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Verlichting
met passie
Ruim een halve eeuw geleden begon vader Billekens in Nuenen een
winkel in witgoed en verlichting. Eind jaren negentig namen zoon Joop en
schoondochter Lisette de zaak over, stootten het witgoed af en maakten het
bedrijf onder de naam Joop Billekens Licht en Advies tot een begrip voor
designverlichting in de regio én ver daarbuiten.
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an de Berg 25 in Nuenen vind je hun
prachtige winkel vol met de mooiste
designlampen. Stap je er binnen, dan
word je warm welkom geheten. En in
tegenstelling tot wat je misschien verwacht, is de eerste
vraag die je er krijgt niet welke lamp je zoekt, maar
waar die voor is bedoeld. In deze wondere wereld van
designverlichting ligt namelijk de nadruk op lichtadvies.
Joop zegt daar zelf over: „Licht is mijn leven, mijn
passie, mijn werk. Ik ben ermee opgegroeid en groei
er mee verder.” Vader Billekens startte de zaak in 1963
in bescheiden vorm, in de garage bij het toenmalige
familiehuis. Die zette hij in 1972 in uitgebreidere vorm
voort aan de Berg. Later kocht hij de huidige locatie
erbij: in de ene verkocht hij het witgoed en in de andere
de verlichting. Bij Joop en zijn vrouw Lisette heeft
de focus echter altijd gelegen op designverlichting:
„Koelkasten en wasmachines zijn servicegerichte en
prijsconcurrerende producten. Bij verlichting gaat het
niet om prijs, maar om kwaliteit en design. Dáármee kun
je klanten heel blij maken en dáár ligt ons hart.”
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Ondernemen is Joop zo met de paplepel ingegoten,
zijn steun en toeverlaat Lisette is erin meegegroeid.
Beiden zijn geboren en getogen Nuenenaar. Inmiddels
zijn ze al heel lang samen en vier kinderen van 35, 34,
31 en 28 jaar verder: „Lisette en ik werken samen de
adviezen uit. Dat werkt goed kennelijk, want we zijn
heel erg gegroeid in naamsbekendheid. Dat geeft
een kick. De valkuil van zo intensief samenwerken is
dat het altijd gaat over het werk. Maar ach, wij houden
van ons vak.”
Geen standaard verlichtingswinkel
Joop en Lisette zijn gespecialiseerd in het geven
van lichtadvies aan particulieren en bedrijven. Hun
voornaamste werkgebied is een straal van ongeveer
vijftig kilometer rondom Nuenen, maar ze hebben ook
projecten tot zelfs in Amsterdam en Middelburg aan
toe. Hoe komen die in hemelsnaam uit bij Billekens?
Joop lacht: „Via klanten of interieuradviseurs die ons
werk kennen. Zo werkt mond-tot-mondreclame.
Onze specialiteit is dat wij vooraf de locatie willen zien
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waar het om gaat; ik ga altijd kijken bij de klant. En het
maakt me niet uit waar: een oude boerderij, een kleine
woning of een kantoorpand. We zitten nu in een tijd
waarin zelf een bezoek brengen niet altijd gemakkelijk
gaat of soms is de afstand te groot. Dan laat ik klanten
een fotosessie maken van de ruimte(s). Ik moet er
een gevoel bij krijgen om het juiste advies te kunnen
geven. Wellness vraagt ten slotte om heel andere
verlichting dan een woonkamer.
Wij zijn geen standaard verlichtingszaak. Natuurlijk
vind ik het heel leuk als mensen hier binnenkomen
en graag rondkijken, omdat ze het zo’n mooie winkel
vinden of met het idee een mooie lamp te kopen.
Daar gaat het bij ons echter niet primair om. Onze
belangrijkste doelstelling is een tevreden klant die we
blij hebben gemaakt met een goed advies.
Er zijn zo veel verschillende, mooie mogelijkheden in
verlichting. In onze winkel vind je een kleine presentatie
daarvan. Maar we zetten hem niet te vol. We geven elke
lamp hier de schijnwerper die hij verdient. We zijn puur
een winkel en verkopen niet via internet. Lichtadvies
geven draait om interactie. Persoonlijk contact is
daarom voor ons belangrijk. Ik wil jouw uitdrukking zien,
wat je mooi vindt of waar je minder enthousiast over
bent. Dat is het leuke van ons vak.”
Bij vakkundig advies hoort een vakkundige montage.
Voor de installatie van armaturen en eventuele
verlichtingssystemen werken Joop en Lisette samen
met een vast team aan monteurs: „Wij regelen alles van
a tot z. Als alles is geïnstalleerd en opgeruimd kun je
meteen genieten.”

‘NATUURLIJK VIND IK HET
HEEL LEUK ALS MENSEN
HIER BINNENKOMEN EN
GRAAG RONDKIJKEN’
Steeds de nieuwste collectie
De collectie aan designlampen bij Billekens verandert
voortdurend. Joop en Lisette bezoeken normaal
gesproken ieder jaar een grote beurs, afwisselend in
Milaan of Frankfurt: „Wij kopen rechtstreeks in bij onze
leveranciers in bijvoorbeeld Spanje, Duitsland of Italië.
Sommige fabrikanten vernieuwen constant en dat past
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bij ons. Creativiteit op basis van vormgeving en techniek.
Dat vinden wij belangrijk. Dát zoeken wij. Het is nu het
led-tijdperk, maar led moet geen strak lijntje zijn. Daar
moet iets meer uit gehaald worden. Het moet echt om
iets nieuws en een innovatie gaan, geen look-a-like of
een vernieuwing in een vernieuwing. Daar worden wij
niet warm van.
We hebben ruime keuze uit verschillende fabrikanten om
mee samen te werken. Daaruit hebben we onze eigen

top 10 gemaakt van innoverende merken die constant
vernieuwen. Een merk als Vibia uit Barcelona is zo’n merk
waar we trots op zijn. Evenals op Occhio, een Duits merk.
Dat is voor ons echt toonaangevend. Design, techniek en
innovatie komen daar allemaal samen. Onze doelgroep
bestaat namelijk uit klanten die houden van kwaliteit en
mooi design, passend bij hun interieur. De klant kijkt naar
vormgeving, vergeet vaak functionaliteit en weet niet alle
mogelijkheden. Daar adviseren wij de klant dan graag in.”
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