
Salon X – Mooi by ANS 

 

“Ook vrouwen in de overgang verdienen het om te stralen” 
 

Vrouwen van veertig plus komen van heinde en verre naar het pittoreske Doornenburg, 

gemeente Lingewaard, voor Mooi by ANS. Eigenaresse en schoonheidsspecialiste Ans 

Ketelaer gaat graag een uitdaging aan, staat het liefst zelf aan het roer en doet vooral 

dingen waar zij zelf energie van krijgt. Zo startte zij inmiddels een aantal jaren geleden 

Mooi by ANS: “In mijn salon creëer ik ruimte voor de zelfbewuste vrouw van veertig 

plus, die precies weet wat ze wil en ervaringen wil opdoen om te groeien.” 

 

Ans is haar loopbaan begonnen als verpleegkundige op de IC, maar om deze heftige 

werkzaamheden uit te balanceren verdiepte Ans zich al gauw ook in het vak van 

schoonheidsspecialiste. “Interesse in de huid heb ik altijd al gehad, mede omdat ik zelf een 

gevoelige huid heb, maar vooral omdat ik bij patiënten zag hoeveel je aan de huid kunt 

aflezen over het functioneren van inwendige organen en hoe groot het zelf herstellend 

vermogen van de huid is”, vertelt Ans. “Ik ben toen al een salon aan huis begonnen, maar 

door verschillende omstandigheden, zoals de geboorte van mijn dochter, kwam dat op een 

laag pitje te staan. In 2018 heb ik uiteindelijk besloten hier écht mee verder te willen en heb ik 

me weer ingeschreven bij de KvK. Momenteel ben ik nog parttime actief als 

wijkverpleegkundige, maar hoop binnenkort fulltime te kunnen focussen op mijn salon!” 

 

Coaching 

Bij de start van Mooi by ANS heeft Ans zich laten coachen. “Daar heb ik werkelijk enorm 

veel aan gehad. Tijdens de opleiding heb ik alles omtrent het beauty-vakgebied geleerd, maar 

ondernemen was daar geen onderdeel van”, legt ze uit. “Ik barst van de ideeën voor mijn 

zaak, maar hoe verwerk ik dit nu op een logische manier in mijn concept? Het is superfijn als 

iemand daarbij kan adviseren zodat je het niet allemaal zelf gaandeweg hoeft uit te vogelen. 

Ik heb daar heel veel aan gehad.” 

 

Specifieke doelgroep 

In overleg met haar coach heeft Ans toen een specifieke doelgroep gekozen: vrouwen van 

veertig plus. Ze draagt dit duidelijk uit op haar website en merkt dat dat heel goed werkt: “Ik 

vond het in eerste instantie wel wat eng. Mensen geven ook soms tips om een breder aanbod 

moet hebben om meer klanten aan te trekken. Maar ik trek nu juist precies de klanten aan die 

bij mij passen, waar ik energie van krijg”, benadrukt ze. “Dat zijn ook de klanten die blijven 

terugkomen, want zij willen net als ik specifiek hiervoor gaan. Dat merk ik meteen en dat 

maakt het werk heel leuk. Daarnaast profiteer ik hierdoor extra van mond-tot-mondreclame. 

De zaak loopt harder en harder sinds ik deze doelgroep zo expliciet op mijn website vermeld. 

Mijn klanten komen van heinde en verre, dat is ontzettend motiverend.” 

 

Overgangsklachten en ouder worden 

Zelf heeft Ans geen gemakkelijke tijd gehad tijdens de overgang. Dit besprak zij met haar 

coach en zodoende kwam ze erop juist déze doelgroep te willen helpen. “Het levert bijzondere 

gesprekken op met de dames die in mijn salon komen met vaak heel vergelijkbare 

ervaringen”, vertelt ze. “Maar ook vrouwen die niet per se moeite hebben met 

overgangsklachten, maar bij wie voornamelijk ‘het ouder worden’ een gevoelsmatig obstakel 

vormt. Er wordt ons vrouwen best veel opgelegd als het gaat om ons uiterlijk en hoe jong, 

glad en strak we eruit moeten zien om mooi te zijn. Daar wil ik van af! Ik help mijn klanten 

het ouder worden te accepteren en eventuele ‘imperfectie’ te omarmen. Dit inzicht wordt 



volgens eeuwenoude Japanse filosofie ook wel Wabi-sabi genoemd. Dit wijst ons op de 

schoonheid van imperfectie en van de sporen van de tijd. Dat is toch prachtig! Bovendien, 

door het simpelweg verzorgen van je huid, voel je je fijn en groeit je zelfvertrouwen. Hierdoor 

sta je weer stralend in het leven. Dat heb ik zelf ondervonden toen ik hulp kreeg bij mijn rode 

en gevoelige huid. En dit is ook mijn missie in mijn salon: vrouwen laten stralen, ook in de 

overgang.” 

