Lina Kennedy,

een bevlogen entrepreneur
Niet altijd is het werk dat je nu doet je eerste keuze, maar komt het op je pad door een
omstandigheid in je leven. Dit overkwam ook Lina Kennedy, CEO en President bij Alexandria
Professional Body Sugaring. Inmiddels zit deze vrolijke en energieke workaholic alweer zo’n 25
jaar in het vak en haar betrokkenheid is er niet minder om. Afgelopen jaar gaf Lina een training
bij Cosinta in Bleiswijk en Beauty Wellness Magazine was erbij. Het gesprek met Lina gaat over
haar bijzondere carrière, verantwoordelijkheid en ondernemen.

“Eigenlijk had ik niets met de beautyindustrie, omdat het in mijn ogen profiteerde
van de kwetsbaarheid van mensen”,
opent Lina het gesprek. De ambitieuze
onderneemster werkte altijd voor een sales
bedrijf en timmerde hard aan de weg voor
een mooie carrière, maar het lot besliste
anders. Lina kreeg een ernstig auto-ongeluk
en kwam thuis te zitten met veel pijn. Ze was
een alleenstaande moeder en had daar flink
zorgen over. Om de tijd door te komen keek
ze veel naar de tv waar tijdens een show een
demonstratie body sugaring werd gegeven.
Ze was direct enthousiast over het concept.

‘Zeg wat je meent,
en meen wat je zeg’
Gezond verstand
Lina aarzelde geen moment en belde het
bedrijf om te kijken of ze iets voor elkaar
konden betekenen. Alexandria Professional
werd opgericht als een reactie op de
vraag van de cosmeticamarkt naar een
goed systeem om ongewenst lichaams- en
gezichtshaar te verwijderen. Het bedrijf
lanceerde als eerste het Body Sugaringsysteem, waar het nog steeds bekend om is.
Destijds waren er nog geen trainingen voor
het concept en geen follow-up producten.
Een uitgelezen kans voor Lina om dit verder
te vercommercialiseren. Hoewel ze zelf geen
medische achtergrond had, liet ze zich daar
niet door weerhouden. “Ik ging helemaal
op in de materie en leerde van veel mensen
alle technieken. Na vijf jaar opende ik zelf
twee salons en ben ik ook opleidingen gaan
geven.” Niets om heel trots op te zijn vindt
ze. “Ik ben gewoon een ondernemer en
mijn filosofie is om je gezonde verstand te
gebruiken.”

Niet opgeven
Lina Kennedy

Lina wist al op jonge leeftijd dat ze haar eigen
weg wilde bewandelen. “Zolang als ik mij kan
herinneren, wilde ik al mijn eigen ding doen.

Als tiener naaide ik jurken voor prom nights,
om zo wat geld bij te verdienen. Ik zag mijzelf
als een ‘modern gypsy’ en zag de wereld en
alles wat erbij hoort als mijn achtertuin.” Als
je nu kijkt naar haar internationale sugaring
business, dan kan ze wel zeggen dat al haar
dromen in vervulling zijn gegaan. Uiteraard is
het niet allemaal vanzelf gegaan en heeft ze
er hard voor moeten knokken. En dat terwijl
ze in haar eentje ook nog eens drie kinderen
opvoedde. “Ik klaag nooit en probeer altijd
flexibel te zijn”, vertelt Lina stellig. “Als je iets
écht wilt moet je er helemaal voor gaan en er
met de juiste mentaliteit tegenaan gaan. Toen
ik van Canada naar New York verhuisde, kreeg
ik aanvankelijk geen greencard. Ik schreef
daarna een brief naar president Obama,
waarin ik mijn betoog deed. Tien dagen later
kreeg ik mijn greencard.”

Basis voor succes
Voor haar werk reist Lina over de hele wereld,
daardoor ontmoet ze veel mensen. “Wees
duidelijk naar je omgeving in wat je wilt
uitdragen, dat voorkomt verwarring. Een
goede communicatie is de basis wat mij
betreft. Ik laat zien wie ik ben en waarvoor ik
sta. Ik beschouw onze organisatie dan ook
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Suikerpasta
als een bedrijf waar consumenten op kunnen
vertrouwen: ‘Say what you mean and mean
what you say’. Met de juiste mentaliteit kun je
je motivatie een boost geven, elke dag weer.”
Haar succes heeft ook een keerzijde, want
vrije tijd heeft Lina niet. “Mijn kinderen (één
zoon en twee dochters) en vier kleinkinderen
zijn mijn vrije tijd, voor hen doe ik dit ook.
Mijn ene dochter zit nu voor drie maanden in
Korea en komt daarna bij het bedrijf werken.
Mijn visie is om het bedrijf zo neer te zetten,
dat ik straks niet meer nodig ben.”
Stilzitten zal Lina niet doen, want inmiddels
heeft ze naast Alexandria Professional
nog een eigen merk neergezet: L.A.
Bikini, een bedrijf dat zich eveneens heeft
gespecialiseerd in body sugaring en spray
tanning. Lina blijft zich inzetten voor het
belang van de huid: “Een behandeling
met suikerpasta is een veel minder pijnlijk
alternatief voor ontharen dan met hars. De
suiker maakt de huid zacht en verbetert de
conditie van de huid. Bovendien treden
er geen beschadigingen en allergische
reacties op. Omdat de haren in de natuurlijke
haargroeirichting in zijn geheel worden
verwijderd, behoren ingegroeide haren
daarnaast tot het verleden.” Lina pleit dan
ook voor meer en betere voorlichting op
scholen, want er is eigenlijk maar weinig
aandacht voor. “Mensen moeten meer te
weten komen over wat harsen kan doen met
de huid. Ook met betrekking tot ingegroeide
haren.”

Betrokken zijn

Vaardigheden

Als je Lina om een tip vraagt voor het beste
carrière-advies, hoeft ze niet lang na te
denken: “Wees betrokken! Succes komt niet
vanzelf naar je toe, daar moet je een hoop
tijd en energie in steken. Door betrokken
te zijn en mensen bij elkaar te brengen val
je op. Serieuze onderwerpen moet je ook
niet uit de weg gaan, maar juist aanpakken
met een dosis humor. Dat blijft mensen bij.
Blijf jezelf ook onderwijzen, want je bent
nooit uitgeleerd. Zaken doen is een lange en
interessante reis en ik heb in de afgelopen
periode al heel wat gedaan en bereikt. Maar
er is ook nog heel veel te doen! Het is 100
procent of niets, zo simpel is het. Zodra je
denkt achterover te kunnen leunen, verlies je
de focus, dat is een veelgemaakte fout.”

Waarom zijn succesvolle ondernemers
succesvol? Omdat ze gaande het hele proces
zich bepaalde onmisbare vaardigheden
hebben verworven. Eén van die vaardigheden
is ontberingen doorstaan. “Teleurstellingen,
afwijzingen, belachelijk gemaakt worden,
mensen die je bedriegen (zelfs diegenen die
je het meest vertrouwd), mensen die willen
dat je mislukt en natuurlijk de banken die zo
vaak ‘nee’ zeggen. Nogmaals, mijn vroege
pre-tiener lessen van leven van dag tot dag
kwamen echt van pas in al deze genoemde
momenten die ik heb meegemaakt.”
Momenteel is Lina een boek aan het schrijven
waarin ze in eenvoudige stappen beschrijft
hoe hiermee om te gaan: ‘Sweet Revolution’,
«
lekker leesvoer!

‘Leun niet achterover, dan
verlies je de focus’

Lina tijdens één van haar trainingen
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