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   WIE IS PHILIP HILLEGE?    Sinds mijn 
studie Commerciële Economie aan 
de HES in 1990 woon ik in Amster-
dam. Nu samen met mijn vrouw en 
twee dochters van 6 en 8 jaar. 

Voor mijn eerste baan, na mijn 
afstuderen, was ik op zoek naar een 
commerciële/marketing- functie 
binnen een bedrijf met een onderne-
mer aan het roer. Een plek waar ik 
wat van kon leren in plaats van bij een 
multinational te gaan werken. Ik kom 
uit een ondernemersfamilie en had 
de droom om ooit voor mezelf te be-
ginnen. Maar ik realiseerde mij ook 
dat ervaring belangrijk is. Na diverse 
sollicitaties werd ik aangenomen bij 
een Nederlands cosmeticabedrijf met 
zo’n veertig medewerkers, waar ik 
als junior marketeer aan de slag kon. 
Daar heb ik in vijf jaar veel werker-
varing opgedaan en de branche leren 
kennen. 

Een studievriend van de HES 
kwam met het idee om een Ameri-
kaans cosmeticamerk, dat nog niet 
in Nederland verkrijgbaar was, te 
gaan importeren. De toenmalige 
ketens, warenhuizen en zelfstandige 
parfumerieën verkochten allemaal 
dezelfde producten en gaven weinig 
ruimte aan ona� ankelijke, innova-
tieve merken. Merken met een eigen 
boodschap, zonder reclamebudget 
maar wèl met aantoonbaar succes. 
We zagen dit als het bekende ‘gat in 
de markt’. Maar we realiseerden ons 
ook dat het alleen kon slagen binnen 
een totaal retail-concept, met een 
andere kijk op winkeldesign, service, 

openingstijden et cetera. Zo is Skins 
Cosmetics ontstaan. We zijn in ze-
ventien jaar van een tweemans-zaak 
gegroeid naar een onderneming met 
veel activiteiten en inmiddels meer 
dan honderd collega’s.

   SMAAKMAKERS?    Createurs van 
kleine en innovatieve merken die met 
weinig of geen budget hun droom 
najagen en durven in te gaan tegen de 
geldende normen en marktdominan-
tie van de grote spelers in onze markt; 
dat zijn mensen die ik bewonder. 
Op deze manier zijn er de afgelopen 
twintig jaar erg mooie merken en 
nieuwe trends ontstaan, die later dan 
weer door de grote huizen worden 
overgenomen. Doordat technologie 
zich verder ontwikkelt, komen er 
steeds nieuwe cosmetica-ingrediën-
ten en geursto� en bij. Een parfumeur 
kan nu over veel meer ingrediënten 
beschikken om een nieuwe creatie te 
bedenken. De consument wordt wij-
zer en de wereld transparanter. Dat 

zie je ook in de food-branche en dat 
vind ik een mooie ontwikkeling.

   INSPIRATIE?    Persoonlijk ben ik 
niet zo van de ‘heldenverering’ en ik 
begrijp ook nooit zo goed dat mensen 
die iets bijzonders kunnen of regel-
matig met hun hoofd op TV komen 
opeens VIPS zijn… 

Mijn vriendenkring bestaat 
grotendeels uit ondernemers uit 
uiteenlopende branches, waarvan 
ik de meesten al heel lang ken. We 
sparren regelmatig met elkaar onder 
het genot van een hapje en drankje.

Ik lees ook graag boeken van on-
dernemers, want ik vind het mooi om 
inspiratie te halen uit voorbeelden 
van anderen. Een boek dat me is bij-
gebleven is Delivering Happiness van 

Een winkel beginnen met louter cosmeticamerken die nog 
niet eerder in Nederland verkrijgbaar waren, dat was zeventien 
jaar geleden revolutionair. Toch durfden Philip Hillege en zijn 
compagnon het aan. Ze startten Skins Cosmetics. Met succes. 
Hillege: “We krijgen zelfs verzoeken van Skins-fans die smeken 

om een winkel in hun omgeving.”

TEKST Karine Bloem    PORTRETFOTO Friso Keuris

Je dromen najagen met fl ink wat lef en een klein budget.
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Tony Hsieh. Leest als een jongens-
droom maar gaat ook heel erg over 
nooit opgeven, organisaties bouwen 
en totale klanttoewijding. 
Mijn helden zijn vooral onze gepas-
sioneerde medewerkers die iedere 
dag met veel overtuiging onze missie 
uitdragen. We hebben inmiddels zelfs 
een intern boekje met inspirerende 
verhalen van klanten, opgetekend 
door onze medewerkers. 

