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AANDACHT & RUST

 PEIZE

Schoonheidssalon Peize is gevestigd 
in een prachtige boerderij in Drenthe.

“Als je dicht bij jezelf staat en blijft, krijg je 
vanzelf de klanten die goed bij je passen en 

die ook echt voor jou terugkomen”

Reportage

BIJ SCHOONHEIDSSALON
In een prachtige, landelijk gelegen boerderij in Drenthe is  
Schoonheidssalon Peize gevestigd van Bianca Kollee.  
Ze startte haar salon vorig jaar en mag inmiddels rekenen 
op een trouwe klantenkring die gestaag toeneemt.  
Rust en persoonlijke aandacht staan hier centraal  
en steeds meer klanten weten de weg naar de 
mooie boerderij in Peize te vinden.
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Bianca Kollee: “Mijn motto is: 
be happy, be bright, be you.”

In Schoonheidssalon Peize kunnen klanten 
terecht voor huidverbetering én ontspanning. 
Die combinatie is voor Bianca essentieel. 

“Mensen hebben een druk leven en willen ook 
graag tot rust komen. Ik richt me tijdens mijn 
behandelingen op huidverzorging & verbetering, 
maar geef ook altijd de nodige rust en 
ontspanning aan mijn klanten. Hier kunnen  
ze onthaasten.”

GELUKKIG
Bianca koos na de middelbare school voor 
een opleiding in Vastgoed & Makelaardij. Ze 
ging werken bij een woningbouwcorporatie, 
maar toen ze de dertig gepasseerd was, 
ging het kriebelen. Tijdens een persoonlijk 
ontwikkelingsplan heb ik besloten om de 
opleiding tot schoonheidsspecialist te volgen. 
Als jong meisje vond ik het heerlijk om te tutten 
en mijn poppen te verzorgen.” Bianca hield haar 
baan, maar ging minder dagen werken en zette 
daarnaast haar instituut aan huis op. “We gingen 
net verhuizen naar deze boerderij, dus hebben 
we meteen een deel verbouwd tot salon met een 
eigen opgang. De locatie is heel mooi, mensen 
komen aanrijden in een prachtige natuur. Dat 
verhoogt de beleving van mijn instituut enorm 
en daar heb ik ook mijn behandelingen op 

afgestemd. Ik ben eerst alleen in de avonduren 
begonnen, maar later ook op de donderdag en de 
vrijdag.”

NO NONSENS
Schoonheidssalon Peize is ingericht met rustige 
kleuren en heeft een professionele uitstraling 
met landelijke accenten. “De boerderij is van 
zichzelf al zo bijzonder, die sfeer heb ik in het 
instituut willen doorvoeren. Hier geen toeters 
en bellen, maar kwaliteit en serene rust.” Het 
instituut is een totaalconcept met vier pijlers: 
huidverzorging & huidverbetering, wellness, 
brow styling en wax treatments. “Ik wil dat 
klanten hier voor het totaalplaatje terecht 
kunnen. Brow en Lash treatments zijn heel 
populair en ik vind het heel leuk om te doen. 
Voor waxen is minder interesse, maar ik vind 
dat klanten dit ook bij mij moeten kunnen laten 
doen. Ik bied absoluut geen botox of andere 
cosmetische ingrepen in mijn instituut. Ik heb 
ook geen apparatuur, alles gaat manueel. In die 
zin ben ik heel no nonsense. Klanten krijgen 
altijd eerst een intake om te kijken waar hun 
behoeftes liggen en om hun verwachtingen 
te achterhalen. Vervolgens leg ik uit wat de 
mogelijkheden zijn en wat dit kost. Duidelijk en 
helder. Doel is om de klanten mooi, tevreden 

en ontspannen de deur uit te laten gaan. Ieder 
mens is mooi van zichzelf. Daar heb je geen 
cosmetische ingrepen voor nodig. Mijn motto is 
dan ook: be happy, be bright, be you.”

