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COOPMAN 
INTERIEUR:
UNIEKE PROJECTEN 
VOOR UNIEKE MENSEN
tekst – Yentl Vandewalle

Bart Coopman is zaakvoerder van Coopman Interieur. Wij waren benieuwd hoe het voor 
dit familiebedrijf ooit allemaal begonnen is, hoe ze te werk gaan en welke dromen ze nog 
hebben voor de toekomst. 

Wat is jouw specifieke functie binnen het bedrijf?
Ik ben medezaakvoerder en hou me bezig met de marketing, 
ondersteuning van verkoop, nacalculatie en de aankoop van 
materialen en momenteel help ik met de technische uitwer-
king, omdat een medewerkster met zwangerschapsverlof is. 
Ik werk nu één jaar in het bedrijf van mijn ouders, nadat ik 
eerder ervaring opdeed in de industriebouw. 

Coopman Interieur is een familiebedrijf. Hoe is het ooit 
allemaal begonnen?
Vijfendertig jaar terug is mijn vader samen met mijn moeder 
het bedrijf gestart. Hij is begonnen met algemeen schrijn-
werk. Vooral dakconstructies, buitenschrijnwerk zoals houten 
ramen en deuren en iets van meubels. Twintig jaar terug 
hebben ze dan de beslissing genomen om alleen nog meu-
belwerk te doen. Heel snel zijn ze dan met personeel gestart. 
Zeventien jaar terug openden ze dan een tweede toonzaal 
in Oostende. Toen kon je bij ons enkel terecht voor inbouw-
kasten, nu zijn we geëvolueerd naar totaalinrichting, maar we 
blijven ook met veel plezier inbouwkasten maken.
Tien jaar terug is mijn broer in het bedrijf komen werken en 
vanaf dan is ons eigen atelier sterk uitgebouwd, waarbij mijn 
broer er de volledige controle over heeft. 

Wat is het voordeel van te werken in een familiebedrijf?
Er zitten op verschillende domeinen mensen die het 100% 
goed menen met de firma. Mijn broer waakt bijvoorbeeld 
over de kwaliteit in het atelier. Vader zorgt voor de service 
nadien, als er bijvoorbeeld nog iets misloopt met een schuif-
deur ofzo, dan gaat hij meteen ter plaatse en maakt het in 

orde. Dat is een groot pluspunt. Je kunt ook 100% vertrou-
wen op elkaar.

Ondertussen doen jullie totaalinrichting. Op welke manier 
begeleiden jullie klanten met hun projecten? 
We hebben binnenhuisarchitecten in dienst en die begelei-
den de klant van  
ontwerp tot oplevering. Er is dus één aanspreekpunt. We 
werken volledig naar de wensen van de klant. Meubelwerk 
primeert voor ons, maar indien nodig kunnen we bijvoor-
beeld eveneens voor het sanitair zorgen. We leveren graag 
een service volledig op maat van de klant. Daarnaast doen 
we nog altijd gewone inbouwkasten, voorbeeld een kleding-
kast voor in de slaapkamer, zelfs als er geen ontwerp nodig is.

Hoe hebben jullie de binnenhuisinrichting in die jaren zien 
veranderen? Worden er andere accenten gelegd? 
De keuken is steeds meer een echte leefruimte geworden. 
Veel mensen willen een kookeiland. Kleuren veranderen 
natuurlijk voortdurend, net als de materialen. Fineer wordt de 
laatste tijd bijvoorbeeld steeds meer gevraagd. Bouwwijze en 
methode blijven redelijk stabiel. Onze architecten zijn uiter-
aard mee met de nieuwste trends en zorgen dat het volledige 

“Elk project is uniek en wordt 
apart uitgetekend”
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“We denken mee met wat de klant wil, 
analyseren wat hun 

behoeftes zijn en gaan pas 
dan aan de slag.”
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plaatje klopt. Sommige trends of ideeën counteren we ook 
wel wat, want het gebruiksgemak staat altijd voorop. Door 
onze jarenlange ervaring weten we dat een kastdeur tot op 
de grond esthetisch wel mooi is, maar niet zo handig wanneer 
je wil dweilen. 

Waarin proberen jullie het onderscheid te maken met ande-
re firma’s? Wat is jullie doel telkens wanneer jullie met een 
nieuw project beginnen?
Wij denken heel klantgericht. Bij Coopman Interieur vind 
je niet één bepaalde stijl, we kunnen elke stijl aan, zowel 
modern als landelijk en dat vind je terug in onze showrooms. 
We denken mee met wat de klant wil, analyseren wat hun 
behoeftes zijn en gaan pas dan aan de slag. We zoeken altijd 
naar oplossingen binnen het budget van de klant. Elk pro-
ject is uniek en wordt apart uitgetekend. Daar wij geen stock 
aanleggen, kunnen wij 100% maatwerk leveren. Een sokkel 
dieper of hoger maken, een keukenkast een paar centimeter 
dieper,… het kan allemaal zonder meerprijzen. 

In Passendale is de showroom, maar tevens het atelier. 
Werken jullie vooral machinaal of worden er nog dingen 
ambachtelijk gemaakt?
Er komt zeker nog handwerk aan te pas. Bepaalde kroonlijst-
jes kunnen machines nog niet maken. Ook het montagewerk 
van los meubilair gebeurt met de hand. 
Jullie hebben nu twee showrooms, in Passendale en in Oos-
tende.  Hoe viel de keuze voor de locatie voor een tweede 
showroom op Oostende?
Dat is eerder toevallig gegroeid. Zeventien jaar terug vroeg 
een bevriende binnenhuisarchitect aan mijn vader om een 
tweede toonzaal in Oostende te kopen. Na een jaar hebben 

wij die dan volledig overgenomen. Zo hebben we ons gespe-
cialiseerd in tweede verblijven. Appartementen zijn sowieso 
kleiner qua oppervlakte en hebben dus nog meer nood aan 
maatwerk. Onze specialiteit. 

Waar dromen jullie nog van in de toekomst?
Momenteel zijn we bezig met de uitbreiding van het huidige 
gebouw in Passendale. Er komen nieuwe burelen, een nieuwe 
showroom en de productieruimte wordt uitgebreid. In de 
toekomst willen we uiteraard gekend blijven als de specialist 
voor totaalinrichting in Oost- en West-Vlaanderen.
Dankjewel Bart voor het interview. Nog heel veel succes 
en we komen zeker eens een kijkje nemen in de nieuwe 
showroom in Oostende en binnenkort in de vernieuwde 
showroom in Passendale!

Toen kon je bij ons enkel terecht 
voor inbouwkasten, nu zijn we 
geëvolueerd naar totaalinrichting, 
maar we blijven ook met veel plezier 
inbouwkasten maken.

SHOWROOM OOSTENDE
Verlaatstraat 54  |  T 059 51 96 84
Open: ma tot vr: 13-17 u. & za: 10-17 u. eveneens op afspraak

ATELIER EN SHOWROOM PASSENDALE
‘s Graventafelstraat 36  |  T 051 77 23 38
Open: ma tot vr: 8-17 u. & na 17 u. op afspraak. za: op afspraak
info@coopmaninterieur.be  |  www.coopmaninterieur.be


