CURRICULUM VITAE
Personalia:

Johanna Broekaert
° 22.08.62
Eendrachtstraat 58, GENT
Gsm: 0476 35 15 08
E-mail: jo@johannabroekaert.be
http://www.johannabroekaert.be
moeder van één dochter, Alma

Opleiding:

interieurarchitectuur (gediplomeerd in 1986)
Afstudeerproject: inkomhall voor concertgebouw
Sint-Lucasinstituut – Gent

Bijkomende vorming:

permanente bijscholing ivm verlichting : lichtberekeningsprogramma dialux, seminaries LAC
Eindhoven, duurzame verlichting bij Groen Licht Vlaanderen, ...
vormingsavonden WTCB, NAV, AinB e.a. : binnenvloerbedekkingen, verlichting, verlaagde plafonds,
workshop kleuren, Office en de C3A extensies voor bestek en meetstaat...
permanente vorming door studiereizen, lezingen, studiedagen, beurzen in binnen- en buitenland:

LAC (Light Application Centre), Eindhoven / Salone del Mobile, Milaan / Orgatec, Keulen / Onderwijsdag Ahrend
(onderwijsinrichting), Zwanenburg & Amsterdam / Light & Building, Frankfurt / EuroShop, Dusseldorf / Maison &
Objet, Parijs / studiereis Valencia (verlichting – Flos) / studiereis Bologna (verlichting – Viabizzuno) / Arch@work,
Interieur, Interio, Stone, ...

lid van de AinB, associatie van interieurarchitecten van België (sinds 1987).
Talenkennis:

Moedertaal Nederlands (C2),
Kennis Engels (B2), Frans (B2)
Noties Spaans (B1)

Kennis IT:

AutoCAD, Sketchup, Excel, Word, Photoshop, Vectorworks, Powerpoint

Professionele activiteiten:
In mijn eigen praktijk heb ik te maken met:
- kleur- en verlichtingsadvies
- advies bij inrichting projectwoning
- meubelontwerp
- het volledige traject van een ontwerpopdracht, van ontwerp tot oplevering,
- met alle aspecten van een opdracht: programma van eisen, wetgeving en normering, ecologie
en duurzaamheid, presentatie en –voorstellingstechnieken, enz...
Sinds 2015 stagemeester voor de dagopleidingen interieurvormgeving in Gent (KASK & LUCA)
sinds 1993: actief als zelfstandig interieurarchitect:
Projecten:
- particuliere woningen: renovatie, reorganisatie en/of inrichting
- showroom (Ford Deinze, ...)
- bureelinrichting (Kresoft, HDI, VBO, KWB, KAJ, Diract, De Persgroep, ...)
- winkelinrichting (Chouette (lingeriezaak), Djess (design en woningaccessoires), ...)
- restaurantinrichting (Rizzo, a’Muze, Hof ter Meyghem, ...)
- bankkantoren (concept omzetten in uitvoeringsdossiers voor concrete kantoren)
Wedstrijden:
- Best Of Belgium 2005, Keng Kou, genomineerd.
- Fidias Awards 2010, genomineerd in categorie meubelontwerp
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Freelance opdrachten voor aannemers, projectontwikkelaars, …:
Tekenwerk:
- As-Built-plannen voor de firma Bopro: corrigeren en afwerken van interieur- en
techniekenplannen.
- Uitvoeringsplannen voor meubelwerk voor de firma Cordeel.
Kwaliteitscontrole
- in opdracht van aannemer, voor de afwerking van nieuwbouw-hotels (novotel Milton Keynes,
novotel Leuven, etap Schiphol)
Projectopvolging
- van inrichting bankkantoor, in opdracht van projectcoördinator.
- van interne projecten, in opdracht van een ziekenhuis.
Nacalculatie en verrekeningen
- voor project K-Tower, in opdracht van hoofdaannemer.
2002 - 2011: interieurarchitect bij ABSCIS ARCHITECTEN
als freelance medewerker werkte ik mee aan alle aspecten van het volledige interieurdossier:
ontwerp en presentatie, uitvoeringstekenen, meetstaten, prijsvergelijking, werfcontrole.
Dossiers waaraan meegewerkt:
- Bibliotheek Universiteit Antwerpen: renovatie en uitbreiding van bibliotheek en kantoren
Rechten
- Katholieke Universiteit Leuven : herbestemming van het voormalig Farmaceutisch Instituut als
studielandschap Humane Wetenschappen voor studenten in de binnenstad.
- Inrichting kantoren Dexia: Tielt, Roeselare, Stekene, Eeklo.
- Kantoren Abscis architecten: interieur in voormalig station en in nieuwbouw.
- Hogeschool Gent Campus Bijloke, departement academie: restauratie en vervangende
nieuwbouw: klaslokalen en ateliers, kantoren voor administratie, tentoonstellingsruimten,
kunstatelier, ...
- vzw Arteveldehogeschool Campus Kattenberg: nieuwbouw schoolgebouw voor
lerarenopleiding.
- KaHo Sint-Lieven,Campus Rabot, departement Chemie en Biochemie: nieuwbouw
schoolgebouw met laboratoria, ateliers, kantoren docenten – voorontwerpfase: interieur en
presentatie (3d-beelden)
- IBT Wyckaert: bedrijfsgebouw met kantoren.
- Gemeenschapscentrum Zele: interieur: theaterzaal, foyer, kantoren, sanitair, ...
- Sociaal Huis Wichelen: gemeentehuis met publieke functies en kantoren
- Rusthuis en verzorgingsinstituut Sint-Antonius: nieuwbouw voor 126 kamers, 24 service flats,
en een dagcentrum; met een aantal publieke functies zoals cafetaria, kapsalon, kineruimte,
polyvalente zaal,...
- Kasteel Viteux: interieur voor restaurant en feestzaal
1993 – 2002: interieurarchitect bij architectenbureau Groep ES°TE
verantwoordelijk over het volledige interieurdossier: ontwerp en presentatie, uitvoeringstekenen,
meetstaten, werfcontrole
- Kinepolis België: Antwerpen, Luik, Hasselt, Kortrijk, Gent, Brussel
- Kinepolis Frankrijk: Lomme (Rijsel), Metz, Thionville,
- Kinepolis Spanje: Madrid, Valencia
- Kinepolis Polen: Poznan
- KBC ‘boerentoren’ Antwerpen: auditorium
1990 – 1992 interieurarchitect bij Etalo Retail Design (winkelinrichting) ontwerp, beschrijving, prijsberekening, werf opvolgen
1989 – 1990 interieurarchitect bij Aktual (standenbouw)
ontwerp en prijsberekening, uitvoeringsplannen tekenen, werf opvolgen
1986 – 1989 interieurarchitect bij Interlit (woning- en bureelinrichting):
tekenen van ontwerp, offertes maken
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