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JANINE DOET LANG NIET ALLES BIJ NAGELS DOETINCHEM:

“IK HOUD HET LIEVER BIJ EEN DING 
WAARIN IK KAN UITBLINKEN”
TEGENWOORDIG IS HET NIET GEK ALS JE NAGELBEHANDELINGEN COMBINEERT MET WIMPER-
VERLENGING, PEDICURE EN SCHOONHEIDSVERZORGING. DE 40-JARIGE JANINE SCHEERS HEEFT 
ER JUIST BEWUST VOOR GEKOZEN DIT NIET TE DOEN. ZE IS ZEVEN JAAR GELEDEN HELEMAAL 
OVERGESTAPT NAAR DE NATUURLIJKE NAGEL. NIETS GEEN KUNSTPRODUCTEN MEER. EN DAT BEVALT 
HAAR HEEL GOED. 
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MIJN MOTTO IS, 
SCHOENMAKER 
BLIJF BIJ JE LEEST.

de natuurlijke nagel niet beschadigt. 
Wel kan ik een versteviging 
aanbrengen, maar hier lijdt de 
natuurlijke nagel niet onder. Alles wat 
daarmee te maken heeft, vind ik leuk 
om te leren. Daar wil ik me nog veel 
verder in verdiepen. Als ik iets doe, 
dan ga ik er helemaal voor. Ik doe het 
liever goed of niet.”

IN DE NAGELBRANCHE KUN JE 
VEEL KANTEN OP, IS HET NOOIT 
VERLEIDELIJK OM ER IETS BIJ 
TE DOEN? | “Dat hebben al veel 
mensen gevraagd. In deze branche 
is het namelijk heel makkelijk om 
meerdere diensten aan te bieden. Wat 
vaak wel is, dan moet je met personeel 
gaan werken en dat komt qua tijd niet 
goed uit. Ik concentreer me liever op 
één ding wat ik helemaal fantastisch 
vind. Als ik ergens een passie voor heb 
en dat voelt goed, dan ga ik daar voor 
honderd procent voor.”

IS DAT MET ALLES WAT JE 
DOET IN HET LEVEN? | “Ja, 
eigenlijk wel. Dat is mijn way of life 
met vrienden, met zaken doen, dat 
past echt bij mij. Zo doe ik ook niet 
iedere dag een andere sport, maar 

concentreer ik me een periode op 
hetzelfde. Op dit moment is dat 
hardlopen, lekker in de buitenlucht en 
daarmee kan ik mijn hoofd helemaal 
leegmaken.”

ALS WAT VOOR NAGELSTYLIST 
ZOUDEN MENSEN JOU 
OMSCHRIJVEN? | “Als nauwkeurig, 
flexibel en ik denk ook wel gezellig. 
Met een lach en een traan, letterlijk. 
In mijn salon is het contact onderling 
heel persoonlijk. Ik zit nooit met 
iemand aan tafel waarvan ik dacht, 
‘oh, nou komt die’. Ze staan zo dichtbij 
dat je het nauwelijks een klant kunt 
noemen.”

KUN JE DAAR EENS EEN 
VOORBEELD VAN GEVEN? | “Ik 
heb vijf jaar lang in hetzelfde pand als 
een kapsalon gewerkt. De eigenaar 
van de salon was een vriendinnetje 
en oud-buurvrouw. Wij werkten echt 
als een team, met een gezamenlijke 
agenda en telefoon. Sinds een maand 
ben ik verhuisd naar een eigen plekje. 
Wat ik vooral zo bijzonder vind, is 
dat al mijn klanten zijn meegegaan. 
Niemand heeft gezegd, ‘die moeite 
ga ik niet nemen’. Wel mis ik de 

HOE IS JE PASSIE VOOR 
NAGELS ONTSTAAN? | “Als 
kind was ik al hele dagen aan het 
knutselen, vooral veel tekenen. 
Jarenlang heb ik in de detailhandel 
gewerkt en ook daar was ik veel aan 
het etaleren. Dat creatieve zit er dus 
echt in. Uiterlijke verzorging trok altijd 
al mijn aandacht. Bij mijn moeder, 
schoonmoeder en zus ben ik gestart 
met nagels lakken. Dat beviel zo goed, 
dat ik steeds meer nieuwe producten 
kocht en het vaker ging doen.”

WANNEER BEN JE ECHT IN 
DE NAGELBRANCHE GAAN 
WERKEN? | “Pas jaren later, in 
2002, ben ik als nagelstylist gaan 
werken. Dat heb ik er jaren als 
hobby bij gedaan, naast mijn werk. 
Toch kreeg ik steeds vaker de vraag 
of ik het niet meer wilde doen. De 
angst om fulltime als nagelstylist te 
werken, hield me tegen. Totdat mijn 
klantenkring zo groot werd en ik er 
makkelijk mijn werk van kon maken.”

DAN KIES JE VOOR DE NAAM 
NAGELS DOETINCHEM, IS 
DAT BEWUST ZO GEKOZEN? 
| “Eigenlijk is het heel grappig, de 
meeste stylisten geven hun website 
de naam van de salon. Ik dacht juist 
andersom. Hoe gaan mensen mij 
online vinden? Waar zoek je op als je 
in Doetinchem woont en nagels wil 
laten zetten? Zo is eigenlijk de naam 
Nagels Doetinchem ontstaan en daar 
ben ik achteraf heel blij mee. Ik sta 
altijd bovenaan in Google en dat levert 
me veel nieuwe klanten op.”

WAT MAAKT JOU EEN 
UITBLINKER IN DE NAGEL-
BRANCHE? | “Mijn motto is, 
schoenmaker blijf bij je leest. Ik heb 
altijd met CND gewerkt en zeven jaar 
geleden ben ik helemaal overgestapt 
op de natuurlijke nagel. Niets geen 
kunstproducten meer. Ik lak alleen nog 
met CND Shellac, omdat dit product 

gezelligheid van de meiden in de 
salon, maar dat ik nu thuis onderneem 
geeft meer rust voor mijn gezin.”

HOE ZORG JIJ ERVOOR DAT 
KLANTEN HET FIJN VINDEN OM 
JOUW SALON TE BEZOEKEN? 
| “Ik vind het heel belangrijk om van 
iedere klant de behandelgeschiedenis 
bij te houden. Welke behandeling 
hoort bij welke klant? Welke kleuren 
dragen ze op de nagels? Als ik iets 
nieuws heb aangeschaft, dat kan een 
kleur of nieuwe trend zijn, dan laat 
ik ze dat vooraf aan de afspraak al 
weten. Ik maak ze voor hun afspraak 
al enthousiast om hier naartoe te 
komen. Eigenlijk mag ik het geen klant 
meer noemen, het is veel meer dan 
een klant alleen. Daarom heb ik het 
zo gezellig in mijn salon, draait het zo 
goed en komen klanten graag terug.”

HEB JE NOG TIPS VOOR ANDERE 
STYLISTEN? | “Geloof in jezelf en in 
het product waarmee je werkt. Als je 
daar achter staat, kun je heel succesvol 
worden. Ik merk dat er veel twijfel en 
soms ook onrust in de nagelbranche 
is. Op forums en als je elkaar onderling 
spreekt. Ook door klanten worden 
stylisten vaak van hun stuk gebracht. 
Daarom is het juist zo belangrijk dat je 
gelooft in jezelf en sta voor wie je wilt 
zijn. Dan kom je er wel.”
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