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Toon: “Ik was twaalf toen mijn ouders een bouw
markt begonnen. Ik hielp altijd mee. En het was  
meteen duidelijk: ik wilde later mijn eigen bedrijf, 
maar dan moest het groter en sneller. Toen ik voor 
mezelf begon focusten we op stateoftheart ma
chines. Met als resultaat optimale proces beheersing 
en veel meer volume. We zijn, mede daardoor, hard 
gegroeid. Verschuren Interieurbouw heeft nu ruim 
75 medewerkers en een dijk van een klantenporte
feuille. We waren erg toe aan een nieuw ‘thuis’.”

Aangenaam en duurzaam
Eric: “Er lag een functionele uitdaging voor ons:  
een optimale productieinrichting realiseren, meer 
buitenruimte creëren en de ideale looplijnen uit 
tekenen. De cvketels hebben plaatsgemaakt voor 
warmtepompen en we hebben natuurlijk overal  

voor LEDverlichting gekozen. Daarbovenop is de  
isolatiewaarde van het gebouw verhoogd. Het  
bedrijfsgebouw is getransformeerd in een prettig, 
duurzaam onderkomen.”
Toon: “Ik wilde een optimaal fundament voor de 
medewerkers. Een aangenaam gebouw met sfeer, 
kleur en voldoende daglicht. We hebben nu bijvoor
beeld extra daglicht in de productie. En infrarood 
donkerstralers voor de verwarming. Deze zijn maar 
liefst 40% energiezuiniger dan heaters. Ik ben heel 
tevreden. Het is een menselijk, eigentijds gebouw 
geworden.”

Synergie en DNA-match
Toon: “Quadrant4 ‘kijkt altijd hoog over’. Ze hebben 
professioneel projectmanagement en technisch 
over en inzicht in huis. Er is een goede wisselwerking 

De     wisselwerking

Het nieuwe bedrijfsonderkomen van Verschuren Interieurbouw in Eindhoven is recent opgeleverd. Een  

bestaand distributiecentrum is volledig verbouwd tot hoogwaardige productie- en kantoorlocatie. Quadrant4 

nam het huisvestingsadvies, het interieurontwerp en de (ver)bouwbegeleiding op zich. Toon Verschuren Sr. en 

Eric de Vetten kennen elkaar echter al veel langer. Twintig jaar geleden koos Verschuren namelijk ook voor een 

nieuw bedrijfspand. En ook toen vertrouwde Toon op de expertise van Eric de Vetten en Roy Bruggeman.  

De hernieuwde kennismaking smaakt naar meer. Verschuren en Quadrant4 slaan de handen ineen om  

ge zamenlijk klanten optimaal te servicen.

“Wij voelen  
ons sterk met  
Quadrant4  
naast ons”

Toon Verschuren Jr., directeur
Holly SmitVerschuren, directeur/operationeel manager
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“ Virtual Reality geeft  
inzicht en beleving”

Toon Verschuren Sr., algemeen directeur Verschuren Interieurbouw
Eric de Vetten, oprichter en medeeigenaar Quadrant4

tussen onze bedrijven omdat we elkaar echt aanvul
len. Logisch, want interieur is altijd een verlengstuk 
van een bouwkundig ontwerp. Samen zijn we totaal
aanbieder. En weet je, het is ook gewoon een fijne 
club mensen. Het is plezierig samenwerken.” 
Eric: “Wat wij echt van Verschuren leren, is kiezen 
voor de juiste detaillering in het interieur. Zodat het 
interieur over tien jaar ook nog mooi is. Daarnaast 
gaan we gerust op elkaars stoel zitten. We spreken 
elkaar op dingen aan en versterken elkaar. Dat werkt 
omdat we dezelfde waarden hebben. Het DNA van 
Verschuren Interieurbouw en Quadrant4 matcht.”

Nieuwe generatie
Toon: “Ik heb het bedrijf overgedragen aan de  
volgende generatie. Mijn dochter Holly en mijn zoon 
Toon Jr. zetten nu mijn levenswerk met veel passie 

door. De match tussen onze beide bedrijven blijft 
daarmee bestaan. Dat weet ik zeker. Daar zorgen die 
twee wel voor.” 

Gezamenlijke toekomstplannen
Toon: “Opdrachtgevers hebben een droom. Die 
moeten we tastbaar maken voor ze. Met een visuele 
‘bom’ bijvoorbeeld. Zodat ze weten  voelen!  wat 
we voor hen gaan maken. Ik wil dat we hun verwach
tingen overtreffen. Beleving speelt een cruciale rol.” 
Eric: “We hebben nu enkele projecten uitgevoerd 
samen. 3Dvisualisaties en Virtual Reality geven  
inderdaad de doorslag omdat klanten dan daad
werkelijk ervaren hoe het eruit gaat zien. Wij geven 
daar graag invulling aan. Ik heb zin samen met  
Verschuren Interieurbouw nieuwe projecten op te 
pakken. Kom maar op!”




