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DISTRICOS
BEWUST KOPEN    SAVOIR ACHETER

Een GVS nageltafel beschermt u tegen de 
nadelige effecten van langdurige blootstelling 
aan schadelijke dampen en fijne deeltjes. 
Gassen, micro-organismen en stofdeeltjes 
tot 0,3 µ worden zeer krachtig afgezogen en 
weggefilterd..

ELEKTROSTATISCH GELADEN PRE-FILTER 
voor het filteren van stof en fijne deeltjes.
Efficiëntie van 99,9999%.

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER 
voor het filteren van gassen en schadelijke stoffen.

Stof- & geurafzuiging op 4 verschillende plaatsen!

Informeer u bij onze klantendienst naar de 
verschillende modellen & formaten en vraag 
vrijblijvend een offerte aan!

Afzuigdarm
Afzuigrooster
Plenumkoepel
Ontluchte lade

Dit is slechts een greep uit het aanbod!
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Beste schoonheidsspecialisten,

Donkere wintermaanden schoven traag voorbij.
Gelukkig fleurden met korte intervallen de weersomstandigheden soms wat op, door 
een streepje zon, wat heldere sneeuw of zelfs een kort warmtegolfje, gevolgd door 
opnieuw wat regen. Vier seizoenen op één winter.
Daarboven zweefde de pandemie die niet alleen ons maar gans de wereld in haar 
greep houdt. Zij blijft ondanks strenge, maar noodzakelijke maatregelen, een stevige 
grip op alle mensen houden.
De overheid en de wetenschappers moesten zelfs hun vooropgestelde data voor 
heropening van handelszaken of versoepeling van veiligheidsnormen drastisch 
bijstellen om toch iets aan te kunnen bieden. Het werd groen licht voor de 
kapsalons, onder strenge veiligheidsvoorwaarden en met het in vooruitzicht stellen 
van gelijkaardige beslissingen voor de andere niet medische contactberoepen, 
waaronder wij.
Voor ons nog niet helemaal wat we gehoopt hadden, maar toch een perspectief voor 
de schoonheidsspecialisten die desalniettemin begrip toonden.
Het vangnet door verschillende overheden op touw gezet mogen we niet onderschatten 
en heeft zeker veel ellende voorkomen maar natuurlijk niet alle.
Daar waar het kon werd toch rekening gehouden met onze sector. Schoonheidsinstituten 
en niet-medische contactberoepen kregen eveneens groen licht.
Door onze hechte band met onze klanten weten wij ook dat we tot plicht hebben hen 
zeker niet in gevaar te brengen.
Wij mogen zeker stellen dat onze 
instituten en hun personeelsleden hun 
uiterste best hebben gedaan en doen om 
veilig te werken. Op onze regionale sites 
werd zeer veel nuttige informatie door 
onze schoonheidsspecialisten onder 
elkaar doorgegeven, de Besko familiale 
sfeer kwam hier opnieuw naar boven. 
Er werd gretig geput uit de informatie 
verstrekt in onze duidelijk opgestelde 
nieuwsbrieven.
Veiligheid in het salon en bij behandelingen is primordiaal geworden, naast het 
noodzakelijk verluchten biedt men CO2-meters en allerlei luchtzuiverende toestellen 
aan, gebaseerd op filtering, UV, Ozon en dergelijke voor plaatsen waar verluchten 
moeilijker is.
“My Safe Beauty Salon” heeft enorm bijgedragen tot een veilige opstart van onze 
instituten, er werd hard aan gewerkt door ons bestuur, secretariaat, Sofie en de 
sectorconsulenten, de newssites van de provincies en individuele raadgevingen, 
waarvoor mijn hartelijke dank aan allen. Zo u nog niet inschreef voor “My Safe Beauty 
Salon”, het is nog steeds mogelijk.
Wij verwachten dat we in oktober 2021 een Estetika salon zullen houden.
Hiervoor rekenen we in de eerste plaats op verantwoord “corona vrij” gedrag 
van de ganse maatschappij en zeker op een versnelde vaccinatie tegen dit virus. 
Waarschijnlijk is dit de enige echte zekerheid om deze ellende achter ons te laten.
Daarom juichen we de initiatieven “Laat u inenten” toe. 
Wij zorgden voor de nodige publiciteit rond een veilige opstart, gebruik de tools die 
u kreeg. 
Houd u en al wie met u in contact komt, veilig.
Goede moed!
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My Safe Beautysalon – Laten we ons verenigen om de veiligheid 
van de professionele beautysector in België te garanderen
Heropening van de beautysector met de nodige persaandacht 
dankzij Besko

Schoonheidsspecialiste Evita (37) trappelt van ongeduld om veilig

te heropenen: “Onze klanten hunkeren echt naar een

behandeling”

Evita Algaba toont samen met Elsie Van Linthout hoe ze veilig kan werken. “Dit is nog een demonstratie, maandag beginnen we er écht aan,

eindelijk”, zegt ze opgelucht. FOTO: JHW

Grimbergen - De schoonheidssector heropent nu maandag 1 maart. Evita Algaba (37) van het

schoonheidssalon Evita in Grimbergen is er helemaal klaar voor. “De klanten en ikzelf hebben hier zo

hard naar uitgekeken”, zegt ze.

Al vijftien jaar runt Evita Algaba haar schoonheidssalon op de Rijkenhoekstraat in Grimbergen met veel passie.

Maar afgelopen jaar was geen fijn jaar, zo laat ze weten. “Ik ben van nature wel optimistisch ingesteld”, zegt Evita.

“Maar in totaal zijn we met de twee lockdowns samen in één jaar tijd liefst zes maanden gesloten geweest. Dat

was heel hard. Het was zowel voor mezelf als voor mijn klanten niet gemakkelijk. Er zijn geen inkomsten, de

premies waren gering, ik moet bovendien nog een hypotheek afbetalen en er zijn andere vaste kosten zoals

telefonie, internet, gas, elektriciteit, noem maar op. De klanten hunkeren terwijl ook naar gelaats- en
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Contactberoepen klaar voor heropening: “Bewijzen dat het veilig
kan”

Ellen Boyens uit Deurne.  —  © Jan Van der PerreRuim vierhonderd schoonheidsspecialisten, visagisten, voetverzorgers, nagelstylisten en make-
upspecialisten lijsten online én in hun zaak op welke coronamaatregelen ze nemen voor de heropening op

1 maart. Met die ‘My Safe Beauty Salon’-campagne willen ze aan de klanten tonen dat er veel aandacht is

voor hun veiligheid. Een van hen is Ellen Boyens uit Deurne: “Het is een beetje met een klein hartje, maar

we zijn er helemaal klaar voor.”

Ellen Boyens zet haar wekker al een paar weken wat vroeger, om weer te wennen aan haar normale werkritme.

Nochtans zat ze de afgelopen maanden, terwijl haar schoonheidssalon vier maanden noodgedwongen dicht was,

niet stil. “We hebben geschilderd en gerenoveerd, geïnvesteerd in nieuwe toestellen – alles om de klanten te

triggeren om opnieuw een afspraak te maken.”Boyens’ instituut Esthetic Scarabee, in het winkelhart van Deurne, viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. Zij nam

het dertien jaar geleden over, toen ze tien jaar in dienst was. “We kunnen dus rekenen op een vast cliënteel en

staan financieel gelukkig sterk genoeg om de afgelopen periode te kunnen overbruggen”, zegt ze.
Haar medewerkers zijn zelfstandigen. Een troef, zegt Boyens. “De loonkost is in dit land gewoon te hoog. Maar
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SCHOONHEIDSSPECALISTES
eindelijk weer aan het werk
Veel uitbaters van schoonheidssalons maakten een 

vreugdesprongetje toen ze hoorden dat ze maandag 

mochten heropenen. Hun klanten zijn zo mogelijk 

nog blijer.

Sofie Reynier van beauty- en nagelsalon Saona heeft net als collega’s meteen overvolle agenda

Sofie Reynier van beauty- en nagelsalon Saona heeft net als collega’s meteen overvolle agenda

Saskia (40) dolblij met heropening: “Ik heb het zelf 

geprobeerd maar had bijna geen wenkbrauwen meer”
HERDERSEM

 “Ik zie er graag verzorgd uit 
en kan me eindelijk weer 
vrouwelijk voelen”, zegt 
Saskia (40). Zij was maan-
dag een van de eerste klan-
ten van Sofie Reynier (36) 
in beauty- en nagelsalon Sa-
ona in Herdersem. Die nam 
heel wat extra maatregelen 
om haar zaak weer te kun-
nen openen. 
LEEN DE SMEDT

“Joepie, we mogen open.”
Sofie Reynier (36) van beau-
ty- en nagelsalon Saona in de
Vlasstraat in Herdersem
schreeuwde het vorige week
dinsdag uit van blijdschap
toen het Overlegcomité aan-
kondigde dat de niet-medi-
sche contactberoepen op
1 maart mochten heropenen.
“De eerstkomende twee we-
ken zit mijn agenda bijna vol”,
zegt de vrouw. 

Sofie is trots op het label My
Safe Beautysalon dat ze kreeg
van Besko, de beroepsvereni-

ging voor schoonheidsspecia-
listen. Ze voldoet aan een hele
reeks veiligheidsnormen die
opgelegd zijn. 

Extra machine

“Ik had het allemaal al in
huis: een plexiwand, ik werk-
te al met handschoenen en
droeg al voor de crisis een
mondmasker, tegen het fijne
stof dat van de nageltjes
komt. Nu heb ik me ook een
sterilisator aangeschaft, plus
een extra machine om alles te
reinigen, én ik werk voortaan
altijd met vijlen met een weg-
werpbaar oppervlak.”

“Ik kwam voor de sluiting
om de drie weken voor mijn
nagels, maar voor mijn wenk-

brauwen kom ik ook altijd bij
Sofie”, vertelt klant Saskia
Kinnaer (40) uit Hofstade. “Ik
ben zo blij dat we weer kun-
nen komen. Ik heb het zelf ge-
probeerd, maar dat was een

ramp”, zo geeft Saskia toe.
“Met de wenkbrauwen ben ik
gestopt of ik had er geen
meer, en er zat ook geen vorm
in.”

“Mijn nagels heb ik ook zelf
geprobeerd te vijlen, maar het
is erg moeilijk om dat bij je-
zelf te doen. Ik zie er graag
verzorgd uit. Ik voel me weer
heel vrouwelijk nu. Het is niet
omdat we niet buiten kunnen
of op restaurant mogen gaan,
dat we er niet goed mogen uit-
zien.” 

Door de verplichte sluiting
ging voor Sofie een nieuwe
wereld open. “Ik heb in juni

vorig jaar een webshop opge-
richt met cadeautjes en ge-
personaliseerde items. Vier
maanden aan een stuk heb ik
daarrond gewerkt: afhalen
aan de deur mocht toen nog.
Ik werk samen met een vrien-
din die een kinderwinkel
heeft in Menen, en met ie-
mand uit Waasmunster die
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Klanten dolblij met heropening schoonheidssalons: “Zelfgeprobeerd en ik had bijna geen wenkbrauwen meer”

Sofie Reynier is dolblij dat ze haar klanten, zoals Saskia, eindelijk terugziet..
Aalst / Herdersem - Veel uitbaters van schoonheidssalons maakten een vreugdesprongetje toen zehoorden dat ze vandaag mochten heropenen. Maar de klanten zijn zo mogelijk nog blijer. “Ik zie er graagverzorgd uit en kan me eindelijk weer vrouwelijk voelen”, zegt Saskia (40).

“Joepie, we mogen open!”, riep Sofie Reynier (36) van beauty- en nagelsalon Saona in de Vlasstraat inHerdersem vorige week dinsdag toen het Overlegcomité annonceerde dat de niet-medische contactberoepen op1 maart mochten heropenen. “De eerstkomende twee weken is mijn agenda bijna vol.”
Sofie is ook trots op het label ‘My Safe Beautysalon’ dat zij van Besko, de beroepsvereniging voorschoonheidsspecialisten kreeg. Ze voldoet aan alle van een hele reeks veiligheidsnormen die opgelegd zijn. “Ikhad het allemaal al in huis: een plexiwand, ik werkte al met handschoenen en droeg al voor de crisis eenmondmasker, tegen het fijne stof dat van de nageltjes komt. Nu heb ik ook een sterilisator aangeschaft, plus eenextra machine om alles te reinigen en ik werk nu altijd met vijlen met een wegwerpbaar oppervlak.”“Ik kwam voor de sluiting om de drie weken voor mijn nagels, maar voor mijn wenkbrauwen kom ik ook altijd bijSofie”, vertelt klant Saskia Kinnaer (40) uit Hofstade. “Ik ben zo blij dat we weer kunnen komen. Ik heb het zelf
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Beroepsfederatie Besko benadrukt dat er volledig coronaproof wordt gewerktSchoonheidsspecialiste Evita trappelt van ongeduld om veilig te heropenen
De schoonheidssector her-opent maandag opnieuw de deuren. Evita Algaba (37) van het schoonheids-salon Evita in Grimbergen is er helemaal klaar voor. “De klanten en ikzelf heb-ben hier zo hard naar uit-gekeken”, zegt ze.

GRIMBERGEN

JORIS HERPOL
Evita Algaba runt al vijftienjaar met veel passie haarschoonheidssalon op de Rij-kenhoekstraat in Grimber-gen. Maar afgelopen jaar wasgeen fijn jaar, zo laat ze we-ten. 

“Ik ben van nature wel opti-mistisch ingesteld”, zegt Evi-ta. “Maar in totaal zijn wemet de twee lockdowns sa-men in een jaar tijd liefst zesmaanden gesloten geweest.Dat was heel hard. Het waszowel voor mezelf als voormijn klanten niet gemakke-lijk. Er zijn geen inkomsten,de premies waren gering, ikmoet bovendien nog een hy-potheek afbetalen en er zijnandere vaste kosten zoals te-lefonie, internet, gas, elektri-citeit, noem maar op. De klan-ten hunkeren terwijl ook naargelaats- en huidverzorging,manicure, ...”
En gelukkig heeft Evita eentrouw cliënteel. “En via de so-ciale media mocht ik wel ver-zorgingsproducten verkopenen ik heb ook zo nieuwe klan-ten kunnen aantrekken”, gaatze verder. “Maar een bezoek

EVITA ALGABA
SCHOONHEIDSSPECIALISTE

“Ik heb een wachtlijst 
van honderd klanten. 
Zij zijn nu allemaal 
ingeboekt. Geen enkele 
heeft afgehaakt”
aan het salon kon niet en datknaagt. Ik heb een wachtlijstvan honderd klanten. Zij zijnnu allemaal ingeboekt. Geenenkele klant heeft afgehaakt.Dat komt ook omdat ze wetendat ik hier echt wel heel veiligwerk. Dat was voor coronaook al zo, nu gaan we zelfs nogeen hele stap verder.” Zo zijn er plexiplaten in debureaus waar Evita met deklant het intakegesprek doet.“Natuurlijk werk ik op af-spraak, zodat er nooit veelvolk hier binnen of buiten is”,vertelt Evita. “Klanten ont-smetten hier hun handen enna het intakegesprek achterplexiglas, gaan ze naar de ver-zorgingsstoel. Ik installeerdan een plexiglas boven hungelaat en pas dan mogen zehet mondmasker afdoen. Ikwerk met mijn handen, methandschoenen, onder deplexiplaat en zo is er heel ergweinig contact. Qua ontsmet-ting ga ik ook heel ver. Uiter-aard wordt alles gedesinfec-teerd, maar ik heb zelfs eensteriliseermachine voor hetmateriaal en de handdoeken.”

