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40 jaar Besko & Estetika

Hormonale huidveroudering,
wat kunnen wij doen?

Actie Covid Support plan

Boost je verkoop met de
juiste uitstraling
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We komen u graag informeren wat  voor uw zaak kan betekenen.

 100%
85%   

100% STRALEND MET 
TIMEXPERT RADIANCE C+

De beste antioxidant met Pure Vitamine C
Timexpert Radiance C+, een behandeling die 6 maal de doeltreffendheid van

Pure Vitamine C* versterkt dankzij het gepatenteerde HLG nanopolymeer,
dat de cellen voedt en een langdurige afgifte van de actieve bestanddelen mogelijk maakt.

RESULTATEN NA 2 WEKEN**
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Minder zichtbare 
donkere pigmentvlekken

Egalere teint
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Vermogen van 1200 w

Krachtig afkoelingssysteem

Diode Laser technologie van 808 nm

Veilig en efficiënt  
voor alle huidtypes

Hoge rentabiliteit

2 jaar garantie met onze 
Premium service

Voldoet aan de regelgeving 
voor medische apparatuur

CONTACT
info@celestetic.com 
 0471 85 02 16www.celestetic.com

NO MIRACLES, JUST SCIENCE
Ontdek de nieuwste diode laser technologie  
in definitieve ontharing

MET DE EPILPRO II  
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Samenstelling van de 
 bestuursorganen

Nationaal bestuur
 –   Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 

Flor Alpaertstraat 4 bus 001, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
–  Erevoorzitster: Mevr. Fr. Gys-Behets 

Verbrandhofstraat 17/6, 9500 Geraardsbergen, Gsm 0478/29 74 49
–  Ondervoorzitster: Mevr. J. Berghmans 

Zandstraat 4/110, 2960 St.-Job-in-'t-Goor
–  Secretaris-penningmeester: Dhr. A. Zweers 

Esmoreitlaan 5 - bus 27, 2050 Antwerpen, Tel. 03/219 65 08
–  Leden: Mevr. S. Burms - Mevr. K. Benoot - Mevr. G. Van Noten - 

Mevr. K. Niedziela - Dhr. D. D'Hont - Mevr. S. Leyten

Dagelijks bestuur
Dhr. J. Boeckx, Voorzitter - Mevr. Gys-Behets, Erevoorzitster 
Mevr. J. Berghmans, Ondervoorzitster - Dhr. A. Zweers, Secretaris-
penningmeester - S. Leyten

Provinciale besturen
Antwerpen:
Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 
Flor Alpaertstraat 4, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
Bestuursleden: Mevr. D. Govers - Mevr. Berghmans - Dhr. K. Hoefkens - 
Mevr. P. Monheim-Boeckx - Mevr. K. Roels-Boeckx - 
Mevr. E. Van Ooteghem
Brabant: 
Voorzitster: Mevr. G. Van Noten, 
Lennikseweg 31, 1700 Dilbeek, Tel. 02/569 43 14
Bestuursleden: Mevr. N. Joosen - Mevr. Fr. Gys - Mevr. K. Daniëls
Limburg:
Voorzitster: Mevr. K. Niedziela 
Begoniastraat 4, 3600 Genk - Tel. en fax 089/38 60 53
Bestuursleden: Mevr. M. Meuleners - Dhr. P. Karpez - Mevr. I. Topff
Oost-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. S. Burms 
Gontrode Heirweg 40, 9820 Merelbeke - Gsm 0492/42 94 50 
Secretaris: Dhr. D. De Backer
Bestuursleden: Mevr. C. Baert - Mevr. R. Puylaert - 
Mevr. R. Vanhoyweghen - Mevr. S. Vanlede
West-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. K. Benoot
Patersstraat 32, 8900 Ieper, Tel. 057/20 29 28 
Secretaris: Dhr. B. Dewulf
Bestuurslid: Mevr. C. Benoot

Comité jaarbeurzen “Estetika” & congressen
Dhr. J. Boeckx - Dhr. A. Zweers

Contactcomité voor de scholen
Dhr. J. Boeckx, Mevr. S. Burms

Comité wetenschappelijke en technische inlichtingen
Dhr. D. De Backer
Computerplanning: Dhr. D. D’Hont
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Beste schoonheidsspecialisten,

Gelukkig zijn we opnieuw aan het werk en maar goed ook, want voor heel wat 
professionelen werd het hoog tijd dat zij hun klanten opnieuw en hopelijk definitief 
konden terug zien. Velen onder ons hebben het moeilijk gehad ondanks de goede 
steunmaatregelen die het mogelijk hebben gemaakt dat we het ontij hebben 
kunnen overleven, dit zowel letterlijk als figuurlijk voor onze instituten of voor ons 
werk.

Iedereen in de beautysector is positief ingesteld, het is eigen aan het beroep. Wij 
creëren schoonheid om mensen gelukkig te maken, hen een gevoel van welzijn ja, 
soms zelfaanvaarding te bezorgen. Er zijn inderdaad verbanden tussen het uiterlijk 
van een mens en zijn gemoedsgesteldheid en dit in beide richtingen zowel positief 
als negatief. Voorvallen zoals deze pandemie maken ons duidelijk dat een goed 
gevoel gepaard gaat met een fris voorkomen, wij ondervonden dit aan de drang van 
onze klanten om zich zo vlug mogelijk, na de lockdowns, opnieuw te laten verzorgen. 
Nu de zomer begonnen is, zullen we merken dat de meesten onder onze vrienden, 
kennissen en buren zullen uitpakken, zowel met kleding als met hun uiterlijk. Al wat 
kleur en vrolijkheid brengt, komt aan bod. Hoe meer Covid-19 zal afnemen, hoe meer 
levenslust opnieuw zal toenemen. Wij mogen zeker niet vergeten op deze trends 
in te spelen en ze ten volle te benutten in onze bedrijven. Het aspect “commerce” 
moet toch ook steeds in ons achterhoofd blijven meespelen. De voorbije maanden 
hebben ons duidelijk aangetoond dat 
een verstandig financieel beheer ook in 
onze sector van levensbelang is.

Hopelijk wacht ons nu een mooie zomer 
die extra zuurstof kan brengen om, een 
waarschijnlijk zeer druk najaar, met 
hernieuwd enthousiasme aan te vatten. 
Wij bereiden ons voor op een mooie, 
succesrijke ESTETIKA. Het is de wens 
van de gehele beauty sector om deze 
beurs te beschouwen als een nieuwe 
start in een opnieuw vrije wereld met zo weinig mogelijk kopzorgen, geen epi- of 
pandemieën, onverwachte sluitingen, grote beperkingen in ons sociaal leven. 
Wanneer we opnieuw naar het theater, de cinema, ons geliefkoosd restaurant 
of herberg en zeker naar ESTETIKA willen gaan, zullen we toch bepaalde regels 
en omgangsvormen moeten blijven respecteren. Ik weet uit de sociale media 
dat schoonheidsspecialisten dit willen en zullen doen. Zij lieten ook duidelijk op 
deze media blijken dat zij boos waren bij alle manifestaties die niet “coronaproof” 
verliepen, omdat zij terecht vreesden hun activiteiten te moeten stop zetten door 
het roekeloos gedrag van asociale anderen.

Wij danken al wie het heropenen van onze schoonheidszaken mogelijk hebben 
gemaakt.

Heel het bestuur van Besko en ikzelf wensen jullie een mooie zomer en zo mogelijk 
een aangename vakantie toe.
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Creëer met jouw instituut de juiste 
uitstraling en boost je verkoop!
Je product verkopen is niet alleen je verkooppraatje doen 
aan je toonbank. Verkopen van je product is een hele beleve-
nis vanaf je klant binnen komt tot je klant buiten gaat. Het zal 
bepalen of een klant koopt of niet. De sfeer in je instituut, 
je advies, de behandeling, de geuren, het imago, de klan-
tenservice en de emoties die je oproept bij je klant zullen 
ervoor zorgen dat ze uiteindelijk zal kopen. Verkopen 
is geen hocus pocus, neen je beslist als consument om te 
kopen als alles klopt. Vanaf je klant contact heeft met je zaak, 
ja zelfs met het allereerste telefoontje om een afspraak in te 
plannen, dan start je verkoop! Ze zal dan al een goed, minder 
goed of nog erger een slecht gevoel krijgen. Laat ons voor 
de “Yes” in haar hoofd gaan! Hoe? Dat vertel ik je met deze 
10 ultieme tips, die je verkoop zullen stimuleren.

1. Inkom
Niets is zo erg als je klant niet direct de inkom kan vinden. 
Als dit niet goed is dan creëer je al een ergernis bij je klant 
alvorens ze nog maar binnen is en dat willen we niet doen. 
Plaats planten aan de inkom, een banner aan de gevel, een 
sticker op de voordeur met de naam van het instituut. Even-
tueel een mooie zonnewering met reclame op. Zorg dat je 
inkom opvalt!

2. Etalage
Werk je etalage in een thema uit. Gebruik posters met een 
mooie afbeelding die een gevoel oproepen. Je producten 
zien mensen staan, maar welke behandelingen die je doet in 
de cabine is niet te zien, zorg dat je dit aan bod laat komen 
in je etalage. Zo weet de consument dat je bepaalde behan-
delingen aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan een roll-up banner, 
een kader met een foto van een gelaats- en of lichaamsver-
zorging. Eventueel een tv-scherm met filmpjes op. Let op met 

decoratie in je etalage. Als je bijvoorbeeld te veel bloemen 
plaatst en de bloemen harder opvallen dan je producten, dan 
geef je een verkeerde communicatie. Je verkoopt immers 
geen bloemen maar schoonheidsproducten.

3. Wachtkamer 
De zetels van de wachtkamer moeten gericht zijn naar de 
verkoopkast zodat de klanten al kunnen zien wat je verkoopt. 
Zien doet immers kopen! Leg een infomap in je wacht-
kamer over je instituut en wat je aanbiedt; start met je klant 
welkom te heten en jezelf voor te stellen. Je kan in de map 
alle promoties, arrangementen, beauty & wellness menu en 
beautytips tonen. Maak er iets leuks van, dat mensen graag 
vast nemen als ze binnen komen. Je kan eventueel een klein 
drankbuffet voorzien met koffie, thee en water met bijvoor-
beeld citroen en munt in. Zo voelt een klant zich meteen 
welkom. 

4. Toonbank
Op je toonbank zet je “impulsverkopen”: bijvoorbeeld een 
seizoenmaquillage of een mooie promotie met iets gratis bij. 
Zet van éénzelfde promotie bijvoorbeeld 3 stuks. Als je 1 stuk 
toont zal de klant denken dat dit het laatste stuk is en niet 
kopen.
Beperk op je toonbank de verscheidenheid aan producten 
en of promoties die je aanbiedt. Als je er te veel opzet, zal 
een klant te veel opties hebben en niet meer weten wat te 
kopen met als resultaat dat ze niets meeneemt. 

5. Verkoop / adviesruimte
Hoe je producten staan, zal bepalen of een klant nieuws-
gierig naar je verkoopkast kijkt of ze negeert. Denk eraan 
geen voorraad, geen verkoop! Zet je producten op de juiste 
plaats en wissel regelmatig af. Zet zoveel mogelijk op oog-
hoogte. 

• Producten in 1 lijn helemaal vooraan in de kast, liefst in 
piramidevorm. Zet je producten nooit achteraan in je kast, 
hierdoor verlies je de klant haar interesse om te kopen.

• Zet je producten op ooghoogte. 
•	 Zorg voor een mooi aanbod van producten, voor elk wat 

wils!

6. Sfeer, werk op de zintuigen! 
We kopen altijd met onze zintuigen: horen, zien, voelen en 
ruiken zijn in onze business noodzakelijk. Zorg dat de klant 
de producten kan vast nemen, ze kunnen ruiken en testen 
zodat ze de texturen kunnen voelen.

Tools:
➞  Een stand met testers
➞  Kaarsjes zorgen voor een bepaalde sfeer in het instituut
➞  Rustige muziek zal op de emotie van de klant inspelen
➞  Een mooi boeket bloemen geeft direct een vrouwelijke 

sfeer die gelukkig maakt
➞  Etherische oliën zorgen dat de geur een sfeer zal oproepen

6
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7. Cabine
Zorg dat de klant zich welkom voelt door de cabine in te rich-
ten met een goede behandelstoel. Je klant ligt immers lange 
tijd op je stoel en die moet comfortabel zijn voor haar. Zorg 
voor de juiste sfeer: kaarsjes, gedempt licht, zachte muziek, 
een geurtje en dat de temperatuur aangenaam is. Kies voor 
warme kleuren.

