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Beste schoonheidsspecialisten, beste Besko-leden,

Fier zijn we op het succes van de Estetika beurs! Hartelijk dank aan alle trouwe 
stand houders en bezoekers. 
Ondanks de grote onzekerheid door de Corona epidemie veroorzaakt, kenden we 
een schitterende Estetika. Enthousiaste exposanten en ook nieuwsgierige, op 
nieuwigheden beluste bezoekers droegen bij tot de aangename sfeer. Het was voor 
velen een na lange en moeilijke dagen, gelukkig weerzien of een herontdekken van 
een lang gemiste gebeurtenis. Estetika leek herboren.
Wij zien al uit naar het volgende salon.
Er werden verschillende nieuwe initiatieven genomen ter gelegenheid van 40 jaar 
Besko en eveneens 40 jaar Estetika. Iedere 400 ste bezoeker kreeg een cheque van 
400 euro, die zij, om onze standhouders een riem onder het hart te steken, mocht 
verzilveren bij de deelnemende exposanten. Het enthousiasme was groot zeker bij 
de talrijk aanwezige leerlingen op maandag, bij het bezoek van de scholen. Ook 
iedere 400 ste leerling kon zijn cheque ophalen, 
dit bracht heel wat leven op de Besko stand. 
Catherine, onze secretariaat medewerkster, 
tevens fotografe, legde al de winnaars vast op 
de gevoelige plaat en zond de beelden 
onmiddellijk door naar de sociale media.
De Phothobooth heeft heel wat vrolijke winnaars 
en hun entourage vastgelegd tegen de achter-
grond van de cover van Hebe, een succes.
Wanneer we even terugblikken op het voorbije 
jaar kunnen we enkel concluderen dat het 
opnieuw ongunstig was voor handel, economie en voor al wie in onze sector werkt.
Het ergert ons ook daarom ten zeerste dat sommigen nog aarzelen om zich te laten 
inenten. Nog steeds moeten activiteiten uitgesteld of geannuleerd worden, we zijn 
nog niet volledig save voor covid en zullen het waarschijnlijk ook nooit zijn, we 
kunnen de volledige immuniteit enkel benaderen door ons te houden aan de 
veiligheidsvoorschriften tegen dit vervelende virus. 

Ondertussen naderen de eindejaarfeestdagen. 
Wij hopen dat u de nodige inspiratie heeft 
opgedaan om uw salon aantrekkelijk te 
maken. We kunnen initiatief nemen met zicht 
op een meer gegarandeerde langdurige 
opening van onze bedrijven. We zullen onze 
klanten extra moeten verwennen daar waar 
mogelijk (en binnen de beperkingen zo die 
weerkomen). In minder goede tijden is het 
belangrijk het hoofd niet te laten hangen en de 
aangename gewoontes te koesteren en te 
bewaren. Het moeten ook door ons toedoen 
vreugdevolle dagen worden zodat het nieuwe 
jaar kan starten met optimisme en vertrouwen 
in de toekomst.
Zoals nu al 40 jaar wensen we u een succesvol 
nieuw jaar.
Moge 2022 u een goede gezondheid brengen 
en alle geluk dat u zichzelf, uw familie en uw 
klanten toewenst. 
Heel het bestuur van Besko en ikzelf wensen 
u heerlijke feestdagen vol licht, vreugde, 
gezondheid en positivisme.
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J. Boeckx, 
voorzitter Besko

Laat het nieuwe 
jaar starten met 
optimisme en 
vertrouwen in de 
toekomst 

Jo Berghmans
15/09/1931-25/09/2021

 
Onze najaarsbeurs ging gelukkig door.

Een plaats aan de tafel van het bestuur bleef echter 
onbezet, voor de eerste maal in 40 jaar was Jo, 
als eerste lid in onze vereniging ingeschreven, 

er niet bij. Zij had 3 weken voordien onze laatste 
voorbereidende vergadering nog bijgewoond want zij 

was nog steeds ere-ondervoorzitter. 
Door de aanwezige bestuursleden werd ze nog 
uitbundig gefeliciteerd met haar juist bereikte 

90ste verjaardag, wat haar zichtbaar veel plezier deed. 
Slechts 10 dagen heeft zij verder genoten van 

haar hoge leeftijd.
Wij zullen haar steeds blijven herinneren als het steeds 

aanwezige bestuurslid bij alle activiteiten van Besko 
nationaal maar ook van Besko Antwerpen. 