Onterecht dicht

Dat de sector van de schoon-heidsprofessionals dichtmoest, vindt Evita onterecht.“We werken al de hele tijdveilig en er is niet echt sprakevan besmettingen in onzesector. Het was dan ook bij-zonder zwaar om niet te kun-nen werken, maar uiteraardgaat gezondheid ook voor onsboven alles”, besluit Evita. “We zijn blij dat we eindelijkweer open mogen gaan”, ver-telt voorzitter John Boeckxvan beroepsfederatie van deschoonheidsprofessionals Besko. “De mensen moetenzich al veel ontzeggen, dus wehopen dat ze massaal afspra-ken met schoonheidsprofes-sionals zullen maken en datwe de verliezen van de voor-bije maanden toch wat zullenkunnen compenseren.”
Professionals 

Besko creëerde inmiddelseen website. “Alle schoon-heidsprofessionals in de sec-tor kunnen zich op deze web-site registreren om aan klan-ten te bevestigen dat ze allerichtlijnen zullen naleven enveilig zullen werken”, gaat devoorzitter verder. “Dankzijdit platform engageren zezich nog actiever op het vlakvan veiligheid en gezond-heid.”
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De schoonheidssector heropent veilig op 1 maart; check out
mysafebeautysalon-be

De schoonheidssector heropent op 1 maart, zoals al gepubliceerd bij ministerieel besluit.

Schoonheidsspecialisten, visagisten, voetverzorgers, masseurs, nagelstylisten, en make-upspecialisten hebben
opnieuw enorm geïnvesteerd en zijn klaar om veilig te werken.

Meer dan 400 schoonheidsinstituten & -salons registreerden zich al op mysafebeautysalon-be, en de registraties
blijven binnenstromen.

Op 1 maart mag de schoonheidssector (eindelijk) heropenen. Schoonheidsspecialisten, visagisten,
voetverzorgers, nagelstylisten, en make-upspecialisten zullen dan 4 maanden verplicht gesloten geweest zijn,
bovenop de 2 maand verplichte sluiting tijdens de eerste lockdown. De opening op 1 maart werd al opgenomen in
het ministerieel besluit dat gepubliceerd werd op 7 februari. Vorige week kreeg beroepsfederatie Besko ook
goedkeuring van haar protocol voor een veilige werking. Besko creëerde verder de website mysafebeautysalon-
be. Alle schoonheidsprofessionals in de sector kunnen zich op deze website registreren om aan klanten te
bevestigen dat ze alle richtlijnen zullen naleven en veilig zullen werken.

#veiligbijmijnbeautyprofessional

“We zijn blij dat we eindelijk weer open mogen gaan”, aldus voorzitter John Boeckx. “We werken al de hele tijd
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EEN GOED OPGELEIDE  
SCHOONHEIDSSPECIALIST(E)
HERKEN JE AAN HET EMBLEEM

JUIST IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN 
GEEFT DE BEROEPSVERENIGING 

BESKO U EXTRA STEUN

Onze leden ontvingen reeds:
•  de coronagids voor  

schoonheidsspecialisten
•  posters met aanbevelingen  

voor het instituut
•  via onze nieuwsbrief de  

laatste overheidsmaatregelen  
i.v.m. corona per mail

Bovendien krijgen alle leden:
• gevelplaat en posters
 “Uw schoonheid in veilige handen”
• jaarlijkse licentie
• korting op cursussen
• agenda’s
• gratis vakblad Hebe
• gratis kleine advertentie in Hebe
• hulp bij alle vragen over het beroep

Als vast lid van Het Paritair Comité 314 
en het Fonds van Bestaanszekerheid 
PC314 komt Besko op voor de 
belangen van onze sector.

EEN GOED OPGELEIDE
SCHOONHEIDSSPECIALIST(E)
HERKEN JE AAN HET EMBLEEM
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Bent u een goed opgeleide schoonheidsspecial ist of beauty-professional? 

WORD DAN OOK LID VAN BESKO VZW
De beroepsvereniging die voor uw belangen opkomt. 

Vraag het inschrijvingsformulier aan info@besko.be
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ondersteunt
en verdedigt uw 
beroep

BESKO komt op voor de 
 belangen van iedereen
die een esthetisch beroep 
 uitoefent, zoals de schoon-
heidsspecialist, voetverzorger, 
nagelstylist en visagist.

Je kunt alleen professioneel lid 
van BESKO  worden als je een 
erkende  opleiding hebt gevolgd.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2021

professioneel lid – met licentie � 60,-
school (directie) – erkend � 65,-
leerkracht � 25,-
leerling/student � 15,-
werknemer/stagiair � 20,-
steunend lid, firma’s � 150,-

Alle professionele leden zullen GRATIS vermeld worden 
op de Besko publieke website.

Wil je op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws in onze sector en 
alles over de corona-maatregelen? 
Schrijf je dan in op onze gratis 
 digitale nieuwsbrief.
Stuur een e-mail naar info@besko.be 
en wij bezorgen je de link.

Zodra wij uw aanvraag hebben 
ontvangen zullen wij u een vra-
genlijst toesturen. Indien hieruit 
blijkt dat u voldoet aan de voor-
waarden om lid te worden, ont-
vangt u van ons een uitnodiging 
om uw lidgeld te betalen.
Ieder professioneel lid zal 
behalve de algemene voor delen 
ook publiciteitsmateriaal ontvan-
gen, zodat uw klanten duidelijk 
kunnen zien dat u een gediplo-
meerd lid bent van een erkende 
beroeps vereniging.

Wet van 8 december 1992: De gegevens in ons 
bestand voldoen aan alle voorwaarden voorzien in 
de wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk en 
zullen nooit doorgegeven worden. Uw gegevens 
kunnen altijd op een eenvoudige aanvraag ingezien, 
gewijzigd of geschrapt worden.

Gratis vermelding op website 
www.schoonheidsspecialiste 
besko.be voor leden-instituten

www.besko.be
www.schoonheidsspecialistebesko.be 
www.uwschoonheidsspecialiste.be
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Aanvraag voor lidmaatschap

Naam: ______________________________________________________________________________

Voornaam:  _______________________________________________________________________

Straat:  _____________________________________________________________________________

Postnr.:  _____________________  Plaats: __________________________________________

Tel.: _________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________  

Handtekening: ___________________________________________________________________  

opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem

Hebe 158
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Tips & Tricks voor je website
Sofie Leyten

Vandaag de dag worden schoonheidssalons op allerlei manieren 
gevonden. Enerzijds is er de mond aan mond reclame, publiciteit 
in lokaal drukwerk maar zeker ook digitaal willen we gevonden 
worden. Het middel bij uitstek is je website, want iemand die van-
daag online gevonden wil worden daar is een website het middel 
bij uitstek.

Wettelijke verplichtingen
In het kader van My Safe Beauty Salon heb ik de laatste weken 
heel wat websites van instituten bekeken. Wat me opviel was dat 
niet iedereen op de hoogte is van de wettelijke verplichtingen. 
Daarom lijsten we ze nog eens op, op p. 26 in ons blad “Website, 
bron van informatie”. Zo vermeld bv. niet iedereen haar/zijn onder-
nemingsnummer op de website terwijl het wel verplicht is. Dus 
neem even de tijd om het artikel grondig door te nemen. 

Houd je website up-to-date
Zorg ook steeds dat je website actueel is. Een slecht onderhou-
den website wordt door Google lager ingeschat. Daarmee loop je 
klanten mis. Het is dan ook belangrijk afspraken te maken bij de 
bouw van je website of jij of enkel de websitebouwer veranderin-
gen kan aanbrengen. Je (potentiële) klanten laten zich overtuigen 
door je website en dan is naast het actuele ook de uitstraling 
belangrijk. Je website is een digitale vitrine waar alle vitale infor-
matie wordt op gecommuniceerd. Het is ook een weerspiegeling 
van je salon, gebruik daarom professionele foto’s. Maak hiervoor 
gebruik van een professionele fotograaf of gebruik bestaande 
professionele foto’s. Deze laatste mag je niet zomaar van Google 
of andere websites halen. Hiervoor kan je afbeeldingen kopen of 
rechtenvrije afbeeldingen vind je op www.unsplash.com of 
www.pixabay.com.

Doel van je website
De belangrijkste vraag blijft waarom je een website wil, wat is je 
zakelijk doel. Je website geeft de klanten informatie, ze kunnen 
inschrijven voor je nieuwsbrief of een event en je kan hen de 
mogelijkheid bieden om online te reserveren. Maar eigenlijk zijn de 
twee belangrijkste doelen de klant een afspraak laten maken of 
een product laten kopen. Maak dat deze twee doelen prominent 
aanwezig zijn zonder dat ze opvallen bij de klant.

Online boeken
Voor sommige mensen is bellen of mailen te veel moeite. Ze willen 
jouw 24 uur op 24 uur kunnen bereiken. Natuurlijk wil jij ook deze 
mensen als klant. Daarom is een online boekingssysteem op je 
website een must. Afspraken inplannen zonder enige moeite. 
Zo’n systeem zorgt dat je altijd bereikbaar bent zonder gestoord 
te worden. Je hoeft je behandelingen niet te onderbreken of na je 
werkdag niet nog een lange lijst van gemiste oproepen te verwer-
ken. Doordat je klant op elke moment een afspraak kan maken, 
komen ze sneller terug. Hierdoor verhoogt je bezoekfrequentie en 
daarnaast verhoogt ook je klanten service.

Een online boekingssysteem geeft je ook de mogelijkheid om 
bij het boeken van een afspraak een voorschot of de volledige 
behandeling te laten betalen. Dit voorkomt no shows en is een 
zekerheid die je mee inbouwt. Je klanten maken bij de meeste 
systemen een eigen profiel aan en krijgen zelf ook een berg aan 
informatie. Zo weten ze welke producten ze aangekocht hebben, 
kunnen ze via een getrouwheidssysteem punten sparen, hebben 
een overzicht van oude afspraken en kunnen zo gemakkelijk her-
boeken, …

Een webshop
Een ander belangrijk onderdeel van je website kan een webshop 
zijn. Het biedt klanten de mogelijkheid om tussen behandelingen 
door toch hun favoriete product aan te kopen. Wanneer je tijdens 
een behandeling advies geeft en dit niet tot een verkoop heeft 
geleid, kan een (tijdelijke) kortingscode voor je webshop mogelijk 
je klant de komende dagen toch nog overtuigen om het product 
alsnog aan te kopen. Verras je webshopklanten met een vrolijke 
verpakking of een persoonlijk briefje bij de bestelling. Als het voor 
de klanten voelt als een cadeau, zullen ze vast en zeker willen 
bestellen.

Click to Chat
Je kan gewoon je telefoonnummer op je website zetten, maar 
om het je bezoekers makkelijker te maken, kan je een “Click to 
Chat” Whatsapp button op je website plaatsen. De bezoeker 
hoeft alleen maar op de knop te klikken en dan opent automatisch 
het Whatsappgesprek met jou. Het nummer hoeft dus niet eerst 
opgeslagen te worden. Kies een button en plaats daarin onder-
staande code https://wa.me/<nummer> . Bij het nummer zet je de 
laatste twee cijfers van je landcode + het mobiele nummer zonder 
de 0, voorbeeld in BE: https://wa.me/32475123456. Check nog 
even of het werkt en dan kunnen al jouw (potentiële) klanten je 
vanaf nu ook makkelijk bereiken via Whatsapp.

Google Maps
Staat jouw instituut al op Google Maps? Dat is echt een must 
om beter gevonden te worden door nieuwe klanten in jouw regio. 
Wanneer klanten op zoek gaan naar je website op Google is er 
extra herkenbaarheid wanneer je ook op Google Maps staat. 
In enkele klikken ben je geregistreerd door te gaan naar google.
com/maps en het menu te openen. Klik op ‘je bedrijf toevoegen’ 
en zo kom je in Google Mijn Bedrijf waar je alle gegevens kan 
invullen. Met behulp van Google Mijn Bedrijf in combinatie met 
een eigen webiste en goede content, zal jouw salon hoger in de 
zoekresultaten van Google komen.

Besluit
Vandaag de dag is ondernemen zonder een website zorgen dat 
je in Google moeilijk gevonden wordt. Google is nog steeds de 
meest gebruikte zoekmachine van België. Wil je zichtbaar zijn 
voor potentiële klanten investeer dan in een website. Laat je web-
bezoekers niet verdwalen en neem maximaal 7 pagina’s op in je 
hoofdmenu. Maak het de bezoekers makkelijker om te vinden 
waar ze naar op zoek zijn. Wat de schrijfstijl van je website betreft, 
wees persoonlijk en jezelf. Laat de passie voor je vak terugkomen 
in de teksten die je schrijft. Maak je bezoekers enthousiast en laat 
ze kennismaken met jou, zoals je ze ook zullen zien in je instituut. 
En als laatste, zorg dat je website Responsive is, want de meeste 
mensen bezoeken jouw website via hun GSM.
Wil je nog meer weten houd dan zeker onze social media en 
nieuwsbrief in de gaten 😉.

Met dank aan Michel Smeekens van Ibeauty en Jelle Sauwens van 
Salonkee voor hun tips. 

10



Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

De nieuwe JETSPRAY LCD BLACK by NWT Germany
verkrijgbaar met 4 verschillende motoren (vanaf €1525 + btw)

Offi ciële verdeler en technische dienst na verkoop voor België 

JETSPRAY 
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www.intermedi.be
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Impact van mondmaskers op gelaat 
en oogzone
Daniël De Backer, cosmetoloog

Angst, misnoegen en ongemak hebben een directe weer-
slag op de essentiële huidmechanismen, door het feit dat het 
centrale zenuwstelsel en de huid zich allebei embryologisch 
ontwikkelen uit de ectoblast of ectoderm, een van de drie kiem-
bladen die het embryo vormen. Dit verklaart de vele functionele 
schakels tussen hersenen en huid. Met behulp van Merkel-
cellen en door stimulering van de zenuwgroeifactor wordt 
het groeiende embryo van zenuwcellen of neuronen voorzien, 
die in zenuwbundels onderling verbonden zijn.1 Zenuwcellen 
scheiden neurotransmitters af, die instaan voor de interactieve 
prikkelgeleiding of neurotransmissie tussen de zenuwcellen 
van de huid en de hersenen. Neurotransmitters worden beïn-
vloed en geassisteerd door neuropeptiden. Dit zijn specifieke 
peptiden die door verschillende huidcellen zoals keratinocy-
ten, fibroblasten en Langerhanscellen worden geproduceerd 
en belangrijke invloeden uitoefenen op het huidmetabolisme. 
De actiefste neuropeptiden zijn de endorfinen, die ook door de 
hypofyse en de hypothalamus worden afgescheiden. Endorfi-
nen hebben een gunstig effect op de hydratatie en de activiteit 
van fibroblasten. Ze oefenen in stressarme omstandigheden 
ook een positieve emotionele invloed uit, waardoor ze een 
gevoel van welbehagen opwekken, analoog aan het effect van 
morfine. De endorfinen die door Langerhanscellen worden 
geproduceerd, treden bij immuunreacties in wisselwerking met 
neuropeptiden van zenuwcellen en door keratinocyten afge-

‘In ons diepste wezen moet een fundamentele
aanleg aanwezig zijn om schoonheid op te merken
en te waarderen. Iedere verhandeling over  de 
werking van de geest, waarin wordt 
voorbijgegaan aan zulk een opmerkelijke gave, 
schiet tekort.’