8. Schoonheidsadvies
Wees niet bang om te verkopen! Verkopen is niet vies! 
 Integendeel je klant zal je dankbaar zijn dat je haar het 
juiste advies en de juiste crème hebt gegeven. Geen advies 
geven, komt niet professioneel over. Zo lijkt het alsof je 
niet op de hoogte bent! Pushen is ook niet goed! Het juiste is 
de klant te adviseren en informeren over de mogelijkheden! 
Elke klant heeft recht op het juiste advies wat voor haar goed 
is! Laat haar vrij in haar keuze! Elke klant gebruikt een crème! 
Zorg dat het die van jou wordt!

9. Afsluiten
Geef altijd het product in de hand van de klant, ondertussen 
geef je uitleg over het gebruik van het product. 
Stel je afsluitvragen:
➞  Had u al graag iets meegenomen?
➞  Had u graag iets geprobeerd?
➞  Zou u graag starten met de producten?

10. Zorg dat jouw instituut een zaak is die 
 weerspiegelt waar jij voor staat!

Kom je zaak binnen en bekijk je interieur eens met nieuwe 
ogen. Blijf staan en observeer. Wat voel je? Wat zie je? Komt 
het overeen met wie je bent en waar je voor staat? Wat klopt, 
wat klopt niet meer? Denk na, hoe zou jij het willen als je 
klant bent? 

Sfeer, inrichting, geuren en kleuren, alles speelt een 
rol om bij te dragen tot jouw succes! Je er bewust van 
worden, kan je vooruit helpen. Heb je nood aan advies, een 
klankbord? Aarzel niet om me te contacteren, ik help je heel 
graag op je pad van groei! Ik wens je heel veel succes met 
deze 10 ultieme tips en hoor heel graag wat je van deze tips 
vindt. Je mag gerust een voor en na foto van jouw en je zaak 
doormailen naar me en misschien win jij wel uit alle inzendin-
gen een gratis persoonlijke coachingsessie ter plaatse en kan 
je zo veel tips krijgen om je zaak te verbeteren. Doormailen 
kan je doen naar info@bloomingconsultancy.com

Veel liefs
Micheline Van de Voorde

Over Micheline Van de Voorde 

Micheline verdiende de afgelopen 30 jaar ruimschoots haar sporen in de beautysector. Ze is een zeer gedreven zaken-
vrouw, met een passie voor het ondernemerschap. Ze wil vrouwen stimuleren om te geloven in hun capaciteiten, hun 
talenten te ontdekken en te kiezen voor ondernemerschap. 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 bedrijfsleider in haar coaching & consultancy 
bedrijf Blooming. Via haar coachingbedrijf Blooming begeleidt ze vrouwelijke ondernemers en managers. 
Ze deelt haar businessinzichten op een unieke, eigenzinnige en inspirerende manier. 



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

V
U

 J
o

hn
 B

o
ec

kx
, B

el
p

ai
re

st
ra

at
 6

, 2
6

0
0

 B
er

ch
em

 

BESKO-Poster erkend specialist-HEBE.indd   1BESKO-Poster erkend specialist-HEBE.indd   1 10/02/20   13:3210/02/20   13:32

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

9

Aanvraag voor lidmaatschap

Naam: ______________________________________________________________________________

Voornaam:  _______________________________________________________________________

Straat:  _____________________________________________________________________________

Postnr.:  _____________________  Plaats: __________________________________________

Tel.: _________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________  

Handtekening: ___________________________________________________________________  

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

Hebe 159
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We trokken naar Duisburg naar Katrien Sterckx 
van Skin esthetiek. Katrien had ons uitgenodigd 
omdat ze groot nieuws had. We kennen Katrien 
als een gedreven ondernemer die niet stil zit, 
zelfs niet in tijden van corona. Ze ontwikkelde 
zeer recent de Star Facial Towel. Toen we Katrien 
vroegen met welk doel ze tot deze ontwikkeling 
kwam was haar antwoord duidelijk. ‘Blijven 
innoveren is in de schoonheidssector een 
must. Daarom volg ik de laatste ontwikkelingen 
in het vakgebied nauwgezet. Ik vind het ook 
ontzettend belangrijk om nieuwe expertise te 
delen met collega’s. Als skin expert met jaren 
ervaring weet ik namelijk precies waarmee 
ik mijn klanten een nog betere beleving kan 
bieden. Waarom die kennis niet delen? Vandaag 
ben ik ervan overtuigd dat deze nieuwe Star 
Facial Towel nuttig is voor mijn collega’s in de 
huidverzorgings- of wellness-sector en voor 
barbiers.’

Unieke vorm en materiaal
‘De Star Facial Towel is gemaakt uit één stuk, en 
een enkel laagje bamboetextiel. De vorm en het 
materiaal hebben heel wat voordelen. Bamboe 
is zacht, goed vochtabsorberend en tegelijk 
ecologisch veel interessanter dan linnen of 
katoen. Door de unieke vorm bedek je decolleté, 
hals en gelaat in een enkele beweging. Daardoor 
hoef je je klant niet los te laten om een tweede 
handdoek te nemen. Zo houd je die aangename 
temperatuur van 38 graden lekker vast. De 
enkele laag textiel verhoogt het contact met de 
huid. Dat biedt je klant een zalige ervaring. En 
zelf blijf je efficiënt werken.’

Steeds op zoek naar kwaliteit
Katrien startte ook op met een nieuw merk nl. 
Synergie Skin. Elke Coppens, accountmanager 
België, vertelt ons wat meer over de producten. 
Synergie Skin is een innovatief Australisch 
cosmeceutisch bedrijf dat zich inzet voor het 
creëren van hoogwaardige huidverzorging. 
Alle producten en de minerale make-up met 
hoog geconcentreerde ingrediënten worden 
geformuleerd volgens de Clean Science filosofie 
van Terri Vinson. Terri is een cosmetisch 
wetenschapper en richtte Synergie Skin op in 
2005. Haar missie was om zowel vrouwen als 
mannen te helpen om zich echt zeker te kunnen 
voelen over hun huid, ongeacht de leeftijd. 
Ze begon met het ontwikkelen van haar eigen 
formules toen ze erachter kwam dat er een grote 
behoefte was aan echt actieve en hoogwaardige 
huidverzorging die geen twijfelachtige stoffen 
bevat.

Clean Science
De kern van Synergie Skin is Terri’s Clean 
Science® filosofie. In het kort betekent dit dat 
de best mogelijk synthetisch geproduceerde 
ingrediënten worden gecombineerd met de 
beste natuurlijk verkregen ingrediënten. Deze 
synergie van bestanddelen zorgt voor een 
ethische en effectieve huidverzorging. 
Daarom biedt Synergie u de garantie dat al haar 
producten:
•  een zichtbare en positieve verbetering van uw 

huid teweeg brengen
•  diep in de huid doordringen (op cel-niveau) 

voor een optimaal resultaat
•  veilig, gebruiksvriendelijk en stijlvol zijn

Clean Science is een relatief nieuw begrip in 
de wereld van de cosmetica. Het komt erop 
neer dat alleen de allerbeste en meest zuivere 
ingrediënten worden gebruikt in de ontwikkeling 
van de producten. Het betreft een proces 
dat volledig gericht is op het ontwikkelen van 
cosmeceuticals met werkzame stoffen die een 
wetenschappelijk bewezen werking hebben, 
klinisch effectief zijn en veilig zijn. Geen 
twijfelachtige ingrediënten dus, want daar zijn 
er momenteel nog veel te veel van in de wereld. 
Het merk van Terri is opgebouwd uit diverse 
productlijnen die allen eenvoudig in gebruik zijn. 
En het belangrijkste: het geeft een duidelijke, 
zichtbare verbetering van de huid.

Het uithangbord voor België
Katrien is fan van haar nieuwe merk en haar 
oprichtster. Het bedrijf heeft één gezicht en dat 
geeft vertrouwen maar is ook drempelverlagend. 
Terri is een vrouw met veel kennis en ze maakt 
zelf haar producten. Dat is de kracht van haar 
bedrijf. Toen Katrien het merk ging testen zag 
ze onmiddellijk een goed resultaat, zelfs op een 
gevoelige huid. Na meerdere opleidingen in haar 
instituut, door Elke, en haar gedrevenheid om 
alle noodzakelijke kennis te verwerven, is ze nu 
voor Synergie Skin het uithangbord voor België.

Kennis en kwaliteit samen
Elke vertelt ons nog dat niet iedereen met 
Synergie Skin kan werken. Het is belangrijk dat 
je een volwaardige opleiding schoonheidszorgen 
hebt gevolgd en hierdoor kan aantonen over 
voldoende kennis te beschikken. Werk je met 
Synergie Skin dan sta je voor kwaliteit en 
daarom vinden ze een degelijke opleiding dan 
ook zo belangrijk. Ze bieden ook exclusiviteit en 
gaan steeds in overleg met bestaande klanten 
om deze exclusiviteit te garanderen.

Actie voor onze lezers
Wil jij graag kennis maken met de producten van 
Synergie Skin dan kan je een gratis stalenpakket 
opvragen bij Elke Coppens. Daarnaast hebben 
Katrien en Elke een actie uitgewerkt waarbij je bij 
de aankoop van een Star Facial Towel Pakket tot 
31 augustus 2021 er als extra een Synergie Skin 
productenpakket bijkrijgt. 
Alle info over de Star Facial Towel vind je op 
https://webshop.skinesthetiek.be/c-5282432/
star-facial-towel/. Hier kan je onmiddellijk je 
bestelling plaatsen of voor vragen neem je best 
contact op via katriensterckx.skin@gmail.com 
of info@skinesthetiek.be

Wil je graag meer info over Synergie Skin? 
Neem dan zeker contact op met Elke Coppens. 
Meer info over de producten vind je op 
www.synergieskin.nl

Publireportage

Katrien Sterckx, runner up van schoonheidsspecialiste 
van het jaar 2019, heeft groot nieuws

“Voel je zelfverzekerd in een gezonde huid met onze unieke huidverzorgings
producten, waarbij de synergie tussen wetenschap en natuur voorop staat”.
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Hormonale huidveroudering
Daniël De Backer, cosmetoloog

nen, zoals enzymen en thioredoxine. Dit proteïne speelt een 
hoofdrol in het DNA-herstel en beschermt als antioxidant de 
celkern tegen beschadigingen door vrije radicalen. Wanneer 
door veroudering de DNA-bescherming en het bijhorend her-
stel geleidelijk aan verminderen, ontstaan er gaandeweg meer 
beschadigde cellen. Hun schade propageert zich via cytokinen 
of boodschappermoleculen van de keratinocyten in de epider-
mis naar de fibroblasten in de dermis en omgekeerd. Dergelijke 
cytokinen lokken stress-responsen uit, waardoor specifieke 
genen destructieve enzymen doen ontstaan, die nadelig zijn 
voor de structuur van de opperhuid en de lederhuid. Verou-
dering van de dermis treft, via minder goed functionerende 
cellen zoals fibroblasten, de integriteit van de extracellulaire 
matrix (ECM). Er grijpt ook meer enzymatische collageenaf-
braak en voortschrijdende glycatie plaats. Het glycatieproces 
is het gevolg van toenemende oxidatieve stress-gevoeligheid. 
Glycatiereacties vormen dwarsverbindingen tussen proteïnen 
zoals collageen en reactieve suikerproducten. Dit benadeelt de 
elasticiteit van de collageenvezels, die aan veerkracht inboe-
ten. Door structuurwijzigingen in essentiële membraanproteï-
nen wordt de basale membraan of dermo-epidermale junctie 
(DEJ)  met de jaren vlakker en vermindert haar regulerende 
functie. Vermits de DEJ in belangrijke mate de groei en de dif-
ferentiatie van de basaallaag en overige opperhuidlagen beïn-
vloedt, ontstaat er uiteindelijk een verouderde epidermis. Het 
staat buiten kijf dat  ook hormonen een belangrijke rol spelen 
bij de huidveroudering, vermits de huid een hormoonafhanke-
lijk orgaan is met een eigen neuro-endocriene activiteit. Het 
verouderingsproces tast immers alle endocriene klieren aan,  
en aangezien de meeste ervan een dermale invloed hebben, 
benadeelt  hun afnemende secretie in de menopauze beteke-
nisvol de fysiologische processen in de huid. 

2. Hormonen
In beperkte betekenis zijn hormonen stoffen die door endo-
criene klieren, zoals de ovaria, testes en bijnieren, in relatief 
kleine hoeveelheden worden geproduceerd en rechtstreeks, 
of via de omgevende intercellulaire vloeistof, in het bloed 
terechtkomen (fig. 1). Via de bloedbaan worden ze getrans-
porteerd naar specifieke doelcellen, waarin ze chemische 
signaalwerkingen uitoefenen. Naast de endocriene klieren 
kunnen ook gespecialiseerde cellen in vele weefsels en orga-
nen hormonen of hormoonachtige stoffen afgeven. Sommige 
zenuwcellen, bekend als neuro-endocriene cellen, zijn een 
belangrijke link tussen het zenuwstelsel en endocriene sys-
temen. Neuro-endocriene cellen produceren neurohormonen, 
die via de uitlopers of axonen van de zenuwcellen in de inter-
cellulaire vloeistof terechtkomen en vervolgens na diffusie 
doorheen de bloedvaten hun doelcellen bereiken. 