 

Voeding en lifestyle 

Een andere Japanse filosofie waar Ans inspiratie uit haalt, is het zogenoemde Shinrin-yoku, 

wat ‘baden in het bos’ betekent. “Volgens deze filosofie kan bewust en regelmatig wandelen 

in het bos van grote betekenis zijn op de gezondheid”, legt Ans uit. “Dit soort inzichten vind 

ik enorm interessant en waardevol om te delen met de dames in mijn salon. Ik ben namelijk 

naast mijn passie voor de huid ook op zoek naar verbreding van mijn salonaanbod. Daarvoor 

kijk ik bijvoorbeeld naar het eetpatroon en de leefstijl van mijn klanten. Op dat gebied hebben 

veel klanten een duwtje in de rug nodig, of een eye-opener als het ware”, vertelt ze. “Veel 

vrouwen denken bijvoorbeeld dat huidverzorging veel tijd moet kosten. Zelfs een simpele 

reiniging lijkt al tijdverspilling. Maar je hebt er echt profijt van als je het jezelf wel gunt om ’s 

ochtends en ’s avonds even de tijd de nemen voor je huid. Maak er een fijn ritueeltje van dat 

voor jou werkt en past binnen je leefstijl. En in de overgang kan – naast bosbaden – ook 

krachttraining heel prettig zijn voor veel vrouwen. Als je ouder wordt, neemt namelijk je 

spierkracht af. Maar krachttraining is bijvoorbeeld ook goed voor het behouden van je figuur 

zodat je je fijn blijft voelen in je vel. Wat betreft voeding heb ik een heleboel tips waar 

vrouwen in de overgang baat bij hebben. Zo kan koolhydraatarme voeding helpen wanneer je 

last hebt van opvliegers. Ik ken de problemen en kan dus helpen bij makkelijke aanpassingen 

die verlichting bieden. Wat voeding betreft hou ik het wel graag luchtig. Dus geen strenge 

diëten of schema’s.” 

 

Bijscholing 

Ans hecht daarnaast veel waarde aan bijscholing, kennisvergroting en -deling. “Ik vind het 

belangrijk om te blijven leren en studeren. Je krijgt een stevigere basis en uitgebreidere 

kennis. Daarnaast kun je veel sparren met collega’s, waar altijd mooie nieuwe inzichten 

uitkomen”, stelt ze. “Zelf ben ik uiteraard gediplomeerd schoonheidsspecialist, maar ook 

erkend Éminence Organic Touch Therapeut en ik ben in het bezit van het certificaat 

‘Dermatologie voor schoonheidsspecialisten’. Daarnaast hoop ik binnenkort de opleiding tot 

Medisch Schoonheidsspecialist af te ronden. Ik vind alles aan dit vak zo boeiend: de huid is 

het enige orgaan dat je aan kan raken, dus kneden, boetseren en stimuleren en hierdoor 

verbeteren. Bij de Organic Touch hef ik, middels massagetechnieken, verklevingen en 

verhardingen op, zo kan de energie weer stromen en ondergaat de huid een transformatie.” 

 

Nieuw behandeltraject 

Momenteel is Ans een nieuw behandeltraject aan het ontwikkelen voor Mooi by ANS. 

Binnenkort zal ze dit gaan introduceren in haar salon, maar ze licht voor ons alvast een tipje 

van de sluier op: “Het wordt een traject van zes maanden waarin ik behandelingen en 

producten combineer met bijpassende extra’s. Ik wil activiteiten organiseren, zoals 

wandelingen of een avondbijeenkomst met een kleurcoach. Dat is iemand die heel persoonlijk 

bekijkt welk kleurenpallet bij jou past, want vaak verandert ook je haarkleur en huidtint 

tijdens de overgang. Ook ik ben een journal aan het creëren waarmee klanten als het ware 

worden meegenomen door het gehele traject. Hier staan fijne tips en inspiratie in, en wordt 

nadruk gelegd op verwenmomentjes en massagetechnieken. Ook is er ruimte om zelf te 

schrijven of op een andere manier je creativiteit erop los te laten. De behandelingen en 



producten beginnen met een soort persoonlijke reiniging, waarna we stapje voor stapje zullen 

opbouwen naar precies dat wat bij de klant past”, licht Ans enthousiast toe. 

 

Meer informatie: Mooi by ANS 

Tel. 06-82623053 | www.mooibyans.nl  

 

 