George Santayana (1863-1952), 
Spaans-Amerikaanse schrijver, dichter en filosoof

1. Stresserende invloed op psyche en huid

Niemand twijfelt aan de wetenschappelijke noodzaak van 
de coronamaatregelen voor het vrijwaren van de gezond-
heid. Maar de keerzijde van deze medaille vertoont een niet 
te miskennen negatieve impact op ons psychisch welzijn en 
de conditie van het lichaam en de huid. De bijhorende psychi-
sche stress veroorzaakt een ontregeling van de vitale cellulaire 
functies van de huid, waarbij we in het bijzonder de invloed 
van het langdurig verplicht dragen van mondmaskers in de 
kijker plaatsen. 
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2. Gevolgen voor het gelaat en aangepaste 
 verzorging

2.1. Impact op het gelaat
De nadelige gevolgen van het afdekken van de huid met mond-
maskers heeft diverse persoonsgebonden gevolgen. Onder 
invloed van uitgeademde lucht warmt de huid op, vooral op 
de wangen en rond de mond. Ook het transpireren en het 
afscheiden van sebum neemt toe, wat de hydratatie vermin-
dert en de kans op irritatie, puistjes en comedonen bevordert. 
De concentratie aan uitgeademd koolstofdioxide (CO2) ver-
hoogt, terwijl het gehalte aan zuurstof (O2) in de huid verlaagt. 
Dit brengt de stofwisseling in de gelaatshuid uit balans en leidt 
tot hypoxische stress. De huid heeft immers behoefte aan vol-
doende zuurstof om optimaal fysiologisch actief te zijn. Vooral 
de gevoelige huid wordt door het afsluiten getroffen, mede 
door wrijven op vrije gelaatsdelen en veelvuldig betasten van 
het masker. In sommige gevallen stelt men een duidelijke ver-
hoging van acne vast en een heropflakkering van huidproble-
men, die voorheen waren opgelost. De huid heeft dus meer dan 
ook behoefte aan ‘toegelaten’ deskundige verzorging van schoon-
heidsspecialisten!

2.2. Aangepaste verzorging
Vermits ook de huidflora of microbioom door het afschermen 
inboet aan bescherming en defensie, gebruikt men bij voor-
keur producten met een pH van 5 tot 5,5 , zoals O/W- reini-
gingsmelken, micro-emulsies en zeepvrije syndets. De meeste 
huidtypes hebben behoefte aan adequate hydraterende cos-
metica, met de gebruikelijke ingrediënten zoals glycerol, NMF-
bestanddelen en hyaluronzuur. Gevoelige en reactieve huiden 
hebben tevens nood aan barrièreherstellende bestanddelen 
die de aanmaak van ceramiden stimuleren, zoals niacinamide 
(vitamine B 3).2 Voor een volwaardige complementaire bar-
rièreopbouw zijn ook omegavetzuren, zoals linolzuur en gam-
malinoleenzuur, ten zeerste aanbevolen. Voor het counteren 
van irritaties en ontstekingen komt bisabolol in aanmerking, 
evenals heilzame verzachtende plantenextracten. Haverextract 
(Avena Sativa) is hiervan een effectief voorbeeld. Het heeft door 
zijn relatief hoog gehalte aan bètaglucaan ook een bijkomende 
immunomodulerende activiteit. Een magnesium-aminozuurcom-
plex verleent aan gevoelige en geïrriteerde huiden een comfor-
tabel gevoel en bescherming tegen stress, via het intomen van 
schadelijke cytokinen en het promoten van weldadige bèta – 
endorfinen (INCI: Sodium Cocoyl Amino Acids & Sarkosine & 
Potassium Aspartate & Magnesium).3 Als stresskalmerende 
partner opteren we voor een extract van de kerrieplant (Heli-
chrysum Italicum), dat klinisch bewezen het corstisolgehalte 
verlaagt en de gaafheid van hyaluronzuur waarborgt (fig. 2).4

Voor het op peil houden en versterken van de microbiologische 
barrière komt o.a. een enzymatisch bereid alfa-oligosacharide 
in aanmerking. Dit probioticum van aaneengekoppelde glu-
cosemoleculen stimuleert ook de productie van bèta-defen-
sinen, die schadelijke bacteriën in het microbioom bekampen 
en een sleutelrol spelen bij immunologische activiteit.5 Als bij-

scheiden bactericide bètadefensinen, wat wel degelijk bewijst 
dat psychologische opgewekte nerveuze stress een negatieve 
weerslag heeft op de huidconditie. Evenals bij irritatie kunnen 
er in dit geval ook alarmerende peptiden door huidzenuwcel-
len worden gevormd, die via interactie met immuuncellen neu-
rogene inflammaties uitlokken.

Psychische stress heeft ook invloed op het endocriene of hor-
monaal systeem, vermits de hersenen-huid connectie ook in 
belangrijke mate onder invloed staat van het endocriene sys-
teem, dat de endocriene klieren omvat die hormonen produ-
ceren. Van fundamenteel belang voor de fysiologie van de 
huid zijn de oestrogenen, zoals oestradiol, dat door de ovaria 
worden geproduceerd en testosteron, dat door de testikels 
wordt aangemaakt. De differentiatie van de keratinocyten in 
de epidermis wordt door oestrogenen positief beïnvloed en 
door testosteron negatief. Dit uit zich o.m. opvallend in de 
hydratatietoestand. Het oestrogeengehalte is vooral voor de 
vrouwelijke huid een cruciale factor. Bij elke vorm van stress, 
zowel fysieke of psychologische, komt er een extra hoeveel-
heid van het stresshormoon cortisol vrij (fig. 1). Cortisol is een 
corticosteroïdhormoon, dat in de bijnierschors wordt gepro-
duceerd en bij herhaaldelijke stress, mede door het langdurig 
dragen van mondmaskers, de barrièrefunctie en het immuun-
systeem van de huid kan aantasten. Dit benadeelt de hydra-
tatie en werkt acne in de hand. Cortisol inhibeert ook de groei 
en de migratie van cellen in de dermis en epidermis en de 
collageensynthese. 

Fig.1. Structuurformule van het stresshormoon cortisol

Langdurig dragen van mondmaskers 
leidt tot verhoogde stress, die diverse 

huidproblemen in de hand werkt.
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komende steun voor het reguleren van de natuurlijke balans 
tussen huidcellen en hun microflora, beschikt men over een 
synergetisch complex van lipofiele extracten van manuka (Lep-
tospermum Scoparium, fig. 3), zwarte peper (Piper Nigrum ) en 
magnolia (Magnolia Officinalis) . Dit zorgvuldig uitgekiende com-
plex is aanbevolen voor het normaliseren van het microbioom 
in geval van ontstekingen, acne, verhoogde sebumproductie, 
comedonen en puistjes.6 Hypoxische stress door verlaagd 
zuurstofgehalte kan men effectief remediëren met een extract 
van Oost-Indische kers (Tropaelum Majus), dat naast het boosten 
van zuurstof ook het huidreliëf verzacht en de teint verheldert.7

3. Gevolgen voor de oogzone en aangepaste 
 verzorging

3.1. Impact op de oogzone
Ogen weerspiegelen emoties en gevoelens en vertolken in 
coronatijden de hoofdrol in sociale contacten en uitingen van 
vriendelijkheid, vreugde, verdriet en boosheid. Het accentu-
eren van de oogzone met aangepaste modieuze make-up 
draagt bij tot extra expressie en psychologisch opbeuren, 
maar kan onder maskerinvloed wel aanleiding geven tot het 
beperken ervan, wegens het opduiken van oogproblemen. 
De dunne huid van de oogzone (0,6 mm) is heel gevoelig 
voor externe en interne factoren en vertoont vaak de eerste 
tekenen van vermoeidheid en veroudering. Het optreden en 
evolueren van oogzoneveroudering is uiteraard niet alleen 
erfelijk bepaald, maar wordt ook in hand gewerkt door leef-
gewoonten, omgevingsfactoren en ‘mondmaskeroverdaad’. 
De veroudering uit zich in de vorm wallen, donkere kringen 
en kraaienpootjes. Ze zijn het fysiologische gevolg van een 
progressieve collageen- en elastine-ontaarding, verminderde 
microcirculatie en een grotere doorlaatbaarheid van bloed- 
en lymfevaten, waardoor de capillaire vaatjes gaan lekken en 
vochtophoping veroorzaken.8 

Oftalmologen stellen vast dat universeel maskergebruik 
diverse negatieve invloeden op de ogen heeft. Het meest voor - 
komende oogprobleem is uitdrogen van de beschermende 
traanfilmbarrière op het hoornvlies, wegens de toegenomen 
luchtstroom naar de ogen via spleten in maskers, vooral als 
de neus minder goed afgeschermd is. Hierdoor moeten de 
traanklieren meer traanvocht produceren, waarbij de ogen 
gaandeweg kunnen lekken, met een mogelijke verhoogde 
kans op irritaties en ontstekingen, wat medisch uitgedrukt een 
vorm is van keratitis (fig. 4). Dergelijke ongemakken kunnen 
goed worden behandeld door het regelmatig aanbrengen 
van oogdruppels, met o.a. het oogeigen hyaluronzuur. Het 
onvermijdelijke bijgaand frequenter wrijven in de ogen, door 
prikkelen en jeuken, verhoogt de kans op dergelijke risico’s. 
Toegenomen contracties van de oogspieren door knipperen 
en draaien van de ogen dragen ook hun steentje tot narigheid 
en veroudering bij. Zorgvuldig reinigen en verzorgen van de 
oogzone zijn bij verplicht langdurig dragen van mondmaskers 
een absolute noodzaak!

3.2. Aangepaste verzorging
Voor het reinigen van niet gemaquilleerde gevoelige ogen 
zijn unidosissen met een fysiologische isotonische steriele 
zoutoplossing van 0,9 % natriumchloride het ideale reini-
gingsproduct. Deze zijn in iedere apotheek verkrijgbaar en 
worden veelvuldig gebruikt voor het reinigen van baby-oog-
jes. Aangezien de microflora van de oogzone een neutrale 
pH heeft, worden oogreinigende producten bij voorkeur rond 
pH 7 ingesteld. Voor het verwijderen van oogmake-up en bij-
horende onreinheden beschikken we over tensioactieve en 
emulsievormige reinigingsproducten. Het tensioactieve type 
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Fig. 2. Kerrieplant (Helichrysum Italicum)

Fig. 3. Manukabloemen (Leptospermum Scoparium)
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reinigt door tensioactieve werking van tensiden, die de vet- 
en make-updeeltjes met micellen omhullen en verwijderen. 
Micellaire reinigingswaters bevatten fysiologisch verantwoorde 
concentraties van oogmilde tensiden, naast polyolen, zoals 
hexyleenglycol en glycerol, die een secundaire reinigende 
en vooral hydraterende werking hebben. Ter bescherming en 
versterking van de gevoelige oogcontouren worden o.m. dex-
panthenol (provitamine B5), allantoïne en bisabolol toegevoegd. 
Voor een bijkomend verzorgend effect verwerkt men vaak 
korenbloemextract (Centaurea Cyanus), dat rijk is aan polyfenolen 
en een kalmerende, verzachtende en adstringerende werking 
heeft. Ofschoon efficiënt, zijn micellaire waters vaak ontoerei-
kend voor het grondig verwijderen van royaal aangebrachte 
make-up. Men opteert dan bij voorkeur voor duofase-lotions, 
waarin een reinigende oliefase boven een tensioactieve water-
fase drijft. Voor droge en gevoelige huiden zijn aangepaste rei-
nigende O/W-emulsies aan te bevelen. Ze hebben het voordeel 
comfortabel reinigen te koppelen aan subtiel verzorgen. Hun 
oliefase bevat doorgaans minerale olie (paraffinum liquidum), 
vertakte koolwaterstoffen, en plantaardige oliën, zoals zoete 
amandelolie (Prunus Amygdalis Dulcis Oil). De waterfase bevat 
steeds vochtregulatoren, zoals hyaluronzuur in de vorm van 
natriumhyaluronaat.

Verzorgende oogcontourproducten hebben bij voorkeur een 
lichte textuur, zijn vlot aan te brengen en verlenen een zacht 
huidgevoel. Hun primaire functie is hydrateren door verste-
viging van de hoornlaagbarrière. Hiertoe lenen zich vooral 
O/W-emulsies met lipofiele emolliëntia en moisturizers. Naast 
klassiekers zoals natriumhyaluronaat, allantoïne, niacinamide, 
en vitamine E, verwerkt men bijkomend specifieke ingrediën-
ten, die in synergie heilzaam op de oogzone inwerken. 

Onderzoekingen toonden aan dat oogzonedegeneratie toe-
neemt na de middag en des te meer naarmate we blootstaan 
aan stress en vermoeidheid. Er stapelen zich dan toxinen op, 
die tijdens de slaap onvoldoende worden geneutraliseerd. Uit 
een in-vivostudie bleek dat een nachtcrème met het extract 
van de schors van de slaapboom (Albizia Julibrissin Bark extract) 
detoxificerend werkt in de oogcontouren.8 Wanneer men 
opteert voor een multifunctionele verzorging in de oogzone, is 
het extract van het mariene organisme E.crustraceum opmerke-

lijk effectief (INCI: Plankton Extract). Het vermindert de vascu-
laire permeabiliteit, bevordert de ontaarding van bilirubine en 
reduceert donkere kringen en wallen.8 Voor het verminderen 
van het opzwellen van de oogleden door opeenhoping van 
vet, water en afvalstoffen fungeert uitstekend een combina-
tie van de diuretische werking van vlierextract (Sambucus Nigra, 
fig. 5) en de osmotische werking van een glyceryl polyacrylaat-
gel.9 Een wateroplosbaar extract van hoogmoleculaire sojapro-
teïnen, zoals albuminen en globulinen (Glycine Soja), heeft een 
aanspannende kracht, waardoor het actief is tegen rimpels in 
de oogzone en simultaan de elasticiteit van de huid verbe-
tert.10 
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Versie 1 maart 2021

In elke onderneming uit onze sector gelden de 6 basisregels, 
die door het Overlegcomité zijn vastgesteld:

• De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
• Binnenruimtes dienen voldoende verlucht te worden.
• Extra voorzorgsmaatregelen voor klanten die tot de risi-

cogroepen behoren.
• De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm. Wie de 

veiligheidsafstand niet kan respecteren dient een mond-
masker te dragen.