Hormonen passeren ongemerkt doorheen verschillende 
weefsels tot ze het weefsel met hun voorbeschikte doelcel-
len bereiken. Doelcellen bevatten specifieke proteïnen, die als 
hormoonreceptoren of ‘hormoonontvangers’ fungeren en de 
signaalwerking van het hormoon mogelijk maken. De aard en 
de werking van de receptie is afhankelijk van het hormoontype. 

‘Zelfrespect is een oordeel dat we over onszelf
vellen en de graad van voldoening die ermee 
gepaard gaat. Zelfrespect hangt nauw samen met
ons zelfbeeld, dat in belangrijke mate door het 
aspect van onze huid wordt bepaald. 
De huid is een essentieel orgaan voor onze sociale 
contacten en een determinerend element voor ons 
zelfvertrouwen.’

dr. Pierre Vabes, dermatoloog1

1.  Verouderen: een complex proces
In de roman Immer dierbaar (Sempre Caro) van de Italiaanse 
auteur Marcello Fois, zegt de hoofdpersoon op een bepaald 
moment: ‘De tijd verandert alle dingen, ook de dingen die 
onveranderlijk lijken. De tijd verandert geesten, gebruiken, 
tast zekerheden aan.’ Men kan deze wijze woorden ook op 
het dermato-cosmetische vlak toepassen. De tijd verandert 
het lichaam en de huid, zelfs van personen die er tijdelijk jong 
uitzien voor hun leeftijd. Maar met de tijd verbeteren, door 
continue vooruitgang van de cosmetische research, ook de 
inzichten inzake huidveroudering, waardoor de doeltreffend-
heid van antiverouderingscosmetica crescendo toeneemt.

Een van de belangrijkste bevindingen hierbij is het persoons-
gebonden karakter van de veroudering: ieder individu veran-
dert verschillend! Bovendien verouderen al onze organen niet 
op dezelfde manier. Zo verouderen de longen, nieren, hart en 
huid niet noodzakelijk even snel. De veroudering varieert ook 
naargelang de huidregio. Zo is het onweerlegbaar aangetoond 
dat de huid van het gelaat, de schedel en borst verschillend 
verouderen. Ook op weefselniveau (epidermis, dermis, hypo-
dermis) en celniveau (keratinocyten, melanocyten, fibroblas-
ten) is de veroudering verschillend. 

Logischerwijze liggen verouderingen op cellulair niveau aan 
de basis van de huidveroudering. Het geheel van genetische 
en andere beïnvloedende factoren leidt tot macroscopische 
en microscopische wijzigingen van de huid, waarvan rimpels 
de opvallendste waarneembare tekens zijn. De foto-geïndu-
ceerde veroudering door onbesuisd zonnen neemt hierbij een 
aandeel in van ong. 75 %! Klinisch uit zich deze ‘dermato-
heliosis’ vooral in diepe rimpels en histologisch in een ver-
mindering van collageen, waarbij evenwel de bevordering van 
de synthese van vitamine D door een verantwoorde UV-dosis, 
niet over het hoofd mag worden gezien. 

Alle processen en tekenen van huidveroudering vinden hun 
oorsprong in een minder goed functioneren of beschadiging 
van het DNA in de celkernen en mitochondriën. DNA beschikt 
wel over een leger beschermende en herstellende proteï-
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Steroïdhormonen zoals ‘vrouwelijke’ oestrogenen en ‘manne-
lijke’ androgenen zijn kleine lipofiele moleculen, die vlot door 
het plasmamembraan van hun doelcel worden doorgelaten en 
via het cytoplasma de celkern bereiken. De basismolecule voor 
steroïden is cholesterol, dat in de bijnierschors wordt omgezet 
in pregnolon, waaruit via biosynthese de andere steroïdhormo-
nen worden gevormd (fig. 2). Een steroïdhormoon koppelt zich 
aan een receptor in het cytoplasma. Vervolgens verbindt het 
hormoon-receptorcomplex zich met het DNA, waarin genen 
worden geactiveerd die, via transcriptie op m-RNA, instaan 
voor het synthetiseren van specifieke proteïnen (fig. 3). Deze 
proteïnen (eiwitten) zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijk 
effect van het hormoon. Door hun signaalwerking kunnen de 
meeste hormonen ook één of meer proteïnekinase-enzymen 
activeren of inhiberen. Dit zijn enzymen die het vormen van 
specifieke proteïnen in het cytoplasma activeren of verhinde-
ren. Vermits er verschillende types van proteïnekinasen in alle 
doelcellen voorkomen, oefenen ze een brede waaier van wer-
kingen uit, zoals het activeren van genen, de beïnvloeding van 
de doorlaatbaarheid van de celmembranen en het stimuleren 
van de groei, de differentiatie, maar ook het degenereren van 
weefsels zoals collageen.

3. Invloed van hormonen op de huid
Oestrogene en androgene steroïdhormonen zijn van vitaal 
belang voor het functioneren van de huid.  Hierbij fungeert 
dehydroëpiandrosteron (DHEA) als steroïde prohormoon 
of precursor fig. 4). DHEA verspreidt zich via de bloedvaten 
doorheen het organisme en naargelang de lokale behoeften 
van organen, zoals de huid, wordt het omgezet in oestradiol 
en testosteron. DHEA wordt bij mensen in grote hoeveelhe-
den aangemaakt op leeftijden tussen 20 en 30 jaar. Daarna 
neemt de synthese ervan gestadig af, met  2 tot 3 % per jaar. 
Het wordt ook het jeugdhormoon genoemd, omdat het na de 
leeftijd van 40 jaar met 50 % begint af te nemen, vooral bij de 
vrouw. DHEA reguleert via cytokinen het zuurstofgehalte en de 
celdeling. Het stimuleert de productie van collageen, elastine, 
hyaluronzuur en melanine. De leeftijdsgebonden concentratie-
afname van dit prohormoon leidt tot verminderde celactiviteit 

Fig. 3. Steroïdhormoon-receptorcomplex Fig. 4. Structuurformule van dehydroëpiandrosterol (DHEA)

Fig. 1. De bijnier-
schors produceert 
steroïdhormonen, 
het merg adrenaline

Fig. 2. Structuurformule van cholesterol
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in de dermis. Oestrogenen, zoals oestradiol,  bevorderen via 
receptoren op doelcellen zoals fibroblasten, de proliferatie van 
de dermis en de epidermis, waarbij ze de synthese van colla-
geen en elastine activeren en tevens de afbraak ervan inhibe-
ren. Ze hebben ook een positieve invloed op de doorbloeding 
en het vochtgehalte van de huid. 

4. Huidverandering in de menopauze
In de menopauze wordt de huid dunner en minder veerkrach-
tig. Bij mannen verloopt de hormonale  huidveroudering min of 
meer geleidelijk, met minder opvallende wijzigingen. Bij vrou-
wen leidt de sterke daling van de productie van DHEA, oestro-
genen en progesteron in de menopauze tot meer drastische 
veranderingen in de huid. Hierbij komen drie verschijnselen 
tot uiting:
a) Atrofie van de dermis, gekenmerkt door een deficiëntie 

van de collageenproductie (30 % van het collageen gaat 
verloren gedurende de eerste vijf jaren van de meno-
pauze), gepaarde gaande met synthese-afwijkingen, gly-
catie en enzymatische aantasting. De huid verliest hierdoor 
aan stevigheid en vertoont een grotere relaxatie. Op hun 
beurt verliezen de elastinevezels hun oriëntatiepatroon en 
worden ze minder talrijk.

b) Droge huid, die betekenisvol door de menopauze-effecten 
in de hand wordt gewerkt. Dit heeft o.m. te maken met 
een vermindering van de barrièrefunctie, een reductie van 
de NMF-bestanddelen, een afgenomen zweet- en sebum-
productie en een dalend gehalte aan hyaluronzuur in de 
dermis. 

c) Verbleken van de huidskleur, veroorzaakt door een vermin-
derde bloedcirculatie en een daling van de door DHEA en 
oestrogenen gestimuleerde melaninesynthese.

5. Hormonale therapie
Het onder medische controle topisch of oraal toedienen van 
steroïdhormonen in de menopauze of postmenopauzaal, 
leidt ontegensprekelijk tot klinisch aantoonbare huidverbete-
ring. Dit blijkt o.m. uit een pilootstudie, waarbij gedurende 4 
maanden op het gelaat en de handen van 20 vrouwen in de 
postmenopauze een crème met 1 % DHEA werd aangebracht, 
die in vergelijking met een placebo,  opmerkelijk de teint, het 
huidreliëf, de sebumproductie en de epidermale celactiviteit 
verbetert.2 Geappliqueerde hormonen kunnen echter relatief 
vlot via de huid in de bloedvaten terechtkomen en vervolgens 
mogelijke dosisafhankelijke nevenwerkingen in doelcellen ver-
oorzaken. Vandaar dat hormonen niet in cosmetica mogen 
worden verwerkt. 
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6. Diosgenine: een volwaardig alternatief
Diosgenine is een fytosteroïd sapogenine, dat bereid wordt 
door hydrolyse van saponinen, geëxtraheerd uit de knollen 
van de wilde yam (Dioscorea villosa, fig. 5). Dit plantaardig ste-
roïde heeft, zowel bij orale als lokale toediening een gunstig 
effect op menopauzale en postmenopauzale huiden (fig. 6). 
In-vitro studie op een 3 D huidequivalent toonde aan dat dios-
genine, via activering van genen in het DNA, het metabolisme 
van keratinocyten stimuleert, waardoor hun proliferatie wordt 
bevorderd en de epidermis in volume toeneemt. Alhoewel 
diosgenine een steroïde structuur heeft, blijkt het in tegenstel-
ling met oestradiol, geen storende hormonale invloeden op het 

organisme uit te oefenen. In een concentratie van minimum 
2 % promoot diosgenine niet enkel het keratinocytenmetabo-
lisme, maar bevordert het door inhibitie van collagenase ook 
de synthese van collageen.3

7. Complementaire correctieve werkstoffen
Het enzym lysyloxidase (LOX), dat door de expressie van het 
LOX-gen in DNA wordt gesynthetiseerd, bevordert de diffe-
rentiatieprocessen en de cohesie van de keratinocyten in de 
epidermis. In de dermis promoot LOX de densiteit tussen de 
collageenvezels. Bij huidveroudering vermindert de expres-
sie van het LOX-gen, die zich uit in dalende LOX-activiteit. 
Een vooraanstaand Duits laboratorium ontwikkelde een uniek 
extract uit de bladeren van de cichoreiplant (Cichorum Inty-
bus Leaf extract), dat de LOX-expressie, na applicatie in een 
concentratie van 2 %  gedurende 8 weken op de huid, op 
een vergelijkbaar niveau van een jonge huid brengt, met een 
bewezen restoratie van de huiddensiteit. Men stelde een met 
retinol vergelijkbaar klinisch effect vast, zonder de nadelige 
effecten ervan. Het extract verfijnt tevens de poriën, verbetert 
de teint en de huidelasticiteit, met als bonus een geoptimali-
seerde hydratatie.4 Bijkomend kan het Palmitoyl Tripeptide-38 
worden verwerkt. Dit krachtig peptide stimuleert de synthese 
van belangrijke ingrediënten in de lederhuidmatrix en de 
dermo-epidermale junctie, zoals collageen (I, III en IV), fibron-
ectine, hyaluronaan en laminine-5. Na een applicatie twee-
maal daags, in 2 % concentratie gedurende 60 dagen, leidt 
de collageentoename en de verhoogde hyaluronaansynthese 
tot een merkbaar elastischere en goed gehydrateerde huid, 
met betekenisvolle rimpelreductie.5 ‘Collega’ Acetyl Tetrapep-
tide-2 bekampt op zijn beurt het verzakken van de onderkant 
van de gezichtshuid onder invloed van de zwaartekracht, 
door het activeren van de synthese van collageen en elastine, 
waarbij ook de cohesie tussen de fibroblasten en de extra cel-
lulaire matrix wordt versterkt.6 Voor het simultaan counteren 
van schadelijke reactieve zuurstofverbindingen en de hiermee 
gepaarde gaande glycatiereacties, selecteren we een speci-
fiek extract uit de zaden van zonnebloemen (Helianthus anuus 
Seed Extract). Hierin fungeren fenolzuren als antioxidantia en 
glycopeptiden als inhibitoren van glycatiemoleculen, waardoor 
starre dwarsverbindingen tussen collageenvezels worden ver-
hinderd.7
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Het is zover, de zomer staat nu echt voor de deur. De zon komt 
langzaam maar zeker kijken en zorgt ervoor dat de zorgen van 
het afgelopen jaar een beetje wegsmelten. Wordt het de zomer 
van de hoop en dromen? Ik denk van wel, net daarom heb ik 
gekozen om de bohemian look in de kijker te zetten. De Boho 
make-up look is nog steeds mijn persoonlijke favoriete zomer-
look, wat de trends ook mogen voorschrijven. Deze look is 
layed-back en toegankelijk voor iedereen. Je kan er je persoon-
lijke toets in leggen en kiezen of je volledig over the top gaat of 
je kan kiezen voor een natuurlijkere, zachte look.
“Boho is niet alleen een betekenis, het is een levensstijl! Wat 
houd de bohemian levensstijl in? Als bohemian ben je een 
dromer, wil je de wereld begrijpen en er 100% van genieten, 
het in je opnemen, de wereld doorkruisen en genieten van de 
natuur en alles wat het je geeft.” 
Bron: www.myuniquestyle.nl

Deze quote vond ik op het internet en meer woorden zijn echt 
niet nodig om te beschrijven waarover de make-up look gaat. 
Durf dromen, durf leven en bovenal geniet ervan!

