bouw 
(neemt unieke projecten aan en voert ze uit), Team  
Projectrealisatie (ontwikkelt, ontwerpt en bouwt  
serie matige projecten) en Team Bouwservice (neemt 
kleine werken, onderhoudsprojecten en 24-uurs- 
servicediensten aan en voert ze uit).’ 

1:3 - 3:1 
‘De teams zijn multidisciplinair ingericht en beschikken 
daarvoor onder meer over een projectmanager, engineer, 
kostendeskundige, projectleider, calculator, werkvoor-
bereider, uitvoerder of voorman en allround timmerman; 
allemaal disciplines die nodig zijn om een project van 
“eerste schets tot laatste steen” te doorlopen. In de 
teamstructuur maken we gebruik van het LEAN-principe: 
1:3 3:1, dat betekent dat iedere medewerker op drie 
functies inzetbaar is en iedere plek door minimaal drie 

Met waardeteams het  
verschil maken 
De bouw is een complex spel. Trajecten waaraan vijftig partijen 
deelnemen zijn geen uitzondering. Bovendien staat er stevige druk  
op prijzen en doorlooptijden, terwijl hoogstaande kwaliteit een absolute 
vereiste is. Michiel Stevens, directeur-eigenaar van Winters bouw  
& ontwikkeling: ‘Dat kun je het beste managen met een goed op 
elkaar ingespeeld team.’ Hij vertelt over de transformatie naar een 
teamgestuurde organisatie. 

mensen kan worden bemand. Daardoor hebben we een 
back-upsysteem in capaciteit en kennis. Uiteraard heb-
ben we bij de samenstelling van de teams goed naar 
onze mensen gekeken. Waar zijn ze enthousiast over? 
Waar zijn ze goed in? Hoe willen ze graag werken?  
De teamindeling kent ook de nodige flexibiliteit. Zo  
bieden we onze mensen meerdere takken van sport aan, 
waardoor ze altijd een keuze hebben. En overstappen 
naar, of tijdelijk werken in, een ander team is daarmee 
mogelijk. Naast deze waardeteams hebben we een  
Team Support dat zich bezighoudt met ondersteunende 
taken, zoals personeelszaken, administratie, communi-
catie, materieeldienst en dergelijke.’ 

Midden in de bus
‘Waar staan we nu? De organisatie is volledig gekanteld. 
Was ik vroeger de chauffeur, nu zit ik in het midden van 
de bus. Ik heb vier teams die steeds meer zelfsturen en ik 
zie mezelf veel meer in de ondersteuning. De teams kiezen 
hun eigen richting en hebben de volle vrijheid om het werk 
naar eigen inzicht vorm te geven. Een enkele keer gaat er 
iets mis en dan word ik erbij gehaald om het mee op te 
lossen. Dan treed ik op als het geweten van de organi-
satie: Wat hebben we ervan geleerd? En hoe zorgen we 
ervoor dat dit nooit meer voorkomt? Maar bovenal ben ik 
de hoeder van de Learn-koers. Dus ik help de teams zich 
te ontwikkelen door te instrueren en te trainen op Learn-
principes en soms stuur ik een team nog wel eens bij.’ 

Nog beter faciliteren
‘We groeien nu hard met vier gelijkwaardige teams.  
Uitbreiding zie ik vooral in de richting van één of meer-
dere extra teams. Een nieuwe waardestroom oppakken 
met een aantal mensen die dat leuk vindt. Door nog 
explicieter de keuze te maken voor een bepaalde markt: 
ziekenhuizen, onderwijs, zakelijke markt. Of door specia-
lisatie op een onderdeel zoals BIM engineering, dus 
de ondersteuning van architecten en adviseurs bij het 
samenbrengen van ontwerp, engineering, techniek en 
installaties in één samenwerkingsmodel. Die expertise 
vliegen we nu in en uit, dat vind ik onrustig. Ik zou het 
proces van ontwerp, bouw en onderhoud nog beter  
willen kunnen faciliteren.’ 

Persoonlijke ontwikkeling
‘Ik heb veel aan de MBL gehad. De Learn-methode  
is voor mij een houvast om enerzijds met LEAN  
je processen te verbeteren en anderzijds om via  
sociale innovatie een lerende organisatie te worden.  
De afgelopen jaren heb ik meer rust en geduld kunnen 
vinden en meer afstand kunnen nemen. Ik heb ook 
geleerd: mensen kun je niet overtuigen, ze kunnen  
alleen zichzelf overtuigen. De komende jaren wil ik  
nog meer uit de inhoud blijven en toe naar managing  
by wandering around.’

Transformatie naar een teamgestuurde organisatie

Met waardeteams het 
verschil maken
MICHIEL STEVENS/ DIRECTEUR-EIGENAAR WINTERS 
BOUW & ONTWIKKELING

De bouw is een complex spel. Trajecten waaraan 50 
partijen deelnemen zijn geen uitzondering. Bovendien 
staat er stevige druk op prijzen en doorlooptijden, 
terwijl hoogstaande kwaliteit een absolute vereiste is. 
Michiel Stevens, directeur-eigenaar van Winters bouw 
& ontwikkeling: “Dat kun je het beste managen met een 
goed op elkaar ingespeeld team.” Hij vertelt over de 
transformatie naar een teamgestuurde organisatie. 

Michiel: “Klanten accepteren faalkosten, vertraging en rework 
eenvoudigweg niet meer. En dus vragen bouwprojecten om een 
vlekkeloze ketensamenwerking. Dat is een uitdaging op zichzelf 
en één van de redenen waarom ik de MBL ben gaan doen. Ik 
was in gesprek met Peter Moelands, hoofd vastgoed en techniek 
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, over een aantal 
bouw- en renovatieprojecten en we bedachten: als we dit écht 
goed en slim willen aanpakken, dan gaan we sámen op cursus 
om tegelijkertijd onze Lean- en samenwerkingsvaardigheden te 
verbeteren.
Heel uniek, om als opdrachtnemer met je opdrachtgever 
dezelfde vierjarige opleiding te volgen. Daarbij bedacht ik 
eveneens; wat geldt voor de organisatie met externe partijen, 
gaat ook op voor de interne organisatie van Winters.”

