
JNog niet zo lang geleden streek interieurontwerper Junilla Bakridi vanuit de 
Amsterdamse Jordaan neer in Brabant. Ze was er eigenlijk nooit geweest, 

maar werd de eerste keer direct verliefd op het Brabantse land en de mensen. 
Sindsdien maken we ook hier kennis met het werk van BIC Interiors, haar bedrijf. 

Volgend jaar vestigt zij zich in een internationale showroom in Den Bosch.
TEKST MARIËTTE BAKS | FOTO GIJS SPIERINGS

oe Junilla en haar man in 
Brabant terechtkwamen is 
best een leuk verhaal. Het 
echtpaar moest een keer in 
de provincie zijn en keek on-
derweg vanuit Amsterdam 

hun ogen uit: wat een ruimte! En wat 
een mooie huizen! Junilla lacht: „Wij 
hadden in het Gooi en in de omgeving 
van Amsterdam rondgekeken, maar 
alles wat te koop stond voldeed niet 
aan ons eisenpakket. Dus ben ik me 
in de huizenmarkt hier gaan verdie-
pen en drie maanden later hadden 
we een huis gekocht.” Niet alleen de 
ruimte en de groene omgeving – „onze 
kinderen kunnen hier heerlijk buiten 
spelen” – spraken Junilla en haar man 
aan, maar ook de Brabantse mentali-
teit. „In Amsterdam is het ieder voor 
zich en gaat het vooral om zorgen dat 
je gezien wordt, zakelijk. Hier is het 
gemoedelijker, zijn de mensen vriende-
lijker. Ik ga niet eens meer graag naar 
Amsterdam.” 
Haar werk als interieurontwerper kon 
Junilla gemakkelijk meeverhuizen. Wel 
merkte ze dat de denkwijze in Brabant 
ook wat dat betreft anders is. „In het 
Gooi kijkt men niet raar op van een stof 
van 350 euro per meter, hier wel. Dus 
ik moest andere leveranciers zoeken. 
Ik wilde dezelfde kwaliteit, look en feel, 
maar voor een ander budget. 

Dat was voor mij erg leuk, want ik kon 
zo nog meer ‘verdieping’ in mijn vak 
zoeken en nieuwe wegen inslaan.” 

NIET IN EEN HOKJE
Junilla vraagt haar klanten altijd het 
hemd van het lijf tijdens een kennisma-
kingsgesprek van zeker twee uur. Ze 
vraagt soms ‘echt gekke dingen’, zegt 
ze, want ze wil dat het ontwerp dat ze 
maakt past bij de identiteit van de klant. 
„Ik geloof niet in concepten neerzetten. 
Mensen moeten thuiskomen in een huis 
dat hen omarmt, dat naadloos past bij 
wie zij zijn. Ik wil als designer niet in een 
hokje geplaatst worden. Het ontwerpen 
op de identiteit van een klant maakt 
mijn werk interessant en uitdagend, het 
geeft mij de mogelijkheid om outside 
the box te denken en voortdurend 
creatief te werk te kunnen gaan. Alle 
stijlen komen voorbij: van minimalis-
tisch tot glamour. Ik werk allround.” Het 
combineren van verschillende en soms 
niet voor de hand liggende stoffen en 
materialen zorgt voor die unieke details 
en balans in haar ontwerpen. 

Inmiddels heeft ze ook in Brabant een 
aardige klantenkring, maar ze werkt 
door heel het land. Haar eigen collectie 
– ze heeft een aantal kussenlijnen 
– breidt ze binnenkort uit met een 
lederen vloer.

„Mijn meest intensieve project van dit 
moment speelt zich af in Den Bosch. 
Het is een innovation & experience 
center voor interieur design, techno-
logie en wellness. Het richt zich op de 
high end particuliere en professione-
le markt en presenteert vooral luxe 
merken die hier nog niet echt voet aan 
de grond hebben.” Junilla is door de 
eigenaren van het pand gevraagd om 
het huidige concept nieuw leven in te 
blazen, maar heeft uiteindelijk de vol-
ledige regie gekregen. „Ik had zoveel 
ideeën dat ik het naar mijn hand mag 
zetten. Dat is zo’n mooie kans.
Het is straks een compleet center met 
niet alleen interieurdesign en wellness, 
maar ook met technische interieur- 
oplossingen, hotel- en horecadesign, 
alles voor de tuin, et cetera. We zijn nu 
bezig met de voorbereidingen voor de 
verbouwing en dan verwacht ik medio 
2020 open te gaan.” Welke naam er op 
het pand komt, is nog niet bekend. Het 
heet nu ‘The art of living well’, maar dat 
zal veranderen. Ze belooft ons op de 
hoogte te houden…

Ik wil niet in 
een hokje ge-
plaatst worden
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