   MIRROR MIRROR?    Ik gebruik 
minder cosmeticaproducten dan men 
vaak denkt van iemand in deze bran-
che. Ik ben meer de standaard man 
die niet veel meer dan een dagcrème, 
deo en shampoo gebruikt. Ik ga ook 
altijd zonder parfum de deur uit, 
omdat ik voor mijn werk veel nieuwe 
geuren test en dan clean wil zijn.

Als ik in mijn vrije tijd een geur 
draag, dan zijn het meestal mijn fa-
voriete creaties die net nieuw zijn. Ik 
gebruik zo’n test� acon tot hij leeg is. 
Zo peil ik binnen een micro-omge-
ving meteen de eerste reacties. Mijn 
huidige favoriet is Mousse de Chêne 
30 van Le Labo. Een geur waar drie 
jaar aan gewerkt is en waar we zelf 
bij de creatie betrokken waren. Het 
bijzondere is dat deze geur ook maar 
op één plek ter wereld verkocht mag 
worden: in Amsterdam. Nee, zelfs 
niet online.

   KLEREN MAKEN DE MAN?    Je 
kunt me uittekenen in jeans, 
sneakers en een overhemd. 
Soms met een jasje. Ik 
volg zeker niet de 
laatste trends. Stijl 
is pas stijl als het 
meerdere decennia 
kan overleven. 
Mannen als 
Steve McQueen 
hadden in de 
jaren zestig een stijl 
die nu nog steeds 

actueel is. Zijn smaak in kleding, 
zonnebrillen, auto’s et cetera spreekt 
me erg aan.

Ik vind het � jn als jeans een paar 
jaar mee kunnen zonder dat ze ‘uit’ 
raken. Tenue de Nîmes gaat over pas-
sie voor jeans. De jongens daar weten 
waar ze het over hebben. Salle Privée 
(mannenmodelabel opgericht door 
Scotch & Soda’s Patrick Munsters 
–GW) hee�  echt tijdloos mooie 

kledingstukken. Gemaakt 
van de beste materialen in 
Italië. Er zijn nooit meerdere 
collecties of seizoenen per 

jaar, maar must-haves 
die altijd kunnen. 

Precies mijn stijl. 
Buiten Amster-

dam is Quattro in 
Oisterwijk favoriet.

   ARMCANDY?    
Omdat ik van 

nature altijd een 

zwak heb voor de kleinere en disrup-
tieve merken, zal je mij niet snel met 
gevestigde merken als bijvoorbeeld 
een Rolex zien. Ik draag nu een zwart 
ceramisch exemplaar van Christop-
her Ward. Een jong horlogemerk 
met een eigen visie uit het Verenigd 
Koninkrijk. Dit merk maakt hoge 
kwaliteit horloges zonder marketing-
budget. Ze zijn daardoor ook nog 
eens een stuk betaalbaarder dan de 
bekende merken.

Wel heb ik een droomexemplaar: 
de TAG Heuer Monaco 1133B, met 
Calibre 11 movement. ’s Werelds 
eerste volautomatische chrono-
graaf uit 1969. Het unieke vierkante 
design met blauwe plaat en de link 
met de cult� lm Le Mans uit 1970 
maakt het voor mij bijzonder. Jaren 
geleden wilde ik er één aanscha� en 
maar ik vond ze toen eigenlijk al te 
prijzig. Niet bese� end dat de prijzen 
sindsdien verdrievoudigd zijn en het 
waarschijnlijk altijd bij een droomex-
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emplaar zal blijven. Ai…

   WHEELS?    Binnen Amsterdam 
verplaats ik mij uiteraard per fiets. De 
eerste twintig jaar van mijn werkende 
leven woonde ik altijd binnen tien 
minuten fietsen van mijn werk. Sinds 
ons hoofdkantoor buiten de stad is 
verplaatst en ik meer op pad ben, reis 
ik dagelijks met de auto: een Tesla 
Model S.