Wij blijven haar zeer dankbaar voor haar inzet en het 
mee uitbouwen van het goede imago van Besko.

Vaarwel Jo, we behouden de vele mooie 
herinneringen. 
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Het creatieve imperium van parfum
Daniël De Backer, cosmetoloog

harmonieert met oranje, donkerrode of bruine tinten. Geuren 
worden ook aan gemoedstoestanden gekoppeld. Meiklokjes-, 
tuberoos-, citrus- en lavendelgeuren worden als relaxend erva-
ren, terwijl jasmijn, pepermunt, en osmanthus met opwekkend 
en stimulerend worden geassocieerd. De geur is in de meeste 
gevallen de drijvende kracht voor de aanschaf van een cosme-
tisch product. Logischerwijs gaat een consument een product 
kiezen dat aangepast is aan het huidtype of huidprobleem, zoals 
droge huid, vette huid, of rijpere huid, maar de neus kiest onbe-
wust mee. Dit valt vooral op als men rustig kan kiezen tussen 
verschillende producten. Een typisch voorbeeld is het combine-
ren van een cosmetische werking met een aangepaste geur en 
kleur, zoals een verfrissend reinigend masker met de geur van 
citroengras in een groene verpakking en een kalmerend herstel-
lend masker met lavendel in een paarse verpakking. Men biedt 
veeleisende klanten ook sensorieel op maat bereide modelages, 
scrubs en pakkingen aan met bijv. citroen en petitgrain voor een 
fris-stimulerende ervaring en kaneel en gember voor een aro-
matisch amberachtige beleving. Om de sensorieel-emotionele 
beleving compleet te maken, kan men kiezen voor exclusieve 
behandelingen met een protocol van geur, kleur en zelfs aan-
gepast geluid, die een bijzondere sfeer oproepen, zoals een 
oosters geïnspireerd behandelingsprotocol ontleend aan oriën-
taalse of Aziatische rituelen.. 

2. Parfumessences
De basis van een parfum is de essence. Een parfumessence is 
een complex mengsel van geurstoffen van natuurlijke, half-syn-
thetische en synthetische oorsprong. Natuurlijke geurstoffen zijn 
complexe mengsels van vele organische verbindingen. Enkele 
voorbeelden:
• jasmijn absolue bevat ongeveer 400 gekende chemische 

bestanddelen,
• rozenolie bevat 275 gekende chemische verbindingen, en
• mandarijnolie bevat 120 gekende moleculen.

De geurmoleculen behoren tot tal van verbindingsklassen. Hier-
van getuigen o.a. de namen van de geurstoffen geraniol en 
cedrol (alcoholen), heptanal en citral (aldehyden) en cis-jasmon 
(een keton). Men schat dat de parfumeur of ‘neus’ bij benade-
ring 5000 verschillende natuurlijke en synthetische stoffen ter 
beschikking heeft voor het samenstellen of ‘componeren’ van 
parfumessences. 

De voornaamste natuurlijke geuringrediënten zijn de concrètes, 
de absolues en de essentiële oliën. Concrètes worden bereid 
door extractie van bloembladeren, met een apolair oplosmiddel 
zoals hexaan, waarin de wassen oplossen die de geurstoffen 
van de bloemen bevatten. Daarna wordt het oplosmiddel ver-
wijderd door verdamping onder verlaagde druk. Wat overblijft 
is de concrète. De concrètes worden opgelost in alcohol, die 
aansluitend onder behoedzaam verwarmen en drukverlaging 
wordt verdampt. De resterende massa is de absolue, die volle-
dig oplosbaar is in alcohol en dikwijls de consistentie heeft van 
honing. Prestigieuze voorbeelden hiervan zijn de absolues van 
Bulgaarse roos, jasmijn en de uiterst kostbare absolue van tube-
roos. Essentiële oliën worden via waterdampdestillatie bereid, 
zoals lavendelolie, of door expressie of uitpersen, zoals citrus-
vruchtenoliën. Uit natuurlijke geursubstanties, zoals essentiële 

‘Een parfum is gelijk een kledingstuk, een bood
schap, een manier om zichzelf te presenteren, 
een kostuum… dat verschilt naargelang de
vrouw die het draagt.’

