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Micky Zweedijk
van The Hair and
Beauty Studio
is ambitieus
multitalent

Micky Zweedijk is eigenaar van
The Hair and Beauty Studio
in Hoofddorp.

In het sfeervolle en luxe sportcomplex
Health City in Hoofddorp is The Hair and
Beauty Studio gevestigd. Micky
Zweedijk runt hier al zeven jaar
een kleine, maar professionele
kapsalon en sinds zes maanden ook
een beautysalon. “Iedereen kent mij
hier, dat maakt het heel makkelijk om
nieuwe klanten te krijgen.”

M

ensen mooier maken, dat is haar
passie. Of het nu om haarverzorging
of huidverbetering gaat. Met The
Hair and Beauty Studio is een droom van
Micky in vervulling gegaan. “Ik vind allebei
de vakgebieden even leuk en uitdagend en
wilde ze met elkaar graag combineren. Het
is geweldig dat ik nu de kans heb om dat op
deze fijne locatie te kunnen doen. Ik heb in
dit luxe sportcomplex al jaren een salon voor
haarverzorging en sinds oktober vorig jaar ook
een voor huidverbetering. De afwisseling is super
leuk en voor klanten is het ideaal dat ze hier alles
onder één dak vinden.”

GEZELLIG
Health City is een groot sportcomplex midden
in een nieuwbouwwijk van Hoofddorp. Naast
sportfaciliteiten zijn hier ook een sauna, een
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iedereen komt hier langsgelopen. In de salon
ernaast zat al een schoonheidsspecialist,
dus we vulden elkaar mooi aan. Zelf had ik
na mijn kappersopleiding ook de opleiding
schoonheidsverzorging gedaan, want ik wilde me
breder ontwikkelen. Naast mijn kapsalon werkte
ik een dag in de week in een schoonheidssalon
in Amstelveen. Schoonheidsverzorging is een
heel ander vakgebied, maar ligt me ook goed.
Ik hou ervan om mensen mooi te maken. Of
het nu gaat om haarverzorging of om de huid.
Ik ben enorm gefascineerd door de huid en
wat je allemaal kunt bereiken met de juiste
producten. Toen mijn buurvrouw vorig jaar
stopte met de schoonheidssalon, heb ik direct
gevraagd of ik de cabine mocht huren. Dat was
geen probleem en zes maanden geleden heb
ik The Hair and Beauty Studio geopend. Twee
professionele studio’s, een voor haar- en een voor
huidverzorging. Nu kan ik beide vakgebieden
met elkaar combineren, een droom die ik al heel
lang wilde waarmaken!”

fysiotherapeut, een mondhygiënist en een
kidsclub gevestigd en er is een mooi restaurant
voor lunch en diner. Mensen komen hier
niet alleen om te sporten, maar ook voor de
gezelligheid. In de centrale hal staan lange
koffietafels waar mensen met elkaar afspreken
of na afloop van een sportsessie nog even blijven
hangen. Micky kent de vaste bezoekers van het
sportcomplex bijna allemaal persoonlijk. “Veel
mensen komen even een praatje met me maken.
Ik werk alleen, maar met zoveel vaste gasten
en professionals die hier ook werken, voelt het
alsof ik heel veel collega’s heb. Ik heb een vaste
klantengroep die al jaren bij mij in de kapsalon
komt en een aantal van hen komt nu ook voor
huidbehandelingen. Het vertrouwen is er al, dat
scheelt natuurlijk. Daarnaast merk ik dat ik een
nieuwe klantengroep erbij krijg die echt komt
voor de huidverbeterende behandelingen.”

BEAUTY
Zeven jaar geleden startte Micky met haar
eigen kapsalon in Health City. Daarvoor had
ze veel ervaring opgedaan bij verschillende
bekende kapsalons in Amsterdam. “Met mijn
toenmalige vriend woonde ik in Hoofddorp
en via via hoorde ik van deze locatie. Ik was
direct enthousiast over de mogelijkheden. Hier
werken allemaal zelfstandige ondernemers
bij elkaar. Ik kon een mooie salon huren in
de ontvangstruimte op de begane grond. Een
fantastische plek voor een kapsalon, want

HUIDVERBETERING

“Voor klanten is het
ideaal dat ze hier alles
onder één dak vinden”

The Hair and Beauty Studio valt op door de
professionele en hippe uitstraling. De twee
salons zijn modern en licht ingericht, met
hier en daar zwarte accenten. Zowel mannen
als vrouwen komen er, jong en oud. “Ik
heb niet een bepaalde klantengroep, maar
juist een heel gevarieerde. Naast haar- en
huidverzorging en huidverbetering doe ik ook

De kapsalon en de schoonheidssalon hebben een professionele en hippe uitstraling.
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In haar kersverse beautysalon werkt Micky met
de producten van Décaar.

