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S a l o n  X  –  S a l o n  J a n n e

Enthousiasme en
ondernemersbloed VORMEN 

DE BASIS VOOR SALON JANNE
VOOR DEZE NIEUWE SALON X IS DE REDACTIE VAN DE BEAUTYSALON OP EEN ZONNIGE LENTEDAG AFGEREISD NAAR HET FRIESE DAMWOUDE, 

MET SALON JANNE ALS BESTEMMING. HET MODERNE PAND VAN DE SALON SPRINGT IN HET OOG TUSSEN ALLE IDYLLISCHE HUISJES IN DE STRAAT. 

DE SERENE UITSTRALING OOGT UITNODIGEND EN BIJ HET BINNENSTAPPEN GEEFT OOK DE ENTREE EEN HUISELIJK, WARM GEVOEL. EEN ENTHOU-

SIASTE JONGEDAME VERWELKOMT ONS MET EEN TROTSE GLIMLACH. EIGENARESSE JANNE RUNT SINDS EEN JAAR DE GELIJKNAMIGE SALON. 

TERUGKIJKEND OP HET AFGELOPEN JAAR, ZIET DE JONGE ONDERNEEMSTER DE TOEKOMST VAN HAAR SALON VOL VERTROUWEN TEGEMOET.

“Eigenlijk ben ik nooit van plan geweest om schoonheidsspecialiste te wor-
den. Ik deed wel eens gellak bij mijn vriendinnen en dat is een beetje uit de 
hand gelopen”, lacht Janne. “Ik besloot de opleiding tot schoonheidsspeci-
aliste te doen aan de Friese Poort. Dat vond ik uiteindelijk zo leuk, en mijn 
stages waren ook zo ontzettend leuk, dat ik er mijn beroep van wilde maken. 
Uiteindelijk heb ik me ingeschreven bij de KvK. Inmiddels heb ik al een jaar 
officieel mijn eigen salon!” 

ONS KENT ONS
In een dorp als Damwoude, in het Fries: Damwâld, kent iedereen elkaar. Hierdoor 
is de basis voor een trouw klantenbestand snel gelegd. “Ik was al af en toe bezig 
met gellak en wenkbrauwen van vriendinnen en kennissen. En mijn moeder heeft 
een kledingwinkel, daar stond ik soms al in de winkel, op een gegeven moment 
ook met gellak en make-up. Zo werd dat steeds wat uitgebreider en onopgemerkt 
bouw je dan toch een trouw klantenbestand op. Hier in de salon begon het met 
een tuinstoel een bakje water, toen heb ik er een keukenblok ingezet en vanuit de 
opleiding had ik nog een stoel. Als ik nu kijk naar waar ik een jaar geleden was, 
kan ik zelf bijna niet geloven dat het zo snel is gegroeid.”

“Het allerleukst vind ik wanneer meiden binnenkomen die hier nog nooit zijn 
geweest, die het eigenlijk misschien niet per se willen, maar toch in de stoel 
belanden. Als ze daarna weer naar huis gaan zijn ze vaak merkbaar zelfver-
zekerder, dankzij de wenkbrauwen. Dan is het natuurlijk helemaal mooi als je 
ze ziet terugkomen. Gelukkig is dat ook wel vaak het geval. Als mensen hier 
een keer zijn geweest, komen ze over het algemeen wel vaker terug”, vertelt 
Janne trots. “Eén meisje dat voorheen altijd mee ging als model, ook voor mijn 
opleiding, komt nu nog steeds bij mij in de salon. Zij is er echt al sinds het 
begin bij. Dat zijn wel echt leuke dingen.”

HUIDVERBETERING
Janne laat er geen gras over groeien en het duurde niet lang voor ze verder 
wilde kijken dan enkel nagels en wenkbrauwen. “Nu ben ik ook met huidver-
betering bezig. Eerder was ik nog niet bekend met de mogelijkheden. Dankzij 
de opleiding kwam ik daarmee in aanraking en kwam ik erachter dat je eigen-
lijk alles waar je mee zit, kan verhelpen. Dat interesseerde me dus daar wilde 
ik zeker mee verder. Toen ben ik me erin gaan verdiepen en gaan zoeken 
naar een merk dat mooie producten biedt omtrent huidverbeteringen. Ik ben 
op internet gaan zoeken en zo kwam ik uit bij het merk Diego dalla Palma 
professional, daarover ben ik echt super positief. De prijs-kwaliteitverhouding 
klopt precies, de producten voelen en ruiken heerlijk en geven daadwerkelijk 
resultaat. Ik probeer alle producten eerst zelf uit voordat ik ermee ga werken, 
zodat ik volledig achter de producten kan staan en mijn eigen ervaring kan 
delen met mijn klanten. Dat vind ik wel heel belangrijk.”

