
We ontmoeten Wouter Sterk en 
Kathelyne Swanen van Meuviro. 
Wouter is sinds december 2014 
projectleider bij het bedrijf. In zijn
vakgebied doet hij precies wat voor al
het werk van Meuviro geldt: maken
dat alles naadloos op elkaar aansluit.
Net zoals het zelfgemaakte meubilair
en de interieurs van Meuviro sterke
staaltjes maatwerk zijn die tot op de
millimeter passen, zorgt hij ervoor dat
de organisatie van een project van A
tot Z volgens plan én naar wens van
de klant verloopt. Eventuele tussen-
tijdse problemen lost hij op. Hieraan
vooraf gaat Kathelyne in gesprek 
met de klant. Zij verdiept zich in hun
wensen, doelen en doelgroepen en
maakt ze de vertaalslag naar een 
perfect passend ontwerp.

DIT IS STERK!

“Eigenlijk is dit mijn tweede ronde bij
Meuviro”, vertelt Wouter. Tijdens mijn
opleiding aan de Meubel vakschool
liep ik hier met heel veel plezier
stage. ‘Lekker met je handen werken’
bleek echter niet mijn ding, waardoor
ik na mijn studie een andere richting
koos. Uiteindelijk werkte ik negen jaar
in een commerciële functie bij een
Nederlandse keukenfabrikant. Onder
andere coördineerde en begeleide ik
hier de levering en montage van 

keukens in grootschalige nieuwbouw-
en renovatieprojecten, van offerte tot 
oplevering. Ondertussen haalde ik 
’s avonds mijn HBO diploma Commer-
ciële Economie. Toen ik toe was aan
een nieuwe, grotere uitdaging, vond
ik deze bij Meuviro. Ik heb het enorm
naar mijn zin in deze kleine organisa-
tie, met haar korte lijnen. Ik heb met
alle facetten van het bedrijf te maken.
Bovendien word ik helemaal blij van
de mooie dingen die wij maken. Net
als van een tevreden klant!”

VERS FRIETHUYS 
PERRON 3 TILBURG

“Ons meest recente, afgeronde 
project is het interieur van ‘Vers Friet-
huys Perron 3’, vlakbij station Reeshof
in Tilburg”, vertelt Kathelyne. “Vorig
jaar klopte Suzanne Storm - van ’
s Gravensande en haar man Clement
bij ons aan voor hun nieuw te openen
luxe cafetaria annex brasserie. 
Suzanne had heel uitgesproken
ideeën over de inrichting. Ze waren
alleen als een puzzel die nog gelegd
moest worden. Na een gesprek van
een uur besloot ze met ons verder te

gaan. Er was een enorm
goeie klik tussen ons en ik
begreep precies wat zij
voor ogen had. Zoals altijd
werkte ik vervolgens mijn

ontwerp uit in een 3D-presentatie. Zo
weet de klant op voorhand precies
wat hij van het eindresultaat kan 
verwachten.” 
“In februari kregen ze de sleutel van
het cascopand en kwam het project in
een stroomversnelling terecht”, haakt
Wouter in. “In goed overleg met hen
hebben we alle werkzaamheden met
alle betrokken partijen gecoördi-
neerd. De opening was vijf weken
later. Suzanne en Clement waren 
dolenthousiast. Het was precies 
geworden zoals zij bedoeld hadden!” 
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Als je alle meters bar bij elkaar optelt die Meuviro in
de loop der jaren bouwde, zal je versteld staan. Deze
Bredase interieurbouwers werden groot met deze 
discipline. Meuviro anno heden gaat echter veel 
verder dan dit. Totale interieurconcepten worden 
met en door hen tot stand gebracht. Ze kunnen alles
maken óf regelen. Van ontwerp tot oplevering. Van
vloer tot plafond. En alles wat daartussen zit. Boven-
dien realiseert Meuviro ook de mooiste projecten in
branches zoals retail, de zorg en het hotelwezen.
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Kathelyne en Wouter met in het midden Suzanne van Vers Friethuys Perron 3.