• Beperk nauwe contacten.
• Volg de regels over bijeenkomsten.

Er werd een nieuw aangepast sectorprotocol uitgewerkt om 
ervoor te zorgen dat de beautysector op een Corona-veilige 
manier kan heropstarten. Dit protocol is van toepassing voor 
de schoonheidszorgen waaronder volgende disciplines zoals 
gelaatsverzorging, handverzorging, (gespecialiseerde) voet-
verzorging, nagelstyling, wimperstyling, visagie, lichaamsver-
zorging, massage, ontharing en technieken tot bruinen van 
de huid behoren. Doel van dit protocol is om alle betrokken 
individuen te ondersteunen om de zogenaamde “ 6 gouden 
regels” te helpen naleven en om alle stakeholders te helpen 
de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen in te 
voeren om besmetting van alle betrokkenen te voorkomen.
De 10 basiselementen, de zogenaamde “10 geboden van 
een protocol” worden hieronder één voor één behandeld met 
de geldende regels. Aangevuld met in het rood de algemene 
minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit en 
die dienen nageleefd te worden.

1. Regelgeving

Dit sectorprotocol werd opgemaakt op basis van de ver-
plichte minimumregels voor de sectoren met lichamelijk 
contact terug te vinden in “de Gids voor de opening van de 
handel” (versie 12.02.2021) wat een protocol is in de zin van 
artikel 8 § 4, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 
betreffende noodmaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken. Zie https://economie.
fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-
gids-opening-handel.pdf
Dit sectorprotocol zal aangepast worden na wijzigingen in de 
richtlijnen van de regering https://www.info-coronavirus.be/.
Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis:
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-
werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-3-en

2. Covid-coördinator

Duid in je instituut/salon een covid-coördinator aan. Dit is 
meestal de zaakvoerder in kleine ondernemingen.
Maak een duidelijk schema op met de taken die het perso-
neel moet uitvoeren.
Overloop hoe de behandelingen van klanten zullen verlo-
pen.
Leg uit welke afspraken met klanten worden gemaakt.

3. Communicatie

De onderneming informeert consumenten, personeels-
leden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de gel-
dende preventiemaatregelen.
Afficheer zowel binnen als buiten de zaak het maximaal 
aantal klanten dat tegelijk binnen toegelaten wordt. Meet 
hiervoor de toegankelijke vloeroppervlakte van je instituut/
salon.
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Afficheer de geldende regels betreffende het gebruik van 
het toilet.
Afficheer de naam en de contactgegevens van de 
 persoon aangeduid voor het melden van een COVID-19- 
besmetting in kader van een vlotte contact tracing. Indien 
van toepassing vermeld deze persoon ook op je website en 
bij elke communicatie met klanten zoals e-mails en nieuws-
brieven.
Informeer je klanten, personeelsleden en derden op voor-
hand over de regels van toepassing in je instituut/salon. 
Voorzie infopanelen voor klanten en derden en publiceer de 
regels op je website.
Vermeld in je instituut en op je website tot wie men zich kan 
richten met concrete vragen.
Maak een communicatieplan voor consumenten, perso-
neelsleden en derden.
Voorzie afspraken rond de leveringen van goederen en 
breng de leverancier op de hoogte van het circulatieplan.
De onderneming verstrekt de personeelsleden een pas-
sende opleiding met duidelijke en schriftelijke instructies.
Informeer over de regels van toepassing in je instituut/salon.
Klanten volgen altijd aandachtig de instructies van het per-
soneel van het instituut/salon op.

4. Social distancing 

a. Ruimtelijke maatregelen voor social distancing
De regel is 1 consument per 10 m² toegankelijke vloerop-
pervlakte. Indien < 20m² toegankelijke vloeroppervlakte, 
mag men 2 klanten ontvangen alleen dient men de 
1,5 meter tussen de 2 personen te garanderen.
Zorg dat er tussen klanten steeds 1,5 meter afstand is door 
werkposten, tafels, stoelen, … buiten gebruik te stellen of 
ze te verplaatsen.
Organiseer het salon/instituut zo dat verplaatsingen van 
klanten in alle omstandigheden het contact tussen klanten 
beperken. Maak hiervoor gebruik van vloermarkeringen of 
linten. Voorzie een circulatieplan met respect voor social 
distancing.
Gebruik voor zover mogelijk fysieke barrières zoals plexi-
glas, zelfs al geeft het maar een gedeeltelijke bescherming.
Pas zoveel mogelijk de 1,5 meter regel toe, enkel voor de 
strikt noodzakelijke verrichting van de behandeling tussen 
klant en dienstverlener. Probeer het werken binnen de 
1,5 meter te beperken.

Zorg dat medewerkers op voldoende afstand van elkaar 
(1,5m) kunnen werken door werkposten, tafels, stoelen, … 
buiten gebruik te stellen. 
Verkoopacties op straat en in de gangen van winkelcentra 
en uitstallingen, vlaggen of andere attributen buiten het insti-
tuut/salon zijn verboden.
Samenscholing moet vermeden worden. Personen die 
buiten de onderneming wachten dienen de social distan-
cing te respecteren.
Klanten wachten buiten de zaak, wachtzalen zijn 
 gesloten.
Maak gebruik van vloermarkeringen of linten zodat klanten 
de social distancing buiten respecteren.

b. Organisatorische maatregelen voor social distancing
Klanten komen op afspraak en enkel de strikt noodzake-
lijke toegelaten tijd.
Houd rekening met risicogroepen bij het vastleggen van 
afspraken.
Vraag klanten om stipt te zijn en dus niet te vroeg.
Klanten worden enkel op afspraak toegelaten en niet langer 
dan strikt noodzakelijk.
Duo behandelingen (twee beroepsbeoefenaars tegelijk 
bezig met dezelfde klant) zijn verboden.
Vermijd gelijktijdige aankomst zowel van werknemers als 
van klanten.
Ga niet tegelijk met meerdere personen door één deur of 
doorgang.
Klanten behouden te allen tijde zoveel mogelijk afstand.
Geef geen hand, kus of knuffel, een vriendelijk oogcontact 
volstaat.
Kinderen jonger dan 13 jaar mogen door slecht één ouder 
worden begeleid. Ouders van oudere kinderen wachten in 
de auto.
Personen die begeleiding nodig hebben, mogen vergezeld 
worden van één volwassene.
Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk in 
de tijd gedurende een werkdag. Dit heeft automatisch een 
impact op het aantal aanwezige personen.
Organiseer de middagpauze ruimte en de kleedkamers 
op zo een manier dat de social distancing kan gerespec-
teerd worden. Spreid pauzemomenten en lunchtijden zodat 
ze niet samenvallen en beperk gelijktijdige aanwezigheden.
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Indien men meer dan 400 m² toegankelijk vloeropper-
vlakte heeft dient men een toereikende toegangscontrole 
te voorzien.

5. Hygiëne
De onderneming informeert consumenten, personeels-
leden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de 
 geldende preventiemaatregelen.
Was of ontsmet de handen bij aankomst en vertrek.
Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek, 
die je onmiddellijk in een afgesloten vuilnisemmer gooit.
Het personeel wast de handen voor de behandeling van 
een nieuwe klant. Zorg voor voldoende pH huidneutrale 
handzeep.
Raak je eigen gezicht niet aan tijdens de behandelingen.
Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of con-
tactloos. Indien klanten toch cash betalen, was of ontsmet 
daarna de handen.
Een vestiaire organiseren wordt afgeraden. Bij gebruik 
van een vestiaire moeten de kleren van elkaar gescheiden 
worden. Klanten doen zelf hun jas uit en hangen die weg.
Voorzie een aparte ruimte waar de klant handtas, schoenen 
en kleren kan plaatsen. Deze ruimte moet u na de behande-
ling reinigen.
Richt de ruimte zo in dat producten die uitgestald zijn met het 
oog op verkoop niet binnen handbereik van de klanten zijn.
Er wordt geen drank, voeding of snack geserveerd noch 
tijdschriften of kranten aangeboden.
Vermijd onnodig contact met voorwerpen.
Hang instructies op: hoe handen correct moeten gewassen 
worden, hoe de handen correct moeten ontsmet worden, hoe 
een mondmasker aangedaan en verwijderd moet worden 
(zie visuals).
Blijf algemene handhygiëne bij je personeel stimuleren.
Alle middelen voor noodzakelijke handhygiëne dienen 
ter beschikking gesteld te worden van consumenten en 
personeel.
Handhygiëne wordt ter beschikking gesteld aan de ingang 
en op verschillende plaatsen in het instituut/salon.
Voorzie papieren doekjes of stoffen handdoeken voor 
éénmalig gebruik om handen te drogen. Voorzie voldoende 
afsluitbare vuilbakken en bepaal de frequentie om ze te 
 ledigen. Vermijd elektrische handdrogers.

Voorzie indien mogelijk voor elke medewerker eigen werk-
materialen en zorg dat ze regelmatig gereinigd worden.
Draag zoveel mogelijk korte mouwen en dek eventuele 
wondjes af.
Draag geen ringen, armbanden, horloges, … .
Houd de nagels kort en verzorgd (vermijd nagellak en kunst-
nagels).
Betaalterminals moeten na ieder gebruik gereinigd en ont-
smet worden. Handgels of oorstaafjes kunnen ook aan de 
klanten ter beschikking worden gesteld voor het gebruik van 
de terminals.

6. Reiniging en ontsmetting

De inrichting en het gebruikte materiaal worden volgens 
de gepaste hygiënemaatregelen regelmatig gedesinfec-
teerd.
Tussen elke behandeling wordt een periode van 10 minuten 
ingelast om de instrumenten en de werkposten, waarmee de 
klant in contact kwam, te ontsmetten.
Stel een schoonmaakplan op met prioritaire aandacht 
voor oppervlakten, klinken, knoppen, telefoon, … maar ook 
voor de werkpost: werkplek, behandelstoelen maar ook de 
arbeidsmiddelen zoals spatels, vijlen, … . Vergeet zeker niet 
te bepalen wanneer de reiniging en ontsmetting moet gebeu-
ren.
Reinig met water en zeep of reguliere desinfectiemiddelen. 
Was dagelijks de schoonmaakdoeken gescheiden en op een 
zo hoog mogelijke temperatuur (min. 60°).
Beperk het noodzakelijke materiaal aanwezig in het insti-
tuut/salon. Dit om reinigen te vergemakkelijken.
Was handdoeken, schorten, … op minimum 60°C in de was-
machine.
Wanneer een personeelslid ziek de werkplek verlaat dien je 
het ganse instituut/salon te reinigen.
Zorg voor grondige reiniging en verluchting op geregelde 
tijdstippen van de sanitaire voorzieningen.
Vervang al het niet-wegwerpmateriaal, zoals handdoeken, 
zodra je klaar bent met de klant en maak de werkpost 
schoon en ontsmet hem.
Betaalterminals worden gereinigd en ontsmet na elk 
gebruik.
Desinfecteer al uw materialen op het einde van de dag.
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7. Verluchting

De onderneming zorgt voor goede verluchting en ventilatie.

Open ramen en deuren voor een goede ventilatie, ook bij 
slecht weer. Verlucht tijdens en na de reiniging en/of ont-
smetting.

Bij gesloten ramen en deuren zorgt een CO2-meter dat de 
reële CO2-concentratie in real time gemeten wordt.

Bij een gemeten waarde van meer dan 800 ppm dient men te 
zorgen voor een betere ventilatie zodat de concentratie onder 
de 800 ppm zakt.

Plaats de CO2-meter in de minst geventileerde zone.

Indien u beschikt over een ventilatie- of verluchtingssys-
teem dien je ervoor te zorgen dat het goed onderhouden is, 
correct werkt, filters tijdig vervangen worden en vermijd recir-
culatie van de lucht.

Mobiele luchtreinigers dienen uitgerust te zijn met HEPA-
filters of elektrostatische neerslagfilters. Mobiele luchtrei-
nigers zijn nooit zo doeltreffend als een goede verluchting.

Gebruik geen individuele ventilatoren.

8. Persoonlijke bescherming

Het dragen van een mondmasker is verplicht in de onder-
neming, vanaf de leeftijd van 12 jaar.

• voor de professional geldt een CE-erkend chirurgisch 
mondmasker

• voor de klant minstens een mondmasker uit stof of 
wegwerpmateriaal

• het mondmasker sluit nauw aan op het gelaat en 
bedekt neus, mond en kin

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klant 
en voor het personeel.

Het dragen van een mondmasker is pas efficiënt wanneer het 
correct wordt aangebracht en verwijderd (zie richtlijnen).

Mondmaskers dienen minimaal elke halve dag vervangen te 
worden.

Indien het dragen van een mondmasker omwille van medi-
sche redenen onmogelijk is, mogen klanten een gezichts-
scherm dragen.

Personen die wegens een handicap geen mondmasker of 
gezichtsscherm kunnen dragen (gestaafd door een medisch 
attest), zijn niet gehouden aan die verplichting.

Een klant mag het mondmasker enkel afnemen voor een 
behandeling aan het gelaat en enkel gedurende de tijd die 
strikt noodzakelijk is voor die behandeling. 

Een gezichtsscherm is een bijkomend persoonlijk 
beschermingsmiddel maar kan geen mondmasker vervan-
gen.

Dragen van handschoenen wordt in kader van het 
COVID19-virus niet aangeraden omwille van een vals gevoel 
van veiligheid. Het is veel beter om de handen regelmatig 
te wassen met water en zeep. Handschoenen kunnen wel 
gedragen worden omwille van persoonlijke beschermings-
middelen van toepassing in de beautysector.

Praat zo weinig mogelijk tijdens de verzorging en zeker niet 
tijdens de verzorging van een gelaat zonder masker.

Gebruik ‘s morgens en ’s avonds een hydraterende hand-
crème om een gezonde huid te behouden.

Leg uit welke beschermingsmiddelen ter beschikking zijn en 
hoe ze deze moeten gebruiken (zie richtlijnen).

Als werkgever sta je in voor voldoende mondmaskers, desin-
fecterende middelen, … .

9. Beheer besmette personen

Personeelsleden en dienstverleners dienen dagelijks thuis 
hun temperatuur te meten voor ze naar het werk gaan. Wie 
koorts heeft blijft thuis.

Klanten kunnen hun temperatuur meten voor ze naar het 
instituut/salon komen en annuleren hun afspraak wanneer 
ze koorts hebben. Ook wanneer één van de huisgenoten 
symptomen vertoont.

Beschrijf hoe moet worden omgegaan met besmette perso-
nen.

Bewaar contactgegevens van klanten 14 dagen om bij een 
eventuele besmetting hen vlot te kunnen contacteren in het 
kader van contact tracing.

Moedig je personeel aan om “de corona alert app” te instal-
leren.

Er wordt een contactpersoon aangeduid en bekendge-
maakt waaraan mogelijke besmetting met het COVID-
19-virus kunnen gemeld worden.