Paloma Picasso,
Frans-Spaanse modeontwerpster, met een naar haar genoemd 
zelf ontworpen parfum

1. Sensoriële impact van geuren en parfums
De mens is een zintuiglijk gestuurd organisme dat ononderbro-
ken voelt, smaakt, ruikt, ziet en hoort. Onze vijf zintuigen zorgen 
voor een continu contact met de omgeving en wij ondergaan 
levenslang bewust en onbewust allerlei zintuiglijke invloeden die 
ons gedrag, sociale leven en onze voorkeuren bepalen. Deze 
intense communicatie wordt gecoördineerd door het centrale 
zenuwstelsel: de zintuigprikkels worden via zenuwcellen naar de 
hersenen geleid, die instaan voor de decodering ervan. Omwille 
van hun fundamenteel belang vormen zintuiglijke of sensoriële 
invloeden permanent het voorwerp van doelgericht biologisch, 
neurobiologisch en chemisch onderzoek. Dit is ook specifiek 
het geval voor de zintuiglijke perceptie van cosmetica, meer 
bepaald op het vlak van hun uitzicht, huidgevoel en geur. Doel-
gericht ontworpen methodologie toont aan dat heel wat cos-
metische ingrediënten emotioneel stimuleren en een gevoel van 
welbehangen opwekken, wat van groot belang is voor de beoor-
deling van cosmetica.1 Van alle zintuiglijke invloeden blijken de 
geur- of olfactorische percepties de grootste impact te hebben, 
want ofschoon de mens minder geurtalent heeft dan de meeste 
diersoorten, spelen geuren een grote rol in het dagelijkse leven. 
Heel wat geuren zijn onuitwisbaar in ons geheugen gegrift. Het 
waarnemen van geuren wordt mogelijk gemaakt door een groep 
van 1000 genen die ons in staat stellen om ongeveer 10 000 
geuren te onderscheiden en te onthouden! Zo identificeren we 
onbewust sommige personen en locaties met een bepaalde 
geur of parfum. Verbruikers die een jarenlange band met een 
cosmetisch product hebben, zijn emotioneel verbonden met 
zijn parfum, dat in veel gevallen de signatuur van het product of 
merk is en deel uitmaakt van de appreciatie. 

Wetenschappers hebben ook een neurale relatie tussen geuren 
en kleuren aangetoond. Zo hoort een groene kleur bij een 
citrus- of vetiverparfum, terwijl een zwoele oosterse geur eerder 

Het waarnemen van geuren wordt 
mogelijk gemaakt door een groep van 
1000 genen die ons in staat stellen om 

ongeveer 10 000 geuren te onderscheiden 
en te onthouden

161
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oliën, worden ook isolaten gewonnen, zoals eucalyptol uit euca-
lyptusolie en cedrol uit cederhoutolie. Door chemische omzetting 
van isolaten verkrijgt men half-synthetische geurstoffen, zoals 
de ester cedrylacetaat, die door reactie van cedrol met azijn-
zuur wordt geproduceerd.2 De meeste synthetische geurstoffen 
zijn natuuridentische moleculen, die een exacte kopie zijn van 
natuurlijke geuren en originele en betaalbare parfums moge-
lijk maken. Topvoorbeelden hiervan zijn vanilline, een aldehyde 
met karakteristieke vanillegeur en de ester linalylacetaat, een 
belangrijk bestanddeel van lavendel, bergamot en oranjebloe-
sem, met een bloemig-fruitige geur. Ook totaal artificiële geuren 
zijn onontbeerlijk voor de parfumerie, zoals hydroxycitronellal, 
een bestanddeel dat onmisbaar is voor de reproductie van een 
muguetnoot, vermits het technisch en financieel onmogelijk is 
om een volwaardige muguet-olie uit de bloemen te extraheren. 
Dit geldt ook voor andere onmisbare klassiekers zoals de syn-
thetische jasmijngeur hedrone (methyldihydrojasmonaat) en de 
muskusnoot galaxolide. Er bestaan tegenwoordig verschillende 
types van synthetische muskus, vermits natuurlijke muskus niet 
meer mag worden verwerkt. 