WAARDETEAMS
“Al in het eerste jaar van de MBL zijn we gaan werken in teams 
in plaats van afdelingen. Ik ben ervan overtuigd dat we echt het 
verschil kunnen maken met waardeteams. Gespecialiseerde, 
integrale teams die volledig zijn toegespitst op de wereld van de 
klant. Want planontwikkeling is een heel andere tak van sport 
dan puur bouwen en het snel ‘omkatten’ van winkels is weer heel 
anders dan service en onderhoud. Ik ben me er steeds meer van 
bewust dat we een actieve rol hebben in het bevragen van de 
klant. Die kan vaak niet nauwkeurig aangeven wat zij nodig heeft 
en weet onvoldoende van de mogelijkheden. Daar kunnen wij in 
de initiatieffase al goed mee helpen. Daar ligt een belangrijk deel 
van onze kracht.
Samen met onze Leidende Coalitie (een kleine groep aanjagers 
van het Learn-gedachtegoed) hebben we onze klantengroepen 
en waardestromen nader gedefinieerd en zijn op basis daarvan 
onze teams geformeerd. Dat leidde tot vier waardeteams: Team 
Design & Build (ontwikkelt, ontwerpt en bouwt unieke projecten), 
Team Bouw (neemt unieke projecten aan en voert ze uit), Team 
Projectrealisatie (ontwikkelt, ontwerpt en bouwt seriematige 
projecten) en Team Bouwservice (neemt kleine werken, 
onderhoudsprojecten en 24-uurs-servicediensten aan en voert 
ze uit).”  

1:3 3:1
“De teams zijn multidisciplinair ingericht en beschikken daarvoor 
over o.a. een projectmanager, engineer, kostendeskundige, 
projectleider, calculator, werkvoorbereider en uitvoerder; allemaal 
disciplines die nodig zijn om een project van ‘eerste schets 
tot laatste steen’ te doorlopen. In de teamstructuur maken we 
gebruik van het Leanprincipe: 1:3 3:1, dat betekent dat iedere 
medewerker op drie functies inzetbaar is en iedere plek door 
minimaal drie mensen kan worden bemand. Daardoor hebben 
we een back-upsysteem in capaciteit en kennis. Uiteraard 
hebben we bij de samenstelling van de teams goed naar onze 
mensen gekeken. Waar zijn ze enthousiast over? Waar zijn ze 
goed in? Hoe willen ze graag werken? De teamindeling kent 
ook de nodige flexibiliteit. Zo bieden we onze mensen meerdere 
takken van sport aan, waardoor ze altijd een keuze hebben. 
En overstappen naar of tijdelijk werken in een ander team 
is daarmee mogelijk. Naast deze waardeteams hebben we 
een Team Support dat zich bezighoudt met ondersteunende 
taken zoals personeelszaken, administratie, communicatie en 
dergelijke.” 

MIDDEN IN DE BUS
“Waar staan we nu? De organisatie is volledig gekanteld. Was ik 
vroeger de chauffeur, nu zit ik in het midden van de bus. Ik heb 
vier teams die steeds meer zelfsturen en ik zie mezelf veel meer 
in de ondersteuning. De teams kiezen hun eigen richting en 
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hebben de volle vrijheid om het werk naar eigen inzichtvorm te 
geven. Er gaan nog wel eens dingen mis en dan word ik erbij 
gehaald om ze mee op te lossen. Dan treed ik op als het geweten 
van de organisatie: Wat hebben we ervan geleerd? En hoe zorgen 
we ervoor dat dit nooit meer voorkomt? Maar bovenal ben ik 
de hoeder van de Learn-koers. Dus ik help de teams zich te 
ontwikkelen door te instrueren en te trainen op Learn principes 
en soms stuur ik een team nog wel eens bij.
We groeien nu hard met vier gelijkwaardige teams. Uitbreiding 
zie ik vooral in de richting van één of meerdere extra teams. 
Een nieuwe waardestroom oppakken met een aantal mensen 
die dat leuk vindt. Door nog explicieter de keuze te maken voor 
een bepaalde markt: ziekenhuizen, onderwijs, zakelijke markt. 
Of door specialisatie op een onderdeel zoals BIM engineering, 
dus de ondersteuning van architecten en adviseurs bij het 
samenbrengen van ontwerp, engineering, techniek en installaties 
in één samenwerkingsmodel. Die expertise vliegen we nu in en 
uit, dat vind ik onrustig. Ik zou het proces van ontwerp, bouw en 
onderhoud nog beter willen kunnen faciliteren.”

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
“Ik heb veel aan de MBL gehad. De Learn-methode is voor mij 
een houvast om enerzijds met Lean je processen te verbeteren 
en anderzijds om via sociale innovatie een lerende organisatie 
te worden. De afgelopen jaren heb ik meer rust en geduld 

kunnen vinden en meer afstand kunnen nemen. Ik heb ook 
geleerd: mensen kun je niet overtuigen, ze kunnen alleen zichzelf 
overtuigen. De komende jaren wil ik nog meer uit de inhoud 
blijven en toe naar managing by wandering around.”

Mensen 
kun je niet 

overtuigen, 
ze kunnen 

alleen zichzelf 
overtuigen.
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INTERVIEW MET CAROLIENE VAN VEEN , SR .  ADVISEUR EN PROJECTMANAGER ARCADIS

Bouwen onder het toeziend oog van zo’n achthonderd 
experts, terwijl de winkel gewoon openblijft. Winters 
slaagde glansrijk volgens Caroliene van Veen, Senior 
Adviseur en Projectmanager Commercieel Vastgoed  
bij Arcadis.

“Open Up!”
Als Arcadis besluit de huur van haar kantoorruimte in de 
Eempolis in Amersfoort met tien jaar te verlengen, is dat 
een reden om het kantoor opnieuw in te richten naar de 
maatstaven van het nieuwe werken, of “Open Up!” zoals 
Arcadis haar Europese programma zelf noemt. Van Veen: 
‘Na bijna twaalf jaar gebruik te hebben gemaakt van de 
inrichting van het Arcadis-kantoor in Amersfoort was de 
conclusie dat die niet meer van deze tijd was. We wilden 
van een vrij traditioneel kantoorgebouw met celstructuur 
naar een inrichting met activiteit gerelateerde werkplekken, 

die zijn afgestemd op de verschillende werkprocessen 
van de medewerkers. Dit houdt in dat medewerkers  
afhankelijk van hun taak kunnen kiezen voor een werkplek 
waar ze ongestoord kunnen werken, samen met anderen 
kunnen werken of overleg kunnen voeren.’ 

Cultuur van teamwerk en co-creatie
‘Uitgangspunt daarbij is dat de werkplekken situatieaf-
hankelijk worden gebruikt, dus niet worden toegewezen 
aan individuele medewerkers’, gaat Van Veen verder. 
‘Arcadis heeft namelijk de ambitie uitgesproken om de 
cultuur van teamwerk, co-creatie en het delen van goede 
voorbeelden te stimuleren. Door de introductie van 
“Open Up” kunnen we efficiënter omgaan met de ruimte 
en kan een gedeelte van het gebouw worden terug- 
gegeven aan de verhuurder. Mijn team van huisvestings-
adviseurs heeft het project begeleid vanaf het  

Flagship van Arcadis  
optimaal ingericht voor  
het nieuwe werken

Ga er maar aan staan. Een grondige herinrichting van het Nederlandse 
hoofdkantoor van een groot Nederlands advies- en ingenieursconcern 
dat zich wereldwijd bezighoudt met infrastructuur, de gebouwde 
omgeving, water en milieu.

programma van eisen tot en met de oplevering en  
aansluitend de verhuizing van onze medewerkers naar 
hun nieuwe werkomgeving.’

