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Winters preferred supplier van
revalidatiecentrum Revant

Winters ook in 2017 weer volop actief bij 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 personeelsrestaurant
in, verving ze alle vloeren in de gangen - verkeersruimten - en
verrichtte ze tal van kleinere onderhoudsklussen.
Verbouwing personeelsrestaurant
In de meivakantie van 2017 verzorgde Winters de volledige verbouwing van het personeelsrestaurant in Breda.
Een complete make-over waarbij de vloer werd vervangen, 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.’
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Vervanging vloeren verkeersruimte
Behalve voor de volledige verbouwing van het personeelsrestaurant, was Winters ook verantwoordelijk voor
de vervanging van de vloeren in alle gangen, ook wel de
verkeersruimte genoemd. De gele linoleum vloerbedekking werd verwijderd, de vloeren werden geëgaliseerd
en er werd een pvc vloerbedekking met houtstructuur
aangebracht. Die werd vervolgens voorzien van bewegwijzering. 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.’

Samen oplopen met de opdrachtgever
Van Daal: ‘Voor deze opdrachten hebben we nauw
samengewerkt met MAS Architectuur. Samen met de
architect hebben we een plan opgesteld en daar een
bouwpartij bij gezocht. Dat werd Winters. Grotere opdrachten 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 betrouwbare 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.’

‘We hebben bij Revant te maken met kwetsbare doelgroepen. 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.’

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.
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