Afficheer de naam en telefoonnummer van de contact-
persoon aangeduid voor het melden van een COVID-19- 
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besmetting in kader van een vlotte contact tracing. Indien 
van toepassing vermeld deze persoon ook op je website.

10. Compliance en handhaving
Voorzie regelmatig een briefing voor de medewerkers en 
herhaal de instructies.
Voer regelmatig controles uit of de regels en afspraken 
goed uitgevoerd worden. Zorg dat je alert blijft. Het is de ver-
antwoordelijkheid van de covid-coördinator dat het protocol 
wordt gehandhaafd.

Er worden geen diensten aan huis, in de woning van 
particulieren, geleverd.
Behalve niet-uitstelbare gespecialiseerde voetverzorging 
die mag aan huis worden uitgevoerd. Deze dienst wordt 
beschouwd als bescherming van de vitale belangen van 
de Natie en de behoeften van de bevolking.
Wanneer er bij de dienstverlener thuis geen onderneming 
gevestigd is, worden ook hier geen diensten geleverd.

Naast dit sectorprotocol zijn nog de coronagids, richtlijnen 
voor de beautyprofessional en klant doormiddel van een 
visual, richtlijnen rond correct handen wassen – correct 
gebruik van een mondmasker – gebruik van handschoenen 
en een communicatiekit beschikbaar. 
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Opleidingsvergoeding voor werknemers PC314 
OPLEIDINGSVERGOEDING
Volg je naschoolse, erkende cursussen? Dan word je finan-
cieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding. 
Deze vergoeding ontvang je als tegemoetkoming voor jouw 
motivatie, onuitputtelijke passie en drang om elke dag bij te 
leren. Per erkende cursus die gevolgd wordt, ontvang je een 
effectieve geldsom de “De opleidingsvergoeding”.
 
Wie heeft recht op deze vergoeding?
Alle werknemers uit PC314 de haartooi, fitness of schoon-
heidszorgen kunnen gebruik maken van deze vergoeding. 
Dit geldt echter niet voor stagiairs, leerlingen (leercontracten) 
en werknemers met een IBO contract.
 
Wat moet de werknemer doen?
Het fonds van bestaanszekerheid erkent opleidingsverstrek-
kers en hun opleidingen. Ga je naar een van deze erkende 
opleidingen? Laat dan zeker je aanwezigheid registreren 
zodat ze jouw vergoeding in orde kunnen brengen.
Aan het onthaal bij elke opleiding worden jouw gegevens 
(naam + rijksregisternummer + IBAN + handtekening) 
gevraagd bij de registratie. Vul je deze niet nauwkeurig in, 
dan kunnen wij jou geen vergoeding garanderen. De oplei-
dingsvergoeding zal in de tweede helft van de maand die 
volgt op het bijwonen van de opleiding, worden uitbetaald.

Bedrag van de opleidingsvergoeding
Het bedrag van de opleidingsvergoeding hangt af van de 
duur van de erkende cursus. Bij een cursus van 
een halve dag (minimum 3 uur opleiding) 
ontvangt de werknemer 37,50 � bruto. 
Bij een cursus van een volledige dag 
(minimum 6 uur opleiding) bedraagt de 
opleidings vergoeding 75,00 � bruto. 
Het maximale bedrag aan opleidings-
vergoedingen dat de werknemer per 
kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 
750,00 � bruto. 
 
Cursussen vinden!
Deze website, www.fbz-pc314.be, is voor jullie 
ontworpen om op een duidelijke en interactieve manier naar 
cursussen te zoeken – en uiteraard die te vinden die het beste 
bij jou past. Je vindt er bovendien alle nodige informatie over 
waar, wanneer en hoe de cursus zal worden gegeven.
 
Aanmelden op de website
Je kunt als werknemer op deze website gratis een 
login aanvragen om zo hun historiek van gevolgde 
 vormingen te raadplegen. Geen verplichting, maar wel een 
handige tool!

SECTORPROTOCOL
VOOR DE PROFESSIONELEN

IN DE BEAUTYSECTOR
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Luchtkwaliteit in uw instituut 
in tijden van Covid
Naast een mondmasker, handen ontsmetten en wassen is 
een goede verluchting een prima wapen in strijd tegen de 
besmettingen door een virus in het algemeen en het Covid-
virus in het bijzonder. Daarom ook dat de overheid en uw 
beroepsvereniging inzetten op een ruime sensibilisering hier-
omtrent. Graag geven we dan ook wat aanbevelingen en tips. 

Doel van dit artikel
Het doel van dit artikel is eenvoudige en begrijpelijke aanbe-
velingen te geven voor het beheer van de luchtkwaliteit om de 
risico’s van aerosolverontreiniging te beperken. In geen geval 
mogen deze aanbevelingen beschouwd worden als voldoende 
op zich en ze mogen zeker niet gezien worden als vervanging 
van andere maatregelen zoals het dragen van een masker, 
social distancing of andere beschermende acties zoals wanden 
in plexiglas, de beperking van het aantal personen of van de tijd 
die in een ruimte doorgebracht wordt. De beschermingsmidde-
len tegen Covid-19 moeten altijd samen genomen worden. 

Overdracht van het virus
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf bij het begin van 
de pandemie aanvankelijk aan dat het virus dat verantwoorde-
lijk is voor de ziekte COVID-19 voornamelijk van persoon tot 
persoon werd overgedragen via ademhalingsdruppeltjes die 
langs de neus of de mond uitgescheiden worden wanneer een 
zieke persoon hoest, niest of praat. Deze druppeltjes leggen 
geen grote afstanden af en vallen snel op de grond of op 
voorwerpen of oppervlakken rond de besmette persoon (tafel, 
bureau, sanitair...). Het is mogelijk om het virus op te lopen als 

u deze druppeltjes inademt of als u uw mond, neus of ogen 
aanraakt nadat u mogelijk besmette voorwerpen of oppervlak-
ken aangeraakt hebt.
In de tussentijd blijkt echter uit wetenschappelijke studies 
dat het voorkomen van dit virus in de lucht (in de vorm van 
aerosolen die in de lucht blijven zweven) ook een belang-
rijke besmettingshaard vormt en dat dan vooral in bepaalde 
omstandigheden, zoals slecht geventileerde, gesloten ruimtes 
of één of meerdere besmette personen die lange tijd doorbren-
gen met anderen.

Samenvattend kunnen we stellen dat de drie (belangrijk-
ste) manieren van overdracht zijn:
•  de inademing van druppeltjes (5 tot 10 μm) die door een 

persoon bij nauw contact bij het hoesten, niezen en spreken 
worden uitgescheiden;

•  overdracht langs de lucht, door inademing van fijnere drup-
peltjes en aerosoldeeltjes die het virus bevatten en die over 
lange afstanden en tijd (meestal minuten tot uren) in de lucht 
kunnen blijven zweven;

•  overdracht door overbrenging van virusdeeltjes naar het 
gezicht (slijmvliezen van de mond, neus of ogen) door de 
handen, die contact hebben gehad met besmette opper-
vlakken.

Preventiemaatregelen combineren
Op basis van de huidige kennis wordt dan ook aanbevolen om 
meerdere preventiemaatregelen tegelijkertijd te combineren:
•  Masker dragen

Maakt je klant soms de opmerking: ‘Mijn huid verdraagt niks meer.  
Ik kan geen goede huidverzorging meer vinden…?  
Enfleur Pure & Natural is ontstaan vanuit deze verzuchting  
en biedt een gamma zachte, doeltreffende en veilige natuurlijke cosmetica.  
Ons doel is de gezondheid van de huid verbeteren en in stand houden.  
 
Ontvang je graag een testpakketje?  
Stuur dan een emailtje naar info@enflleurcosmetics.com 
of telefoneer naar 0477 965439 
Onze website: enfleurcosmetics.com 

Guy Lehaen
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•  Afstand van minstens 1.5 m bewaren
•  Handen wassen met water en zeep of een hydroalcoholische 

oplossing
•  Zo veel mogelijk verversen van lucht: frisse lucht van buiten 

naar binnen, lucht van binnen naar buiten
•  Hergebruik van de afgevoerde lucht zoveel mogelijk vermijden.

Verluchting en ventilatie 
De CO2-concentratie in de lucht geeft ons een indicatie van de 
zuurstofkwaliteit in een bepaalde ruimte. De lucht die door de 
aanwezigen in een ruimte wordt uitgeademd, verhoogt immers 
snel het CO2-gehalte. Nu we weten dat besmette personen 
naast CO2 ook potentieel besmette aerosolen uitstoten, is één 
gevolgtrekking logisch: hoe meer CO2, hoe meer mogelijke 
schadelijke aerosolen. 
Ventilatie, door de aanvoer van buitenlucht, verdunt de con-
centratie van besmettelijke deeltjes, waardoor de blootstelling 
aan deze deeltjes wordt verminderd.
De concentratie van externe CO2 in de (buiten)lucht is ongeveer 
415 ppm (partikels per miljoen), dit kan verschillen afhankelijk 
van de lokale externe vervuiling. Hoe minder de concentratie 
van CO2 in binnenruimtes verschilt van de lokale waarde van 
het CO2 in de buitenlucht, hoe efficiënter de bestrijding van 
besmetting door virushoudende aerosolen. 
Preventiemaatregelen moeten in elk geval voldoende zijn om 
een CO2-gehalte onder een referentiewaarde van 800 ppm te 
houden. Dit is de waarde die de Hoge Gezondheidsraad aan-
beveelt voor wat betreft het CO2-niveau in gesloten ruimten en 
dit specifiek voor de COVID-problematiek. 
Er moet dus worden gestreefd naar minder dan 800 ppm, bij 
voorkeur zelfs lager dan deze waarde. In feite is een CO2-
concentratiemeting die hoger is dan de aanbevolen of vereiste 
waarden een goede indicator van onvoldoende ventilatie en/
of een te hoge bezettingsgraad van de ruimte. In dat geval 
moeten corrigerende maatregelen worden genomen. 
(b.v. ramen open, minder personen in de kamer,…)
Een lagere CO2-concentratie wijst er echter op dat het venti-
latiedebiet redelijk is in verhouding tot het aantal aanwezigen, 
maar, zoals een voldoende ventilatie, geeft deze concentratie 
geen garantie dat er geen infectierisico is.

Een ‘groene’ test
Een test met een bevredigend resultaat (minstens onder 
800ppm) is niet alleen zaligmakend. Luchtstromen in een 
ruimte zijn immers niet altijd gelijk. Best is op voorhand even 
na te gaan waar er het minst geventileerd wordt. (waar de 
waardes het hoogst zijn) en daar de meter te plaatsen. Zo krijgt 
men snel een teken dat er moet ingegrepen worden. 
Het gebruik van CO2-monitoren is in het verleden al doeltref-
fend gebleken in de strijd tegen ziekteverwekkers in de lucht, 
met name in de strijd tegen tuberculose en kan dus een indica-
tie geven van de doeltreffendheid van een ventilatiesysteem en 
desgevallend gebruikt worden als signaal dat er extra ventilatie 
van de ruimten nodig is of dat er mensen moeten geëvacueerd 
of geweigerd worden. 

Verkeerslichten
Steeds vaker bevelen onderzoekers het gebruik van CO2-moni-
toren met ‘verkeerslichten’ aan, die de aanwezigen kunnen 
waarschuwen dat er onvoldoende ventilatie is. Deze monitoren 
moeten gebruikt worden om de CO2-concentratie in scholen, 
ontmoetingsplaatsen, kantoren, eetzalen, maar ook schoon-
heidssalons waar er meerdere personen (cliënten en schoon-
heidsspecialisten) aanwezig zijn continu te meten. Er wordt 
aangeraden om apparaten te gebruiken die voldoen aan de 
Europese norm EN 50543 (norm voor draagbare en transpor-
teerbare elektronische apparaten voor de detectie en meting 
van kooldioxide en/of koolmonoxide in de lucht binnenshuis).

Goede verluchting is niet gelijk aan geen besmettings-
gevaar
Hoewel het CO2-gehalte een indicatie kan zijn voor de kwaliteit 
van de ventilatie, kan het verlagen van het CO2-gehalte door het 
verhogen van de luchtverversingssnelheid het risico op besmet-
ting niet volledig elimineren, want zoals reeds vermeld, wordt 
er ook rekening gehouden met andere factoren (duur en bezet-
tingsdichtheid van de ruimte, grootte van de ruimte, afstand, 
rechtstreeks contact...). Met andere woorden, net als bij andere 
preventieve maatregelen is het onmogelijk om een CO2-gehalte 
te bepalen dat elk risico op overdracht zou uitsluiten.

U beschikt al over een ventilatie- en verluchtingssysteem
Dan is het wel belangrijk dat dit correct gebruikt en onderhou-
den wordt. Hiervoor raadpleegt u de handleiding die bij deze 
apparaten geleverd werd. (onderhoud, werking, in- en uitvoer-
stromen, filtercontrole, …)

U beschikt niet over een ventilatie- en verluchtings-
systeem
Indien u geen mechanisch systeem heeft om te verluchten, of 
dit systeem is niet adequaat genoeg, is het openen van ramen 
en/of deuren de enige manier om de luchtverversingssnelheid 
te verhogen. 
•  als er meerdere personen in de kamer zijn, moeten de ramen 

of deuren te allen tijde wat opengelaten worden (bv. draai-
kipramen) om een continue ventilatie te garanderen;

•  bovendien moeten de ramen verder dan normaal worden 
geopend, volledig open, en indien mogelijk op plaatsen die 
ver uit elkaar liggen en op verschillende gevels. In aanwezig-
heid van mensen moet tocht binnen en tussen de kamers 
altijd vermeden worden;

•  bewaak het CO2-gehalte (zie hierboven) en beperk het aantal 
personen en de bezettingsduur van de ruimte op basis van 
de capaciteit van de ventilatie en/of de verluchting;

•  verlucht tijdens en na de reiniging en/of ontsmetting;
•  gebruik eventueel mobiele luchtreinigers ter ondersteuning 

van andere voorzieningen, mits ze zijn uitgerust met HEPA-
filters of elektrostatische neerslagfilters en een debietcapaci-
teit van 2-5 ACH hebben. We wijzen erop dat het gebruik van 
mobiele luchtreinigers nooit zo doeltreffend zal zijn als een 
goede verluchting;

•  als er een mogelijk besmette persoon of een persoon die 
symptomen vertoont aanwezig was, moet de ruimte waarin 
de persoon werd ontvangen tijdens en na het bezoek onmid-
dellijk verlucht worden. Verluchting tijdens en na de reiniging 
en/of desinfectie is ook aangewezen;

Voor ruimtes die uitgerust zijn met mechanische ventilatie 
worden mechanische ventilatiesystemen gebruikt met een 
maximale toevoer van ‘verse’ lucht;
•  laat de lucht van ‘schone’ zones (die met de hoogste poten-

tiële virale deeltjesbelasting) circuleren naar ‘vuile’ zones 
(die met de laagste potentiële virale deeltjesbelasting), niet 
andersom.