Onderhandse aanbesteding
Eigen interieurarchitecten van Arcadis tekenen voor 
het ontwerp van de nieuwe inrichting, eigen installatie-
adviseurs doen dat voor het ontwerp van de installaties. 
Nadat het directieteam en het projecteam van Arcadis 
in samenwerking  een lijstje met drie aannemers hebben 
aangedragen voor de bouwteam-selectie, mogen de  
aannemersbedrijven hun plannen komen presenteren. 
Van Veen: ‘We hadden nogal wat eisen aan de presen-
tatie van de projectplannen gesteld. We hebben nadruk-
kelijk gevraagd om niet alleen de directeuren te laten 
presenteren, maar ook de projectleider die het werk zou 
gaan begeleiden. Verder zagen we nauw toe op de  
risicoparagraaf, de visie op duurzaamheid, de planning, 
de organisatie, werken in een pand dat in gebruik blijft  
en de aanpak van het werken in bouwteam-verband.’ 
Winters kwam als winnaar uit de bus.

“Batchgewijze aanpak”
Omdat het advies- en ingenieursbureau tijdens de  
verbouwing full speed doordraait, wordt besloten om  
de vijf etages met in totaal ruim achtduizend vierkante 
meter “batchgewijs” aan te pakken. Een schuifplan biedt 
houvast, maar vereist ook een heel strakke planning.  
Er wordt gewerkt in achttien batches van ongeveer  
50 tot 75 werkplekken – met een maximum van zo’n 
zeshonderd vierkante meter. Iedere batch werd steeds 
in vier weken aangepakt. In de eerste week werd een 
ruimte gedemonteerd, in week twee vond de ruwbouw 

plaats, in week drie de afbouw en in week vier de  
inrichting. In de vijfde week kon de ruimte in gebruik  
worden genomen. Net voor Kerst 2016 vindt de  
oplevering van de eerste batch plaats, op 4 mei 2017  
de laatste.

Korte klappen
Van Veen: ‘Het was nog even spannend of Winters de 
eerste batch op tijd kon opleveren en onze collega’s 
tijdig konden inhuizen, maar dat is door een goede inzet 
van Winters toch gelukt. Vóór de oplevering spande het 
er om, maar als het uiteindelijk toch lukt, dan geeft dat 
ook vertrouwen voor de rest van het project. De planning 
was enorm strak, maar we hebben het samen toch voor 
elkaar gekregen. Dat kan alleen maar als er korte klappen 
worden gegeven en als de samenwerking met alle part-
ners soepel verloopt. Iedereen heeft er profijt van als er 
geen gaten in de planning vallen. Je merkt dan heel goed 
dat je met leveranciers werkt die veel ervaring en exper-
tise hebben. Of het nu om de akoestisch adviseur gaat, 
de onderaannemers of de hoofdaannemer.’

Het toverwoord? Voorbereiding
Van Veen kijkt terug op een heel geslaagd project. ‘Of 
het nu de LEAN-filosofie van Winters is, hun initiërende 
rol als het gaat om health and safety-elementen of  
duurzaamheid, of de kwaliteit van het uitgevoerde werk…  
je hebt te maken met een professionele partij die op alle 
vlakken meedenkt. En dat niet alleen op bouwtechnisch 
gebied. Door Winters al vroeg in het proces te betrekken, 
is dit project heel goed verlopen. Er was echt sprake van 
een partnership waarbij we heel veel van elkaar hebben 
geleerd. Het toverwoord van dit project? Voorbereiding.

TEAM 
BOUW 

Winters verbouwt hoofdkantoor 
van Arcadis in zes maanden tijd
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INTERVIEW MET MARJAN DEKKER EN PETER VAN HOOFF,  D IAKONESSENHUIS ZEISTTEAM BOUW

‘Een uitzonderlijke prestatie van 
het bouwteam.’
Als Diakonessenhuis Zeist haar bestaand OK-complex moet renoveren 
om aan de modernste richtlijnen en veiligheidseisen te voldoen, besluit 
ze dat in bouwteam-verband aan te pakken. Winters wordt samen  
met onder meer MAS-architectuur, installatieadviseur Sweegers en  
de Bruijn en installatiebureau Unica aangetrokken om deel te nemen 
in dat bouwteam. Programma Manager Peter van Hooff en  
Manager Zorg en Bedrijfsvoering OK Complexen Utrecht en Zeist, 
Marjan Dekker, zijn vanuit de klantkant betrokken. 

Bouwteam-verband is logisch
‘De keuze voor een bouwteam-verband is heel goed  
uit te leggen’, begint Dekker. ‘De renovatie van een  
OK-complex vraagt om heel veel bouwlogistieke kennis 
en om partijen die snel kunnen schakelen en uitzonder-
lijke prestaties kunnen leveren in een complexe risico-
omgeving. Daarop hebben we onze selectie gebaseerd.’ 
Van Hooff: ‘We hebben bewust voor een integrale  
projectbenadering gekozen waarin alle partijen hun  
creativiteit kwijt kunnen en waarin ze worden geacht  
mee te denken in oplossingen.’

Voldoen aan de nieuwste inzichten
Dekker: ‘Op het OK complex zijn nu vijf state-of-the-art 
operatiekamers, een recovery en alle ondersteunende 
voorzieningen beschikbaar voor planbare zorg. Het  
OK-complex heeft naast de route voor reguliere klinische 
zorg ook een verkorte route voor patiënten die niet op 
een verpleegafdeling opgenomen worden. Deze patiën-
ten komen binnen in de lounge van het OK-dagcentrum. 
Alle ruimten voldoen nu aan de nieuwste inzichten.’ 

Tijdelijk OK-complex op het parkeerterrein
Complex in het geheel is het feit dat het ziekenhuis en 
de huisartsenpost (HAP) gewoon openbleven tijdens de 
bouwperiode en dat ook de operaties doorgingen. Van 
Hooff: ‘Daarvoor hebben we een tijdelijk operatiecom-
plex ingericht op het parkeerterrein van het ziekenhuis. 
Omdat de verpleegafdeling onder het OK-complex ook 
doordraaide, hebben we heel duidelijke uitvoeringsaf-
spraken moeten maken. Het slopen zou zoveel mogelijk 
in de avonden en in de weekenden plaatsvinden, en als 
er klachten zouden komen van de verpleegafdeling dan 
zou de bouw direct worden stilgelegd. Dat is een aantal 
keren gebeurd: die vertraging werd dan in het weekend 
ingehaald. Verder mocht de aanvoerroute vanuit de bui-
tenkant van het bestaande gebouw het zorgproces ook 
niet aantasten; daar is ook geen sprake van geweest.’

