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‘Transform Your Interiors’
Bij nieuwbouw, renovatie, revitalisatie en niet te vergeten trans-
formatie: TWAN Project Solutions bewijst these days van absolute 
meerwaarde te zijn. Een transitie van een voormalig bedrijfspand 
naar hotel, studentenlo�  of een short stay voor expats, het 
verzorgen van een compleet nieuw interieur voor kantoor, hos-
pitality & leisure, zorg of het onderwijs: Twan van der Linden 
uit ‘Rooi’ draait er al lang zijn hand niet meer voor om. Met zijn, 
op Brabantse leest geschoeid, charmeo� ensief hee�  hij bewezen 
snel en constructief contacten te kunnen leggen. De specialist in 
duurzaamheidsprojecten adviseert niet alleen met graagte; door 
zijn expertise én zijn manier van denken en doen is hij onder-
scheidend op de markt. Zijn naamsbekendheid snelt hem overal 
in de regio vooruit, terwijl de projectcoördinator inmiddels ook 
over een groot, Europees netwerk beschikt. Materialen als tapijt 
(-tegels), pvc, laminaat, hout en keramiek, maar ook de vele 
soorten en maten van vloerbedekkingen zijn voor Twan gesneden 
koek. Niemand maakt de voormalig vloerenstrateeg hierover nog 
iets wijs. Twan gaat voor resultaat. „Maar vertrouwen is alles. Het 
is de ‘lijm’ voor succes. Naast kwaliteit, tijd en geld, behoren trans-
parantie en vertrouwen tot mijn credo. Ik begrijp relaties, business 
en context en het is dáárom dat ik de gunning en het krediet krijg.”

Spin-in-het-web
Twan, die al ruim 25 jaar werkzaam is in de interieurbranche, 
ervaart al langer dat de projectenmarkt aan verandering onder-
hevig is. „Mensen maken het verschil. Ik houd van mensen en 
ik houd ervan om mensen bij elkaar te brengen. Deed ik dat 
vroeger al op school, tegenwoordig connect ik opdrachtgevers als 
beleggers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren met diverse 
industriële productgroepen.” Dan moet je niet alleen goed kunnen 
netwerken, maar ook als gesprekspartner stevig in de schoenen 

staan om architect, aannemer en applicateur te kunnen overtui-
gen. Twans manier van denken is gebaseerd op de principes van 
Lean � inking, een denkwijze om structuur te kunnen geven aan 
verbeteractiviteiten. Dat is een proces waar je natuurlijk nooit 
klaar mee bent, want dat gáát maar door. Nieuwe transformatie-
vormen, zoals bijvoorbeeld conceptueel bouwen en duurzame 
cultuurverandering gaan de komende jaren een veel grotere rol 
spelen. „Van mijn aanvankelijke focus op vloeren ben ik zelf ook 
steeds breder gaan denken. Zo kwam ik terecht in de wereld van 
de interieurbouw en de gordijn-, badkamer-, keuken- en zonwe-
ringsindustrie. Door al mijn informatiestromen te clusteren, heb 
ik een sterke strategische en ona� ankelijke onderhandelingsposi-
tie verworven bij fabrikanten. En dat voelt goed.” 

Durf GROOT te denken
 „Na jaren druk in duurzaamheidsprojecten sta ik nu, heel bewust, 
middenin het leven. Persoonlijke ervaringen, zowel zakelijk als 
privé, zorgden voor een fundamentele transformatie van mijn 
denken en doen. Alles overpeins ik goed, step by step, zowel op 
strategisch als op tactisch niveau. Mijn werk is mijn hobby en 
mijn passie, ik doe veel op gevoel. Met gevoel en íngegeven door 
gevoel, want in deze tijden van transitie zijn er volop kansen voor 
mensen die andere mensen willen (blijven) verrassen. Mensen 
zoals ik. Basic is de basis, maar ik probeer altijd groter te denken. 
De omgeving 040 werkt op mij heel inspirerend. De transities van 
Strijp-S en Strijp-T vind ik geweldig en Philips Lighting en de 
Groene Toren zijn top. Ik ben er trots op om vanuit Meierijstad 
een verbindende factor te zijn naar Brainport. Onze regio wordt 
een steeds sterkere. En landelijk zijn we ook goed in beeld. Míjn 
motto is ‘Transform Your Interiors’. Want soms kunnen zelfs de 
kleinste veranderingen de grootste impact hebben en werelden 
veranderen.”
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