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Het is nooit te laat voor een carrièreswitch. Filip Janssens
(44) was in een vorig leven onderwijzer. Sinds een klein
jaar ontwerpt hij voltijds kasten op maat. Zijn
handelsmerk: een modulair stapelsysteem.   

Meubelmaker Filip Janssens 
Sterk in stapelen

De woning van Filip Janssens in Aalst verraadt zijn passie. Overal staat wel een
houten constructie van zijn hand: een ingemaakte kast in de hal, een enorme
wandkast in de eetkamer, een rek in de huiskamer. Zijn knappe interieur haalde
tot zijn eigen verbazing zelfs internationale woonbladen. In zijn eigen huis kon hij
ongegeneerd experimenteren. Een jaar geleden hakte hij de knoop door en maak-
te hij van kasten ontwerpen zijn beroep. “Twintig jaar heb ik in het onderwijs
gestaan, eerst als regent, daarna als onderwijzer. Ikheb altijd met het idee gespeeld
om van meubelontwerp mijn beroep te maken,” vertelt Filip. “Vijftien jaar geleden
heb ikvoor het eerst een poging gedaan alszelfstandige in bijberoep, maar je moet
er volledig voor gaan, anders lukt het niet. Intussen heb ik de stap gezet, ik ben
nog geen jaar bezig en het gaat goed.” Een keuken die moet afgeschermd worden
van de hal, of een badkamer scheiden van een slaapkamer: Filip zorgt voor een
oplossing op maat. Hij ontwierp ookvoor winkels zoals Hampton Bays in Knokke. 

Bouwblokken
Filip ontwerpt vooral kasten. Details verstopt hij zoveel mogelijk: je zal geen
schroeven, klinken of scharnieren zien. De onderdelen zijn voorzien van houten
pinnen en worden gelijmd. Het resultaat is een sober meubel, dat ook speels
oogt. “Van bij het begin werk ik met een modulair systeem. Ik zie mijn houten
vakken als een soort bakstenen in hout waarmee ik allerei constructies kan
opzetten. De kasten maak ik op maat en zitten tot op de centimeter goed. De
verhoudingen 20 op 40, 40 op 40 en 60 op 60 cm komen altijd terug. Door die-
zelfde verhoudingen te herhalen, creëer je eenheid in je interieur.” Die eenheid

1. De ontwerpen van Filip nodigen uit
tot spelen. Met deze compartimenten
stelde hij een constructie in de vorm
van een boom samen. 2. De zwarte
mdf wisselde Filip af met wengé,
kerselaar en notelaar. De deurtjesvallen
in de bekisting waardoor de bakjes de
omlijsting vormen voor het fineerhout.
Alle meubels worden geölied.   3. Dit
element maakte Filip voor een klant
die zijn keuken wilde afschermen van
de rest van de woning. Achter een van
de deurtjes schuilt een doorgeefluik.
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1. De drie kastjes hebben een
verschillende diepte. In de kastjesheeft
Filip verlichting voorzien, als deurtje
gebruikte hij twee doorzichtige
plexiglazen elementen waartussen je
foto’softekeningen kan steken. 2. Zijn
laatste ontwerp heeft iets van een
windmolen, vindtFilip zelf. Ookbij deze
constructie kan je verschillende
elementen in elkaar haken. 
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ontstaat ook door het materiaalgebruik. Filip: “Vroeger was dat vooral gelakte
mdf, intussen gebruik ik meer zwarte mdf in combinatie met verschillende hout-
soorten. Ik hou niet van te clean.”

Tijdelijk
Het modulaire aspect is heel belangrijk in Filips werk. “Ik probeer altijd alles
wat ik maak modulair op te vatten. Waarom? Zo kan je het later nog aanpassen
of er iets anders mee doen. Je kan makkelijk een element weghalen of er een
bijbestellen. Zelfs als ik een meubel ontwerp dat eigenlijk niet modulair is, laat
ik het er toch zo uitzien door er zoveel mogelijk uitneembare kastvolumes en
lades in te stoppen.” Statische elementen zoals legplanken zal Filip niet gauw
gebruiken. “Ik vind het moeilijk om mijn eigen interieur mooi te blijven vinden.
Mijn zolder staat vol met tweedehandsmeubels waarmee ik het regelmatig 
verander. Dat weerspiegelt zich dus ook in mijn werk: dat dynamische, dat het
nog kan veranderen, is voor mij heel belangrijk.” Blijkbaar leeft die gedachte
ook bij anderen, want zijn aanpak werkt. “Ik heb de indruk dat mensen meer
met hun interieur bezig zijn dan vroeger. Ze zijn op zoek naar een persoonlijk
interieur. Ik kom dus op een goed moment met mijn gepersonaliseerde, aan-
pasbare meubels naar buiten.”

Bezeten
Filip is autodidact. De stiel heeft hij al doende geleerd. “Ik heb nooit een oplei-
ding gevolgd, maar ik heb niet het gevoel dat ik dit niet zonder opleiding kan,”
vindt Filip. “Door dingen zelf uit te zoeken of kasten van de kringloopwinkel uit
elkaar te halen en terug in elkaar te steken, leer ik veel.” Aanvankelijk maakte
hij de meubels zelf, maar intussen heeft hij een goede schrijnwerker gevonden
met wie het klikt. Filip heeft misschien geen diploma vormgeving op zak, maar
hij weet wel waarover hij praat. “Ik verslind al jaren alle woonbladen, ook Actief
Wonen van bij het begin. Intussen weet ik heel veel van antiek en design. Ik
ben er door bezeten,” glimlacht hij. Voorlopig vind je Filips kasten nog niet in
woonwinkels. “Misschien zet ik die stap later wel, maar het is een heel andere
aanpak,” legt hij uit. “Eerst wil ik me nog concentreren op kasten op maat: bij
mensen thuis gaan kijken en dan voor hen ontwerpen.”
www.filipjanssens.be

“IK PROBEER ALTIJD
ALLES WAT IK
MAAK MODULAIR
OP TE VATTEN”
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