Veel indruk op het bestuur gemaakt
‘Winters heeft in het bouwteam een hele actieve rol  
gespeeld’, gaat Van Hooff verder. ‘Regelmatig zijn er 
LEAN-sessies gehouden met alle betrokken partijen 
waarin de onderlinge afhankelijkheden duidelijk zichtbaar 
werden. Voor onze installateur Unica heeft dat heel goed 
gewerkt. Door over de schutting heen te kijken, de juiste 
vragen te stellen, en de integrale aanpak weet je precies 
waar je elkaar tegenkomt. Die samenwerking is echt  

boven verwachting geweest. Die werkwijze heeft ook 
veel indruk gemaakt op ons bestuur.’ 

Opvallend netjes en vakkundig gewerkt
Dekker: ‘Er gold een strenge productieverantwoordelijk-
heid en daar heeft het team zich maximaal aan gehou-
den. En dat terwijl we toch een heel strakke planning 
hadden. Vanuit het programma hadden we vijf maanden 
voor de hele realisatie en nog een maand voor de medi-
sche inrichting. Ondanks die krappe deadline is er opval-
lend netjes en vakkundig gewerkt. In een OK-complex is 
het belangrijk dat alles “flush” wordt afgemonteerd, dat 
er nergens vuil blijft hangen. Daar zijn ze heel goed aan 
tegemoet gekomen. Uiteindelijk waren er bij de opleve-
ring maar zes restpunten. Dat vind ik heel bijzonder.’ 

‘Uitzonderlijke prestatie’
Van Hooff tot slot: ‘We hebben een heel goede mix van 
leveranciers gehad. De samenwerking in bouwteam-
verband heeft verrassend goed uitgepakt. In een com-
plexe situatie hebben alle partijen hun initiërende en 
faciliterende rol opgepakt en hebben ze voortdurend hun 
betrokkenheid bij de bouw getoond. Binnen deze hoog 
risico-omgeving is zó weinig overlast veroorzaakt dat de 
bedrijfscontinuïteit geen énkele keer in gevaar is  
gekomen. Dat is een uitzonderlijke prestatie.’ 

Winters realiseert in bouwteam-verband een nieuw OK-complex  
voor Diakonessenhuis Zeist
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INTERVIEW MET ARCH PRINS ,  MANAGER FACIL ITA IR BEDRIJF BOVENIJ Z IEKENHUISTEAM BOUW

Moeder Kind Centrum in BovenIJ 
ziekenhuis: ‘Een buitengewoon 
goed resultaat.’

In 2017 heeft Winters gefaseerd het nieuwe Moeder Kind Centrum 
van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam opgeleverd. Zes nieuwe 
verloskamers, een aantal gezinssuites waar moeder, partner en  
kind na de bevalling kunnen verblijven, en een centraal medisch 
archief. ‘Family centered care, oftewel gezinsgerichte zorg,  
is het uitgangspunt van waaruit we tegenwoordig werken’, vertelt  
Arch Prins, Manager Facilitair Bedrijf bij het BovenIJ ziekenhuis. 

Goede prijs-kwaliteitverhouding
Als het definitief ontwerp voor het nieuwe Moeder Kind 
Centrum gereed is, gaat het ziekenhuis via een meer-
voudige onderhandse aanbesteding op zoek naar een 
bouwkundige partner. Prins: ‘Ik had nog nooit met  
Winters gewerkt, maar hun voorstel straalde betrouw-
baarheid uit en had een goede prijs-kwaliteitverhouding. 
Eerdere projecten die Winters in een ziekenhuisomge-
ving had uitgevoerd zagen er ook heel goed uit. Daar 
sprak vertrouwen uit.’

Bouwen in een omgeving die gewoon doordraait
De allergrootste uitdaging van het project was het feit 
dat de winkel open moest blijven en dat de overlast 
voor patiënten en professionals tot een minimum moest 
worden beperkt. Dat bleek nog een lastige klus, want de 
werkzaamheden vonden boven de polikliniek plaats en 
bovendien moesten er aanpassingen aan de gevel boven 
de hoofdentree worden aangebracht. Om het werk op de 
verlosafdeling door te laten gaan, werd op een andere 
etage tijdelijk een interimlocatie ingericht. Prins: ‘Je bent 
continu aan het bouwen in een omgeving die gewoon 
doordraait. Om alles in goede banen te leiden, hebben 
we samen met Winters een overlastschema opgesteld. 
Dat fungeerde prima. Werkzaamheden die overlast ver-
oorzaakten voerden ze op momenten aan de rand van  
de dag uit om die overlast zoveel mogelijk te beperken.’

Gezinsgerichte zorg staat centraal
Sinds de oplevering in juli 2017 beschikt het BovenIJ 
ziekenhuis over het modernste Moeder Kind Centrum in 
Amsterdam en omstreken. Prins: ‘De verloskamers op 
de eerste etage zijn ruim, licht, comfortabel en van deze 
tijd. Elke kamer heeft een eigen badkamer met massa-
gedouche of zelfs een bad. In ons nieuwe Moeder Kind 
Centrum zijn ook gezinssuites. Ruime eenpersoons- 
kamers waar de moeder samen met haar partner voor 
of na de bevalling verblijft. De verzorging van moeder 
en baby vindt in dezelfde kamer plaats. Als het nodig 
is, plaatsen we een couveuse voor de baby in de suite 
bij de moeder, waardoor moeder en kind niet van elkaar 
worden gescheiden. De ruimtes zien er schitterend uit  
en voldoen perfect aan ons uitgangspunt waarin gezins-
gerichte zorg centraal staat.’

Gezonde spanning
‘Het totale project, dat in drie fasen werd opgeleverd, 
kende een gezonde spanning’, aldus Prins. ‘Met de 

uitvoerders maar ook met de medewerkers op de vloer 
was het heel gemakkelijk schakelen. Zij zijn natuurlijk het 
belangrijkst. Ik heb nooit als een soort politieagent op de 
bouw hoeven rondlopen om alles te controleren. Alles 
tussen de aannemer en onderaannemers werd onderling 
geregeld, dat ging als vanzelf. Gelukkig maar.’  

Bijzonder tevreden
Prins is meer dan tevreden over de uitvoering en de 
coördinerende rol die Winters op zich nam waar het de 
aansturing van onderaannemers en installateurs betrof.  
‘Er is hier een buitengewoon goed resultaat weggezet,  
ik ben dan ook bijzonder tevreden. Bij zulke precaire  
trajecten is communicatie erg belangrijk, en daar is  
Winters heel goed in. Voortdurend afstemmen wat wie 
wanneer gaat doen en daar de opdrachtgever op tijd  
van op de hoogte stellen.’

