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‘We vieren mijlpaal 
niet uitbundig’

FRANK VAN DEN MUIJSENBERG 

O p de basisschool in 
Best maakte Lindsay 
van der Looij precies 
duidelijk wat ze 
wilde. En wat niet. 

,,De meisjes deden altijd ballet”, 
zegt ze. ,,Als eerste van de groep 
deed ik niet meer mee. Ik sloot me 
bij de jongens aan. De helft van de 
meiden koos binnen een week 
mijn kant. De juffrouw zei: ‘Je was 
een leidertje’.”

Als onderneemster roeide ze 
twintig jaar later weer tegen de 
stroom in. De schoonheidsspecia-
liste runde een salon in Best en 
werkte als manager voor drie cos-
meticamerken. De zaken waren op 
orde. Maar niet voor Lindsay van 
der Looij. Ze wilde een nieuwe 
zaak beginnen in Amsterdam. 
,,Mijn ouders vonden het geen 
goed idee en hadden slapeloze 
nachten. Ze waren bang voor fi-
nanciële zorgen; dat ik mezelf 
voorbij zou lopen.”

Echte Brabantse familie
Inmiddels staat Van der Looij (39) 
aan het roer bij BLOY, naar eigen 
zeggen ‘het nummer 1 huidinsti-
tuut van Amsterdam’. Het chique 
pand in Oud-Zuid is the place to be 
voor een huidbehandeling. De be-
drijfsnaam is een toespeling op 
haar achternaam. Ze heeft twintig 
personeelsleden en lanceerde haar 
exclusieve skincare-lijn Labareau. 

In Best groeit ze op in een echte 
Brabantse familie, waarin de vrou-
wen oog hebben voor een goede 
persoonlijke verzorging. ,,Mijn 
moeder runt nog steeds een 
kapsalon. Mijn oma was altijd be-
zig met haar huid: ‘Nooit lang in 
de zon, smeer je gezicht in met 
crème’. Als we vroeger winkeltje 

speelden, had ik altijd een parfu-
meriezaak.”

Nadat Van der Looij haar di-
ploma haalt aan het Heerbeeckcol-
lege in Best, volgt ze de opleiding 
tot schoonheidsspecialiste bij het 
ROC in Eindhoven. Ze werkt drie 
jaar in schoonheidssalon Liberty 
in Best. ,,Ik vond verkoop altijd 
leuker dan het behandelen zelf. Ik 
ging aan de slag als accountmana-
ger voor drie cosmeticamerken. Ik 
kwam bij veel salons in Brabant en 
Limburg en dacht altijd: ‘Dat kan 
ik beter’.”

Dus begint ze haar eigen salon, 
eerst in een kamer in haar ouder-
lijk huis, later bij haar nieuwe wo-
ning aan de Oirschotseweg. Ze wil 
graag een eigen pand huren in 
Best of Eindhoven, maar de twijfel 
knaagt. ,,Ik dacht: ‘Als het misgaat, 
zal iedereen dat merken. Want ik 

ken veel mensen hier.”
Haar beste vriendin zorgde on-

gewild voor een ommezwaai. Die 
was net naar Amsterdam verhuisd. 
Tijdens een bezoekje van Van der 
Looij drinken ze koffie in Oud-
Zuid, een buurt met de uitstraling 
van een luxe dorp. ,,Ik was nooit in 
Amsterdam-Zuid geweest. Ik 
kreeg vlinders in mijn buik. Het 
leek me leuk hier een zaak te be-
ginnen. Ik kende er niemand, dus 
was het minder spannend.”

Ze slaat meteen aan het googe-
len en vindt een ruimte in Zuid. 

Snel volgt een reactie van de eige-
naar: ze is welkom. ,,Vol enthousi-
asme ging ik terug naar Best.” 