NATUURLIJK
Bianca werkt met het merk Piura Skincare van 
P&B Cosmetix, waar ze heel tevreden over 
is. Daarnaast werkt ze ook met de biopeeling 
van Piura Advanced Skincare. “Ik heb bewust 
gekozen voor een merk op natuurlijke 
basis. Piura Skincare is vrij van parabenen, 
minerale oliën en andere toevoegingen. Het 
bevat natuurlijke werkstoffen en Ecocert 
gecertificeerde conserveermiddelen en geen 
onnodige verpakkingen. Bovendien combineert 
Piura huidverbetering met ontspanning. 
Het past dus helemaal bij mijn visie. Ik ben 
daarnaast allround wenkbrauwstylist en doe ook 
professionele wimperlifting. Daarbij krijgen de 
wimpers een soort permanent waardoor ze meer 
krullen en langer lijken. Het resultaat blijft zes 
tot acht weken zitten en is altijd erg mooi. Voor 
mij zijn de wenkbrauw- en wimperbehandelingen 
echt een goede aanvulling op de behandelingen.” 
Vooral de reinigende behandeling gecombineerd 
met een ontspannende massage en een brow 
treatment zijn populair bij Bianca. “Het resultaat 
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“Ieder mens is 
mooi van zichzelf”

maar dromen genoeg! Een groot instituut met 
verschillende specialisaties en wellicht meerdere 
medewerkers. Maar dat is echt voor later. Omdat 
ik nog in de opbouwfase zit van mijn instituut, 
richt ik me nu voornamelijk op het vergroten 
van mijn naamsbekendheid en het opbouwen 
van een vaste klantenkring. Dat gaat heel goed. 
Het is verbazingwekkend hoe snel het allemaal is 
gegaan, dat had ik vooraf helemaal niet verwacht. 
Ondernemers die willen starten met een eigen 

bedrijf, adviseert ze om rustig te beginnen. 
“Voor mij voelt het heel goed om vanuit een 
bestaande baan mijn salon op te bouwen. Verder 
is de keuze voor een merk heel bepalend voor je 
salon. Ik heb lang gezocht naar iets wat echt bij 
mij past. Piura onderstreept helemaal waar ik als 
schoonheidsspecialist voor sta en klanten voelen 
dat. Als je dicht bij jezelf staat en blijft, krijg je 
vanzelf de klanten die goed bij je passen en die 
ook echt voor jou terugkomen.”

is een stralende huid en  een verzorgde look. 
Wenkbrauwen bepalen heel erg je uitstraling. 
Ik ben me daar direct in gaan specialiseren 
toen ik de opleiding schoonheidsverzorging 
had afgerond. Trend is nu een natuurlijke, liefst 
brede wenkbrauw. Daar is veel vraag naar. Ik 
haal alleen overtollige haartjes weg en kijk naar 
de optimale vorm bij iemands gezicht. Ook 
bestudeer ik de natuurlijke haarkleur en de kleur 
van de huid om de mooiste wenkbrauwkleur 
te bepalen. Over het algemeen trekken de 
wenkbrauwbehandelingen een iets jonger 
publiek dan mijn vaste klantenkring. Het is een 
mooie manier voor twintigers en dertigers om 
kennis te maken met mijn instituut.”

ONDERNEMEN
Als ondernemer houdt Bianca haar cijfers goed in 
de gaten. Ze stelt zichzelf concrete doelen, meet 
wat de resultaten zijn van haar inspanningen 
en zorgt ervoor dat haar plannen ook SMART 
zijn geformuleerd. “Wat dat betreft ben ik niet 
alleen vakvrouw, maar ook echt een ondernemer. 
Het is voor mij ook een leuk aspect van het 
werk. Zien wat werkt en wat niet werkt en dan 

bijsturen.” Ze organiseert regelmatig workshops 
of presentaties voor klanten. “Bijvoorbeeld een 
workshop over het reinigen van de huid of ik 
geef een presentatie van de nieuwe lentekleuren. 
Mensen vinden dat heel leuk. Wie geïnteresseerd 
is, kan zich opgeven voor een workshop visagie 
die ik op aanvraag kan organiseren. Het is bij 
mij altijd maatwerk.” Binnen P&B Cosmetix 
volgt Bianca regelmatig nieuwe cursussen. 
Bijblijven in haar vak vindt ze belangrijk. “Ik 
heb een diploma schoonheidsverzorging op mbo 
3-niveau, een mooie basis. In de toekomst wil ik 
me graag gaan specialiseren, maar daar ligt nu 
niet mijn focus. Mijn leverancier heeft gelukkig 
op dat vlak veel te bieden dus ik kan mijn kennis 
prima op peil houden. Ook is het belangrijk om 
je aanbod regelmatig te vernieuwen. Je moet je 
klanten blijven verrassen. Maar wat ik ook doe, 
mijn focus blijft gericht op aandacht, rust en 
persoonlijke aandacht.”

TOEKOMST
Hoewel haar instituut nog maar een jaar 
oud is, heeft Bianca al wel plannen voor de 
toekomst. “Op dit moment ben ik erg tevreden, 
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