Een partner die bij ons past
‘Ik heb al heel wat projecten in het BovenIJ ziekenhuis 
begeleid, maar heb pas voor het eerst het gevoel dat 
we een partner hebben gevonden die goed bij ons past’, 
zegt Prins tot slot. ‘Er was voortdurend duidelijkheid in 
het traject en ze komen hun afspraken goed na. Dat is 
niet altijd het geval.’ Het BovenIJ ziekenhuis is met zijn 
dertig jaar in een midlife fase. Op de vraag of Prins op 
basis van dit project Winters nog een keer zou inschake-
len, klinkt een volmondig ja. ‘Dit was de eerste keer dat  
ik met Winters heb gebouwd maar wat mij betreft is  
dat zeker niet de laatste keer geweest. Het is een heel 
integere club waar heel veel vakmanschap in schuilt.’ 

Winters levert hypermodern Moeder Kind Centrum in Amsterdam op
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Winters bouwt gewoon door 
tijdens de bouwvak 

TEAM 
BOUW- 
SERVICE

Winters voert grote verbouwing uit bij Parcours

INTERVIEW MET MIRIANNE GOVERS ,  D IRECTEUR PARCOURS

Govers schakelt daarvoor projectbureau Laride en  
Winters in. De verbouwing vindt plaats in de school-
vakantie. Govers: ‘De uitvoerder van Winters was  
onze steun en toeverlaat. Doordat je de hele vakantie 
dezelfde uitvoerder hebt, creëer je rust.’

Van twee locaties naar één
‘Onze school biedt nu de vmbo basis- en kaderopleiding 
en de leerroute Arbeid aan vanuit één locatie in plaats 
van twee, verspreid over Tilburg’, begint Govers. ‘Het 
samengaan van de twee leerroutes was noodzakelijk en 
heeft grote consequenties gehad: de verbouwing was  
er daar maar één van. Letterlijk niemand zit meer op  
dezelfde plek, de teams moesten worden samen-
gevoegd, leerlingen moesten naar een nieuwe locatie. 
Heel ingrijpend allemaal.’

Meer licht, sfeer en openheid
De jongeren die les krijgen op Parcours hebben extra 
ondersteuning en begeleiding nodig op het gebied  
van gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Op de nieuwe locatie behalen ze ofwel hun vmbo basis 
of kader- diploma of één of meer certificaten binnen de 
branches schoonmaak, veiligheid, keuken en bediening. 
Govers: ‘Een belangrijk doel van de verbouwing was om 
aan de binnenkant meer licht, sfeer en openheid te  
creëren. Daardoor ontstaat een prettiger en rustiger  
klimaat voor onze leerlingen en onze leerkrachten. Dat is 
heel goed gelukt.’

Nieuwe restaurant is blikvanger
Als Govers een rondleiding door het gebouw geeft, staat 
ze ongeveer om de tien passen stil. Om uitleg te geven 

Mirianne Govers is directeur van Parcours, een school voor Voortgezet 
Speciaal Onderwijs in Tilburg, onderdeel van stichting Biezonderwijs. 
Als de VSO-leerroutes van twee locaties worden samengevoegd in 
één gebouw met een dependance in dezelfde straat, is een grote 
verbouwing evident.

over de werkzaamheden die Winters heeft uitgevoerd  
en om aan te geven hoe gaaf en stoer ze het vernieuwde 
gebouw vindt. Vooral de restaurantruimte waar straks 
gasten en ouders kunnen komen eten is een blikvanger; 
deze ruimte maakt de verbinding met de wijk. Het restau-
rant heeft door de glazen pui veel lichtinval en er is  
openheid naar buiten; de donkere vloer houdt de ruimte 
strak. Om het restaurant te kunnen realiseren, heeft  
Winters een muur uit het bestaande gebouw verwijderd 
en vervolgens de aanbouw gerealiseerd. Govers:  
‘Een deel van de ruimte deed vroeger dienst als tech-
nieklokaal. Dat hebben we verplaatst naar elders in het 
gebouw. Beide ruimtes zijn prachtig geworden.’ 

Alles voor de transparantie
Govers: ‘De vroegere time-out ruimtes, met een negatief 
uitgangspunt en kille uitstraling, hebben we multifuncti-
oneel gemaakt. Winters heeft die ruimtes opengebroken 
en er ramen in geplaatst: de oude “strafruimtes” hebben 
nu een andere bestemming en zijn in eerste instantie 
gericht op samenwerking. De ramen aan de buitenzijde 
zijn doorgetrokken tot de grond voor meer lichtinval.  
En er zijn ramen aangebracht tussen de kantoren van  
de medewerkers en de leerwerkpleinen. Alles voor de 
transparantie.’

Legio werkzaamheden
Maar Winters heeft nog veel meer werk verricht. De 
donkere gangen van vroeger zijn omgetoverd tot goed 
verlichte corridors, twee theorielokalen zijn samenge-
voegd tot een nieuw praktijklokaal met een draaibank 
en een nieuwe vloer, bij drie lokalen zijn nieuwe ramen 
aangebracht en nieuwe verlichting, en het eens zo grijze 
schoolplein is nu een uitnodigende plaats waar leerlingen  
zodra de bel is gegaan meteen naar toe sprinten.  
Govers: ‘Winters heeft daar overkappingen op het 
schoolplein geplaatst, zodat onze leerlingen als het  
regent toch naar buiten kunnen.’ 

‘We willen jongeren niet wegstoppen’
Over de uitvoering niets dan lof. Govers: ‘Het gebouw  
is in nauwelijks twaalf weken tijd volledig getransfor-
meerd. Winters heeft een topprestatie geleverd en haar 
flexibiliteit getoond door in de bouwvak gewoon door  
te werken. Er is veel meer transparantie in het gebouw,  
dat past ook veel beter bij onze visie. We willen onze  
jongeren niet wegstoppen: ze mogen juist gezien  
worden. Bovendien kunnen we onze jongeren nu nog 
meer praktijkgerichte mogelijkheden bieden. En onze 
personeelsleden hebben recht op een goede en fijne 
werkplek. Die hebben ze nu.’
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INTERVIEW MET CHRIS JAN GEPPA ART,  WERK VOORBEREIDER GGZ WESTELIJK NOORD-BR ABANTTEAM BOUWSERVICE

Zo verving Winters in het bewonersverblijf Slikke, dat 
tijdens de werkzaamheden wordt verhuurd aan ASVZ,  
op de hoofdlocatie in Halsteren twee entreepuien. Bij  
85 kozijnen werden tientallen onderdorpels en stijlen  
vervangen in verband met houtrot. Een hele uitdaging, 
want bewoners mochten er zo min mogelijk overlast van 
ondervinden. En dat terwijl de dagproductie erg hoog lag. 