Auto’s zijn mijn passie en hobby, 
meer nog dan horloges. Als echte 

petrolhead ben ik drie jaar geleden 
overstag gegaan voor elektrisch en 
heb daar geen moment spijt van 
gehad. Niet alleen de nieuwe techniek 
maar ook het design van de Tesla, 
vooral het kontje, sprak me erg aan. 
Familievakanties naar Zuid-Europa 
of wintersportbestemmingen zijn er 
prima mee te doen en ik ga nooit meer 
terug naar een verbrandingsmotor. 
In mijn vrije tijd bezoek ik graag 
(klassieke) auto-evenementen voor het 
kippenvelgevoel van geluid en design. 
De De jaren vijftig en zestig zijn voor 
mij wel de tijdperken met spectaculai-
re prototypes en productiemodellen. 
Persoonlijke favorieten zijn een Fer-
rari 250 GT SW en een Maserati 200si.

Voor ‘de hobby’ deel ik met vrien-
den een circuitauto om een paar keer 
per jaar helemaal los te gaan en ons 
hoofd helemaal leeg te maken.

   REISLUST?    Het overgrote deel van 
onze merken importeren we uit alle 
windstreken. Dus ik ben zakelijk veel 
onderweg. Voor de buitenwereld zien 
die reizen er altijd leuk uit, maar door 
strakke schema’s is er helaas zelden 
tijd om iets toeristisch te doen… Als 
ondernemer reis ik vanwege het gi-
gantische prijsverschil altijd Economy. 
Voor roadtrips is Midden-Italië het 

allerfijnst. Ik ben gek op de kleine 
authentieke dorpjes, de cultuur en het 
klimaat. Maar ik kan ook genieten 
van citytrips naar wereldsteden en 
mooie tropische natuur. Helaas ben ik 
nog steeds niet in Australië geweest. 
Dat zou ik graag combineren met 
afgelegen eilanden als Fiji, Polynesië 
en de Galapagos eilanden, vanwege de 
unieke natuur en wildlife.

   LEISURE TIME?    Omdat ik veel 
werk en op reis ben, spendeer ik 
graag zoveel mogelijk tijd met mijn 
vrouw en kinderen. Dat kan zijn in 
de stad, maar ook elders in Neder-
land. Verder spreek ik graag met 
vrienden af en doen we ook jaarlijks 
een mannen-trip naar het buiten-
land.  Watersporten zijn al sinds mijn 
puberjaren favoriet.

Uit eten doe ik graag bij Taiko 
in het Conservatorium Hotel voor 
pure smaaksensaties en de mooie 
omgeving. Chef Schilo van Coevor-
den is erg creatief en ik ken hem al 
heel lang. Hij blijft zichzelf vernieu-
wen. Qua budget kun je dat helaas 
niet wekelijks doen. Voor meer casual 
is Hoed & Krelis in de Pijp erg leuk. 
In Florence lunch ik graag op het 
terras van hotel Il Salviatino: een oud 
Palazzo uit de 15e eeuw.
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Denk 90’s, een tikje ‘fout’ maar bovenal cool en street credible. We kunnen er 
niet omheen sinds de opkomst van de populaire Oostblok-designers Demna 
Gvasalia (Vetements, Balenciaga) en Gosha Rubchinskiy op het modeto-
neel: het ‘campingpak’ ofwel het trainingspak is en vogue. Sportinvloeden 
en streetwear zijn sinds een aantal seizoenen geïnfi ltreerd tot de hoogste 
moderegionen. Omarm het, combineer en raffi neer: creëer je eigen ‘swag’.
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Donkerbruine slipper met
‘teddy’ wreefband van

SALVATORE FERRAGAMO
P.O.A.

www.ferragamo.com 

Donkerblauwe broek met
dubbele rode bies aan de zijkant

van VALENTINO
€ 550,-

www.valentino.com
(via Stylebop.com)

Camoufl age rugtas van
OFF WHITE by Virgil Abloh 

€ 473,-
www.off ---white.com

(via Matchesfashion.com)
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Sneakers met gele suède
hiel van MSGM

€ 244,- 
www.msgm.it

Zwartleren heuptas
van EASTPAK

€ 55,-
www.eastpak.com

ADIDAS Orginals Challenger
velours trainingsbroek

 in donkerrood
€ 69,-

www.adidas.com

Zonnebril van acetaat
met rood/groene

streep van GUCCI
€ 280,-

www.gucci.com

Navy wollen bomberjack
met blokkenprint

€ 190,- 
www.lacoste.com
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Camel jas van
MINIMUM

€ 260,-
www.minimumfashion.com

Okergele wollen trui met geruiste
col van STRELLSON

€ 139,-
www.strellson.com

Lichtgrijze sweater
van DRIES VAN

NOTEN
€ 515,-

www.driesvannoten.com
(via MR PORTER)
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