
Tweeënhalf jaar geleden verhuisde inte-
rieurarichtecte Veroniek Forman haar 
ontwerpstudio en leefwinkel Venotti  
van de Roeselaarse Delaerestraat naar 
een rustiger gelegen art décogebouw in 
de Zuidstraat. 

“ Hier kan ik de tijd nemen om bij een  
rustige babbel de mensen alle interieur-
tips aan te reiken en hen een inkijk  
bieden in alles wat hun leefwereld een 
nieuw élan kan geven. “  

Als telg uit een meubelmakersgeslacht verwierf  
interieurarchitect Luc Forman vanaf de jaren ’70 
naam en faam in Izegem en ruime omgeving met 
door iedereen gesmaakte interieurinrichtingen. 
Logisch dat zijn dochter Veroniek, eenmaal ze haar 
diploma interieurarchitectuur (Sint-Lucas, Gent) 
op zak had, meteen bij hem in de leer ging. “Vanaf 
1991 hebben we tien jaar samengewerkt”, zegt 
Veroniek. “Mijn vaders ontwerpbureau in Izegem 
was voor mij een extra leerschool. Ik leerde er 
veel meer dan het ‘vormgeeflijke’ waarop mijn 
opleiding was gefocust. Het doorgronden van de 
vele praktische en menselijke aspecten van het 
interieur wakkerden mijn ambitie verder aan om 
mij professioneel op interieurs toe te leggen.
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Bredere kijk op mens en interieur

Kantoorruimtes bleken na enige tijd echter niet Veronieks  
gedroomde habitat.  

“Ik hou van ontwerpen, maar tegelijk wil ik ‘over het muurtje’ kunnen kijken, bezig 
zijn met mensen en materialen. Door alleen maar achter de tekentafel of de 
computer te zitten, verlies ik de voeling met de wereld om mij heen. Die drang naar 
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verandering mondde in 2006 uit in de opening van Venotti, in de Delaerestraat in 
Roeselare. Daar combineerde ik de ontwerpstudio met een woonwinkel. Het was ook 
een loskomen van mijn roots: een nieuwe stad, een nieuwe omgeving, het op eigen 
vleugels proberen. Die ervaring werkte heel bevrijdend en ik genoot er van alles wat 
ik er kon opbouwen. 
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Eén minpuntje: gezien de ligging in een drukke winkelstraat zag men Venotti vooral 
als een ‘winkel’. Het ontwerpluik was gaandeweg een beetje naar de achtergrond 
verdwenen. Toen in de rustiger gelegen Zuidstraat een wat verwaarloosd maar 
prachtig herenhuis met veel art déco-details vrij kwam, twijfelde ik geen seconde. 
De verhuis, nu tweeënhalf jaar geleden gaf zowel de ontwerpstudio als de leefwinkel 
nieuwe zuurstof. Hier is iedereen welkom om vrij rond te neuzen en inspiratie en 
tips op te doen. Behalve meubelen vind je hier stoffen, decoratie, sfeerverlichting, 
carpetten, geurkaarsen en keramiek.”
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De klant begrijpen

“Het beroep van interieurarchitect zie ik als een alles omvattende activiteit”, zegt 
Veroniek. “Het gaat om veel meer dan om ontwerpen. Ik wil de klanten leren kennen, 
naar hun ideeën peilen, naar hun gezinssituatie en hun gewoontes. Dat is de eerste 
stap naar een interieur dat ‘juist’ zit. 

VOOR

VOOR
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Ik ben mij er ook bewust dat ik in het merendeel van de gevallen geen carte blanche 
krijg, maar dat ik moet vertrekken van een niet perfecte situatie. Iedere woning heeft 
haar uitdagingen, gebreken en mogelijkheden. Maar soms volstaat één extra item al 
voor een volledig ander totaalbeeld. Waar de klant vastzit, reik ik graag die reddende 
hand. Behalve een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen en ervaring in ontwerpen, 
kan ik daarbij putten uit een rijk arsenaal aan collecties, stalen, materialen en 
vakmensen die een vlekkeloze uitvoering garanderen.”

VOORVOOR
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Luxe, ontstressen en heropladen

Veroniek blijft aandachtig voor alles wat zich in de maatschappij afspeelt. 

“Want ook dat heeft zijn invloed op hoe we wonen en leven. In onze maatschappij 
draait heel veel om ‘moeten’. Thuis willen de mensen daarom zo veel mogelijk 
rust ervaren in hun eigen retreat. Een beetje luxe mag daarbij niet ontbreken. Bij 
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Venotti bieden we naast luxueuze Belgische en Italiaanse meubelmerken ook een 
mooie greep van minder dure, maar daarom niet minder mooie Scandinavische 
ontwerpen aan. Nog een maatschappelijke trend die heel sterk zijn stempel drukt 
op het interieur, is de herwaardering voor alles wat natuurlijk is. Hout wordt nu 
enkel nog uit recyclage of uit duurzaam beheerde bossen gehaald. We zien ook 
een grote revival van het ambacht, met prachtig keramiek, natuurlijke verven en  
weefsels bijvoorbeeld.” 
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De auteurs-architecten oefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.

Venotti

Zuidstraat 58
8800 Roeselare 

—

0475 37 88 24
info@venotti.be

www.venotti.be