Advies
Chrisjan Geppaart is werkvoorbereider bij de afdeling 
Beheer en Onderhoud van GGZ WNB. Samen met 
de andere leden van de technische dienst is hij verant-
woordelijk voor het onderhoud van de gebouwen op 
de hoofdlocatie Vrederust, de losse huurlocaties, de 

regiowoningen van GGZ WNB in Bergen op Zoom en 
Roosendaal, en de kantoren. Als bij één van de locaties 
die eigendom is van GGZ WNB grootschalig houtrot 
wordt aangetroffen, wordt drie aannemersbedrijven om 
advies gevraagd. Winters is er daar één van.

IJzersterk plan van aanpak
Geppaart: ‘Het ging ons niet puur om de prijs, maar ook 
om het meedenken in het voortraject en het plan van aan-
pak. In dit gebouw hebben we te maken met bewoners 
met beperkingen. De omgang en communicatie met deze 
doelgroep luisteren heel nauw, net als de planning; er kon 
immers niet altijd op reguliere bouwtijden worden ge-
werkt. Winters kwam met een ijzersterk plan van aanpak 

Winters verzorgt houtrotherstel  
bij GGZ Westelijk Noord-Brabant
Winters en GGZ Westelijk Noord-Brabant (WNB) hebben al een 
jarenlange relatie. De aanbieder van specialistische geestelijke 
gezondheidszorg in Halsteren en omstreken doet regelmatig een beroep 
op Winters, met name als het om onderhoudswerkzaamheden gaat. 

en heeft de opdrachtgevers - de facilitair manager van 
ASVZ en ons - direct overtuigd. Ze bleken niet alleen flexi-
bel in hun werktijden, maar kwamen ook met een prima 
voorstel voor de communicatie met de medewerkers en 
bewoners van de Slikke. Van hun bouwkwaliteiten hoef-
den ze ons niet meer te overtuigen. Die kenden we al.’

Moeite met onverwachte verstoringen
‘Hoewel een groot deel van de werkzaamheden aan de 
buitenzijde van het gebouw plaatsvond, moest er zo nu 
en dan ook binnen het gebouw zelf worden gewerkt’,  
legt Geppaart uit. ‘Bijvoorbeeld in de gezamenlijke 
verblijfsruimtes en in de kamers van de bewoners. Deze 
bewoners hebben vaak moeite met onverwachte versto-
ringen in hun dagritme; onbekende gezichten kunnen ze 
soms moeilijk plaatsen. Omdat deze bewoners tussen 
negen en drie uur aan activiteiten deelnemen, hebben  
we de binnenwerkzaamheden zoveel mogelijk binnen  
dat tijdslot laten plaatsvinden. Maar je ontkomt er niet 
aan dat deze bewoners met de werkzaamheden worden 
geconfronteerd.’ 

Smoelenboek voor de herkenning
‘Om die reden heeft Winters een smoelenboek van haar 
medewerkers en die van haar onderaannemers laten 
maken’, aldus Geppaart. ‘Een geniale oplossing, want  
zo konden we deze bewoners alvast laten wennen aan 
de gezichten van de werkmannen en ze enigszins voor-

bereiden op wat er zou gaan komen. Tijdens de uitvoe-
ring verliep het contact verder tussen Winters en onze 
huurder, ASVZ. We hadden afgesproken dat wanneer  
er problemen zouden zijn, ASVZ contact met mij zou 
opnemen. Als ik niks zou horen, zou alles goed zijn.  
Ze hebben me niet gebeld.’ 

Zeer netjes: in hun werk en in hun gedrag
Geppaart is zeer te spreken over de uitvoering en vooral 
ook over de voorkomendheid van de werklieden van 
Winters. ‘Ze kwamen zich altijd netjes melden, kwamen 
keurig om de sleutel vragen bij onze huurder en waren 
zeer vriendelijk tegen het personeel en de bewoners van 
de Slikke. Ze hadden een zeer strakke kalender die ze 
goed communiceerden en actueel hielden. Alle werk-
zaamheden zijn perfect uitgevoerd, binnen de tijd die er 
voor stond. Bij Winters is het echt “what you see is what 
you get”. Puur vakmanschap, goede werklui.’  

Eén dag per week een timmerman van Winters
Het zijn volgens Geppaart precies die eigenschappen 
die ervoor zorgen dat ze zo nu en dan terugvallen op de 
vaklieden van Winters als hun eigen afdeling beheer en 
onderhoud zelf geen capaciteit heeft voor bepaalde klus-
sen. ‘De ene keer gebeurt dat op afroep, een andere keer 
zetten we bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode 
één dag per week een timmerman van Winters in, zoals 
nu het geval is. Je weet namelijk precies wat je krijgt.’

Winters renoveert bewonerspand van GGZ WNB in Halsteren
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INTERVIEW MET RENÉ VAN BEEK , SENIOR ADVISEUR FACIL IT Y MANAGEMENT GGD WEST-BR ABANTTEAM BOUWSERVICE

Daarnaast moet er ruimte worden gecreëerd voor dertig 
werkplekken van werknemers van de Veiligheidsregio 
Midden-en West-Brabant die in het kader van een meer 
geconcentreerde samenwerking in hetzelfde pand  
worden gehuisvest. René van Beek, senior adviseur 
 Facility Management, begeleidt het hele traject.

Randvoorwaarden
Opdrachtgever GGD West-Brabant, in samenwerking 
met Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant, schakelt 
voor de herinrichting van het hoofdkantoor het architecten- 

bureau Lodehavermans in. De opdracht? Maak een  
ontwerp voor de derde en vierde etage van het kantoor 
waarin de randvoorwaarden – dertig nieuwe werkplekken 
en een eigentijdse, innovatieve werkomgeving die past in 
de filosofie van het “Nieuwe Werken”– volledig tot hun 
recht komen.

Winters wint onderhandse aanbesteding
De Bredase architecten maken een schetsontwerp dat 
na een paar aanpassingen tot een definitief ontwerp 
leidt. De opdrachtgever gaat akkoord en schrijft een 

GGD West-Brabant: verbetering 
activiteit gestuurde werkomgeving 
met ruimte voor innovatie
GGD West-Brabant is toe aan een nieuwe, eigentijdse werkomgeving. 
De huidige activiteit gestuurde (flexibele) werkomgeving aan de 
Doornboslaan in Breda wordt verbeterd en er wordt een innovatie-
ruimte gerealiseerd die beter aansluit bij het werken van nu.

meervoudige onderhandse aanbesteding uit. Van Beek: 
‘De aanbesteding is op basis van prijs-kwaliteitverhou-
ding aan Winters gegund. Een vertrouwde partij  
waarmee we al eerder projecten hadden uitgevoerd.’