Sedert het begin van moderne parfumerie in het midden van 
de 19e eeuw gaan natuurlijke geurstoffen en synthesemoleculen 
harmonisch samen in de grootste en mooiste parfums. Zij zijn 
perfect complementair en verrijken elkaar wederzijds. Maar ook 
in de parfumindustrie komt de groene chemie gaandeweg aan 
bod voor de bereiding van nieuwe geurcomponenten, uitgaande 
van hernieuwbare bronnen met behulp van organische kataly-
satoren, zoals het aminozuur proline, dat voorkomt in enzymen, 
die chemische reacties in cellen aandrijven. Voor wat parfum 
betreft, vertrekt men van natuurlijke bestanddelen zoals coni-
ferenhars, waarvan het ingrediënt pineen als uitgangsstof dient 
voor de synthese van andere geurmoleculen. Dergelijke, via bio-
synthese bekomen geurstoffen, dragen het certificaat biobased. 
Een voorbeeld hiervan is Thesaron®, een intense rozennoot van 
het Japanse bedrijf Takasago. 

3. Geurevolutie van parfum-parfumnoten 
Een afgewerkt parfum is een oplossing van een parfumessence 
in ethylalcohol. De duurste versies of extraits bevatten door-
gaans 20 % essence, parfums de toilette 6 tot 10 %. De geu-
revolutie van een parfum is de resultante van de progressieve 
harmonische verdamping van de geurbestanddelen, die elk een 
relatieve vluchtigheid bezitten. De alcohol fungeert hierbij als 
draagraket bij het verdampen. De geurevolutie is afhankelijk van 
de ontwikkeling en de levensduur van de geurstoffen, die men 
naar hun vluchtigheid noten of tonen noemt. De eerst verdam-
pende vluchtige geuren noemt men de toptonen of kopnoten. 
Voorbeelden hiervan zijn bergamot en citroen. De harttonen van 
het parfum vormen het hoofdthema van de geur en bepalen het 
eigen karakter van het parfum, m.a.w. het geurenboeket waar-
aan het duidelijk herkenbaar is. De hartnoten ontwikkelen zich 
pas na 15 tot 20 minuten en kunnen 4 tot 5 en soms zes tot 
tien uur aanhouden. De meeste rozengeuren zijn hartnoten. De 
basisnoten, lang waarneembare geurstoffen met lage relatieve 
vluchtigheid, geven niet alleen een balsemachtige of houtachtige 
ondertoon, maar bepalen in belangrijke mate ook de levensduur 
van de geur (fig. 1). Zij kunnen uren en soms dagen standhou-
den. Eikenmos en sandelhout zijn typische basisnoten (fig. 2).

4. Rozenparfums: klassieke bloemige noten
De fine fleurs onder de rozengeuren worden gewonnen uit Rosa 
centifolia of centifoliaroos en de Rosa damascena of damasce-
ner roos (fig. 3 en fig. 4). Uit beide rozen worden er rozenoliën, 
concrètes en absolues bereid. De absolue uit de centifoliaroos uit 
Grasse wordt Rose de Mai genoemd. Het parfumhuis Fragonard 
uit Grasse gaf deze naam ook aan een van hun eigen rozenpar-
fums. Rozenparfums bevatten steeds een betekenisvol percen-
tage rozenabsolues, dikwijls in synergie met jasmijnabsolues.3 

Dit is o.m. het geval voor ‘Trésor Midnight Rose’ (2010) en ‘Trésor 
L’Absolue’ (2011) van Lancôme. Damascener-absolue bepaalt 
het uitgesproken rozenkarakter van ‘Very Irresistible’ (2004) van 
Givenchy. Het rozenaroma van dit parfum werd in 2011 nog geïn-
tensifieerd in de compositie ‘Very Irresistible Intense’. In 2021 
werd het eau de parfum ‘Miss Dior’ gelanceerd, een boeket van 
fluweelzachte sensuele rozen, met een bijkomende iristopnoot. 
‘Rose Chérie’ van Guerlain, eveneens in 2021 gelanceerd, is een 
frisse, tedere rozeninterpretatie met damascener roos, geflan-

Fig.1. Parfumnoten

Fig. 2. Eikenmos (Evernia prunastri)
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keerd door een fruitig frambozennoot en amandel. Het subtiele 
unieke karakter van iedere rozencompositie wordt steeds mede 
bepaald door uitgekiende hoeveelheden van typische bijhorende 
componenten, zoals geraniumolie uit de Pelargonium graveolens 
en het duo geraniol en nerol, die allebei op basis van het terpeen 
myrceen worden gesynthetiseerd.