Als specialiteit noemt Janne de Icon Time behandeling. “Als behandeling 
tegen huidveroudering, echt gericht op de rimpels, heb ik een hele mooie lijn: 
Icon Time. Die combineer ik met de Resurface, ook van Diego dalla Palma 
professional. Dat is écht geweldig, mijn meest populaire behandeling hier! De 
voor- en na-foto’s van de resultaten zijn zo indrukwekkend. Ik vind Icon Time 
zonder twijfel mijn mooiste behandeling.

Profiel: Salon Janne
Bestaat sinds: 2018
Aantal medewerkers: 1
Merken: Diego dalla Palma professional, CND Shellac,  
Outback Organics, RVB LAB
Specialiteit: Icon Time

PERSOONLIJK CONTACT EN BETROKKENHEID
“Ook de relatie met de leverancier Esthé-Care Cosmetiek is heel prettig. In 
samenwerking met een betrokken contactpersoon ben ik op zoek gegaan 
naar productlijnen die het best passen bij mij en mijn salon. Ik heb regelmatig 
persoonlijk contact met haar; ze komt geregeld vanuit Moergestel hierheen 
en ik ga wel eens daarheen voor bijvoorbeeld trainingen. Ik kan altijd bij 
haar terecht als ik vragen heb of advies nodig heb. Ik hoef maar te appen, te 
bellen of te mailen. Zo’n fijne samenwerking is voor mij ontzettend belang-
rijk”, licht Janne toe. “Inmiddels heb ik zeven lijnen van Diego dalla Palma 
professional. Het begon met de detox-lijn, de moisturize en de acne-lijn. Toen 
misten mijn klanten nog anti-ageing, niet veel later kwam daar ook de Icon 
Time bij. Ik heb veel klanten met een gevoelige huid dus ik heb er ook een 
aantal producten uit de sensitive-lijn bijgenomen. Ecologische producten zijn 
momenteel heel gewild, daar speel ik op in met de seasonal-lijn van Diego 
dalla Palma professional, dat zijn producten met honderd procent natuurlijke 
actieve ingrediënten. Zo heb ik mijn pakket eigenlijk samen met Esthé-Care 
Cosmetiek samengesteld op basis van de wensen van mijn klanten.”

ONDERNEMERSBLOED
Met één jaar op haar naam, heeft Janne nog veel jaren voor de boeg. De 
toekomst lijkt voor haar nog ver weg, maar ze durft er stiekem al van te 
dromen om haar salon uit te breiden. “Aan de ene kant vind ik dit heerlijk; 
gewoon mijn eigen salon waar ik alles lekker alleen en zelf kan doen en 
echt persoonlijk aandacht kan geven. Aan de andere kant zou ik op den 
duur zeker willen uitbreiden. Ik heb daarin het ondernemersbloed van mijn 
ouders; mijn moeder heeft haar eigen kledingwinkel en mijn vader heeft 
een succesvol bouwbedrijf. Dus iets groters met meerdere behandelruimtes 
en personeel is wel iets wat ik graag zou willen. Dat de salon dan bijvoor-
beeld zes dagen per week open kan zijn en ik er eventueel ook een paar 
avonden bij kan nemen. Daarnaast lijkt het me leuk om bijvoorbeeld een 
keer per week een cosmetisch chirurg in de salon te hebben, voor botox 
of iets in die richting. Dat lijkt me een leuke aanvulling, maar uiteindelijk 
is het natuurlijk afhankelijk van de wensen van mijn klanten. Ik doe het 
immers voor hen”, besluit Janne.

Meer informatie: Salon Janne
Tel. 06-30060020 | www.janne.nl
Fotografie: @degalerijvanhester

“IK VIND ICON TIME 
ZONDER TWIJFEL MIJN 

MOOISTE BEHANDELING!”