•  start de ventilatie aan nominale snelheid (voor COVID moet 
de nominale snelheid de maximumsnelheid zijn) ten minste 
2 uur voor de ruimte bezet is, en schakel ten vroegste 2 uur 
na het einde van de bezetting van de ruimte over op een 
lagere snelheid. Daarnaast is het aan te raden om de ventila-
tie nooit volledig uit te schakelen;

•  controleer het CO2-niveau (zie hierboven). Als er niet vol-
doende ventilatie gegarandeerd kan worden, moet er verlucht 
worden en/of moeten het aantal personen en de tijdsduur 
van de bezetting van de ruimte beperkt worden;

•  in kleine, afgesloten of onvolledig open collectieve ruimtes 
wordt het gebruik van ventilatoren voor luchtcirculatie/lucht-
koeling bij afwezigheid van airconditioning niet aanbevolen 
als er meerdere personen (samen of opeenvolgend) in de 
ruimte aanwezig zijn ook al dragen zij een masker. 



Rechten en 
plichten
Guy Lehaen

VERSCHIL TUSSEN BTW-NUMMER EN 
ONDERNEMINGS NUMMER
Vóór de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(KBO) hadden ondernemingen bij verschillende instanties een 
apart identificatienummer. Zo bestond er niet alleen een han-
delsregisternummer, maar ook een btw- of rsz-nummer. Sinds 
1 juli 2003 bestaat voor elke onderneming echter nog slechts 
één nummer, het ondernemingsnummer, dat bij die verschillende 
instanties al dan niet geactiveerd kan worden. Waar men in de 
volksmond nog spreekt over een btw-nummer, bedoelt men dus 
eigenlijk een ondernemingsnummer dat bij de btw werd geacti-
veerd.

Ondernemingsnummer: voor elke zelfstandige
Iedere onderneming – eenmanszaak of vennootschap – heeft een 
uniek ondernemingsnummer. Dat bestaat uit 10 cijfers, waarvan 
het eerste getal altijd 0 of 1 is, en dient als identificatienum-
mer voor je eigen zaak. Alle ondernemingsnummers staan in de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen, kortweg KBO. 
De verschillende overheidsdiensten gebruiken het ondernemings-
nummer om te communiceren met je onderneming. Denk aan de 
belastingdienst of de FOD Economie. Je moet je ondernemings-
nummer dan ook op alle ‘handelsdocumenten’ vermelden: akten, 
facturen, bestelnota’s … Zelfs op je website. 

Btw-nummer: enkel als je btw-plichtig bent
Een btw-nummer is enkel verplicht als je onderneming btw-plich-
tig is. Je vermeldt het onder andere op al je facturen en ook de 
btw-administratie gebruikt het om boodschappen mee te delen.
Je btw-nummer is het ondernemingsnummer, met ‘BTW BE’ voor 
de cijfercombinatie. 
Vennootschappen zijn bovendien verplicht om het woord ‘rechts-
personenregister’ of de afkorting ‘RPR’ na hun ondernemings-
nummer te zetten, met daarna de zetel van de rechtbank van het 
rechtsgebied waar je vennootschap is gevestigd. 

Een overzicht:

Btw-plichtige onderneming

Eenmanszaak BTW BE 0123.456.789

Vennootschap BTW BE 0123.456.789 RPR Gent

Wanneer je btw wil terugvragen dat je werd aangerekend op 
je aankoopfacturen, is het belangrijk dat je btw-nummer op de 
 factuur staat. Men kan moeilijk doen wanneer ‘slechst’ je onder-
nemingsnummer vermeld staat. Wees hiervoor dus extra aan-
dachtig.
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Het perfecte hydradermabrasieplatform 
voor de ultieme gezichtsverzorging

De 3-in-1 oplossing voor peeling,

 reiniging en voeding van de huid

Unieke 360° roterende siliconen tip 
voor maximaal comfort

Uitstekende voorbereiding van de huid op
 diverse esthetische en cosmetische behandelingen; 

voor een nog mooier resultaat

Meer informatie: www.dermaclear.be 

Distributeur Benelux

Meer informatie? Mail naar: marketing@bloomedical.com
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Een website, bron van informatie

Het voorbije jaar heeft het gebruik van internet een boost gekend. 
Enerzijds om te communiceren met uw klanten, anderzijds om 
webwinkels te openen waar producten kunnen gekocht worden 
als de winkel of het instituut niet fysiek geopend zijn. 
Een onderneming kan vandaag niet meer zonder zijn eigen web-
site of Facebookpagina. Zo kan de consument, leverancier of 
overheid haar online vinden. Maar heel wat ondernemingen weten 
niet dat hun website een aantal verplichte zaken moet vermelden, 
ook al verkopen ze geen producten of diensten via hun website. 
In 2017 controleerde de FOD Economie 2.240 websites van 
bedrijven en in meer dan een derde van de gevallen was de ver-
plichte informatie onvolledig of niet aanwezig.

Wat moet er op de bedrijfswebsite staan?
De verplichte vermeldingen moeten steeds op de website staan, 
ook als de klant niet de mogelijkheid heeft rechtstreeks op deze 
website aan te kopen:
• De naam van de onderneming;
• De rechtsvorm;
• Contactgegevens: 

 – Het adres van de onderneming;
 – eventueel e-mailadres;
 – Telefoonnummer of andere manier van contactname;

• Indien het gaat om een vennootschap:
 – De rechtsvorm ( bijvoorbeeld ‘bv’);
 – Het adres van de maatschappelijke zetel (en het  adres van 
de onderneming indien dat verschilt van de maatschappelijke 
zetel);

 – Het woord rechtspersonenregister ( of de afkorting ‘RPR), 
gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank 
van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel 
heeft;

 – Het ondernemingsnummer/ BTW-nummer;
• Indien uw website cookies gebruikt, moet u de klant hiervan op 

de hoogte stellen ( de zogenaamde ‘cookieverklaring’) en moet 
toestemming gevraagd worden voor de verwerking van het IP-
adres in een cookiebanner. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 
Google Analytics is gelinkt aan je website, de Facebook Pixel 
gekoppeld werd, of wanneer livechatsoftware gebruikt wordt; 

• Indien u gegevens van uw klanten verwerkt, moet u ook het 
privacybeleid van uw onderneming vermelden op uw website. 
Verwerken van klantengegevens is bijvoorbeeld het geval wan-
neer bezoekers de mogelijkheid krijgen om een contactformulier 
in te vullen.

Daarnaast moet u ook andere informatie aan de consument 
geven. Hoewel die informatie ook op een andere manier dan via 
de website mag worden gegeven, is het veruit het eenvoudigst om 
dat toch via de website te doen:
• de algemene voorwaarden en de talen waarin die kunnen 

worden geraadpleegd;
• de belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit;
• het eventuele bestaan van door de onderneming gehanteerde 

contractbepalingen betreffende het op de overeenkomst toe-
passelijke recht of betreffende de bevoegde rechter;

• het eventuele bestaan van een niet bij wet voorgeschreven 
garantie na verkoop

• de prijs van de dienst wanneer de onderneming de prijs van 
een bepaalde soort dienst vooraf heeft vastgesteld

• indien men verplicht is beroep te doen op de buitengerechtelijke 
regeling van consumentengeschillen, moet men aangeven hoe 
de klant gedetailleerde informatie kan verkrijgen over de ken-

merken en de toepassingsvoorwaarden van deze buitengerech-
telijke regeling van consumentengeschillen, en moet men ook de 
contactgegevens en het adres van de website van de betrokken 
entiteit vermelden;

• de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of -waarborgen, 
met name de adresgegevens van de verzekeraar of de borg en 
de geografische dekking;

Waar moet u die vermeldingen plaatsen?
De meest logische plaats om de verplichte vermeldingen in op te 
nemen, zijn de contactpagina en/of de footer (voettekst) onder-
aan de website die op elke pagina zichtbaar is. Zo kan de klant 
die gemakkelijk terugvinden en kan 
er later geen discussie ontstaan. In 
het kader van gegevensverwerking 
(inschrijving nieuwsbrief, invullen con-
tactformulier) moet het privacybeleid 
wel aan het formulier zelf weerge-
geven worden en moet de gebruiker 
er akkoord mee gaan door middel 
van een aankruisvakje. De overige 
informatie kan in de disclaimer opge-
nomen worden, in de algemene voor-
waarden, of op een andere plaats op 
de website.  

Welke sancties bij overtreding?
Indien niet alle verplichte vermeldingen op de website staan, 
dan riskeert de eigenaar een boete van € 156 tot € 60.000. 
In bepaalde gevallen kan men, als zaakvoerder van een vennoot-
schap zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien de 
website van de vennootschap de volgende zaken niet vermeldt:
• de naam van de vennootschap;
• de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, 

de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm”, lees-
baar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de ven-
nootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of 
zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; 

• de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
• het ondernemingsnummer;
• het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, 

gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank 
van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar 
zetel heeft;

• in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in 
vereffening is.

Bijkomende verplichtingen voor webshops
Is je website een online verkoopkanaal (webshop)? 
Er zijn bijkomende verplichtingen van toepassing 
bij verkoop via het internet of e-commerce. Zij zijn 
te vinden op de website van de FOD Economie. 
https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/
vormen-van-verkoop/verkoop-internet-e-
commerce. 
Wanneer een onderneming aan de consu-
ment goederen of diensten verkoopt via 
het internet, dan is de regelgeving over 
de verkoop op afstand van toepassing. 


Bronnen:  Fod economie - Unizo.be - Datalink.be

Guy Lehaen

TIP
Het lijstje van verplichte vermeldingen 
(naam onderneming, rechtsvorm, adres, 
e.d.), moet ook toegepast worden op 
de sociale mediapagina’s van je bedrijf. 
Denk bijvoorbeeld aan Facebook dat 
vandaag een extra communicatie- en 
verkoopkanaal is geworden.



Overwin je angst 
om te verkopen 
met deze 5 tips!

Omzet 
genereren is 

een must als je 
een gezonde zaak 

wenst. Omzet zorgt 
ervoor dat je zowel je 
vaste als je variabele 

kosten kan betalen. 
Meer omzet geeft ook 

mogelijkheden om 
je leven aangenamer 

te maken. 
Je dromen te realiseren, 

te reizen en die dingen te 
kopen die je mooi vindt. 

Misschien wil je wel je zaak 
uitbreiden en daarvoor is er 
ook omzetverhoging nodig. 

Hoe krijgen we omzet? 
Inderdaad, door te durven 

verkopen aan je klanten!
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1. ANGST OM TE VERKOPEN?
Soms zijn we bang om te verkopen 
of erger, we doen het zelfs niet graag. 
Heb je al eens nagedacht, waar die 
angst van zou komen? Of moet ik spre-
ken van onzekerheid? Wat is de onder-
liggende oorzaak hiervan? Als ik op 
verkooptrainingen deze vraag stel, krijg 
ik gegarandeerd het antwoord: “Ik wil 
niet pusherig overkomen” en laat dat 
nu net die mensen zijn die nooit pushe-
rig zullen overkomen, gewoon omdat 
dat niet in hun karakter ligt. Vanwaar 
komt die aversie over het idee “pushe-
rig overkomen”? Ik geloof dat ik het 
antwoord weet. Het komt voort uit een 
angst, om de “neen” te horen! Omdat 
we die “neen” persoonlijk nemen. We 
voelen ons afgewezen. We denken dat 
de klant “neen” zegt tegen jouw per-
soon, wie je bent en willen we allemaal 
niet graag “aardig” gevonden worden? 
Dit leren op een juiste manier te plaat-
sen, dat het niet neen is tegen jou, zal 
je zelfvertrouwen vergroten.

2. HOE OMGAAN MET DE “NEEN”
De “neen” is niet tegen jouw persoon-
lijk, de “neen” heeft misschien een 
andere reden bijvoorbeeld het product, 
of de klant heeft mogelijks nu het 
budget niet, of ze heeft nog een crème 
staan, het is de “neen” op dat moment 
omdat het nu niet past. Het kan zijn 
dat de maand erop, ze wel “ja” zegt. 
Dus leer om je job te doen als profes-
sionele schoonheidsspecialiste en 
ADVISEER je klant. Informeer haar en 
werk naar een “JA” toe. Dit kan je leren 
in één van onze salestrainingen. Wist 
je dat de klant die geen advies heeft 
gekregen, dit ziet als iemand die niet 
op de hoogte is van wat ze zou moeten 
adviseren? Het komt heel slecht en 
onprofessioneel over. Elke klant heeft 
recht op de juiste informatie en dat is 
jouw job als verkoper. We laten de klant 
vrij in haar beslissing een ja of een nee 
even goede vrienden, maar jij hebt je 
job gedaan!

3. HOE KUNNEN WE MEER “JA’S” 
KRIJGEN
Vaak zie ik tijdens mijn trainingen 
mensen die een fantastische uitleg 
geven en dan valt het stil omdat ze 
de afsluitvraag vergeten en dus geen 
resultaten boeken. 
We kunnen meer “ja’s” krijgen door 
eerst en vooral jouw productenkennis 

te verhogen en om daar een expert in 
te worden en zo meer zelfvertrouwen te 
krijgen! Wat je vertelt moet correct zijn. 
Maak je klant nooit iets wijs, verkoop 
niet iets, dat niet goed is voor je klant 
want zo verlies je het vertrouwen. Zorg 
dat je overtuigd bent van je product dat 
je verkoopt. Als je op een adviserende 
manier verkoopt, zal je nooit pusherig 
overkomen. Je adviseert en laat de 
keuze bij de klant. Wat ze ook beslist 
het is prima! Denk aan de afsluitvraag, 
je kan een prima uitleg geven maar als 
je de afsluitvraag vergeet dan gaat de 
verkoop niet door. We oefenen deze 
afsluitvragen tijdens onze trainingen en 
op deze manier leer je om betere resul-
taten neer te zetten.

4. WAAROM WE 2 OREN HEBBEN 
EN 1 MOND
Wie is je klant? Wat vindt zij belangrijk? 
Waarom wil ze kopen? Heb je goed 
geluisterd naar haar? Luisteren en 
observeren zijn belangrijke eigenschap-
pen om tot een verkoop te komen. 
Als je de signalen niet opmerkt en niet 
goed hebt geluisterd naar je klant, ver-
lies je verkoop en het resultaat is dat 
de klant zich niet gezien voelt en 
niet begrepen. Dus die 2 oren en 
1 mond dienen ervoor om tweemaal 
meer te luisteren, dan zelf te praten. 
Als je leert hoe je klant denkt, wat voor 
haar belangrijk is, dan ga je resultaten 
boeken. Verkopen is ook jouw men-
senkennis inzetten om tot verkoop te 
komen en te zorgen dat de klant zich 
goed voelt bij je.