Natural boho lookNatural boho look
 
Voor de natuurlijke look, 
kiezen we voor tinten die 
terug gaan naar de natuur 
en je een zachte zomerse 
look geven. 

OGEN:
Voor de ogen gebruiken 
we beige, ivoor, lichtbruin, 
brons, groen,… Een no 
make-up, make-up look. Je 
gebruikt twee tot drie kleu-
ren oogschaduw die je ogen 
mooi laten uitkomen zonder 
dat je het echt ziet. 

Hoe begin je eraan?
Zet een neutrale kleur zoals ivoor op je bewegend ooglid. 
Zorg ervoor dat je je binnenste ooghoek mooi licht laat. Met 
je tweede en of derde kleur schaduw je dan van je buitenste 
ooghoek naar binnen toe. Zorg dat je kleuren mooi blenden 
voor een sprankelend geheel. Wil je net dat ietsje meer? 
Gebruik dan een glanzende kleur als basiskleur.
Werk af met een potloodlijntje of oogschaduw rond de ogen 
in het zwart of donkergroen en blend dit uit, dit geeft op een 
zachte manier de benadrukking van het oog dat je ook krijgt 
bij het gebruik van eyeliner.
De wenkbrauwen kan je licht benadrukken als je wil met wenk-
brauwpoeder of je laat hen schitteren in hun natuurlijke vorm 
als ze donker genoeg zijn.
Werk af met voldoende mascara. 

GELAAT:
Kies voor een foundation die niet te dekkend is, in de zomer 
kan dit lastig aanvoelen en het natuurlijke aspect van de look 
verdwijnt dan een beetje. Heb je een drogere of vochtarme 
huid, kies dan voor een BB cream, ideaal in de zomer, licht, 
luchtig, SPF factor, allemaal eigenschappen die pleiten voor de 
BB creams bij warm weer. Ben je op zoek naar een matte look, 
kies dan voor mineraal poeder of compact poeder en breng 
lichtjes aan voor een natuurlijk effect.

BLUSH:
Bij deze look vind ik persoonlijk een gouden higlighter mooier 
dan een gekleurde blush, dit kan je al dan niet combineren 
met een donker poeder om een beetje te shapen.

LIPPEN:
Net als bij de ogen, kiezen we hier voor natuurlijke tinten. 
Een nude lipstick in combinatie met een vleugje donkerbruin 
of roze om je lippen iets meer te laten uitkomen dien het hier 
altijd goed. 

AFWERKING:
Om je look iets specialer te maken, kan je afwerken met kleine 
gouden of witte accentjes. Deze worden heel vaak gebruikt 
boven de wenkbrauwen of op het voorhoofd. Gebruik voor 
deze accentje verf, glitters of tijdelijke tattoos, je weet wel net 
zoals de kindertattoos maar dan in het mooi 😉. 
 

In je haar kan je een 
bandje of kleine bloe-
metjes verwerken. Dit 
bandje bevestig je op 
een duidelijk zichtbare 
plaats, vooraan in het 
haar of je laat het over je 
voorhoofd lopen. 
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Bohemian make-up
Perle Monheim-Boeckx



Colored boho/festival lookColored boho/festival look
Deze gekleurde bohemian look is meer voor de durvers. 
Je past de kleuren aan je outfit en je mood aan. Kies voor 
pastelkleuren met een vleugje glans, ga voor de volledige color 
look of werk met zwart.

 

OGEN:
Hiervoor laat ik me 
meestal inspireren 
op de jaren ’60 en 
’70: eventueel een 
cut crease, pastel 
groen, pastelblauw, 
blauw, zwart dit 
in combinatie 
met geel, roze, 
goud, ….
Breng eerst je basiskleur aan op het bewegend ooglid, 
kies hier weer voor ivoor, beige, lichtgoud of iets gedurfder, 
kies een kleur waar een vleugje oranje of roze in zit. Kies je 
voor een cut crease, denk dan aan pastel groen, turkooise, 
oranje,…. Licht onder de wenkbrauwen mooi op met een neu-
trale kleur of doorschijnende glans. 
Is de cut crease niet echt je ding? Schaduw dan van je buiten-
ste ooghoek naar binnen toe met je verschillende kleurtjes. Let 
op, licht steeds je binnenste ooghoek op. 
Werk af met een eyeliner op het bovenste ooglid en een 
gekleurd lijntje onder het oog.
Werk je wenkbrauwen zeker een beetje bij want als je de 
nadruk op kleur gaat leggen zou het wel eens kunnen dat je 
wenkbrauwen een beetje wegvallen. 
Werk af met valse wimpers of veel mascara. 

 
GELAAT:
Qua foundations gelden hier dezelfde tips als bij de natuurlijke 
look. Heb je toch graag een foundation die meer iets dekt? 
Gebruik dan een BB cream en poeder deze af met een licht 
getinte poeder. 

BLUSH:
Bij deze look zou ik kiezen voor een blush met oranje of roze 
ondertoon, deze kan je combineren met een licht gouden high-
lighter om iets meer glans aan je make-up te geven. 

LIPPEN:
Bij de colored look kan je eveneesn kiezen voor de nude 
lippen of je kiest voor een kleur die net sterk afsteekt, de 
meest flatterende bij deze look vind ik een fuchsia of oranje 
lippenstift. Werk af met een gloss en je lippen zullen de zon 
weerspiegelen. 

AFWERKING:
Ipv fijne gouden of witte details kan je gaan voor sierste-
nen, grove glitters, kortom grotere accenten om je look af te 
maken. 
Fijn en subtiel kan ook hier 
maar als je dan toch in color 
mode bent, kan je evengoed 
kiezen voor een gekleurd haar-
lint, bloemenkrans met grote, 
gekleurde bloemen,…
Of kies voor een kapsel 
waarbij je 2 dotjes, vlechten, 
ingevlochten vlechten,…. 
Combineert met een heleboel 
glitter in je middenstreep, glans 
en effect verzekerd. 

Zo, deze keer mijn persoonlijke 
favoriete looks, hopelijk heb 
ik jullie kunnen overtuigen van 
het plezier dat je kan hebben 
om deze looks uit te werken, 
om te dromen en te genieten! 
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Werkgevers krijgen een 
covid support premie om de tewerkstelling 
in de beautysector te ondersteunen
In het Fonds van Bestaanszekerheid paritair comité 314 
heeft Besko samen met de zusterorganisatie UNEB ervoor 
geijverd dat ook de werkgevers uit de beautysector 
kunnen rekenen op een ondersteuningspremie in het kader 
van de corona crisis.

Het Fonds van Bestaanszekerheid PC314 is een paritair 
samengesteld orgaan. Met vertegenwoordigers van zowel 
de werknemers als de werkgevers worden hier belangrijke 
dossiers besproken zoals het opmaken en goedkeuren van 
de CAO’s, de loonnormen, … . Gedurende de coronacrisis 
werd de nodige aandacht besteed aan verschillende 
problematieken met betrekking tot de crisis. Behoud van 
tewerkstelling is een belangrijk onderdeel van het relance 
plan. Besko en UNEB hebben dan ook geijverd dat 
deze getroffen werkgevers een coronapremie krijgen ter 
ondersteuning van alle investeringen die zij gedaan hebben 
in kader van de opgelegde corona richtlijnen om een veilige 
werkomgeving te garanderen.

Deze premie is enkel van toepassing voor de werkgevers 
met werknemers tewerkgesteld in PC314. Dit in kader 
van een covid support plan dat is opgemaakt om de 
tewerkstelling in de beautysector te ondersteunen. 
Het aanvragen van de premie is verbonden aan enkele 
voorwaarden. De premie wordt berekend op het aantal VTE 
(voltijdsequivalent) werknemers tewerkgesteld in PC314 
op 31.12.2020. De investeringen die de werkgevers gedaan 
hebben moeten in verhouding zijn met de premie die ze 
aanvragen.

Alle informatie over de voorwaarden en hoe je de premie 
kan aanvragen vind je terug op de website van Besko, 
www.besko.be. Je vindt er een aanvraaglink en de 
handleiding terug. Opgelet, ben je werkgever kan je de 
premie aanvragen vanaf dat je 1 VTE in dienst hebt.

Voor vragen kan je ook steeds terecht op het e-mailadres 
covidsupport@besko.be. 
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Al 40 jaar 
staan Besko 
en Estetika 
ten dienste van de 
Beauty-sector.
Als actieve beroepsvereniging 
behartigt Besko de belangen van 
de schoonheidssector en haar leden in 
het bijzonder. We waren zeer teleurgesteld 
dat de Vlaamse regering de vestigingswet heeft 
afgeschaft en stellen nu alles in het werk de 
kwaliteit van de sector en zeker bij onze leden op 
een hoog niveau te houden. Ook in deze coronaperiode stellen 
we alles in het werk om onze beauty-professionals te helpen.
Estetika is, als een professionele beurs met standing, 
steeds de verbinding geweest tussen de leveranciers en 
de professionals in de sector.
Ook het vakblad Hebe geeft al 40 jaar wetenschappelijke 
artikelen en nieuws uit de sector.
We hebben wat te vieren, dat zult u merken op de volgende beurs 
Estetika die door zal gaan op 8-9-10 oktober. Wij verwachten u daar.
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Voorkom mentale 
 oververhitting

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.

Speciaal voor de lezers 
van Hebe, verloten wij een 
exemplaar van ‘Word je 
eigen leider’. 
Stuur voor 31 augustus een 
mail naar info@qlick.today 
en vertel ons hoe jij mentale 
oververhitting voorkomt. 
De winnaar wordt bekend-
gemaakt in het volgende 
nummer van Hebe.
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Voorkom mentale 
 oververhitting

1. INNERLIJK AANVAARDEN VAN MOEILIJKE SITUATIES 
We hebben niet altijd in de hand wat ons overkomt, maar 
we kunnen wel bepalen hoe we erop reageren. Aanvaarden 
is het bewust meedeinen op de golven van de stroom. Dit 
geeft je hernieuwde kracht om uit een moeilijke situatie te 
komen.

2. LAAT JE NIET VERLAMMEN DOOR HET VERLEDEN
Vaak blijven mensen steken omdat ze zich laten verlam-
men door wat er vroeger gebeurd is. Ze voelen angst, een 
natuurlijke reactie die ons waarschuwt voor gevaar. Je kan 
je dan de vraag stellen of die angst vandaag nog relevant 
is. Negatieve ervaringen laten altijd littekens na. De kunst 
bestaat erin om te leren goed met die littekens om te gaan.

3. MOEDIG NAAR JE KERN GAAN
Inzicht krijgen in waar je kern ligt, en in wat je verhindert om 
er te geraken, kan bijzonder confronterend zijn. Er bestaan 
verschillende manieren om te ontdekken wat echt belangrijk 
is voor jou: coaching, meditatie, mindfulness, wandelen in 
de natuur, gesprekken met anderen, ... Bij Qlick hebben we 
zelfs een labyrint in de tuin aangelegd om jou op een intuï-
tieve manier bij je kern te brengen.

4. ZOEK JE STOPKNOP
Om goed voor jezelf te kunnen zorgen, heeft je geest af en 
toe wat ademruimte nodig. Het is belangrijk om je bekom-
mernissen van je af te zetten, al is het maar voor even, en 
volledig op te gaan in het nu. Gun jezelf een pauze. Geniet 
van je vrije momenten, de zon op je huid, een lekkere lunch, 
een goed gesprek met iemand die om je geeft, ... Laad je 
batterijen tijdig op, zo ga je langer mee.

5. WEES DANKBAAR. 
Het is bewezen dat elke dag minstens 3 zaken noteren waar - 
voor je dankbaar bent, je energie- en geluksniveau doet 
 stijgen. Belangrijk daarbij is dat je het effectief opschrijft: 
zo maak je het tastbaarder en blijft het geen vage gedachte 
in je hoofd. Doe jezelf een leuk notitieboekje cadeau en hou 
een dankbaarheidsdagboek bij. De zomer zal je vast inspireren.