Rigoureuze aanpassingen, minimale overlast
De aanpassingen in het pand zijn rigoureus: om de  
nieuwe werkomgeving te realiseren, zijn er wanden  
verplaatst, is de archiefruimte verbouwd tot kantoor-
ruimte, en is er een brainstormruimte met magneetwand 
ontwikkeld, waar het innovatieve denken wordt gestimu-
leerd. Verder hebben de veertig nieuwe collega’s van de 
Veiligheidsregio Midden- en West Brabant nu allemaal 
een flexplek in het gebouw. Van Beek: ‘Eén van de grote 
uitdagingen was dat de overlast beperkt moest blijven 
want de winkel bleef tijdens de verbouwing gewoon 
open: bezoekers op de begane grond mochten niet of 
nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden. 
Ze hebben er nauwelijks iets van gemerkt.’

Coördinerende rol voor Winters
‘De hele uitvoering is uitermate soepel verlopen’, aldus 
Van Beek. ‘Dat kan alleen maar als je een strakke plan-
ning hanteert waar iedereen zich aan houdt. Een nauwe 
samenwerking tussen alle partijen is dan het allerbelang-
rijkste: Winters heeft daarin een uitstekende coördine-
rende rol gespeeld. Zij waren verantwoordelijk voor de 
aansturing van bijvoorbeeld alle installateurs en dat  
hebben ze prima gedaan: ze zijn daarin heel proactief.’

‘De planning van Winters zit feilloos in elkaar’
In maart 2017 is Winters met de bouw begonnen, net na 
de zomervakantie is de nieuwe inrichting van het kantoor-
pand opgeleverd. Van Beek: ‘We zijn erg tevreden over 
het eindresultaat. Er zijn slechts minieme overschrijdingen  
van het budget geweest, maar die kwamen voort uit  
andere keuzes die we tijdens het traject hebben gemaakt; 
en zijn dus volledig te verantwoorden. Ik kan Winters van 
harte aanbevelen aan andere partijen. Ze werken goed 
samen met de opdrachtgever en onderaannemers, 
leveren een hoge kwaliteit en hun planning zit feilloos in 
elkaar. Je merkt aan alles dat ze ervaring hebben met dit 
type projecten. Als je met zo min mogelijk overlast een 
verbouwing van dergelijke proporties kunt realiseren,  
dan moet je wel goed georganiseerd zijn.’

Bouwkundige aanpassingen hoofdkantoor GGD West-Brabant



INTERVIEW MET MARIJE VAN DA AL ,  MANAGER FACIL ITA IR BEDRIJF REVANTTEAM BOUWSERVICE

Verbouwing personeelsrestaurant
In de meivakantie van 2017 verzorgde Winters de volle-
dige verbouwing van het personeelsrestaurant in Breda. 
Een complete make-over waarbij de vloer werd vervan-
gen, de hele ruimte opnieuw werd geschilderd, een 
nieuwe keuken werd geplaatst en het uitgiftemeubilair 
werd geïnstalleerd. In twee weken was de klus geklaard; 
naar volle tevredenheid. Van Daal: ‘We hebben nu een 
prachtig, eigentijds personeelsrestaurant waar onze  
medewerkers in een prettige setting kunnen genieten 
van hun maaltijd.’

Vervanging vloeren verkeersruimte
Behalve voor de volledige verbouwing van het perso-
neelsrestaurant, was Winters ook verantwoordelijk voor 
de vervanging van de vloeren in alle gangen, ook wel de 
verkeersruimte genoemd. De gele linoleum vloerbedek-
king werd verwijderd, de vloeren werden geëgaliseerd 
en er werd een pvc vloerbedekking met houtstructuur 
aangebracht. Die werd vervolgens voorzien van beweg-
wijzering. Van Daal: ‘De oude vloerbedekking was wat 
gedateerd en had niet de juiste uitstraling. De hout-
structuur maakt het veel rustiger: dat is prettiger voor 
onze revalidanten.’ 

Winters preferred supplier van 
revalidatiecentrum Revant

Marije van Daal is manager facilitair bedrijf bij Revant, een medisch 
specialistisch revalidatiecentrum met vestigingen in Goes, Terneuzen 
en Breda. Als er in een van de vestigingen verbouwd of gerenoveerd 
moet worden heeft Winters haar voorkeur. ‘Ik geloof in partners.’  
In 2017 richtte Winters onder meer het nieuwe personeels restaurant 
in, verving ze alle vloeren in de gangen - verkeersruimte - en verrichtte 
ze tal van kleinere onderhoudsklussen.  

Samen oplopen met de opdrachtgever
Van Daal: ‘Voor deze opdrachten hebben we nauw 
samen gewerkt met MAS Architectuur. Samen met de 
architect hebben we een plan opgesteld en daar een 
bouwpartij bij gezocht. Dat werd Winters. Grotere op-
drachten besteden we altijd aan, waarbij we nadrukkelijk 
naar de prijs-kwaliteit verhouding kijken. Toch komen we 
dan bijna altijd weer bij Winters terecht. Een heel be-
trouwbare en correcte partij met een proactieve aanpak. 
Ze lopen samen met jou op als opdrachtgever.’

Direct schakelen bij kleinere opdrachten
De kleinere opdrachten besteedt Van Daal doorgaans 
niet aan. Daarvoor schakelt ze direct met Winters. ‘Als we 
elk jaar naar een nieuwe partner zouden moeten zoeken, 
dan kost dat ontzettend veel tijd. Maar als je niet alles 
concurrerend aanbesteedt, dan moet je accepteren dat je 
op prijs niet altijd het onderste uit de kan kunt halen. Een 
groot voordeel is wel dat je snel kunt afstemmen en korte 
lijnen hebt. Je kent elkaar na al die jaren door en door.’ 

Veilig werken volgens de LEAN-filosofie
Van Daal prijst de veilige manier van werken van Winters 
en de LEAN-filosofie die het bedrijf heeft omarmd.  