5. NOG ENKELE PRAKTISCHE TIPS
Uiteraard moet je er rekening mee 
houden, dat jouw stock up-to-date 
moet zijn. Zonder stock geen verkoop! 
De klanten hebben geen geduld meer. 
Als ze iets willen, willen ze het kunnen 
meenemen en niet moeten wachten tot 
het binnen is. We leven in een maat-
schappij als ik iets wil, wil ik het nu. 
Als je klant buiten stapt, riskeer je dat 
ze elders haar product gaat kopen en 
dan heb jij je goede uitleg voor niets 
gegeven. Focus je wekelijks op een 
bepaalde actie en of promotie. Ga voor 
elke klant, durf te adviseren. Heb geen 
vooroordeel over je klant want vaak 
verkopen we niet, omdat we denken 
dat de klant geen budget heeft, toch 
niet zal kopen en dat we geen zin 
hebben om onze uitleg te doen! 
Denk dan aan, wat je zou kunnen 
doen in je leven als je meer omzet zou 
kunnen genereren! Als je zelfs maar 
twee crèmes per dag zou verkopen aan 
vb. 75 € dan brengt dit per week 750 € 
op, per maand 3.000 €, per jaar 
36.000 € na 5 jaar 180.000 € en na 
10 jaar 360.000 € ! Zie eens wat je laat 
liggen elke dag! Word je bewust van de 
mogelijkheden en leer verkopen!

Wil jij meer omzet genereren? Leren dat 
verkopen niet vies is? Leren dat verko-
pen op een relatiegerichte manier heel 
doeltreffend kan zijn? Contacteer me, 
ik help je graag groeien in je verkoop 
en salesstrategie! Contacteren kan via 
info@bloomingconsultancy.com of via 
whatsapp 0473/876.776

Over Micheline Van de Voorde 

Micheline verdiende de afgelopen 30 jaar ruimschoots haar 
sporen in de cosmeticasector. Ze is een zeer gedreven zaken-
vrouw, met een passie voor het ondernemerschap. Ze wil onder-
nemers stimuleren om te geloven in hun capaciteiten, hun eigen 
talenten te ontdekken en te gaan voor leiderschap en onderne-
merschap. Om die reden nam ze deel aan de Womed Award 
in 2016 van Markant vzw, Artemis en Unizo, waarin ze de 
finale plaats behaalde. Recent werd ze ook gekozen tot inspirator 
voor een Inspiration Tour, waarbij ze haar visie op vrouwelijk 
ondernemen deelde met 15 bedrijfsleiders. Sinds September 
2017 bundelt Micheline haar jarenlange ervaring als bedrijfs-
leider in haar coaching & consultancy bedrijf Blooming. Via 
haar coachingbedrijf Blooming deelt ze haar businessinzichten 
op een unieke, eigenzinnige en inspirerende manier aan onder-
nemers, salesteams, bedrijfsleiders en managers.
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Startersdagen 2021
Omwille van de gevolgen van het coronavirus, zien we 
ons helaas genoodzaakt om de startersdagen die door-
gaan op 03/05 en 06/05 te annuleren. Er is momenteel 
nog te veel onzekerheid over de corona-situatie en we 
hebben daarom besloten om te kiezen voor de veiligheid 
van alle betrokken partijen. 

MAAR we zijn volop bezig met het uit-
werken van een digitaal alternatief! 

De overgang van de schoolbanken 
naar de arbeidsmarkt is één van de 
meest ingrijpende levensgebeurte-
nissen voor jongeren. Het is dan 
ook normaal dat zij heel wat vragen 
hebben en hier willen wij hen dan ook 
graag een antwoord op bieden. 

De communicatie over het digitale 
alternatief zal gebeuren via onze 
digitale nieuwsbrief Onderwijs. 

Heropening beautysector
Op 1 maart mochten de beautyprofessionals hun deuren 
terug openen en hun klanten opnieuw verwennen. 
Ook binnen de schoolmuren betekende dit uitstekend 
nieuws! De leerlingen konden eindelijk terug hun technie-
ken uitoefenen op klanten en de leerlingen van het 
7de jaar mochten hun leeronderneming terug openen. 
Dit alles uiteraard indien de richtlijnen van het sector-
protocol gerespecteerd konden worden.

Graag ontvangen we van jullie enkele sfeerfoto’s van 
tijdens de praktijkles/klantendienst met de  daar bijho-
rende toelichting van de leerlingen. Wij bundelen graag al 
deze positieve belevenissen samen in ons volgend Hebe 
magazine en de digitale nieuwsbrief. We willen graag jullie 
leerlingen en school eens in de kijker zetten ondanks de 
moeilijkheden in deze coronacrisis.

Foto’s en daar bijhorende toelichting graag mailen naar 
sectorconsulenten@besko.be 

Nieuws uit het onderwijs
Sectorconsulent onderwijs FBZ PC314

Wist je dat?
• Wij hebben een gesloten facebookgroep “Leerkrachten onderwijs” met reeds meer dan 130 leden. Het is “the place to be” om vragen te stellen, lesmateriaal uit te wisselen en nuttige informatie te delen.

• Je kan inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Onderwijs door een e-mail te versturen naar sectorconsulenten@besko.be
• De Risktrainer brochure gratis digitaal beschikbaar is op de website van Besko onder de rubriek onderwijs.• Jijzelf of je school lid kan worden van Besko. Naast de talrijke voordelen krijgt een school die lid is een gevel-plaat als “Erkende opleidingsverstrekker”. 

Erkend 
kwalitatief- 

gediplomeerd 

lid

Erkende 
Opleidings-
verstrekker
lid 2021

Gevelbord_4mmextra_2021_versie-3.indd   1
Gevelbord_4mmextra_2021_versie-3.indd   1

8/09/20   15:168/09/20   15:16



Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be 

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

PRODUCT

INNOVATION

  CERTIFIED

  QUALITY

    CUSTOMIZED

    SERVICE

MASSAGE
VERSUS

SPA
PEDI SPA

BEAUTY
GEMYA

PRODUCT

INNOVATION

  CERTIFIED

  QUALITY

    CUSTOMIZED

    SERVICE

WELLNESS
GEMYA EVO

PODOLOGY
PODO HIGH

MEDICAL
DREAMED 4M

Import & distributor 
Lemi for Belgium

Bezoek een van
onze showrooms

Visitez l’un de 
nos showrooms

- Drongen
- Harelbeke

LEMI 4

www.intermedi.be
www.behandelzetels-lemi.be



158

Nieuws uit de bedrijven

32

OZONATOR

Trots stellen wij dan ook de Ozonator voor. De 
Ozonator verspreidt op basis van electrostati-
sche neerslag een beperkte, hoeveelheid ozon. 

Hierdoor kunnen we garanderen dat het 99% 
van alle virussen en bacteriën in een straal van 
2m2 rond het toestel afbreekt. Buiten deze 2m2 
neemt de effectiviteit van 99% stelselmatig af, 
maar zal het wel nog zeer zeker effect hebben. 

Ook de gebruiksvriendelijkheid is een grote 
troef. De Ozonator is mobiel, en kan dus overal 
worden meegenomen en neergezet, en is voor-
zien van een herlaadbare batterij. 

Als kers op de taart is het perfect toegelaten 
om dit toestel te gebruiken terwijl men aan het 
werk is.

Met andere woorden, ideaal om te gebruiken 
tijdens de werkdag in de nabije omgeving van 
het werkstation van de schoonheidsspecialiste.

De Ozonator zal nooit een verplichting worden 
in eender welke zaak/ruimte. Maar we zijn er 
wel van overtuigd dat het in zeer grote mate 
kan beschouwd worden als een "extra" middel 
om uw omgeving steriel te maken. Zoals ook 
wordt vermeld in de aanbevelingen van de 
Hoge Gezondheidsraad.

Meer info: e-mail: tom@tbftech.be

UITZONDERLIJKE RESULTATEN MET NOON 
AESTHETICS

NOON is een gespecialiseerd merk dat esthetische behan-
delingen voor huidverbetering biedt met medische resultaten. 
 Dankzij het gepatenteerde DermShield Technologie is het 
mogelijk om met hogere concentraties werkstoffen en para-
ceutische peelings te werken, zonder de bekende bijwerkingen 
zoals roodheid, irritatie of onaangenaam gevoel. 

NOON gaat verder waar andere merken hun limiet bereikt 
hebben. Hierdoor is het mogelijk om de beste en meest effec-
tieve huidverbeteringsproducten ter wereld te maken. 

NOON geeft indrukwekkende resultaten bij huidveroudering, 
hyperpigmentatie, zonneschade, verlies van elasticiteit, vlek-
kerigheid, acne, eczeem, rosacea en andere huidproblemen. 
Het assortiment omvat circa 40 producten voor cabinegebruik 
en directe verkoop. Deze lijn is de perfecte aanvulling naast elk 
ander merk om doelgerichte behandelingen voor huidverbete-
ring samen te stellen voor uiteenlopende huidproblemen en het 
behandelresultaat naar een hoger niveau te tillen.      

Voor meer informatie bezoek onze website 
www.noonaesthetics.be 
of boek een afspraak met onze productspecialisten via 
www.hebea.be – 03/888 52 14 

 Like Noon  Aesthetics Belgium

www.noonaesthetics.be

Behandeling Acné - Resultaat na 8 weken

Behandeling rosacea en dermatitis - Resultaat na 8 weken

Behandeling hyperpigmentatie - Resultaat na 15 weken

Esthetische behandelingen met 
medische resultaten bij:

Anti-Aging
Hyperpigmentatie

Acne
Eczeem
Rosacea

Allergische huid
Seborrhea

Instituut Esthé-Face uit Lier:
Ik krijg van mijn klanten berichten dat ze zo tevreden zijn na de Noon 
huidtherapie. Dat is de eerste keer in al die jaren dat ik zoveel positieve feedback 
krijg over het resultaat! Dank je wel om mij de kans te geven om te werken met 
Noon Aesthetics. Ik sta er 1000% achter!
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SUNDAY BRUSH

Nxt Cosmetics is een Nederlands 
bedrijf dat het 100% natuurlijke zonne-
cosmetica merk, Sunday Brush heeft 
ontwikkeld. 
De oprichters Nicole en Remko 
Vermeer hebben het tot hun missie 
gemaakt om het ‘go-to-alternatief’ 
voor traditionele zonnebrandcrème 
voor het gezicht te lanceren.
Minerale Zonnepoeder met spf 50
Sunday Brush is een makkelijk te 
gebruiken zonbescherming in een 
zelfdoserende brush gevuld met 
een hoogwaardig, effectief mineraal 

poeder. Sunday Brush is een Clean 
Beauty Sunscreen, de formule is 
100% natuurlijk. Het mineraal poeder 
trekt niet in de huid en dit maakt 
Sunday Brush ook zeer geschikt voor 
problematische, zeer gevoelige of 
vette huid. 
Het zonnepoeder van Sunday Brush is 
geschikt om dagelijks over uw make-
up te dragen.

Meer info: Nxt Cosmetics - 
Tel. 0031 850 043 121

BODYSHAPE EMT

Het lichaam versterken en plaatselijk 
vet verliezen zonder te sporten of en 
inspanning ... Is het te mooi om waar 
te zijn? Nee, er is een manier waarbij u 
niet langer hoeft te zweten om spieren 
op te bouwen, terwijl u vet verliest op 
de juiste plaatsen.
Celestetic Professionals lanceert de 
BodyShape EMT, een revolutionair 
apparaat voor mannen en vrouwen die 
moeiteloos spieren willen opbouwen 
en hun lichaam willen vormgeven.
EMT-technologie maakt gebruik van 
geconcentreerde elektromagnetische 
golven met een hoge intensiteit om 
lichaamsspieren te stimuleren en vet te 
verliezen. Het elektromagnetisch veld 
wordt op niet-invasieve wijze door het 
lichaam gestuurd en genereert een 
groot aantal extreem korte en onvrij-
willige spiercontracties. Deze spiersa-
mentrekkingen leiden tot spieropbouw 
en vetverlies.
Tijdens een sessie van 30 minuten 
zorgt de geconcentreerde energie voor 
maar liefst 30.000 spiercontracties, 
wat onmogelijk is tijdens een normale 
sportsessie.

Daarnaast treedt er een snelle meta-
bolische reactie die vetcellen aanvalt. 
Concreet worden twee applicators 
geplaatst en met een riem aan het te 
behandelen gebied bevestigd. Afhan-
kelijk van de indicatie en de tolerantie 
van de klant moeten twee instellingen 
worden bepaald: de duur van de 
behandeling (30 minuten) en de inten-
siteit. Hoe hoger de intensiteit, hoe 

sterker de spiercontracties. De klant 
ervaart een lichte tinteling die gepaard 
gaat met een contractie-effect, zoals 
tijdens een intensieve coresessie. 
De BodyShape EMT kan worden 
gebruikt op verschillende delen van 
het lichaam die meer spieren kunnen 
gebruiken: buikspieren, bilspieren of 
de armspieren. Een sessie duurt 30 
minuten en de resultaten zijn zichtbaar 
op lange termijn na enkele sessies.
Deze techniek heeft nog andere voor-
delen: er is geen voorbereiding nodig 
van de huid, het is een niet-invasieve 
behandeling, er is een hoge winst-
gevendheid, etc.
De resultaten zijn daarbij talrijk: 
plaatselijk vetverlies; bevordert spier-
aanwinst; versterkt vrouwelijke bek-
kenbodemspieren en minimaliseert 
urineverlies; verhoogt het metabolisme 
in rust; het activeert de spieren waar-
door de buik strakker is en diastase bij 
vrouwen verminderd.

Meer info: Celestetic Belgicastraat 9 
1930 Zaventem Tel: 0460/96.00.93 – 
www.celestetic.com



Spring into the Summer of hope 2021
Perle Monheim-Boeckx

Ik schrijf dit artikel aan de vooravond van de heropening 
van de instituten dus is het allerbelangrijkste wat ik wil 
zeggen: Heel veel succes aan al onze gediplomeerde beauty-
professionals! Natuurlijk zijn jullie al even terug open als deze 
editie in jullie bus valt dus heb ik een tweede belangrijke 
boodschap: ik hoop met heel mijn hart dat de opstart goed 
verlopen is en dat jullie klanten jullie met een grote glimlach 
hebben teruggevonden. Wij geloven in jullie, jullie hebben ook 
tijdens de tweede lockdown massaal actie ondernomen om de 
sector levend te houden, deze drive was prachtig om zien!

De lente staat voor de deur, dat wil zeggen dat mensen terug 
meer buiten gaan komen en er ongetwijfeld pico bello willen 
uitzien zelfs al is het maar voor een wandeling. 
Niet alleen om buiten te komen maar ook om achter het 
scherm te werken (wat spijtig genoeg voor velen nog de harde 
realiteit is) is het fijn om er goed en verzorgd uit te zien. Daar 
ligt dan ook de grote focus deze lente en zomer. 

GelaatGelaat
Bij het maquilleren van de huid zien we twee verschil-
lende trends maar aan de basis ligt meer dan ooit een mooi 
 verzorgde en zuivere huid. In beide trends is het niet de 
bedoeling om met een dikke laag foundation te werken die 
alles verstopt, we blijven gaan voor een natuurlijke look maar 
wel op twee verschillende manieren.

Natural glow
Dit is een trend die al een tijdje meegaat en die blijft. 
Waarschijnlijk simpelweg omdat het mooi is en veel mensen 
zich hier goed bij voelen. Hier wordt vooral gebruik gemaakt 
van BB creams, getinte dagcrèmes,…kortom producten die 
makkelijk aan te brengen zijn en die de huid op een heel natu-
relle manier laten stralen. Deze look wordt enkel aan gevuld 
met een beetje blush en highlighter. 