5 . De creatie van parfums
De creatie van een parfum is, zoals alle taken in de cosme-
tische wereld, een volwaardige professionele zaak, zonder 
enige zweem van amateurisme. De eerste vereiste voor het 

creëren van een parfum is een grondige kennis van natuurlijke 
en synthetische parfumbestanddelen, waarvan de karakteris-
tieke geuren in het geur- of olfactief geheugen moeten worden 
gefixeerd. Een volwaardig parfumeur moet ook een goede 
artistieke intuïtie hebben en een grondige chemische en tech-
nische kennis. Men gaat tijdens een creatie ook steeds metho-
dologisch tewerk. Men moet in feite in geuren kunnen denken.4 
Alhoewel een parfum doorgaans toegeschreven wordt aan één 
‘neus’ die de hoofdbijdrage levert, is parfumcreatie in de huidige 
realiteit doorgaans het resultaat van professioneel teamwerk. 
De natuurlijke en synthetische basisbestanddelen van parfum 
worden geproduceerd door gespecialiseerde bedrijven, die ook 
de nodige knowhow en assistentie geven voor het ontwerpen 
van parfums. Zij ontwerpen met hun parfumeurteams ook par-
fums op bestelling van en in dialoog met o.a. m. couturiers, 
juwelenfabrikanten, cosmeticafabrikanten en particulieren. 
Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn Mane et fils, Givau-
dan, Firmenich, Haarmann und Reimer (een onderdeel van de 
Symrise-groep) en IFF (International Flavors and Fragrances). 

Verschillende parfumeurs hebben in de loop van de tijd blij-
vende bekendheid verworden. Dit is o.m. het geval voor Fran-
çois Coty, die in 1917 het parfum ‘Chypre’ creëerde, dat hij 
naar het eiland Cyprus noemde. Hiermee werd een chyprefa-
milie van parfums gelanceerd, waarvan de ‘leden’ bij benade-
ring geurverwant zijn aan het origineel. Doorgaans kenmerken 
klassieke chypres zich door een symbiose van houtige geuren, 
met traditioneel eikenmos als basisnoot, labdanum als hartnoot 
en frisse citrusgeuren als topnoot, traditioneel bergamot. Daar-
naast bevatten chypreparfums vaak ook een kleine hoeveelheid 
patchouli. In 2013 creëerde Mane et fils het succesvolle chypre-
parfum ‘Si’ voor Giorgio Armani, een chyprevariatie met bijho-
rende akkoorden van cassis, vanille, rose de mai, een vleugje 
patchouli en een houtachtige basisnoot. De unieke verwerkte 
vanillegeur is een eigen ingrediënt van Mane, met als handels-
naam ‘Vanille Pure Jungle essence™’, en de houtnoot is van 
hetzelfde ‘huis’, met als handelsnaam ‘Orcanox™’. Het iconi-
sche ‘Chanel N° 5’, een creatie van Ernest Beaux uit 1921, is de 
stamvader van de aldehydenparfums en gold als revolutionair 
omwille van de unieke bloemige aldehydencombinatie, met een 
boeket van de fruitige topnoten neroli, citroen en bergamot. Als 
hartnoten fungeren ylang-ylang, jasmijn, en rose de mai (Rosa 
centifolia). Vetiver, santal, muskus en ceder vormen de basisno-
ten. Chanel N° 5 is een bloemig aldehydetype. Het unieke in dit 
parfum is uiteraard de gedoseerde combinatie van aldehyden, 
die veel olfactorische variaties mogelijk maken. 

Referenties

1. De Backer D.: ‘Sensoriële interactie en beleving van cosmetica’, in 
‘Hebe’, Nr. 147, april-mei-juni 2018, A. Zweers, 2600 Berchem.

2. De Backer D.: ‘Samenstelling en dermato-cosmetische impact van 
parfum’ in ‘Hebe’, Nr. 129, okt.-nov.-dec. 2013, A. Zweers, 2600 Ber-
chem.