Vanuit haar verleden als 
ondernemer/kapper kent Chantal 
als geen ander de problematiek 
van elke zaakvoerder. 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 
vereenvoudigen en van je business een echt succes te maken. 
Meer info: www.qlick.today

Hoe zorg ik voor organisatie voor mijn schoonheidssalon?  
Welk gevoel overheerst als jij je agenda analyseert? Chaos? 
Wanorde? Of het gevoel dat je geleefd wordt door je klant?  
Heb je het gevoel dat de organisatie van je schoonheidssalon 
beter kan? Een vaste structuur in je agenda is van levensbelang 
voor een rendabel instituut. Want een professionele agenda is 
nodig om de rendabiliteit van je schoonheidssalon te garanderen.  
We zijn 2021, als je nog niet werkt met een online agenda, is het 
moment nu aangebroken. 
Een online agenda verplicht niet alleen de klant, maar ook 
jezelf en het schoonheidssalon om een duidelijke organisatie te 
 respecteren.   

Een agenda bouw je zelf op 
Alles start met een duidelijke communicatie: wie ben jij als 
schoonheidsspecialiste, welke diensten bied je allemaal aan, en 
waar ligt jouw focus? Hoe meer je aanbiedt, hoe minder focus, 
en als gevolg hoe moeilijker jouw agenda te beheersen valt.  

Een agenda bevat duidelijke openings en sluitingsuren   
Waarom zet je uren in je agenda als je die zelf niet respecteert? 
Als schoonheidssalon bepaal jij jouw organisatie, niet de klant. 
Als je klanten hebt die enkel op donderdagavond om 21 uur bij 
jou kunnen langskomen, dan is dat enkel omdat je … donderdag-
avond om 21 uur aanbiedt.    
Net op die manier wordt het gevoel gevoed dat we achter de 
feiten aanlopen, of nergens tijd voor hebben, dat we in een 
 eindeloze rush zitten.  
Kortom, een goed georganiseerd schoonheidssalon heeft een 
agenda die rust biedt, zorgt voor een goede organisatie, 
en ruimte biedt voor opportuniteiten.  

Een goed georganiseerd schoonheidssalon  
Bouw je agenda logisch op, met vaste tijdstippen voor al je 
diensten. Niet een vast tijdstip dat afhangt klant per klant, 
omdat je bv weet dat Mevrouw De Donder steeds te laat komt. 
Of Mevrouw Janssens steeds weer extra diensten vraagt ‘à la 
minute’.  
Ook zaken als marketing, onderhoud en administratie plan je 
binnen de uren van je agenda. Niet ’s avonds voor televisie. 
Met een stabiele agenda bouw je een rendabele zaak op. 

COLUMN

Mijn agenda is een zootje! 

Change nothing & nothing changes.  

met dank aan Lieven De Vulder van Neolabo



www.noonaesthetics.be - 03/888 52 14 - info@hebea.be

Behandeling Acné - Resultaat 4uur na eerste behandeling
Foto: Beauty & Nail bar Kira 

NOON, het enige paraceutische merk ter wereld dat 
beschikt over de gepatenteerde DermShield™ Technologie. Deze 
technologie maakt het mogelijk om hoge concentraties werkstoffen 
in peelings, crèmes, serums en maskers te verwerken, zonder het risico 
op irritaties of ongewenste huidreacties maar met prachtige 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!

Behandeling Anti-aging - Resultaat na 1 behandeling
Foto: Schoonheidsinstituut ISIS 

Behandeling Acné - Resultaat na 2 behandelingen
Foto: Nuovi inizi 

Volg nu de opleiding tot NOON Therapeut en bekom prachtige resultaten!
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Achter een houten wand, waarvan ze zelf elk latje met de 
hand heeft geschilderd, schuilt het vernieuwde Poppy & Blush 
Huidatelier. Een schoonheidsinstituut in Meer bij Hoogstraten 
dat gerund wordt door de gedreven en gepassioneerde Ilse van 
der Velden. Samen met haar partner en team wordt hier hard 
gewerkt om klanten te verwennen en een goed advies te geven. 
En met veel aandacht voor details straalt het instituut de passie 
van haar eigenaars ook uit.
Een zestal jaar geleden nam Ilse de beslissing om voltijds voor 
haar instituut te gaan en daar heeft ze nog geen spijt van. Haar 
carrière is ze gestart deeltijds als professional en daarnaast als 
leerkracht schoonheidsverzorging. Maar haar passie voor het 
beroep en de voldoening van haar blije klanten zorgden ervoor 
dat ze de beslissing nam om helemaal voor haar instituut te 
gaan.

Een bewuste keuze
Ilse heeft heel bewust voor een instituut aan haar huis geko-
zen. Ondanks dat ze het belangrijk vindt om privé en werk te 
scheiden, was die keuze voor haar een uitgemaakte zaak. Net 
als het feit dat ze het zo druk kreeg in haar instituut, haar de 
beslissing deed nemen om met personeel te gaan werken. Ilse 
is een ondernemer die zeer bewust bezig is en heel doordachte 
keuzes maakt. Zo is ze geen impulsieve persoonlijkheid en kiest 
ze enkel voor een product dat bij haar past. Dit heeft er ook 
voor gezorgd dat ze heel blij is met de keuzes die ze gemaakt 
heeft.

Een coach voor haar medewerkers
Ze is een coach voor haar medewerkers en vindt het belang-
rijk om hen een degelijke privéopleiding te geven. Dit gaat 
van verzorgingen naar een goed advies tot alle pakjes voor de 
webshop opvolgen. De visie die ze heeft over de werking van 
haar instituut wil ze ook meegeven aan haar medewerkers. Haar 
lerarenopleiding is hier zeker een meerwaarde. Haar enthousi-
asme en vrolijkheid, maar ook de warme persoonlijkheid van 

haar medewerkers zorgen ervoor dat Ilse samen met haar team 
ambassadeurs zijn voor het instituut.

Poppy & Blush Huidatelier
Maar hoe kwam Ilse aan die naam en waarom besliste ze 
om Instituut Ilse te rebranden? Ilse vindt dat de naam van je 
instituut belangrijk is voor wat je wil uitstralen. Ze vond dat 
haar oude naam niet meer bij haar paste en hij vertelde niet 
waarvoor ze staan. Dus voor haar een belangrijke reden om te 
veranderen. Een naam die staat voor wie ze is en die volledig 
klopt. Ze brainstormde samen met een grafisch ontwerper waar 
ze duidelijk maakte wat de nieuwe naam moest meegeven aan 
haar klanten. Zo kwamen ze bij Poppy & Blush Huidatelier, een 
unieke naam voor een schoonheidsinstituut die helemaal bij 
haar past.
Ilse is vrolijk, enthousiast, lief, betrouwbaar en een gevoels-
mens en dat moest de naam van haar instituut ook uitstralen. 
Dit moest terugkomen naast het make-upadvies en het feit dat 
de huid als een zeer belangrijk aandachtspunt in haar instituut 
beschouwd wordt. Poppy is bloeiend, florerend en in haar insti-
tuut vertaalt ze dat door advies te geven, te informeren, en de 
huid van de klant te verzorgen, zodat deze zich kan ontpoppen 
naar zuiverheid en schoonheid. Blush verwijst naar de gezonde 
gloed op je gelaat na een verzorging maar ook naar de make-up 
en in de branding komen de blushkleuren ook terug. Dit alles 
wordt aangevuld met Huidatelier wat de naam perfect maakt. 
Dit zorgt voor het unieke van de nieuwe naam en maakt duide-
lijk waar Ilse en haar team voor staan.

Wie is Ilse?
Ze is een dynamische dertiger die houdt van mooie dingen 
zoals kleding en interieur, lekker eten en op vakantie gaan. Maar 
in dit alles is de sfeer belangrijk, heeft ze oog voor detail en 
vindt het evident dat alles klopt.
Om haar werk en haar privéleven te combineren is planning 
cruciaal en schakelt ze hulp in waar nodig. Want als mama van 
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Op bezoek bij “Poppy & Blush Huidatelier” 

“Geef je klanten vertrouwen en 
laat je vakkennis zien”
Sofie Leyten

Gelukkig zijn is … 
de trappelende voetjes van 
je kindjes aan horen komen, 
die ’s morgens nog even-
tjes mee in ons bed komen 
knuffelen. Heerlijk! 

Het grootste misverstand 
over ons beroep is …  
dat dit een ideale job is voor 
een vrouw om er zomaar 
“een beetje” thuis bij te 
doen. 

Vul dat zinnetje maar aan
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twee zoontjes vindt ze qualitytime belangrijk door er voor hen te 
zijn op de momenten dat het nodig is. Zo stemt ze haar werk-
planning ook af op haar gezin, maar dit zorgt er niet voor dat ze 
minder werkt. Ze is heel ambitieus en kan moeilijk nee zeggen. 
Ze probeert iedereen te helpen en klopt hierdoor vele uren met 
een zeer volle planning. Dit kan soms weleens een valkuil zijn. 
Maar ondanks dit alles werkt ze doelgericht en is ze zich ervan 
bewust dat het harde werk loont. Ze blijft de balans vinden 
tussen gezin en werk. Haar werk in combinatie met het genieten 
met haar gezin geeft haar levensvreugde en deze vullen elkaar 
perfect aan.
Naast de vakopleidingen volgde ze ook ondernemingsopleidin-
gen bij verschillende coaches. Ze hielpen haar verkoop te boos-
ten, gaven haar inspiratie voor haar social media en gaven haar 
de nodige ondersteuning om er met haar medewerkers voor te 
gaan. Ze blijft zich ook bijscholen binnen haar merken. De huid 
is een complex gegeven die veel kennis vraagt, want er kan heel 
wat mee fout gaan. Klanten gaan op zoek naar een professional 
met de juiste expertise, daarom is blijven leren zo belangrijk.

Een goede schoonheidsspecialiste
Volgens Ilse zijn er heel wat kwaliteiten vereist voor een schoon-
heidsspecialiste. In de eerste plaats dat je een warm, empa-
thisch persoon bent met oprecht interesse voor mensen. Verder 
moet je leergierig zijn, want de job stopt nooit en dat maakt 
het net zo boeiend. Professioneel moet je tevens weten wat je 
sterktes zijn en waar je goed advies kan geven. Resultaten kan 
je pas boeken met een goede begeleiding en klantenopvolging. 
Daarnaast is het commerciële ook belangrijk, verkoop enkel 
waar je zelf 100% achter staat: dit geeft voldoening voor jezelf 
maar ook voor je klanten.
Het doel van ons beroep is het verschil maken voor mensen, 
zodat ze zich terug zelfzeker voelen maar ook mooi. Geef je 
klanten een moment van ontspanning en iets waar ze als vrouw 
recht op hebben. Zelf doet ze dit door haar instituut een eigen 
exclusieve, maar vooral authentieke stijl mee te geven. 

Tip voor starters
Kijk vooral naar wat jij graag doet en probeer je hierin te onder-
scheiden. Ons vak is zo uitgebreid, je hoeft niet alles aan te 
bieden. Schrap voor jezelf de dingen die je niet graag doet en 
ga verder met de dingen waar je wel energie van krijgt.

Belangrijke stappen om een schoonheidsspecialist(e) 
te worden
•  Denk heel goed na over wie jouw ideale klant is. 
•  Maak persona van je klanten. Persona is een zeer gedetail-

leerde omschrijving van een gebruiker van jouw product of 
dienst. Waar houden ze van, wat doen ze, … ?

•  Waar wil je voor staan?
•  Start nooit met je prijzen te laag te zetten. Je zal er zeker niet 

je ideale klant mee aantrekken.
•  Kies voor een merk dat jou enorm aantrekt en waar je van 

bezield raakt. Kies niet in functie van budget. 
•  Leg je persoonlijk touch in je branding en trek dit door in je 

interieur en in details.
•  Zorg voor je online zichtbaarheid.

Waarom klanten naar mijn instituut komen
Nieuwe klanten komen zeker naar hier doordat ze getriggerd 
worden via social media. Maar vooral de mond-aan-mondre-
clame van onze tevreden klanten leiden tot ons succes. Ik stel 
me heel open op, geef heel veel tips, laat m’n vakkennis zien en 
ik geef hen het vertrouwen. Het blijft me keer op keer blij maken 
dat mensen voor ons kiezen en dat merken zij ook zeker. Ze 
krijgen er veel voor terug: een heel persoonlijk en gericht advies, 
een behandeling die telkens tot in de puntjes verzorgd is én een 
heel goede opvolging. Dit laatste is zo belangrijk. Wij willen een 
langdurige band opbouwen. We merken ook dat klanten, ook 
de nieuwe, écht naar ons komen voor de merken waar wij mee 
werken en niet omdat wij die toevallig hier hebben. Zij voelen 
dat ik erdoor gepassioneerd ben, écht mooie resultaten boek en 
er heel m’n hart in leg. 
We zijn ook uniek omdat ik enkel kies voor merken waar ik 
100% achter sta, er alles over weet én vooral omdat ze heel 
huidvriendelijk zijn. Ik blijf steeds bij wat ik zelf ook absoluut op 
m’n huid zou willen en hoe ik zelf wil verzorgd worden.
Verder is de beleving hier toch wel heel belangrijk: er zijn mooie 
materialen gebruikt en er is gelet op de details. Bij ons staat 
kwaliteit altijd op 1: zowel in de producten als alles eromheen.

