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Tekst: Rob Buchholz

    ‘IK ONTZORG
DE OPDRACHTGEVER’

Voor opdrachtgevers, beleggers en vastgoedeigenaren is het goed om met een 
professionele en ervaren projectcoördinator te werken. Een ervaren professional 
die contacten met de industrie onderhoudt en daar de meest aantrekkelijke 
orders voor het interieur weet binnen te halen.

Twan van der Linden verzorgt met zijn onafhankelijke projectbureau TWAN Project Solutions het complete interi-
eur van gebouwen met verschillende functies, zoals hospitality & leisure, utiliteit, onderwijs en zorg. “Vanaf het 
moment dat ik de opdracht coördineer, adviseer ik de opdrachtgever over het complete aanbod van producten 
en coördineer ik de levering – met een applicateur – tot en met de complete oplevering van het project. Ik denk 
vanuit de opdrachtgever naar de industrie en omgekeerd. Planning, kwaliteit en garantie zijn gewaarborgd. 
Vertrouwen en communicatie zijn daarbij van enorm belang. Ik ontzorg als het ware de opdrachtgever.”

De focus van zijn werkzaamheden ligt voor Twan van der Linden bij vloeren, maar hij trekt het breder 
naar andere productgroepen zoals zonwering, gordijnen, meubelen, et cetera. Zeker nu de projectenmarkt 
sterk aan het veranderen is door nieuwe visies en toenemende technologische mogelijkheden, is het voor 
opdrachtgevers, beleggers en vastgoedeigenaren goed om één vast en ervaren aanspreekpunt te hebben. 
“Ik ken de complete vloeren- en stofferingsindustrie uit mijn eigen jarenlange ervaring. Bij diverse transities 
ben ik een absolute meerwaarde. Een ander voordeel voor de opdrachtgever is dat ik orders kan bundelen 
en niet werk met tussenpersonen, waardoor ik een betere onderhandelingspositie heb bij de fabrikanten. 
Hierdoor is het mogelijk om andere prijzen te krijgen en kan ik gerichter inkopen en handelen." 

Bij diversen grote transformaties is TWAN Project Solutions een meerwaarde.   •