3. De Backer D.: ’In de ban van de roos’, in ‘Hebe’, Nr. 121, okt.-nov.-dec. 
2011, A. Zweers, 2600 Berchem.

4. M. Billiot en F.V. Wells: ‘Perfumery Technology’, Ellis Harwood Limited, 
Chichester, Sussex, England, 1975. 
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Fig. 4. Damascener roos (Rosa damascena)

Fig. 3. Centifoliaroos (Rosa centifolia)
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JUIST IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN 
GEEFT DE BEROEPSVERENIGING 

BESKO U EXTRA STEUN

Onze leden ontvingen reeds:
•  de coronagids voor  

schoonheidsspecialisten
•  posters met aanbevelingen  

voor het instituut
•  via onze nieuwsbrief de  

laatste overheidsmaatregelen  
i.v.m. corona per mail

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

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

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

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

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

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

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

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2022

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

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

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

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

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

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

www.besko.be
www.schoonheidsspecialistebesko.be 
www.uwschoonheidsspecialiste.be
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Jij zelf maakt je zaak uniek
De sleutel tot een succesvol instituut of 
merk is het uitbouwen van een sterke 
branding. Dit is meer dan het interieur en 
de huisstijl. Branding omvat zowat alles: 
de kern van de business, het visuele en 
niet-visuele en de marketing & sales.

Wat maakt een merk sterk?
Een sterk merk is opgebouwd op 3 pij-
lers. Ik noem deze de SMS-pijlers: Story, 
Mood, Share
•  Story, het verhaal: visie, missie, kern-

waarden, aanbod, een eigen unieke 
aanpak, de ideale klant, … alles samen 
de merkstrategie. Vandaag wil jouw 
klant meer en meer jouw complete 
verhaal kennen. Men wil een connectie 
voelen.

•  Mood, de visuele identiteit (de huisstijl): 
de vertaling van de Story in een vast 
kleurenpallet, lettertypes, stijlelementen 
en look&feel. Creëer een visuele look die 
jou past als een 2de huid. Het kiezen 
van de juiste kleuren is hier primordiaal 
want kleuren vallen eerst op.

•  Share, het zichtbaar worden (online en 
offline): De Story & Mood herkenbaar en 
consistent naar buiten brengen. Als je 
onzichtbaar blijft kan men je niet leren 
kennen. Als men je niet kent zal men bij 
jou niet kopen. En wie weet had jij nu 
juist het perfecte aanbod voor die klant.

Het 1 kan niet zonder het ander. Een 
sterke visuele identiteit zonder duidelijke 
consistente boodschap is als een lege 
parfumdoos. 
Een sterk merk is dus de perfecte mix van 
deze 3 pijlers. 

Copycats kunnen 1 ding niet 
kopiëren
Hoe hard je ook je best doet om origineel 
uit de hoek te komen, een groot deel van 
jouw branding is kopieerbaar. Je bent vaak 
niet de enige die bepaalde producten of 
behandelingen verkoopt. Jouw doelgroep 
kan hoogstwaarschijnlijk terecht bij meer-
dere schoonheidsinstituten. Je gebruikt 
dezelfde kanalen als je collega’s om zicht-
baar te zijn. Misschien ga je zelf ook wel 
eens piepen bij een succesvolle collega of 
merk je dat anderen bij jou inspiratie vinden. 
Maar hoe maak je nou echt het verschil 
met jouw branding? Wat is jouw unieke 
sausje?

Jijzelf
Personal branding is letterlijk “persoonlijk 
merk” of “je persoon als merk”. Zelf strug-
gle ik soms wat met het woord “branding” 
en “merk” voor een persoon van vlees en 
bloed… 
Laten we het hebben over “persoonlijke 
uitstraling”: visueel en inhoudelijk, online 
en offline, privé en professioneel.
Personal, persoonlijk, wie ben jij als per-
soon, als beauty professional en onderne-
mer?

“Everything you say, are and do 
represents your personal brand”

Jij staat in contact met jouw klant. Jij ont-
vangt, jij praat, luistert, beweegt, handelt, 
helpt, adviseert, … Wie jij bent en hoe jij 
ageert is uniek en kan niet gekopieerd 
worden. Wat jij overbrengt op de ander is 
jouw personal branding. Zorg dat de per-
ceptie klopt met was jij uitstraalt. 
Laat ons even teruggaan naar de 3 pijlers 
van een sterke branding, Story-Mood-
Share. Dit zijn ook dé 3 basispijlers voor 
een sterke personal branding. Je zal suc-
cesvol worden als jouw branding (instituut) 
en personal branding op 1 lijn zitten, het-
zelfde uitstralen visueel en inhoudelijk. Jij 
bent jouw business, jouw business is jij.
Denk er eens over na! 
•  Wat zijn jouw missie en kernwaarden? 

Waarvoor kan men terecht bij jou? Wat 
is jouw expertise? Wat doe jij moeiteloos 
en met veel passie? Wie is jouw ideale 
klant? 

