Het verhaal van Irma Kremer
Oprichter en mede-eigenaar van Absolute Beauty & Image
Op 18-jarige leeftijd koos ik voor de opleiding verpleegkunde. In die tijd was het vanzelfsprekend om na
diplomering een gezin te stichten en niet verder te studeren. Ik ben getrouwd, kreeg kinderen en werd
werkzaam in het ziekenhuis als verpleegkundige. Een baan die gepaard ging met een hoge werkdruk. Toen
er op een gegeven moment geen tijd meer was om voldoende aandacht aan patiënten te geven, besloot
ik dat het roer om moest. Uiterlijke verzorging was altijd een hobby en daarom leek schoonheidsverzorging
mij een leuke en interessante opleiding.
Naast mijn werk in het ziekenhuis had ik geen tijd om stage te lopen voor de opleiding schoonheidsverzorging. De praktijkoefeningen deed ik daarom thuis op een tuinstoel in de woonkamer waarbij mijn man
en kinderen het moesten ontgelden. Na een tijdje hebben we een kamer in ons huis ingericht als salon en
ben ik op zoek gegaan naar “echte klanten”. Op 1 februari 2005 heb ik mij ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en vanaf dat moment was mijn salon aan huis een feit.
Met drie opgroeiende, studerende tieners durfde ik het stukje zekerheid van mijn werk in het ziekenhuis
niet op te geven. Mijn baan als researchverpleegkundige bleef ik daarom combineren met mijn eigen salon.
Na mijn opleiding heb ik veel aanvullende specialisaties gevolgd en is mijn bedrijf uitgegroeid tot een
professionele allround schoonheidssalon met een webshop voor cosmeticaproducten. Toen ik op een
gegeven moment geen tijd meer had om nieuwe klanten te behandelen, besloot ik met collega’s te gaan
werken. Er startte een collega schoonheidsverzorging en er kwamen extra behandelkamers. Samen
hebben we al een aantal jaar 4 stagiaires schoonheidsverzorging onder onze hoede. Daarnaast opende
we een kapsalon met kapster bij de salon.
Een aantal jaren verder zijn we opnieuw uit ons jasje gegroeid. Opnieuw tijd om uit te breiden. Een jaar
zoeken naar een geschikte locatie leverde helaas niks op. Onze collega uit de kapsalon is inmiddels zelfstandig verder gegaan op een andere locatie. De extra ruimte die daardoor vrij kwam was aanleiding voor mij en
mijn collega, en mede-eigenaar, Lucie Karpinski om te besluiten met de schoonheidssalon door te gaan op
de huidige locatie.
Twee dagen werken als researchverpleegkundige en 4 dagen werken in mijn eigen bedrijf viel niet altijd mee.
Na mijn werkdag in het ziekenhuis was ik, ondanks andere voornemens, toch nog altijd voor de salon bezig.
Een eigen bedrijf staat geen twee dagen per week stil. Na een rekensommetje bleek ik minstens zo’n 60 uur
per week te werken. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je gezondheid. Tijd om weer een beslissing te
nemen!
Per 1 juli 2017 heb ik besloten om 1 jaar onbetaald verlof van mijn baan in het ziekenhuis op te nemen en
me volledig aan de salon te wijden. Om ook voor mezelf wat meer rust te vinden gun ik mijzelf een extra dag
per week vrij en werk ik 5 dagen. Dit bevalt me tot nu toe prima. Ik heb meer tijd om te sporten en ik ben lid
geworden van een zangkoor. Wel mis ik mijn collegae in het ziekenhuis, met hun humor was het altijd gezellig. De tijd zal het leren of ik de juiste keuze heb gemaakt. Het medische kan ik natuurlijk nooit helemaal
loslaten. Gelukkig ben ik begin 2016 begonnen met de opleiding tot medisch schoonheidsspecialiste.
Een hoop keuzes die ertoe geleid hebben dat we ons 12,5 jarig bestaan kunnen vieren als Absolute Beauty
& Image. Wat hebben we veel bereikt in die tijd!
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