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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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