•  Toont jouw visuele uitstraling wie jij 
bent? Passen de kleuren bij jouw per-
soonlijkheid? Straalt de look&feel uit wat 
jij in de wereld wil zetten?

• Kom jij zichtbaar naar buiten via de 
kanalen die passen bij jouw karakter? 
Breng jij consistent dezelfde boodschap 
(content en visueel)?

Als jouw branding & personal branding 
hetzelfde uitdragen zal jij met nog meer 
passie en zelfvertrouwen ondernemen. 
Jij bent gewoon een ijzersterk merk.

Personal branding thé key to 
 success!
Mensen connecteren met mensen. 
Mensen kopen van mensen. Mensen delen 
emoties met mensen. De mens achter het 
instituut is degene die echt het verschil 
maakt. Een klant die jouw instituut binnen-
komt, komt heel zeker ook voor jou, jouw 
persoonlijke uitstraling. Er is immers maar 
1 zoals jij!
Stel je even voor: 
Er zijn in de buurt 2 schoonheidsinstituten 
die ongeveer hetzelfde aanbieden. Lisa 
is een enthousiaste energieke dame die 
ronduit babbelt als je op de behandeltafel 
ligt. Ze weet over alles wel iets te vertellen, 
een roddel schrikt haar niet af. 
Celine daarentegen straalt de rust zelf uit. 
Ze ontvangt je en laat je bij een pot koffie 
in de cosycorner even tot rust komen. Ze 
luistert als het moet en laat je vooral weg-
dromen. 
Ga jij naar Lisa of Celine?
Door jezelf te laten zien zal je ideale klan-
ten aantrekken die met jou een connectie 
voelen en die jou energie geven. 

Wat maakt van jou een sterk merk?
•  Authentiek = blijf bij jezelf, toon wie je 

bent en waar jij voor staat
•  Emotie = Laat jouw stem horen, durf 

je mening te geven ook al wekt dit 
bepaalde emoties op.

•  Geloofwaardig = Deel jouw expertise, 
wat jij moeiteloos doet. Bewijs dat je 
nakomt wat je belooft. Reviews en 
mond-aan-mond wekken vertrouwen op. 
Bouw zo aan een professionele uitstra-
ling.

•  Powerkrachten = Zet de sterke punten 
van jezelf en jouw business extra in de 
verf!

•  Consistent = Stuur steeds een dui-
delijke herkenbare boodschap, zowel 
 visueel als content, de wereld in. 

•  Zichtbaar = toon jezelf online & offline, 
kom uit je comfortzone en probeer uit. 
Door te testen zal je ontdekken wat echt 
goed aanvoelt voor jou.
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•	 Persoonlijk = deel wat je wil delen, privé 
en professioneel. Jij trekt jouw grenzen! 
Probeer privé zaken te linken aan je 
professionele business. Hoe ontspan jij 
na een werkdag? Wil je het liever louter 
professioneel houden, laat dan af en toe 
eens achter de schermen van je instituut 
kijken. 

“Rode draad = authentiek, 
 consistent, herkenbaar!”

Door jezelf authentiek, consistent en her-
kenbaar te tonen bouw je aan de Know-
Like-Trust-Buy-factor. Jij bouwt een relatie 
op met jouw ideale klant. Hoe natuurlijker 
die connectie aanvoelt, hoe groter de kans 
dat ze bij jou aankloppen. Opdringerig zijn, 
pusherige sales en manipulatieve truckjes 
om een klant binnen te halen pikken de 
meeste klanten niet meer. 

Hoe zorg jij dat die onbekende 
klant wordt?
Het opbouwen van een stevige relatie gaat 
als volgt: 
•  KNOW = Men leert je kennen. 

De 1ste indruk is belangrijk
• LIKE = Men heeft reeds meerdere zaken 

van jou gezien of gehoord en krijgt een 
klik met jou. 

•  TRUST : Men weet ondertussen wat 
jouw expertise is en waarvoor men bij 
jou terecht kan. Men heeft vertrouwen in 
jou. Je wordt gezien als een expert in je 
vak. Je professionele uitstraling krijgt een 
boost.

•  BUY : Men gaat met jou in zee. Jij als 
persoon en jouw business hebben over-
tuigd. 