“In beide vakgebieden
wil ik me blijven
ontwikkelen”

“Een totaalpakket,
dat is in mijn ogen
de toekomst”
aandacht staat bij mij centraal. Iedere klant krijgt
een behandeling op maat.”

ONDERNEMEN
Veel mensen vragen Micky hoe ze dat doet,
zowel een kapsalon als een beautysalon runnen.
Maar Micky ziet The Hair and Beauty Studio
als een bedrijf. “Het is eigenlijk heel simpel. Ik
voer één agenda en één boekhouding. Daar heb
ik overigens een boekhouder voor waar ik elke
maand alle bonnetjes naartoe stuur. Vanwege
het btw-verschil is dit wat complexer. Via een
online boekingssysteem kunnen mensen zelf hun
behandelingen inboeken op de momenten dat
er nog plek is. Ook via de site Treatwell komen
mensen bij mij terecht, wat overigens heel erg
goed werkt bij mij. Veel mensen vinden mij op
die manier. Voor iedere behandeling staat een
bepaalde tijd, die ik vrij ruim heb genomen
dus ik kom nooit in de knel. Doordat ik alles
onder één dak aanbied, zie je dat mensen zelf
combinaties van behandelingen gaan boeken.
Dus een knip- en/of verfbeurt gevolgd door een
gezichtsbehandeling van Décaar of een manicure

en pedicure. Ze zijn er dan toch. Ook zie je dat
mensen eerst lekker naar de sauna gaan en dan
vervolgens bij mij voor een gezichtsbehandeling
komen. Ik doe ook veel bruidjes, die kunnen hier
voor alles terecht omdat ik ook bruidskapsels en
visagie doe. Ik kan een complete look maken en
iemand van top tot teen verzorgen.”

TOEKOMST
Die afwisseling in het werk vindt Micky geweldig.
Ze moet er niet aan denken om steeds hetzelfde
te moeten doen. “In beide vakgebieden wil ik me
blijven ontwikkelen door regelmatig trainingen
en bijscholingen te volgen. Dat houdt je scherp.
Voor nu is het heel leuk en uitdagend om zowel
de kapsalon als de beautysalon optimaal te
laten draaien. Je ziet dat deze vakgebieden
naar elkaar toe groeien. Steeds meer kappers
bieden ook nagelverzorging of wenkbrauwstyling
aan. Ik sluit niet uit dat ik er in de toekomst
iemand bij neem of ga samenwerken met een
cosmetisch arts, maar dat is echt voor later. Ik
vind het nu veel te leuk om mijn klanten zelf
te behandelen en dat persoonlijke contact op
te bouwen met nieuwe klanten. Ook zou ik op
termijn meer met apparatuur willen doen. Op
dit moment werk ik hoofdzakelijk manueel. Maar
wellicht is microneedling in de toekomst een
mooie aanvulling, omdat je dan nog een stap
verder kunt gaan. Genoeg ambities dus voor de
komende jaren!”
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Tekst: Saskia Petit

met veel passie permanente make-up, dat is
weer een andere doelgroep. Ik doe verder
wimper- en wenkbrauw styling, manicure en
pedicure. Een totaalpakket, dat is in mijn ogen
de toekomst.” In haar kersverse beautysalon
werkt Micky met de producten van Décaar. Ze
heeft bewust voor dit merk gekozen vanwege
de vele behandelmogelijkheden en de bekende
algenpeeling. “Ik zocht een merk waarmee
je echt huidverbeterend kunt werken. Op de
vakbeurs kwam ik Décaar tegen. Het contact was
meteen goed, ze zijn erg open en toegankelijk.
Als je met Décaar begint, krijg je een Bootcamp
van twee dagen waarin je alles leert over
de behandelingen en producten. Ook het
ondernemerschap komt aan de orde. Dat doen
ze goed. De ondersteuning van Décaar is prettig.
Ze stellen zich op als partner waarmee je kunt
sparren. Ik ben natuurlijk al jaren zelfstandig
ondernemer, maar toch is het prettig om
bepaalde zaken met hen te kunnen bespreken.
Ik sta voor kwaliteit en resultaat. Met Décaar kan
ik alle kanten op: anti-aging, huidverbetering,
pigment, huidverslapping, rosacea... Persoonlijke

