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Bianca Jans studeerde in 1996 af als architecte. De privéwoningen, bedrijfsgebouwen en 
scholen die ze ontwierp, hadden allemaal een ding gemeen: de focus op interieur. “Een 
woning ontwerpen zonder dat je weet wie er zal wonen, lijkt mij onmogelijk. Ik vond het 
altijd al zeer belangrijk om de noden van de klant te kennen en merkte dat het interieur 
een steeds belangrijkere inspiratiebron werd.” De passie voor interieur en design zorgde 
er in 2009 voor dat Bianca de overstap maakte van architecte naar interieurarchitecte. 
“De combinatie van architectuurkennis en interieurpassie maakt dat ik bij ingrijpende 
interieurrenovaties ook perfect weet wat de constructieve mogelijkheden van een 
gebouw zijn. Ook in een nieuwbouwverhaal ben ik een goede sparringpartner van de 
architect. Ik vind het dan ook erg belangrijk al in een vroeg stadium betrokken te zijn in 
het bouwproces, zodat architectuur en interieur op elkaar afgestemd worden.”

SUBTIELE DETAILS

“Interieur is duidelijk een ander vak dan 
architectuur. Als interieurarchitecte focus 
je nog veel meer op subtiele details van 
vormen, kleuren, combinaties van harde 
en zachte materialen, verlichting, meubilair 
en het werken met accessoires die de 
sfeer bepalen. Om tot het beste resultaat 
te komen luisteren wij goed naar de 
behoeften. Je inleven in de woonwereld van 
de klant is een vereiste, wil je het perfecte 
plaatje creëren.”

Hoewel in een interieur vaak tijdloze stuk-
ken verwerkt worden, is up-to-date blijven 
voor Bianca een must. “Om te weten wat 

er leeft in de interieurwereld, bezoek ik 
steevast de betere interieurbeurzen. Daar-
naast werk ik ook samen met een aantal 
vaste uitvoerders zoals interieurbouwers, 
elektriciens, sanitairbedrijven, schilders en 
stoffeerders. Dankzij deze coöperatie kan 
ik mijn klanten een kwalitatieve uitvoering 
en een vlot verloop verzekeren.” 

HUISDOKTER

Als huisdokter zoekt Bianca samen 
met haar team oplossingen voor kleine  
interieurvragen. “Stel, u woont al geruime 
tijd in uw woning en wil een nieuwe gevoel 
creëren op een eenvoudige, budgetvrien-
delijke manier. Dan zijn wij er om door 
middel van de gepaste tips samen met u 
de juiste keuzes te maken op vlak van kleu-
ren, behang, gordijnen en accessoires. Ook 
simpelweg het verplaatsen van meubilair 
of het aanbrengen van een eyecatcher kan 
de ruimte al een heel ander gevoel geven. 
Hierbij kunnen wij na een bezoek ter plaat-
se al een goed advies geven om van uw 
huis nog meer een thuis te kunnen maken.” 
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