Ook voor mensen die een ganse dag een mondmasker 
moeten dragen is deze look aan te raden, vooral dan met een 
getinte dagcrème dit weet ik uit ondervinding. Bb cream is 
toch soms net iets meer dekkend en laat meer sporen achter 
op het mondmasker. 

Natural matt
Deze look is vooral voor mensen die veel achter het scherm 
zitten maar ook de jeugd zal hier misschien zijn weg naar 
vinden. Waarom? Zij leven tegenwoordig op social media, hier 
worden veel filters gebruikt die je look matter maken en daar 
spelen make-up merken op in. Er wordt meer gebruik gemaakt 
van matte foundations die ook terug afgepoederd worden 
omdat dit achter het scherm en op foto heel mooie resultaten 
geeft. Deze mattere afwerking gaat ook meer  dekkend werken. 
Er is iets meer moeite en kennis voor nodig maar door jullie 
juiste begeleiding is dit geen enkel probleem.

BlushBlush
De blush wordt heel natuurlijk aangebracht, een vleugje kleur 
en highlighter volstaan om de gelaatsmake-up af te werken. 

De wenkbrauwenDe wenkbrauwen

Hier en daar gaan de geruchten dat de dunne (heel dunne) 
wenkbrauwen een comeback zullen maken. Persoonlijk hoop 
ik van niet 😉. 

Voorlopig blijft de trend echter om een harige wenkbrauw te 
hebben, hiermee bedoelt men niet per se heel dikke wenk-
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brauwen maar wel wenkbrauwen in hun natuurlijke vorm, mooi 
gekamd, bijgewerkt en wanneer nodig bijgetekend maar dan 
wel door echt haartjes bij te tekenen, de ingekleurde wenk-
brauw lijkt ondertussen helemaal verdwenen. 

Ogen Ogen 
Ook hier twee verschillende trends. De ogen worden wel 
echt de blikvanger, dit heeft natuurlijk alles te maken met het 
mondmasker. Laat de ogen mooi uitkomen, dit kan je doen op 
verschillende manieren.

Eyeliner
De eyeliner staat echt terug op de kaart, geen dunne eyeliners 
maar echt mooi getekende eyeliners in het zwart of in kleur, 
ter versiering van het oog, dit gaat samen met het gebruik van 
een mooie mascara. De rest van het oog mag dan in een zeer 
natuurlijke kleur opgemaakt worden zodat je eyeliner nog meer 
opvalt. 
Ook de grafische eyeliners in kleur zie je veel opduiken al blijft 
dit meestal een trend die gereserveerd is voor de  catwalks.

Color Blocking
Een trend die de afgelopen jaren al een paar keer terug is 
gekomen, en terecht, want een mooie, frisse kleur aan je ogen 
laat de lente meteen weer in je hart komen. Ga voor opval-
lende zomerse kleuren zoals geel, oranje, goud maar ook 
blauw is zeker een must deze zomer. Eighties here we come 
again. Heerlijk toch! Deze oogschaduw mag ook afgewerkt 
worden met een mooie volle eyeliner. Dit is misschien meer 
iets voor de durver maar iets in mij zegt dat er (hopelijk) samen 
met een beetje meer vrijheid ook meer durf zal zijn. 

Smokey eyes
Ook deze trend blijft. De smokey eyes zijn de ideale manier 
om je ogen extra te benadrukken. In de zomer kies ik liever 
voor zachtere tinten om de smokey look te creëren omdat dit 
frisser, meer draagbaar en speelser is maar ook de donkere 
vorm is zeker toegelaten! 

L ippenL ippen
Bright
Felle kleuren zijn hot! Rood, 
oranje, fuchsia,… Moest het 
mondkapje af mogen, ga dan 
all the way. Of kies voor een 
lippenstift die opdroogt en zich 
vastzet zodat niet alles aan het 
mondkapje blijft hangen tus-
sendoor. Zo kan je  onbezorgd 
lippenstift blijven dragen. 
Zodra je het mond masker afzet 
kan je dan afwerken met een 
glanzende gloss. 

Nude
Naast de felle lippen blijven ook de nude tinten het goed doen. 
Belangrijk is dat je hier de juiste tint kiest zodat je lippen er 
niet doods uitzien. Je kan dit ook vermijden door de rand van 
de lippen aan te zetten met een donkerdere kleur en deze te 
blenden voor meer kleur en beweging in de vorm.

Hearts
Benadruk het hartje van de lippen en teken dit mooi bij. 
Zo krijg je een optimale vorm van de lippen het maakt je lippen 
voller, meer afgewerkt.

35Leef jullie uit, geniet en creëer!



De terreur van de to-do-lijst – 
6 tips om je staande te houden
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Herken je dit? Je bent heel de 
week druk bezig en toch word 
je to-dolijstje steeds langer. 
Je krijgt er nog een stapel post 
bovenop en buiten schijnt de 
zon. Je hebt echt de intentie 
om er tegenaan te gaan, 
je voelt je zelfs opgejaagd 
maar tegelijkertijd lijkt het of je 
verlamd bent.

Hoe vaak heb je dit voor? 
Hoe vaak ben je kwaad op 
jezelf voor alle verprutste tijd, 
terwijl je van jezelf weet dat 
je bergen kan verzetten als je 
genoeg energie hebt.
Eerst en vooral willen we je 
geruststellen, je bent niet 
alleen. Het overkomt ons 
allemaal wel eens.
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Hier alvast enkele tips om terug in 
beweging te komen.

1. NEEM PAUZE EN BEWEEG

Ga een koffie halen, ga blokje rond, 
doe iets waardoor je uit je slow motion 
spiraal komt. Je kan je zaak tussen de 
middag best even sluiten om je eigen 
batterij op te laden. Door je zinnen 
te verzetten kom je misschien in een 
andere energie en dat kan je terug in 
beweging brengen.

2. MAAK EEN HAALBAAR TO-DO-
LIJSTJE 

Vaak zetten we zoveel op ons to-do-
lijstje dat we verlammen omdat we niet 
weten waar beginnen. Zorg dat je to 
do’s klein genoeg zijn. Kap de olifant 
in stukken. ‘Mijn boekhouding doen’ is 
veel te abstract, maak ervan: envelop-
pes, opendoen, facturen sorteren, beta-
lingen invoeren, facturen in de juiste 
map bewaren. Zo kan je elke keer iets 
afvinken en dat geeft je energie.

3. VEROORDEEL JEZELF NIET

Ok, vandaag lukt het niet echt, maar 
gisteren wel, en de dag daarvoor ook. 
Wanneer je jezelf te veel veroordeelt, 

krijg je nog meer chaos in je hoofd en 
kom je zeker geen stap verder. Vervang 
je innerlijke criticus door je innerlijke 
coach. Wees lief voor jezelf, ook al gaat 
het niet zoals jij het wil.

4. RUIM JE OMGEVING OP

Wat je niet nodig hebt kan je afleiden. 
Haal de spullen weg die er niet toe 
doen. Een ordelijke omgeving zorgt ook 
voor een leeg hoofd. En ook al stond 
het niet op je to-dolijstje om je bureau 
op te ruimen, het is altijd beter om dit 
te doen, dan in de verlamming te blij-
ven. Opruimen zorgt ook voor rust.

5. ROEP HULP IN

Vraag hulp aan je collega’s. Als jullie 
een goed team zijn zullen zij je zeker 
begrijpen. Zij kunnen je waarschijnlijk 
dat eerste duwtje in de goede richting 
geven. Of ze helpen je waarschijn-
lijk graag om de olifant in stukken te 
kappen.

Werk je niet met collega’s? Dan kan 
misschien iemand wat huishoudelijke 
taken overnemen, waardoor je meer 
ruimte krijgt.

6. MAAK REALISTISCHE LIJSTJES

Je bent geen robot. Lijstjes moeten 
voor jou haalbaar zijn. Je kan op een 
werkdag van 8 uur, geen lijstjes van 
24 uren realiseren. Leg je lat niet zo 
hoog dat het niet haalbaar voor je is 
want dat verlamt je!

Met deze tips laat je je niet langer 
 terroriseren door je todo’s en vind je 
weer rust in deze drukke, snel verande-
rende wereld.

Wil je hier meer over weten? 

Dan is onze e-learning ‘Roadmap naar 
een energiek en voldaan leven’ vast 
iets voor jou. Korte filmpjes en oefenin-
gen die jou veel inzichten geven die je 
onmiddellijk kan uitvoeren, absoluut de 
moeite waard!
Check onze webshop voor meer info.

Vanuit haar verleden als ondernemer/kapper kent 
Chantal als geen ander de problematiek van elke zaak-
voerder. Elke dag kwam zij in aanraking met klanten, 
leveranciers en runde ze een van de grootste salons in 
België. Nadat zij jaren geleden haar succesvolle zaak 
verkocht heeft, herschoolde zij zich en ondertussen runt 
ze al 12 jaar een coachingbedrijf samen met haar vennoot 
Anneliese Monden en een team van topcoaches. Zij deelt 
graag haar expertise en kennis om jouw leven te vereen-
voudigen en van je business een echt succes te maken. 
Meer info: www.qlick.today



Cursussen en lezingen
Omwille van covid-19 konden niet alle voorziene lezingen doorgaan. 
Sommige provinciebesturen zorgden voor een alternatief. Elk provincie-
bestuur is druk bezig met een nieuw opleidingsprogramma, die zij in 
een volgend nummer zullen communiceren.

Voor meer gegevens kunt u altijd de verantwoordelijken uit uw  provincie 
contacteren.

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot
Patersstraat 32, 8900 Ieper
 Tel. + fax: 057/20 29 28 
E-mail: dewulfbertrand@gmail.com

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms
Kruisstraat 77, 9090 Melle
 Tel.: 0479/69 52 22 
E-mail: info@besko-oostvlaanderen.be

LIMBURG
Mevr. K. Niedziela
Begoniastraat 4, 3600 Genk
 Tel.: 089/38 60 53 
E-mail: karin.niedziela@skynet.be

BRABANT
Mevr. G. Van Noten
Lennikseweg 31, 1700 Dilbeek
 Tel.: 02/569 43 14 - gsm 0473/22 18 45  
E-mail: gerdvannoten@hotmail.com 

ANTWERPEN
Dhr. J. Boeckx
Flor Alpaertstraat 4, bus 001, 2600 Berchem
 Tel.: 03/280 80 70 - Fax: 03/281 33 96 
E-mail: voorzitter@besko.be

Nu in 0,2% retinaldehyde sterkte.
Mag alleen verkocht worden na consultatie
in een Professionele Medik8 Salon.

www.medik8.be

info@herboristcosmetics.com

@medik8belgium

KLEINE ADVERTENTIES
GRATIS voor leden Besko vzw (tot 150 lettertekens)

Een unieke mogelijkheid iets aan te bieden aan uw 
 collega’s en beginnende instituten. Ook om een tijdelijke 
vervanging te zoeken of een nieuwe medewerker in uw 
instituut.

Bent u geen lid van BESKO dan is het tarief € 60,-- 
voor 150 lettertekens.

U kunt de tekst doorsturen naar info@hebe.be 
(Indien u lid bent het lidnummer vermelden d at op uw lidkaart staat.)

OVER TE NEMEN 
Te MEISE: zeer goed draaiend schoonheidsinstituut + inrichting 
Babor producten - 3 behandelingsruimtes + verkoopruimte over 

te nemen en te huren. Interesse: Cornet Bernadette
0478 34 15 90

TE KOOP  
BABOR MICRODERMABRASIE APPARAAT

Aangekocht 2013, weinig gebruikt,
Prijs op aanvraag : 0498 31 30 23

De kracht van de natuur
voor doeltreffende huidverzorging

Word jij Sol’Esta professional?
Boost je instituut met Sol’Esta, een 
verrassend compleet verzorgingsmerk: 
gelaat- en lichaamsverzorgingen voor ieder 
huidtype, met unieke massages op maat. 

Iedere Sol’Esta ervaring, zowel in het 
schoonheidssalon als thuis, betekent even 
ontsnappen aan alle stress en spanning, met 
een duidelijk zichtbaar resultaat op de huid.

www.sol-esta.be

NEOLABO CVBA 
EXCLUSIEVE VERDELER SOL’ESTA

Sluizeken 34  9620 ZOTTEGEM 
TEL +32 (0)9 364 51 10 - info@neolabo.be 

www.neolabo.be
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K laar voor een succesvol partnership? 
 Ga naar: W W W . C A R E P E R S O N A L B E A U T Y . B E / P R O F E S S I O N A L

+ BEREKEN JOUW MOGELIJKE EXTRA OMZET ALS CARE BEAUTY CENTER

+ WAT IS DE TOEKOMST VAN DE SCHOONHEIDSSALONS?

+ WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

+ HOE KAN JIJ PARTNER WORDEN?

De mogelijkheden bespreken?  
C O N T A C T E E R  S O P H I E  ( Ve r a n t w o o r d e l i j k e  C a r e  B e a u t y  C e n t e r )  
op het nummer +32 (0) 9 337 70 20 of via info@carepersonalbeauty.be  

word  P A R T N E R 
V A N  C A R E  B E A U T Y  C E N T E R
Het Care Beauty Center Concept is uniek en zorgt voor trouwere klanten, 
voor zowel verzorging als producten. Wij bieden nu de kans aan professionele 
schoonheidssalons om hun winst te verhogen. 

D E Z E  S C H O O N H E I D S I N S T I T U T E N  
K O Z E N  A L  M E T  S U C C E S  V O O R  C A R E !
O P E N :  A N T W E R P E N  -  W E T T E R E N  -  S I N T - M A R T E N S - L A T E M  -  H A R E L B E K E  -  V O S S E L A A R 
C O M I N G  S O O N :  B E V E R E N  -  K N E S S E L A R E  -  B I N N E N K O R T  I N  J O U W  B U U R T

‘Ik ben Skin Coach van mijn klanten, maar dankzij mijn samenwerking met Care heb ik zelf ook een coach. Meer dan één zelfs: elke week 
heb ik een call met businesscoach Sophie en collega Skin Coach Sylvie, waarbij we samen overlopen hoe de zaken lopen. Op dat moment 
kan ik al mijn vragen stellen en mijn collega’s helpen en inspireren mij. Wat voor mij ook een enorme hulp is, is dat de marketingcampagnes 
en Facebook-advertenties centraal worden geregeld. Computers en ik, dat is geen goede match, maar dankzij het team van de Care-
marketing en IT, hoef ik me daar ook niet mee bezig te houden. Het is fijn om zo’n hecht team achter mij te hebben.’

+ VERDIEN MEER DOOR ANDERS TE WERKEN, NIET MÉÉR

+ GENIET VAN EEN BETERE WORK-LIFE BALANCE

+ GROEI DOOR BUSINESS EN MARKETING COACHING

+ EXCLUSIVITEIT IN JOUW REGIO

Verdubbel 
je inkomsten 

 IN JOUW SCHOONHEIDSSALON

SOFIE, CARE SKIN COACH HARELBEKE

“


