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1. Sofie’s stijl: niet koel
en minimalistisch, maar
eerder warm en strak.
2. Slaapkamer in een
nieuwbouwproject dat
zich kenmerkt door een
uitgepuurde basis.
3. Spiegels van vloer tot plafond
vergroten optisch de badkamer.
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HET DNA
VAN Sofie

De Backer
Sofie De Backer en haar team
ontwerpen interieurs die het
oog plezieren, maar die vooral
dienen om in te leven. Haar eigen
woning/studio in Heide verbeeldt
haar aanpak: warm, strak en
met veel praktisch maatwerk.
[ Tekst: Anneleen Peeters Foto’s: Liesbet Goetschalckx ]
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Met maatwerk krijg je
harmonie in de details
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Het is een bijzonder jaar voor Sofie De Backer. Precies vijftien

jaar geleden startte ze als interieurarchitect en in januari ging
Decospot online, een interieurwebwinkel die ook advies geeft
en moodboards op maat ontwikkelt. Vorig jaar nog woonde ze
met haar gezin in Italië, runde ze haar ontwerpbureau vanuit
Noord-Italië en vloog ze regelmatig over. Na acht jaar werkt het
ontwerpteam voor het eerst fysiek samen in een nieuwe ontwerpstudio, een annex van haar eigen woning, een fraaie nieuwbouw met uitnodigende glaspartijen. Sofie: “Ik werk met een
team van drie mensen: Sanne, Dorien en Lotte. We doen totaalprojecten op basis van ereloon, maar er is ook de advieswerkwijze, wat ik ook wel de ‘u vraagt, wij draaien’-aanpak noem. Het
is een ideale oplossing voor mensen die na ons ontwerp alles
verder zelf willen uitwerken. Je betaalt dan voor het ontwerp,
maar mag later altijd bellen voor advies, om een offerte na te
kijken ... Je betaalt dan bij, per uur dat we nog met je project
bezig zijn. Zo kunnen we ook mensen helpen die een masterplan
willen, maar niet alles in een keer willen of kunnen realiseren.
Je kunt dan in fases aan de slag. 60% van onze opdrachten zijn
particuliere projecten, de overige 40% zijn inrichtingen van kantoren, een winkel, feestzaal en restaurant. Ik droom er nog van
een B&B of klein boetiekhotel in te richten.”
Met welke vragen of problemen zitten mensen meestal? Kun
je een rode draad ontwaren?
Sofie: “Zo heel concreet is het vaak niet. Je hebt wel een groep
mensen die eerst zelf nadenkt, maar er niet uitkomt. Ze beseffen
dat er meer uit een ruimte te halen valt, maar zien niet hoe. In

een eerste fase doen we een studie van de aan te pakken ruimte.
Hoe kun je de verschillende functies en circulatie integreren?
Dan pas werken we in de hoogte, vullen we de kasten in, kiezen
we de materialen. We werken veel met maatwerk omdat je daardoor harmonie kunt creëren in de details. Je krijgt eenheid als
alles afgewerkt is met hetzelfde beslag, materiaal ... “
Wanneer is een interieur geslaagd?
Sofie: “Alle functies moeten goed zitten, de woning moet heel
bruikbaar zijn. Verder moet een interieur rust en harmonie uitstralen. Ook verlichting vind ik belangrijk. Die moet verschillende sferen kunnen oproepen. Ik combineer indirecte, vlakke
verlichting met bundelverlichting, zodat je een dynamisch lichtspel kunt creëren en de vrijheid hebt om te dimmen of bepaalde
lampen samen aan te doen. Tenslotte moet het een persoonlijk
interieur zijn. We maken een thuis voor iemand, die moet zich
er in de eerste plaats goed in voelen.”
Het team bestaat enkel uit vrouwen. Heeft dat een invloed op
jullie ontwerpen?
Sofie: “Ik denk van niet. Ik krijg wel regelmatig de feedback dat
we heel menselijke, leefbare interieurs ontwerpen. Misschien
omdat ik zelf een gezin heb met drie kinderen. Ik moet ook koken
en mijn huishouden runnen. Die ervaring sijpelt waarschijnlijk
door zonder dat ik erbij stilsta. Ik vind het wel fijn wanneer klanten zeggen: de keuken is superpraktisch, of dit is een badkamer
die kan functioneren op piekmomenten maar ook daarbuiten.”
Hoe belangrijk is voor jou de buitenruimte voor het interieur?
Sofie: “Heel belangrijk. Buiten is echt een verlenging van je interieur: dezelfde vloer binnen en buiten, geen niveauverschil, binnen- en buitenmeubels die bij elkaar aansluiten ... zulke dingen
dragen daartoe bij. Een erfenis uit mijn periode in Italië is het
overdekte terras. We zaten er ontzettend veel. Ook als het warm
is maar een beetje regent, kun je het gebruiken. Als het kan,
probeer ik zo’n terras in mijn verbouwingsprojecten te voorzien.”
Decospot.be is een nieuw online interieurconcept en een webshop. Waarom ben je hiermee gestart?
Sofie: “Het is een project dat ik samen met een vriendin, Tinne
Peeters, opzette. Toen ik vijftien jaar geleden begon, leverden
we interieurs vaker ruwer af. Nu vragen klanten meer en meer
welke decoratie, welk bedlinnen ... in hun interieur past. Ik zie
ook veel jonge mensen die verbouwen en het meteen goed willen
doen, maar geen budget (meer) hebben voor een dure designsofa. Verder zijn er nog een heleboel mensen die door het bos de
bomen niet meer zien. Ze houden van een mooi interieur, maar
willen of kunnen het niet allemaal zelf uitpluizen, of ze hebben er de tijd niet voor. Deze drie vaststellingen zetten ons aan
om creatief, origineel en betaalbaar design, waarvan sommige
merken voor het eerst in ons land verkrijgbaar, te groeperen in
een webshop aangevuld met een online moodboard service. Die
laatste houdt in dat we de mensen bijstaan als een soort personal
shopper. Ze kunnen een plan, foto’s van een kamer, hun vragen
en wensen mailen. Wij doen dan suggesties voor meubels, verlichting, accessoires ... en presenteren dat in een moodboard. We
willen continu op zoek gaan naar frisse vernieuwende merken
zodat het aanbod blijft groeien.” n
u www.sofiedebacker.be - www.decospot.be
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