Deze beautytip geeft ze aan haar klanten
Alles begint met de juiste reiniging en basisverzorging. Gebruik 
élke dag een spf. 
Als je weet dat je make-up van ’s ochtends tot ’s avonds 
draagt, zorg dan dat deze écht iets goed doet voor je huid. 

Plannen voor de toekomst
Ilse heeft als doel om Poppy & Blush verder uit te laten groeien 
in z’n volle glorie en een leuke sfeer met haar collega’s te 
behouden, want ze is echt een gevoelsmens. Ze is zeker niet de 
harde businessvrouw, bij haar vertrekt alles vanuit haar gevoel. 
Hierin een ideale balans vinden met haar gezinsleven: dat maakt 
haar gelukkig! 

Als mijn badkamer in 
vlammen opgaat, red ik 
het eerst … 
mijn reissetje verzorgings-
producten: zo heb ik alles 
nog bij 😃

Zonder mijn instituut 
kan ik … 
niet zijn wie ik nu ben: 
trots en self employing 
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Uitzonderlijke resultaten met NOON Aesthetics
NOON is een gespecialiseerd merk dat esthetische 
behandelingen voor huidverbetering biedt met medische 
resultaten. Dankzij het gepatenteerde DermShield Technologie 
is het mogelijk om met hogere concentraties werkstoffen 
en paraceutische 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 
effectieve huidverbeteringsproducten ter wereld te maken. 
NOON geeft indrukwekkende resultaten bij huidveroudering, 
hyperpigmentatie, zonneschade, verlies van elasticiteit, 
vlekkerigheid, acne, eczeem, rosacea en andere huidproblemen. 
Het assortiment omvat circa 40 producten voor cabinegebruik 
en directe verkoop. Deze lijn is de perfecte aanvulling 
naast elke ander merk om doelgerichte behandelingen 
voor huidverbetering samen te stellen voor uiteenlopende 
huidproblemen en het behandelresultaten 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

HERLANCERING VAN TIMEXPERT 
RADIANCE C+ DOOR GERMAINE 
DE CAPUCCINI 

Germaine de Capuccini lanceert eind mei de 
nieuwe Expert-lijn Timexpert Radiance C+. 
Mevrouw Griet  Moriaux, Country Manager 
Benelux: “Voor het eerst lanceert ons merk 
een gepatenteerde formule in de professionele 
cosmetica. Het geheim van deze lijn ligt in de 
werking van pure vitamine C op de huid die 6 
maal effectiever is dankzij het gepatenteerde HLG-
nanopolymeer. Dit houdt het exclusieve alleenrecht 
in van Germaine de Capuccini om deze unieke 
uitvinding commercieel toe te passen. Alleen 
echt innovatieve uitvindingen die technologische 
vooruitgang kunnen aantonen, kunnen een 
patent krijgen. Er gaan dan ook meer dan 4 jaar 
onderzoek en ontwikkeling schuil achter deze 
herlancering, wat nu resulteert in een wereldwijde 
erkenning.
In deze lijn is het percentage pure vitamine C 
verdubbeld tot 10%. Van vitamine C is geweten dat 
het de beste verdediging is tegen vrije radicalen 
en huidveroudering die voornamelijk veroorzaakt 
wordt door zonlicht, maar ook door vervuiling, 
roken, stress en blauw licht van schermen. De 
producten verminderen donkere pigmentvlekken 
en vertragen het verschijnen van tekenen van 
veroudering, zoals een gebrek aan vocht, verlies 
van stevigheid en een doffe teint. Voor wie is 
deze lijn bestemd? Timexpert Radiance C+ is 
geschikt voor mensen vanaf 25 jaar en is ideaal 
voor de behandeling van een gestresseerde huid, 
een doffe en grauwe huid, rokershuid en donkere 
pigmentvlekken. Het wordt ook aangeraden om de 
huid een stralend effect te geven voor een speciale 
gelegenheid. Het is een buitengewone licht- en 
energiebooster voor de huid (maar minder geschikt 
voor een acne-huid of een gevoelige huid).” 
Vitamine C behoort tot de top 3 van favoriete 
super-ingrediënten van dermatologen. Ook de 
consument weet hoe efficiënt dit ingrediënt is: 
vitamine C is het meest gegoogelde bestanddeel 
in de schoonheidssector, om de 49 seconden duikt 
de zoekterm “vitamine C” op het net op! 

Info: www.germaine-de-capuccini.be

Nu ook in België verkrijgbaar:

LA BELLA DONNA MEDICAL MINERAL MAKE-UP
La Bella Donna make-up werd oorspronkelijk ontwikkeld voor 
toepassingen na cosmetische en medische ingrepen. Inmiddels 
is La Bella Donna uitgegroeid tot een revolutionair en innovatief 
verzorgingsconcept: natuurlijke mineralen die zich gedragen als 
make-up en tegelijkertijd goed zijn voor de huid. De minerale 
formules respecteren, herstellen en beschermen de huid. Daarmee 
is deze make-up lijn bijzonder 
geschikt na intensieve 
behandelingen zoals Geneo, 
microneedling, mesotherapie, 
lasers, peelings of andere 
invasieve behandelingen. 
Dermatologen, 
huidspecialisten en 
schoonheidsspecialisten 
adviseren La Bella Donna 
ook voor vrouwen met een 
gevoelige of allergische huid, 
rosacea, acne, eczeem of bij andere huidproblemen. En natuurlijk 
voor iedereen die de voorkeur geven aan make-up die niet 
schadelijk is voor de huid. U kunt ook zonder startpakket de La 
Bella Donna producten aanbieden  in uw instituut, waarbij u zelf 
uw assortiment geheel naar eigen inzicht samenstelt.

Voor meer info: HEBEA PROFESSIONAL - 03 888 52 14 
info@hebea.be – www.hebea.be
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NIEUW:  PURE – Beauty Face Towels

PURE is een nieuw bedrijf dat textiel in bamboe stof maakt voor jouw 
schoonheidssalon. Een zaakvoerster die zelf schoonheidsspecialiste is, 
weet als geen ander wat je behoeften zijn om je behandelingen praktischer 
en aangenamer te maken. Net als de aankleding van je behandelstoel, die 
mooi past in jouw interieur. Zo geef je uw instituut meer uitstraling en biedt 
je uw klant het ultieme comfort tijdens haar ZEN moment.
PURE is gestart met het maken van de Beauty Face Towels. Het ideale 
reinigingsdoekje om te gebruiken tijdens gelaatsbehandelingen. De Beauty 
Face Towel heeft geen harde randen zoals een klassieke handdoek en 
is gemaakt uit een super zachte bamboe stof. De bamboe stof die we 
gekozen hebben voor deze doekjes is milieuvriendelijk, duurzaam, super 
zacht, geschikt voor de meest gevoelige huid en werkt anti-bacterieel bij 
ontstekings-gevoelige huid.
De doekjes zijn uitermate geschikt om te gebruiken na intensieve 
behandelingen  zoals chemische peeling, laser, microneedling,… Ze laten geen schurend gevoel na zoals klassiek badstof in 
katoen. De stof waarin de doekjes zijn gemaakt hebben een lusjes zijde, die handig is om peeling en masker af te nemen, met 
de velours-achtige zijde kan je perfect nog eens naspoelen en reinigingsmelk verwijderen. Bovendien kan je de Beauty Face 
Towels in de towelheater leggen. Ze blijven ongeveer 4 uur vochtig voor gebruik en behouden heel goed de warmte in de stof.

Wil jij graag een afspraak in jouw instituut of wat meer informatie? Neem dan even contact met ons op:
Wendy Gysels, PURE- Beauty Face Towels
Groenstraat 3, 2560 Nijlen, tel: 0477 80 05 87 
website www.pure-beautyfacetowels.be
info@pure-beautyfacetowels.be

ONTDEK DE NIEUWSTE DIODE LASER TECHNOLOGIE IN DEFINITIEVE ONTHARING
Met de Epil pro II

De EpilPro II diode laser is uitgerust met een 
waterkoelsysteem	en	een	behandelkop	uit	saffier	
en is een van de populairste, stabielste en veiligste 
diodelasertechnologie	voor	definitieve	ontharing.	De	20	à	
40 miljoen shots per behandeling maakt ze daarbovenop 
ontzettend	efficiënt!	

Hoe werkt het?
Wist u dat maar liefst tot 95% van de haren op de 
behandelde zone definitief verwijderd 
worden aan de hand van een diode 
laser? En de werking is daarbij 
eenvoudig, pijnloos en zonder risico. 
Diode lasers zenden namelijk infrarode 
stralingen uit die werken binnen het 
800 tot 900 nanometers gebied, deze 
stralen worden aangetrokken tot 
melanine, de pigmenten die het haar 
zijn kleur geven.

Wanneer de laser op de huid wordt 
gericht, gaat hij door de huid en wordt 
hij geabsorbeerd door de haarzakjes 
die melaninepigment bevatten. 
Deze ophoping van licht veroorzaakt 
een intense hitte en vernietigt de 
haarwortel. 

Het proces gebeurt in drie stappen: 
1.  De haar bestaat uit melanine, het pigment dat haar zijn 

kleur geeft. Hoe donkerder de haar, hoe meer melanine.
2.  Het melanine van de haar trekt de laser aan. De haar 

begint nu te verhitten.
3.  Door deze intense warmte trekt de hitte tot in de 

haarwortel waar die het haarzakje definitief vernietigt. Na 
meerdere behandelingen zijn de meeste haren permanent 
vernietigt.

“Tot 95% van de haren worden 
definitief verwijderd aan de hand van 
laser ontharing met een diode laser”

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



Mijn grootste blunder is …
mij door een gladde verko-
per in de luren laten leggen.

Gelukkig zijn is …  
een dag waarin alles 
 meevalt.

Vul dat zinnetje maar aan
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Op bezoek bij “Skin Esthetiek”

“Spiegel jezelf niet aan een ander 
maar laat je inspireren”
Sofie Leyten

In 2019 nam Katrien Sterckx deel aan de wedstrijd “schoonheidsspe-
cialiste van het jaar”. Een wedstrijd van nationaal niveau waar ze de 
tweede plaats behaalde. Haar zelfstandig avontuur begon al in 2000 
nadat ze eerder 5 jaar had gewerkt in een ander instituut. Met de 
steun van haar ouders begon ze haar eigen instituut met als belang-
rijkste motivatie dat ze klanten haar eigen huidadvies wilde geven en 
dat ze bepaalde werkwijzen unieker wou maken. Het begon te kriebe-
len en het was tijd om haar droom waar te maken.

Skin Esthetiek een naam in laagjes
Samen met haar mama en enkele vriendinnen brainstormde ze op 
een naam voor het instituut en SKIN esthetiek was geboren. SKIN 
betekent huid en staat voor Sterckx Katrien Instituut, esthetiek voor 
verzorgen en dat was natuurlijk een logische verwijzing naar haar 
beroep. Die gelaagdheid in de naam van het instituut geeft ook de 
verschillende lagen van de huid weer. Reeds van in het begin was 
Katrien innoverend. Zo had ze onmiddellijk een website, een nieuwig-
heid die op dat moment nog in de kinderschoenen stond. De website 
met één enkele pagina wisten velen te appreciëren. Zo konden ze 
vanop afstand binnenkijken in het salon. Haar doelpubliek waren 
toen jonge mensen, actieve moeders en vrouwen die houden van een 
mooie look. De keuzes van product, logo, … werden gefinaliseerd en 
op 4 september van het befaamde jaar 2000 is ze dan gestart.

Wie is Katrien?
Katrien is een veertiger die houdt van mensen en de natuur, maar 
zeker ook van lekker eten. Met de jaren is het sporten verminderd 
maar haar passie voor kennis zeker niet. Ze houdt ervan om te lezen 
en te blijven studeren. Kennis is duidelijk ook haar passie.
En daarom vindt Katrien die uiteraard ook zeer belangrijk. Haar advies 
is dan ook om te blijven bijstuderen en alle ontwikkelingen in het vak 
op de voet te volgen. Voor haar klanten vindt ze het belangrijk om 
professioneel en beschikbaar te blijven. Als tip voor de lezer geeft ze 
mee om trouw te blijven aan zichzelf, want authenticiteit is belangrijk. 
Wat je niet mag doen is afglijden in negativisme . Een mooie persoon-
lijkheid is iemand die positief en dankbaar is.