‘We hebben bij Revant te maken met kwetsbare doel-
groepen. Wat me bij de mensen van Winters opvalt is 
dat ze heel veilig werken. Onze revalidanten lopen tijdens 
de werkzaamheden gewoon door de gangen: dan is het 
belangrijk dat er geen materialen en machines door de 
gangen slingeren, dat er netjes wordt gewerkt en dat 
alles direct wordt opgeruimd. Bij Winters gaan ze daar 
heel zorgvuldig mee om. Onze revalidanten merken er 
nagenoeg niets van. Dat heb ik wel eens anders gezien 
in de bouw. Over hun LEAN-aanpak ben ik ook zeer te 
spreken. Dat maakt de planning en uitvoering voor mij  
als opdrachtgever heel overzichtelijk. Daardoor kan ik 
gemakkelijk communiceren met alle interne partijen die  
in het proces zijn betrokken.’ 
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Winters ook in 2017 weer volop actief bij Revant
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INTERVIEW MET V IJF SERVICEMANAGERS R ABOBANK

Winters ontzorgt Rabobank bij 
aanpak waardegebieden
In de bancaire sector maken fysieke filialen steeds vaker plaats  
voor waardegebieden: afgesloten locaties waar bijvoorbeeld een 
gelduitgiftepunt en een afstortmachine staan. Bij Rabobank moeten 
die waardegebieden voldoen aan de strikte eisen van het  
“Handboek Gebouw- en Waardenbeveiliging”, bijvoorbeeld waar  
het gaat om weerstandsklasse en braakwerendheid. 

De Servicemanagers van de lokale Rabobanken zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Winters is een 
van de twee preferred suppliers die de aanpassingen 
aan de waardegebieden in Nederland doorvoert. 

Ontzorgd op een ordentelijke manier
Jan Willem van Stuijvenberg werkt als Procesmanager  
Huisvesting vanuit de centrale Rabobank-organisatie 
nauw samen met de Servicemanagers in Zuid- en Zuid-
oost-Nederland. Met betrekking tot de benodigde veilig-
heidsaanpassingen van een waardegebied schakelen de 
Servicemanagers met hem. ‘We hebben ervoor gekozen 
om samen te werken met vaste partners. Een goede uit-
voering is daarbij belangrijk, maar ook de opvolging van de 
richtlijnen van Rabobank luistert heel nauw. Zowel het ka-
derpersoneel van Winters als de bouwplaatsmedewerkers 
zijn zodanig ingevoerd in de materie dat ze aan een half 
woord genoeg hebben. Ze kunnen ons handboek goed 
toepassen en weten precies wat de context van iedere 
verbouwing is. We worden ontzorgd op een ordentelijke 
manier. De sfeer van de projecten is altijd heel plezierig 
terwijl er op basis van een professionele grondslag wordt 
gewerkt.’

Visitekaartje van het bedrijf
Colinda Poppelaars, Servicemanager bij Rabobank  
Breda, werkte in 2017 verschillende keren met Winters 
samen. In een aantal gevallen ging het om gevelaanpas-
singen in het kader van braakwerendheid. Ook verzorgde 
Winters een grote aanpassing midden in een bankhal. 
Poppelaars: ‘Die aanpassingen worden dan op vrijdag 
en zaterdag uitgevoerd. Het bedrijf kent geen negen-tot-
vijfmentaliteit. Ik heb 100% vertrouwen in Winters, en 
kan de opdracht dan ook helemaal loslaten. De projecten 
verlopen heel natuurlijk en vlekkeloos: de medewerkers 
zijn daarbij echt een visitekaartje voor het bedrijf.’ 

Fijn contact
Erwin van Leeuwen is een van de vijf Servicemanagers 
die zeven lokale Rabobanken in Noord-Holland bedienen. 
‘Het afgelopen jaar hebben we een aantal ontmantelingen 
van onze waardegebieden gehad en een aantal aanpas-
singen bij bestaande waardegebieden. Winters schakelt 
dan direct met andere betrokken partijen. Ze zijn altijd op 
de hoogte van de laatste regels en richtlijnen, vaak nog 
voordat wij dat zijn. Doordat het contact zo fijn is, zet ik 
ze ook in voor banken die eigenlijk buiten hun werkgebied 
vallen.’ 

Geschouwd conform handboek
Servicemanager voor Rabobank Eindhoven-Veldhoven 
Albert Hoogers is in zijn regio verantwoordelijk voor zo’n 
dertig waardegebieden. In de afgelopen twee jaar zijn 
alle dertig waardegebieden geschouwd conform het 
“Handboek Gebouw- en Waardenbeveiliging” van de 
Rabobank en waar nodig aangepast. ‘Bij Winters  
werken heel deskundige mensen die meedenken in  
oplossingen. Ze zijn goed op de hoogte van de tech-
nieken die in de waardegebieden moeten worden  
toegepast. En ze nemen positieve voorbeelden van  
andere locaties ook mee in nieuwe projecten.’

24/7 beschikbaar
‘Door hun jarenlange specifieke ervaring weten ze exact 
waaraan ze moeten voldoen’, vertelt Maarten Buringh, 
Servicemanager Rabobank de Zuidelijke Baronie.  
‘De grootste uitdaging zit ‘m altijd in de snelheid waar-
mee ze moeten acteren: ze zijn namelijk verantwoordelijk 
voor een heel groot gebied. Daarbij zijn ze echt 24/7 
beschikbaar: dat moet ook wel want in het geval van een 
plofkraak moeten ze direct komen om bijvoorbeeld een 
sparing dicht te metselen of de hele zaak te stutten.  
Winters is een fijne organisatie waar ik een heel goed 
gevoel bij heb. Ze zijn meer partner dan uitvoerder.’ 

TEAM  
PROJECT- 
REALISATIE

Winters preferred supplier van Rabobank 



 3130

TEAM . . . ONDERWERPCOLOFON

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

Copyright © 2017-2018 Winters bouw & ontwikkeling
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geauto matiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, 
opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

30

Tekst: E10 Communicatie | Fotografie: René de Wit | Concept & Design: Opera Concept & Design

 

Tekst: E10 Communicatie, Etiënne van Breugel/ Moesasji, Michiel de Boer (p. 12/13) 

Fotografie: René de Wit | Concept & Design: Opera Concept & Design

Winters bouw & ontwikkeling bedankt de volgende personen en organisaties voor hun bijdrage en samenwerking:

Raoul Alblas - Kapimex, Breda
Roy Rens - Rebro Transport, Rucphen
Jack Aartsen - aartsenfruit, Breda
Caroliene van Veen - Arcadis, Amersfoort
Marjan Dekker - Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Peter van Hooff - Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Arch Prins - BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam
Mirianne Govers - Parcours, Tilburg
Chrisjan Geppaart - GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren
René van Beek - GGD West-Brabant, Breda
Marije van Daal - Revant, Breda
Maarten Buringh - Rabobank de Zuidelijke Baronie, Zundert e/o
Albert Hoogers - Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Eindhoven
Erwin van Leeuwen - Regionaal Facilitair Collectief Rabobank, Amsterdam e/o
Colinda Poppelaars - Rabobank Breda, Breda
Jan Willem van Stuijvenberg - Rabobank Nederland, Utrecht

Alle medewerkers van Winters bouw & ontwikkeling

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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