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INTERVIEW MET JEROEN DIET VORST,  PROJECTLEIDER VASTGOED ROC WEST-BR ABANT

ROC West-Brabant heeft op ongeveer veertig  
locaties schoolgebouwen in zijn vastgoedportefeuille. 
Voor namelijk mbo’s en vmbo’s in het gebied tussen  
Bergen op Zoom en Oosterhout. In totaal gaat het  
om een oppervlakte van zo’n 200.000 vierkante  
meter en ruim 22.000 leerlingen. Dietvorst is bij ROC 
West-Brabant verantwoordelijk voor de planning van  
het grootonderhoud en de uitvoering en begeleiding  
van bouwprojecten. ‘De gebruikers - schooldirecteuren - 
dienen doorgaans in oktober hun plannen in’, begint  
hij zijn verhaal. ‘Ons bestuur beslist vervolgens in januari 
welke plannen dat jaar zullen worden uitgevoerd.  
Na die definitieve keuze kunnen wij aan de slag.’ 

De meest aannemelijke
‘Na de keuze van het bestuur, gaan we eerst met de 
geselecteerde gebruiker aan tafel om te kijken wat hij 
precies wil’, gaat Dietvorst verder. ‘Nadat hij zijn wensen 
en eisen duidelijk heeft gemaakt, maken mijn collega 

en ik de tekeningen en het bestek. Vervolgens nodigen 
we drie aannemers uit: de aannemers die mogen aan-
besteden komen uit onze vaste selectielijst. Uit de drie 
aanbiedingen kiezen wij vervolgens de meest aanneme-
lijke. Meestal wordt een opdracht een paar weken voor 
de grote schoolvakantie verstrekt. Het zwaartepunt van 
de werkzaamheden ligt altijd in die periode: dan zijn de 
scholen leeg en lopen we niemand voor de voeten.’ 

Drie verbouwingen in drie jaar
Het Cingel College is aan zijn derde verbouwing toe  
in drie jaar tijd. Dietvorst: ‘Het Cingel College zit al een 
aantal jaren in het centrum van Breda. Een echte horeca-
school, maar het was allemaal wat verouderd. Het had 
een heel klassieke stijl waar vooral wat ouder publiek  
op af kwam; dat ging eten in de brasserie of het  
restaurant, terwijl het Cingel College juist een jonger 
publiek wilde aantrekken. We hebben toen voor een 
compleet andere huisstijl gekozen. Dat is begonnen 

‘Daar moet ik Winters écht een 
compliment voor geven’
Het Cingel College in Breda is één van de vele schoolgebouwen die 
ROC West-Brabant in zijn bezit heeft. Winters bouw & ontwikkeling 
voerde in de zomervakantie van 2018 de derde grote verbouwing uit 
op het Cingel College in drie jaar tijd. Jeroen Dietvorst, projectleider 
Vastgoed bij de afdeling Huisvesting van ROC West-Brabant is ook  
na het derde project nog even enthousiast over Winters. 

Derde grote verbouwing voor Cingel College, in drie jaar tijd

met de brasserie; die hebben we eerst retro-achtig 
verbouwd. Het jaar daarop hebben we de entree gedaan 
met de aula, en dit jaar was het restaurant aan de beurt. 
Al die projecten hebben we met dezelfde ontwerper – 
studiomfd - en met Winters uitgevoerd.’ 

Valse start
Dietvorst: ‘Door omstandigheden kende dit project een 
valse start. De ontwerper was nog aan het sleutelen  
aan de tekeningen maar het bestek moest al de deur uit. 
Ik heb er voor gekozen om geen nieuwe tekeningen na 
te zenden, maar eerst een keuze te maken voor de aan-
nemer en dan in één keer alle wijzigingen door te nemen. 
Winters kwam als meest aannemelijke uit de bus maar 
onze hele timing was niet zo briljant. Doordat de bouw-
vak heel vroeg viel, konden bijvoorbeeld zowel de gebrui-
ker als de ontwerper niet bij de eerste bouwvergadering 
zijn. Die hebben we toch maar door laten gaan, want we 
moesten in de week daarop al starten.’ 

Echt een compliment
Van die valste start heeft vooral de aannemer last,’ conti-
nueert Dietvorst, ‘terwijl het aan onze kant niet goed zit. 
Je wilt geen grijs gebied maar dat was er in dit geval wel. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om details die niet op de teke-
ning staan maar wel in het werk zitten. Dat probeer je dan 
in de wekelijkse vergaderingen zoveel mogelijk te tacke-
len maar er zit natuurlijk een enorme druk op. Maar goed, 
dan kom je tot de kern en dan lukt het uiteindelijk toch. 
Daar moet ik Winters écht een compliment voor geven.’

Transparantie
De verbouwing van het restaurant was spectaculair. 
Dietvorst: ‘Het restaurant was erg gedateerd: de kleuren, 
het plafond en de vloeren waren niet meer van deze tijd. 
We hebben alles overgeschilderd, een vloer over een 
bestaande vloer heen gelegd, hele grote ramen tussen 
het restaurant en de keuken gemaakt, de keukenentree 
aangepast... De gebruiker wilde een open keuken; dat is 
helemaal van deze tijd. Verder waren er nog een aantal 
kleinere werkzaamheden, zoals betimmeringen, stucwerk 
en tegelwerk. Je ziet het terug in de kwaliteit van het 
werk dat Winters daar zelf mensen voor in dienst heeft.’ 

‘Ik doe het pas goed als Winters het goed doet’
‘Winters snapt wat het is om in een school te werken’,  
besluit Dietvorst. ‘Ze zijn altijd beschikbaar in de 
vakantie periode maar ook als er werkzaamheden plaats-
vinden terwijl de school open is, begrijpen ze dat er een 
aantal spelregels is waar ze zich aan moeten houden.  
Ze beperken de geluidsoverlast, zijn heel voorkomend 
in de omgang, dat soort dingen. En ze kunnen hun plan-
ning waarmaken: dat betekent dat ze flexibel moeten zijn 
in de uitvoeringsperiode. Denk maar aan de gewijzigde 
tekeningen in dit project; daar moeten ze dan toch  
op inspelen. Als ik oplever met Winters, dan zegt de 
gebruiker tegen mij ook: “goed gedaan”. Dat was ook zo 
bij deze oplevering. We hadden slechts een paar kleine 
puntjes, maar die waren nog dezelfde middag opgelost.’ 
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