Werk met een vaste agenda
Professioneel heeft Katrien ervoor gekozen om niet met personeel te 
werken. Voor sommige behandelingen werkt ze samen met partners 

die expert zijn in hun vak. Ze vindt het belangrijk een goed evenwicht 
te vinden tussen haar werk en haar gezin én om te werken met een 
vaste agenda. Zo houdt ze haar agenda elke weekdag vrij tussen 
16 en 18 uur om de kinderen te begeleiden met hun huiswerk en 
met hen de schooldag te overlopen, maar ook om het eten klaar te 
maken. Daarna gaat ze terug naar het instituut voor enkele uurtjes 
voor behandelingen. In het weekend werkt ze niet in haar zaak, maar 
aan haar zaak zoals haar social media verzorgen, de website upda-
ten, haar blog schrijven, webinars volgen … .

Crisis en corona
In tijden van corona was haar grootste uitdaging om van haar volgers 
op social media kopers te maken. Het fysieke contact dat je hebt 
met je klanten werd nu een virtueel contact. Ze heeft een webshop 
opgezet om de verkoop van haar boek te ondersteunen en ook haar 
producten te verkopen.  Daarnaast heeft ze de tijd gebruikt om te 
schakelen en na te denken over wat ze naast haar instituut nog kan 
realiseren om extra inkomsten te genereren. Zo is ze begonnen met 
de ontwikkeling van de Star Facial Towels. Het was een proces van 
ontwerp, prototype, partners zoeken, label ontwikkelen en de lan-
cering. De lancering was verwacht voor de feestdagen maar door 
een tweede lockdown werd het uitgesteld naar februari van dit jaar. 
De steun van haar collega’s en de juiste marketing hebben ervoor 
gezorgd dat ook dit verhaal een succes is.

Een man als klant
De man is volgens Katrien ook een belangrijke klant van het instituut. 
Zo heeft ze een aparte behandelruimte voor mannen en volgde ze de 
opleiding van huidexpert voor mannen. Voor haar is de kennis van de 
verschillende types mannenhuiden dan ook noodzakelijk. Daarnaast 
wou ze de invloed van het scheren op de huid kennen. Ze gebruikte 
dit als extra troef bij haar deelname aan de wedstrijd schoonheids-
specialiste van het jaar.

Een goede schoonheidsspecialiste
Een kwaliteit eigen aan een goede schoonheidsspecialiste zijn vol-
gens Katrien heel graag met mensen omgaan en mensen willen 
helpen. Oprecht kunnen luisteren naar hun huidproblemen en daar 
een oplossing voor hebben. Je bent de perfecte link tussen een 
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Het grootste misverstand 
over ons beroep is … 
dat we enkel zalfjes smeren. 

Als ik rijk zou zijn … 
zou ik investeren in 
 startende instituten die mijn 
expertise te delen.
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huidprobleem en de beste producten die daaraan gekoppeld kunnen 
worden als oplossing. Om je klanten de nodige ontspanning te geven 
moet je met de allerzachtste handen een massage kunnen geven of 
een facialritueel kunnen uitvoeren. Je klanten verwennen, laten ont-
spannen, pamperen van de eerste minuut als ze binnen komen tot de 
laatste minuut als ze buitengaan. 
Een hedendaagse schoonheidsspecialiste moet ook kennis hebben 
van het ondernemen. Zet in op je marketing, vertaal je product naar 
een verkoop en laat je creatieve brein leuke ideeën uitwerken. Zo kan 
je jouw instituut laten onderscheiden van de anderen.
Omgaan met mensen, zelf je uren kunnen bepalen en de vrijheid 
hebben om te doen wat je wil, zijn de positieve punten aan ons 
beroep. Belangrijk is dat je weet wat je wil om goede resultaten te 
boeken. Wanneer het niet lukt, leer je er wel mee omgaan maar eens 
dat het wel lukt, geeft je dat wel een grote voldoening en dat is wat 
het zelfstandig zijn en een zaak runnen zo fijn maakt.

Belang van kwaliteit in ons beroep
Lichaam en geest horen samen. Bepaalde zaken in het lichaam 
kunnen op verschillende manieren tot uiting komen. Niet alleen merk 
je die effecten in het gelaat, maar ook aan de nagels, aan de voeten 
en benen. Daarom is basiskennis in ons beroep zo belangrijk. Je 
dient de samenhang van onderliggende huidsystemen te beheersen. 
Een grondige globale kennis is een must! Katrien vindt het spijtig 
dat het wettelijk kader om je te vestigen als schoonheidsspecialiste 
werd weggenomen en ongerust over het feit dat dit de kwaliteit gaat 
verlagen. Ze blijft benadrukken dat een goed onderbouwde kennis 
zo belangrijk is in ons beroep. Je klanten rekenen als professional op 
jou.

Tips voor starters
Werk hard en stop niet als je moe bent, maar pas als je tevreden 
bent. Leg de lat hoog en blijf studeren om je te onderscheiden van 
collega’s. Zorg dat je betrouwbaar bent en eerlijk in je huid- advies. 
Laat je niet leiden door de promoties van je leverancier, maar geef 
eerlijk advies over waarom de klant de producten nodig heeft en 
waarom ze goed zijn voor haar huid. Klanten die niet tevreden zijn, 
komen niet terug, dus een juiste huidanalyse is belangrijk. Geef jezelf 
genoeg krediet om fouten te maken. Staar je niet blind op social 
media waar alles perfect lijkt. Je ziet niet altijd alle werk achter de 
schermen. Je moet discipline hebben en er voor gaan. Je moet er 
heel hard voor werken en je zal niet altijd succes hebben. Reageer 
niet te emotioneel op tegenslagen. Bekijk ze rustig en laat het bezin-
ken en leer van je fouten. Geniet van het hele traject en niet enkel van 
het doel dat je wil bereiken. De weg naar iets is ook tof en boeiend. 
Ondernemen laat je nooit los. Leer te rusten zonder op te geven.

Belangrijks stappen om schoonheidsspecialist te 
worden
•  Maak voor jezelf een lijst op van welke verzorgingen je gaat aanbie-

den. Wat wil je precies doen en zet die dingen die je het liefst doet 
bovenaan.

• Doe een marktonderzoek voor je zoektocht naar een gepaste loca-
tie.

• Zoek een gepaste leverancier die je meer biedt dan alleen produc-
ten, zoals bv. allerhande opleidingen. Bezoek er ook verschillende 
en zorg dat je een klik hebt met je leverancier en dat je achter 
de producten staat. Zorg dat de producten bij je persoonlijkheid 
passen.

• Vraag een ondernemingsnummer aan en doe de nodige juridische 
stappen.

• Zoek een goede boekhouder, want het is voor jou een vertrouwens-
persoon. Het is belangrijk dat je goede raad krijgt.

• Het is belangrijk een klantennetwerk uit te bouwen door met ande-
ren te spreken over je instituut. Gebruik bestaande klanten als 
ambassadeurs en ook actief zijn bij lokale verenigingen kan een 
middel zijn om klanten te werven.

• Bouw een netwerk op van gelijkgestemde collega’s. Wissel infor-
matie en kennis uit.

• Zoek mensen op die dingen beter kunnen dan jijzelf. Zo is een gra-
fisch ontwerper de ideale persoon om je logo te ontwerpen.

Social media
Social media zijn een digitaal uitstalraam van het instituut. Laat je niet 
misleiden door grote accounts met veel volgers die de indruk wekken 
dat ze daardoor meer succes hebben. De stappen die je zet in je zaak 
en de communicatie daarrond zijn een onderdeel van je social media. 
Het kan ook zorgen voor nieuwe klanten. Het blijft je instituut in de 
kijker zetten en weerspiegelt waar je mee bezig bent.
Neem social media op in je marketingplan. Dit doe je door gespon-
sorde acties op Facebook te plaatsen om je producten, evenementen 
of acties in de kijker te zetten. Daarnaast blijft Katrien ook nog flyeren 
over nieuwe producten of nieuwe verzorgingen. Niet iedereen heeft 
toegang tot het internet. Stel jezelf voor en kaart een probleem aan 
met een mogelijke oplossing en de bijhorende producten. Zet in op 
verschillende kanalen en niet enkel op social media. Het zijn je web-
site, je nieuwsbrieven, krantenartikelen, folders, … samen die je jezelf 
laten profileren.

Tip voor je collega’s
Geef nooit op, hoe klein de stapjes die je vooruit kan zetten ook maar 
zijn. De kracht van kleine stapjes is dat het er eentje voorwaarts is en 
je blijft vooruitgaan. Blijf erin geloven en het komt allemaal goed.

Tip voor je klanten
Het is belangrijk om je huid te blijven reinigen met de gepaste 
 reinigingsmiddelen en op de juiste manier. Volg de goede raad van 
je schoonheidsspecialiste op, want ze heeft alle vakkennis. Ga naar 
experten en laat je niet bedotten door verkopers in bv. een parfu-
merie. Laat je coachen door een goede skinexpert want ze geeft je 
goede raad.



Noteer nu 5 september 2021 voor de uitreikingsavond in Antwerp Crowne Plaza 
                                           en volg ons op #sspvhj            
                                    

powered by www.beautybizz.be

Powered by :

ftiy #sspvhj
Talrijke prijzenpakketten te winnen voor winnaars en genomineerden.

Schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be 
zoekt stijlvolle en krachtige ondernemers

Gold Sponsors :

Diamond Sponsors :Hoofdsponsors :

Silver Sponsor :

ADVSSPVHJ_19mei2021.indd   1 19/05/21   12:57



Sandra Vandaele van Seven Stones uit 
Beerzel is een van de velen die ingestapt is 
en wij spraken met haar.

•	 Sandra	Vandaele
•	 Seven	Stones,	Beerzel	(BE)
•	 IPL	SHR,	Body-Wizard	Duo

Hoe gaat het met je in 
coronatijd?
“Eigenlijk niet zo goed. Gelukkig heb 
ik er een privésauna bij, die mocht wel 
open en boost op dit moment, dat is een 
lichtpuntje. Maar ik heb geen recht op 
een steunmaatregel dus financieel is het 
zwaar.”

Wat dapper dat je besloot om in 
de MedCos-actie te stappen!
“Ik was zes jaar geleden al in België 
gestart met een instituut maar anderhalf 
jaar later ben ik naar Spanje verhuisd 
vanwege mijn gezondheid. Daar had ik 
binnen zes maanden ook een bloeiend 
bedrijf, vooral gericht op toeristen. 
Vanwege de corona zijn we vorig jaar 
teruggekomen. Hier ben ik opnieuw 
gestart en dat was een mooi moment om 
met nieuwe toestellen te komen, om te 
investeren en te vernieuwen. In september 
heb ik twee toestellen aangekocht, via de 
MedCos-actie. In oktober vorig jaar heb ik 
de opleiding gevolgd maar toen moesten 
we weer sluiten. Ik heb dus vooral 
geoefend op vrienden en familie.”

Wat zijn de resultaten?
“Voor zover ik nu kan zien, zijn die super. 
De Body-Wizard geeft bij meerdere klanten 
een verschil van 10 tot 12 centimeter in de 
taille. Het vet verdwijnt op plekjes waar je 
met de fitness niet bijkomt. MedCos geeft 
aan dat je er geen kilo’s mee verliest, maar 
dat gebeurt automatisch toch; mensen 
gaan meer water drinken, eten anders.

De IPL kan ik perfect vergelijken met 
mijn oude toestel. Vroeger zag je pas 
na vier keer resultaat, nu na de eerste 
behandeling. Ik vertel wel – zoals we 
aangeleerd hebben – dat je pas na de 
derde keer iets merkt, maar ik heb tot nog 
toe niemand gehad die niet na de eerste 
keer al kale plekjes had. Ik heb nu een 
wachtlijst van mensen die staan te popelen 
om te beginnen.”

Wat verwacht jij er commercieel 
van?
“Ik hoop sowieso op termijn de investering 
terug te verdienen. Verder denk ik dat we 
gaan boosten met een nieuwe clientèle 
doordat meer mensen de weg naar 
ons bedrijf vinden, ook vanuit nieuwe 
doelgroepen. Ik werk toe naar twee klanten 
tegelijk, daarvoor ben ik een tweede 
cabine aan het inrichten.”

Waarom heb je zo’n vertrouwen 
in MedCos?
“De vertegenwoordiger kende de 
producten door en door, hij kon al mijn 
vragen perfect beantwoorden, ook de 
technische. Dat gaf een boost aan mijn 
vertrouwen. Ook de service, dat ze 
heel snel hier zijn om me uit de nood te 
helpen, is voor mij belangrijk. Laatst had 
ik een klein technisch probleempje en 
kreeg ik dezelfde dag nieuwe hendels, 
super gewoon! Ik vind de website ook 
heel professioneel. Ik zag verschillende 
ondernemers die superenthousiast waren 
over de toestellen. Dat heeft mij volledig 
overtuigd om een contract te tekenen voor 
beide toestellen.”