Haar ouders zijn minder vrolijk. 
Waarom moet ze zo nodig naar de 
hoofdstad? ,,We zaten midden in 
de kredietcrisis. Ik stelde een busi-
nessplan op. Daarmee ging ik naar 

Van der Looij (39) krijgt veel bekende           Nederlanders in haar salon voor een (huid)behandeling

Lindsay uit Best 
runt nu de hipste 
beauty-kliniek 
van Amsterdam
Een eigen schoonheidssalon en prima baan als manager: 
Lindsay van der Looij uit Best had haar schaapjes op het 
droge. Maar vervolgens raakte ze verliefd op Amsterdam.  
Tot verbazing van haar familie begon ze er een zaak. Haar 
huidinstituut BLOY is nu dé plek waar veel BN’ers  komen.

Lindsay van der Looij 
lanceerde haar eigen 
skincare-lijn. 

‘Niemand zei tegen me: ‘Moet je 
vooral doen!’

Panelen in vele kleuren. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

in Nederland ingericht vol-
gens een nieuw concept.

,,Die in Bergen op Zoom 
was in 2019 de eerste. Nieuw 
elan was nodig”, erkent Van 
den Berg. ,,We stonden be-
kend om kwaliteit en dege-
lijkheid, maar dat ligt ook 
dicht bij ‘saai’. Het mocht 
wel wat hipper, meer de be-
leving van een woonwinkel 
dan een keukenzaak. En di-
gitaler: in onze winkels 
hangen nu schermen waar 
klanten mede hun eigen 
keuken kunnen ontwer-
pen.”

De prijs per artikel staat er 
precies bij. 
,,We zijn ge-
stopt met kor-
tingen”, zegt 
Van Rooij. 
,,Want hoe 
ging dat? 
Klanten stel-
den hun keu-
ken samen, ie-
dereen tevre-
den en we wa-
ren vrienden. 
Maar de prijs-
onderhandelingen hingen 
er als het zwaard van Damo-
cles boven.” 

Best spannend
,,Soms schrok een koper van 
het eindbedrag, dan ben je 
geen vrienden meer. Eerst 
was het best spannend om 
met vaste prijzen te werken, 
nu is ons personeel puur be-
zig met de beste keuken te 
ontwerpen voor de klant, 
niet met piekeren over hoe 
je die klant over de streep 
kunt trekken.”

Uit de DKG-fabriek ko-
men zowel Bruynzeel-, Kel-
ler- als private label-keu-
kens. ,,Waarom Ikea kiezen 
als je voor hetzelfde geld een 
echt Bruynzeel-merkkeu-
ken hebt”, stelt Van den 
Berg. ,,Bij ons hoef je niet 
zelf aan de gang met een 

handleiding. Wij assemble-
ren alle kasten en leveren ze 
kant-en-klaar af.

Vakantieparken
Bruynzeel is sinds de jaren 
zestig ook op de zakelijke 
markt actief. ,,Je vindt onze 
keukens in koopwoningpro-
jecten, op vakantieparken 
van Roompot of Landal, 
maar ook bij nieuwbouw of 
renovatie voor woningcor-
poraties. Voor Stadlander in 
West-Brabant zijn we zowat 
de hofleverancier”, zegt Van 
den Berg.

De toekomst laat zich las-
tig voor-
spellen 
voor de 
125-jarige 
jubilaris. 
,,We hopen 
een graan-
tje mee te 
pikken als 
de woning-
bouw in 
Nederland 
op gang 
komt”, zegt 

Van Rooij. 
Waarbij het keukenvraag-

stuk zich richt op de doel-
groepen van deze tijd. Bouw 
je voor een gezin of voor een 
starter, student, single of se-
nior?

Gebleven bij Bruynzeel is 
de ingetogenheid. ,,We vie-
ren onze mijlpaal niet uit-
bundig, zonder grote festi-
viteiten, maar sponsoren nu 
wel JazzBoZ.” 

Zomerjurk
Nog een blijvertje, naast de 
moderne keukens in de 
winkel,  een retromodel van 
Piet Zwart uit 1937, in het 
varengroen. ,,Gekozen door 
toenmalig directeur Cees 
Bruynzeel omdat ie voor 
zijn vrouw, toen ze elkaar 
net kenden, een zomerjurk 
in die kleur had gekocht.”
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Personeel nu 
puur bezig 
met beste 
keuken te 
ontwerpen


