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WIE: Lisanne van der Linden
WAT: Schoonheidsspecialiste / Masseuse
WAAR: Etten-Leur en omgeving
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NA HET FAILLISSEMENT VAN HAAR WERKGEVER SLAAT LISANNE EEN NIEUWE WEG IN. ZE 
WORDT ZELFSTANDIG ONDERNEMER. ZE KIEST VOOR EEN VAK DAT HAAR AAN HET HART 
LIGT. ZE WORDT SCHOONHEIDSSPECIALISTE EN MASSEUSE. HAAR AANPAK IS ONDER-
SCHEIDEND. ZE GEEFT SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN EN MASSAGES BIJ DE KLANTEN 
THUIS. OOK BEDRIJVEN KUNNEN VAN HAAR DIENSTEN GEBRUIK MAKEN. STOELMASSAGES 
EN VOETREFLEXZONETHERAPIE GAAT PRIMA OP DE WERKVLOER.

Interview: Sandra van den Nieuwenhof | Foto: Tamara Uittenboogaard

Rust, ontspanning 
en verzorging

Ik heb zelf ook ervaren dat je over je 
grenzen heen kunt gaan. Een pas op 
de plaats is soms hard nodig. Zelf 
neem ik vóór een behandeling een 
moment om rustig te worden. Als ik 
zelf rustig ben, kan ik ook rust geven. 
Ik wil positieve energie geven. Ik ben 
tevreden als mijn klant tevreden is.” 

Over haar wensen voor de toekomst 
zegt ze: “Ik wil graag met plezier in 
mijn eigen bedrijf blijven werken. Het 
mag klein blijven. Ik hoef geen tien 
salons met personeel. Ik wil ook tijd 
voor mezelf en voor mijn partner en zijn 
kinderen. Ook wil ik graag blijven hard-
lopen in mijn vrije tijd. En als ik over de 
toekomst droom, zie ik misschien een 
eigen studio voor me.”

Lisanne zit niet lang bij de pakken neer 
na het faillissement van het bedrijf 
waar ze werkte. Ze kiest ervoor om 
niet meer in loondienst te gaan werken 
en voor zichzelf te beginnen. Dit is niet 
zo verwonderlijk, want ondernemen 
heeft ze van huis uit meegekregen.  
“Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn 
ouders hadden een detailhandelszaak 
in lederwaren. Ik hielp al van jongs af 
aan mee. Als ik thuis kwam uit school, 
ging ik meteen achter de toonbank 
staan om klanten te helpen. Ook later 
werkte ik altijd in de detailhandel. Ik 
had een leidinggevende functie bij een 
familiebedrijf in de schoenenbranche, 
totdat het bedrijf vorig jaar failliet ging.”
Haar keuze voor het zelfstandig  
ondernemerschap heeft ook te maken 
met haar wens om zelf de touwtjes in 
handen te hebben. “Ik vond het in mijn 
baan wel eens moeilijk om mensen te 
motiveren om klanten die service te 
bieden zoals ik dat thuis geleerd heb. 
Bij ons stond dienstbaarheid hoog in 
het vaandel. In mijn werk als rayon-
manager stond ik tussen de directeur 
en de winkelmanagers in. Ik moest 
vaak rekening houden met verschil-
lende en soms tegenstrijdige belangen. 
Nu hoef ik alleen maar verantwoording 
af te leggen aan mezelf.”

De overstap van de schoenenbranche 
naar de sector van welzijn en schoon-
heid komt voort uit haar persoonlijke 
interesse. “Ik had altijd al interesse in 
uiterlijke verzorging. Ik genoot ook altijd  
zeer van behandelingen en massages. 
In het afgelopen jaar heb ik een 
opleiding tot schoonheidsspecialiste 
gevolgd, aangevuld met een aantal 

massageopleidingen en workshops.”
Terugkijkend zegt Lisanne: “Het was 
best een pittige tijd toen ik mijn baan 
verloor. Opnieuw achter de studieboe-
ken gaan zitten viel niet mee, maar de 
praktijkvakken vond ik heel leuk om te 
doen. Mijn hart ligt bij de schoonheids-
behandelingen en bij diverse vormen 
van massage. Ik ben blij dat ik deze 
stap gezet heb.”

Lisanne is geen doorsnee schoon-
heidsspecialiste en masseuse. Zij biedt 
haar diensten bij de klanten thuis aan. 
In hun eigen omgeving kunnen klanten 
genieten van haar behandelingen en 
massages. “Dit is bijvoorbeeld ideaal 
voor mensen die minder mobiel zijn 
maar ook voor iedereen die een be-
handeling in vertrouwde omgeving wil 
ontvangen”, legt ze uit. In haar bestel 
auto vervoert ze haar behandelstoelen, 
massagetafel en alle andere zaken 
die ze bij haar werk nodig heeft, zoals 
verzorgingsproducten en apparatuur. 
Zij richt zich ook op bedrijven. Op 
de werkplek geeft zij stoelmassages 
en voetreflexzonetherapie. “Dit zijn 
effectieve behandelingen die energie 
kunnen geven tussen de werkzaam-
heden door. Deze korte ontspanning 
is goed voor de productiviteit en kan 
ziekteverzuim voorkomen. Voetreflex-
zonetherapie activeert het zelfherstel-
lend vermogen.”

Lisanne draagt er graag aan bij, dat 
mensen zich rustiger en beter voelen. 
“Ik wil mensen rust, ontspanning en 
verzorging geven. We leven in een 
wereld waarin alles sneller moet en we 
steeds meer willen. Dat geeft stress. 