 
 
 
 

www.medcosskinsolutions.nl

Publireportage

Kees Jaap van der Kamp, 
CEO van MedCos Skinsolutions, 
blijft zich hardmaken voor de 
beautybranche in België

“IK HEB EEN WACHTLIJST VAN MENSEN 
DIE STAAN TE POPELEN OM TE BEGINNEN”
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MedCos heeft beautyprofessionals vorig jaar mei een unieke kans geboden om een jaar 
lang gratis te kunnen werken met 2 topapparaten van het bedrijf: de MedCos IPL/SHR 
en/of de Body Wizard Duo (cryolipolyse). Met dit concept zijn al bijna 150 ondernemers 
gestart met dit schitterende concept en er zijn nog slechts enkele apparaten welke een 
jaar lang gratis geleverd mogen worden. 
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Nadat we op 16 mei 2020 allemaal in ons kot moesten 
blijven en er abrupt een einde kwam aan het fysiek les-
geven eindigde het schooljaar 2019-2020 op een onge-
ziene manier. 

Wat het schooljaar 2020-2021 mocht brengen was voor 
iedereen een groot vraagteken… Helaas werd het door 
Covid-19 opnieuw een hectisch schooljaar. Digitale lessen 
bleken opnieuw een must terwijl dit binnen onze sector 
absoluut geen evidentie is. Wij zijn er alvast van overtuigd 
dat alle leerlingen/cursisten door jullie creativiteit en door-
zettingsvermogen het vak van schoonheidsspecialist met 
veel passie werd aangeleerd.

Wij hopen dat schooljaar 2021-2022 terug normaal kan 
verlopen! Daarom juichen we de initiatieven “Laat u inen-
ten” toe! Waarschijnlijk is dit de enige echte zekerheid om 
deze ellende achter ons te laten. 

Gelukkig kon er de laatste twee maanden van het school-
jaar opnieuw praktijk uitgevoerd worden op elkaar als op 
klanten. We mochten enkele foto’s ontvangen van Sint-
Lutgardis te Mol waar terug volop geoefend werd om de 
technieken onder de knie te krijgen. 

Getuigenis door een leerling uit 5SV: 

“Corona heeft heel veel invloed gehad op ons als 
leerlingen. We mochten maar halftijds naar school en 
misten daardoor heel wat praktijkuren. Gelukkig maak-
ten onze leerkrachten er wel het beste van. Ze waren 
heel inventief met de opdrachten die we mee kregen 
voor thuis. Ook kregen we veel oefeningen in onze 
eigen bubbel. 
We stonden te popelen om terug klantenwerking te 
mogen doen en waren helemaal klaar om onze klanten 
weer in de watten te leggen.”

Wij hopen jullie volgend schooljaar te mogen 
verwelkomen op één van onze bijscholingen, 
startersdagen, bedrijfsbezoeken, Estetika…  
Verdere informatie en data zal je ontvangen via 
onze digitale nieuwsbrief of zal je lezen in onze 
volgende editie van Hebe.

Vanuit de sector willen we jullie graag een heel 
fijne, welverdiende vakantie toewensen! Geniet 
op een veilige manier en heel graag tot volgend 
schooljaar! 

Nieuws uit het onderwijs

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
Gontrode Heirweg 40, 9820 Merelbeke
 Tel.: 0492/42 94 50 
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



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 
LCD BLACK

PODOLOGIE

www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten

PDL 40

PD 30

Pododent 1

PX65 NBXN

Hebe_jetspray_advertentie.indd   1 13/08/20   12:25
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Hoe is Care Beauty Center 
ontstaan? 
Met reeds 30 jaar ervaring in de schoon-
heids sector en als verdeler van meer dan 
15 verschillende merken met meer dan 
1.000 schoonheidssalons als trouwe 
klanten, hebben wij de juiste knowhow in 
huis om te beseffen dat we niet meer louter 
een leverancier van benodigheden voor 
schoonheidsspecialistes willen zijn. 

Het Care Beauty Center concept is gegroeid 
uit het idee dat wij, naast verdeler van 
producten, onze klanten willen bijstaan 
of coachen zodat zij een rendabele zaak 
uitbouwen. Mét een mooie balans tussen 
professionele en privétijd. 

Als Care Beauty Center Partner 
verkoop je een concept. Je kan een 
schoonheidsinstituut niet meer runnen zoals 
40 jaar geleden. Alle diensten onder één 
dak, en steeds weer iets nieuws aanbieden 
om klanten te boeien. Onze Care Beauty 
Centra kiezen er bewust voor om géén 
beauty supermarkt te zijn. Bij ons concept 
hoef je niet iedere maand een nieuw product 
aan te kopen, wat alleen maar bijdraagt aan 
een hogere stock, een hogere factuur en 
nog meer druk om meer te verkopen. 

Onze firma is en blijft een familiale KMO die 
dicht bij haar klanten staat. Ons succes en 
onze voldoening komen niet voort uit onze 
verkoop, maar wel uit onze Care Beauty 
Centers. 
  
Wat maakt Care Beauty Center 
uniek?
Change nothing & nothing changes. 
‘Anders werken’ wordt het nieuwe normaal. 
We geven je een focuspunt en zorgen dat je 
die focus kunt houden. We ontlasten je van 
alle taken die niet tot die focus behoren en 
ondersteunen je in jouw rol binnen je eigen 
schoonheidssalon. Daardoor ga je klanten 
op een andere manier benaderen. 
Ons concept traint je in deze nieuwe 
aanpak, tijdens elk contact met je klant. 

We hebben voldoende jaren op de teller 
om te weten dat het Care beauty Center 
Concept werkt. Sinds 2014 baten we 2 
eigen Care Beauty Centra uit, in Wetteren 
en in Antwerpen. Door het uitbaten van 
schoonheidssalons en als grote verdeler 
van verzorgingsproducten, hebben we 
het allemaal zelf meegemaakt en beleefd. 
We hebben zelf alle fouten gemaakt maar 
hebben altijd onze manier van werken 
aangepakt en aangepast. Daardoor hebben 
we ons concept opnieuw & opnieuw 
geoptimaliseerd en verbeterd. Maar ook 
daarom, kunnen we elk Care Beauty Center 
begeleiden in hun aanpak naar verandering. 
 
Wat zijn de voordelen van de Care 
Personal Beauty verzorgings-
plannen? 
Voor de partner:
Een Care-verzorgingsplan is als ‘een 
fitnessabonnement voor je huid’.

Dankzij het Care Beauty Center:
➞ verdien je met de plannen  €120€ per uur, 
of €2 per minuut. Het gemiddelde in onze 
sector schommelt tussen de € 27 & € 70.
➞ word je ontzorgd: Care zorgt voor een 
volledige opvolging van jouw consumenten 
in een plan: maandelijkse betalingen, 
thuislevering van de producten, uitsturen 
maandelijkse newsletter,... 
 
Voor de consument:
➞ Begeleiding door een Care Skin Coach: 
consumenten willen aan hun huid werken, 
maar weten niet hoe. Ze gaan dan dikwijls 
zelf op zoek in een gigantisch aanbod, 
op evenveel kanalen. Met als resultaat 
een hogere rekening en niet het gewenste 
resultaat. 

Wij garanderen coaching, en dus ook 
resultaat. Onze Care Skin Coaches bepalen 
de inhoud van het plan (obv de informatie 
van de consument over haar/zijn wensen, 
tijd & budget), en volgen de eindconsument 
dan ook op als een echte coach. Een 
consument krijgt ineens een heel andere 

Publireportage

Unieke verzorgingsplannen verzekeren hogere omzet 
voor zelfstandige schoonheidssalons: maak kennis met 
het Care Beauty Center Partner-netwerk
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‘beleving’ rond het schoonheidsinstituut. 
Gedaan met 82 producten in de badkamer, 
ons programma voor het gelaat heet 126 
(one two six). 6 producten, specifiek voor 
jouw huid, in een bepaalde volgorde, op een 
bepaalde manier.

➞ Daarnaast wordt de eindconsument 
op de hoogte gehouden, ontvangt hij 
zijn producten gratis thuis, zit er een 
prijsvoordeel aan de plannen, en ontvangt 
hij ook nog cadeaus bij elke ontvangst van 
een nieuwe set producten.

Hoe ontzorgen jullie de 
zelfstandige partners? 
Van bij de start van ons concept staat 
1 vraag centraal: wat zijn de uitdagingen van 
een schoonheidsspecialiste in 2021 waar wij 
een antwoord op willen bieden?

Grosso modo zijn dat de volgende:
• Work life balance is niet ok. 
• Ik heb schrik om te veranderen.
• Mijn agenda is een zootje.
• Mijn zaak is niet rendabel.
• Hoe kan ik nieuwe klanten vinden? 

Herkennen? En houden?
• Hoe kan ik mij onderscheiden van mijn 

collega’s?
• Hoe kan ik switchen van mijn dagelijkse 

diensten naar meer rendabele activiteiten?
• Ik heb veel te veel stock.
• Ik ken mijn cijfers niet, ik ben geen 

boekhouder.
• Ik zit opgesloten tussen mijn 4 muren, 

en moet alles alleen uitvinden. Ik mis een 
klankbord.

• Marketing is iets wat erbij komt, niet iets 
wat deel uitmaakt van mijn daily business.

• Ik weet niet hoe om te gaan met 
personeel, hoe hen te coachen.

Op elk van bovenstaande punten worden 
onze partners ontzorgd. Enerzijds door 
zaken voor onze partners te doen (denk 
maar aan maandelijkse campagnes op 
social media voor een constante instroom 
van nieuwe eindconsumenten), anderzijds 
door onze partners te coachen hoe ze 
het zelf kunnen doen (het vraagt veel 

begeleiding om als Care Skin Coach een 
eindconsument te kunnen behandelen). Eén 
van onze Care Skin Coaches vatte het mooi 
samen: “Jullie zitten constant achter ons, 
dat geeft druk, maar we begrijpen perfect 
waarom en we zouden nooit meer terug 
willen gaan naar onze oude manier van 
werken.”.
 
Welke zelfstandige 
schoonheidssalons kunnen 
zich aansluiten als Care Beauty 
Center?
We kijken in de eerste plaats naar de 
persoon. We werken in een héél persoonlijke 
business, waar een goed contact tussen 
de Care Skin Coach en de eindconsument 
centraal staat. Dit geldt evenzeer voor de 
kandidaten die wij zoeken. Is de kandidaat 
bereid om niet méér, maar ánders te 
werken? 

Tuurlijk zijn er daarnaast ook nog een 
aantal concrete factoren die meespelen, 
en die lichten we tijdens onze verkennende 
gesprekken allemaal toe.
 
Wat zijn jullie expansieplannen? 
Wij hebben vanaf de start van ons concept 
een duidelijk vijfjarenplan opgemaakt voor 
de expansie van onze Care Beauty Centra:
• 8 in 2020
• 20 in 2021
• 45 in 2022
• 80 in 2023
• 120 in 2024

2020 was een coronajaar waarin onze 
business 6 maanden gesloten was. En toch 
hebben we 2020 afgesloten met 9 nieuwe 
centra (6 reeds actief, 3 gaan open in de 
komende 4 maanden). 
En ook voor 2021 lopen de gesprekken heel 
vlot. De teller staat ondertussen op 10, 
met nog 3 heel concrete aanvragen die 
binnen de 2 maanden gaan beslissen.

Het sneeuwbaleffect is gestart, het succes van 
de huidige centra versnelt dit ook.



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 dat op uw lidkaart staat.)

TE KOOP WEGENS VERHUIS 
2 WELLNESS / MASSAGEBANKEN IN ZEER GOEDE STAAT

PRIJS OVEREEN TE KOMEN - TEL 0479 27 55 83

TE KOOP OMGEVING MECHELEN  
• 89 kleurengels, sommigen nog nieuw, anderen gebruikt, 
 voornamelijk IBD €70.00 voor de hele set+ kleurenplaatjes

• konad stempel set €10.00
• nailart, stripers, steentjes €15.00 voor hele set

Voor meer info en foto's 0475 97 80 46

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

PURE
Textiel  voor uw cabine

van bamboe stof
gemaakt.

 
milieuvriendelijk

duurzaam
anti-bacterieel

goed vocht absorberend
behoud goed warmte

voor de meest gevoelige
huid

super zacht
soepele stof

 

Meer info:  www.pure-beautyfacetowels.be
                 info@pure-beautyfacetowels.be
                 tel: 0477/800587

" GIVE YOUR SKIN A TOUCH OF SOFTNESS"

Beauty Face Towels
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www.neolabo.be



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  - 
K N E S S E L A R E  -  B E V E R E N  |  C O M I N G  S O O N :  H E U S D E N  -  B R U G G E  -  B I S S E G E M  |

‘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 fi jn 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

“K O Z E N  A L  M E T  S U C C E S  V O O R  C A R E !

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 

“““

Verdubbel 
je 

 IN JOUW SCHOONHEIDSSALON


