R E P O R T A G E

door Lizet van Triet

Rosette maakt zelf de
voetenscrub.

STUDIO ROZENGEUR
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van een ontspannende behandeling”, vertelt Rosette.
Op een mooie en goed bereikbare locatie in Haarlem heeft Rosette
haar studio, met uitzicht op een perenboom vol vruchten. “Ik wil dat
mijn cliënten genieten, ik wil ze verwennen en ze een wellnessmoment laten ervaren.” Hoewel ze geen ambitie heeft om als medisch
pedicure te werken, volgde ze wel heel veel nascholingen, ook op dat
terrein: “Om zoveel mogelijk kennis te vergaren.”

het hele land. Zo behaalde ze onder meer de aantekeningen voor de
diabetische en reumatische voet en volgde ze de opleiding voetreﬂexmassage.

Masseren

Rosette werkt graag met mensen. “In de apotheek is daar minder
tijd voor dan hier.” Maar ze heeft getwijfeld, tot zo’n jaar of vijf
geleden, of ze wel met de pedicureopleiding zou beginnen. Tot ze
een droom kreeg waaruit bleek dat dit toch de weg was die ze in
moest slaan. “Maar als ik iets doe, dan wil ik dat ook goed doen. Ik
ben best perfectionistisch, dus ik investeer in apparatuur, producten
en inrichting.” Beide behandelruimtes in haar studio zien er strak
uit met oranje als basiskleur. “Niet alleen past die kleur goed bij mij,
ook zag ik het niet zitten om voor roze te kiezen. Dat komt vooral
doordat de helft van mijn klanten man is.” De naam Rozengeur
komt niet alleen uit haar eigen naam voort - “Veel mensen noemen
me Roos” - maar ook uit het feit dat er in haar achtertuin een rozengaard was en ze het een mooie bloem vindt die bij de uitstraling
van haar studio past. Het perfectionistisme uit zich ook in de opleidingen en cursussen die Rosette volgt: na het behalen van het landelijk diploma reisde ze kort daarna voor een tiental cursussen door

Het geven van massages is de andere passie van Rosette: “Niet alleen
voetreﬂexmassages, maar ook lichaamsmassages, zoals hot stone- en
stoelmassage.” Om het meteen goed te doen volgde ze de eenjarige
opleiding bij het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage)
en behaalde ze haar diploma tot wellnessmasseur. “Als je eenmaal de
basis weet, met alle anatomie, dan kun je van daaruit makkelijker
verder gaan. Bovendien heeft dat een toegevoegde waarde voor de
behandelingen.” En ze wil blijven leren en doorgroeien, vandaar dat
ze binnenkort start met onder meer de shiatsumassage, de Indiase
hoofdmassage en de Japanse gezichtsmassage. Cliënten die voor een
voetbehandeling komen, horen dat zij ook massages geeft. Dat doet
ze, vanwege de hygiëne, wel in een andere ruimte. “Ik wil niet dat
een ontspannende behandeling in een ruimte wordt gegeven waarin
ik eerder schimmelnagels heb behandeld. Bovendien ligt de massagebank lekkerder.” De voetreﬂexmassages start ze met een detox voetenscrub. “Dat is niet alleen prettig voor cliënten die geen tijd hebben
gehad om hun voeten te wassen, maar ook voor mij.” Ze zorgt ervoor
dat de omgeving ook aangenaam is door middel van een ontspannend
geurtje, brandende kaarsen en rustgevende muziek.

Rosette Groutars aan het werk. De helft van haar cliënten is man.

Rosette maakt regelmatig zelf voetenscrubs.

Perfectionistisch
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Site
De meeste van Rosette’s cliënten komen via haar site. “Ik hoor van
bijna al mijn cliënten dat ze mijn site zo mooi vinden.” Haar man
heeft deze gemaakt en past hem regelmatig aan. “Het is niet nodig
om op een andere manier reclame te maken, ik heb het druk genoeg.”
De verdeling tussen voetverzorging en massages is ongeveer 50/50.
“Zo wil ik het ook houden. Beide vind ik heerlijk om te doen. Wel
merk ik dat ik me bij een voetreﬂexmassage meer verbonden voel met
mijn cliënten dan bij een gewone voetmassage. Want ik ben dan op
zoek naar de verschillende zones en kijk hoe ik die kan beïnvloeden.
Ik zorg ervoor dat de mensen niet te veel rechtop zitten, anders kun-

Fooi gaat in de hondenspaarpot en is bestemd voor een goed dierendoel.

Melissa
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nen ze niet goed ontspannen en willen ze controle houden over datgene wat er gebeurt.” Over de merken waarmee ze werkt is ze erg
tevreden: “In de producten van Signora Collina zitten alleen natuurlijke ingrediënten, net als in de aromatische oliën van Chi. Een voordeel van de huidmilks van de Dimanche Ureumline is dat ze de huid
van onder meer handen en voeten herstellen.” Dat haar cliënten tevreden zijn, blijkt uit de hoeveelheid fooi die Rosette regelmatig in
de hondenspaarpot vindt. “En die gaat naar een goed (dieren)
doel.”
Kijk voor meer informatie op: www.studiorozengeur.nl

Bij de entree.
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