Jouw personal branding trek je door in al 
jouw communicatie, online & offline. Het 
interieur, de ontvangst, de beleving, de 
behandeling, het gesprek, website, social 
media, flyers, uitnodigingen, give-aways, … 
noem maar op. Alles straalt dezelfde bood-
schap uit. 

WAT IS PERSONAL BRANDING NIET?
• Je gaat je uitstraling afstemmen op de klant. Welke look&feel zal in de smaak 

vallen bij de klant? Kleuren gebruiken die zogezegd klanten aantrekken 
• Je toont, zegt en doet wat de klant wil horen en zien. Je doet wat de klant ver-

wacht. 
• Je gaat je aanbod afstemmen op de vraag van je klant, ook al voelt het niet 

goed aan. Je laat je leiden door wat je collega’s doen. 

Op korte termijn kan dit werken maar het is zeker niet duurzaam. Voor je het weet, 
ben je jezelf en je passie onderweg verloren.
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Na een eerste selectieronde van de jury op basis van het dossier, dat de talrijke kandidaten hadden ingediend, werden er 
6 kandidaten genomineerd. Zij kregen in het najaar van 2021 bezoek van een mysterie guest en na het bezoek werd hun 
nominatie bekend gemaakt aan het grote publiek.
We zagen via verschillende kanalen; in de pers, via social media, … dat ze allen blij en vereerd waren met hun nominatie en 
wat hun drijfveer was om mee te dingen naar de titel.
Onderstaand vind je een overzicht van de genomineerde kandidaten.

Genomineerden “Schoonheids-
specialiste van het jaar 2022”
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“Je onzekerheden weg nemen en je zo weer 
open te laten bloeien.”

“Klein, gezellig schoonheidssalon in een 
 huiselijke sfeer met een persoonlijke aanpak.”

“Ontspanning en verzorging van zwangere 
vrouwen, baby’s en kinderen.”

“Een warm onthaal en professionele 
kennis” 

“Een relaxed moment en een stralend 
gevoel.”

“Een schoonheidsinstituut voor zowel jong als oud, 
man als vrouw en bieden een unieke belevenis aan.”

Zhenzhu Skin Clinic
Eigenares: Dorien Ruttens
www.zhenzhu.be

Schoonheidssalon Anje
Eigenares: Anje Van Ryckeghem
www.schoonheidssalonanje.be

Zenbaby
Eigenares: Rani de Mondt
www.zenbaby.be

Glance of Beauty
Eigenares: Joke Dult
www.glanceofbeauty.be

Jazmin’s Beautysalon
Eigenares: Jazmin Van den Broeck
www.jazminsbeautysalon.be

Beauty Jess
Eigenares: Jessica Oury
www.beauty-jess.be



Spa behandelingen zijn al een hele tijd zeer populair en worden 
dan ook in heel veel instituten aangeboden. De laatste jaren is 
er echter een nieuw fenomeen opgedoken dat steeds meer aan 
populariteit wint. De baby spa. Omdat ik het een ontzettend leuk 
en schattig concept vind ben ik er meer over gaan lezen en opzoe-
ken en wilde ik dit met jullie delen. Een baby spa kan makkelijk 
geïntegreerd worden in het instituut, al heb je er wel een beetje 
plaats voor nodig.  We weten zelf heel goed hoe ontspannend het 
kan zijn om quality time in te plannen. Een dagje sauna, een mas-
sage, een bubbelbad,… allemaal zaken die ons als volwassenen 
de tijd geven om even te herademen. Mensen komen naar ons 
professionals om zich in de watten te laten leggen en te genieten. 
Na een behandeling in je favoriete instituut kom je buiten als her-
boren. De allerkleinsten onder ons kunnen het natuurlijk niet vertel-
len maar als je de ontspannen gezichtjes ziet in de baby spa denk 
ik dat ook zij hier enorm deugd van ondervinden en uiteraard waar 
kan een baby meer van genieten dan van al de aandacht enkel en 
alleen voor hem of haar, dit in een aangename rustgevende setting 
onder begeleiding van een schoonheidsspecialiste die enkel het 
beste voor heeft met het kleine hummeltje.  Het is niet enkel een 
verwenmoment voor de baby maar ook een moment waar mama, 
papa, grootouder,… puur kan genieten en de band versterken met 
hun grootste schat op aarde. 

Wat gebeurt er in de baby  spa?Wat gebeurt er in de baby  spa?
Het baby’tje wordt ontvangen samen met de begeleider (ouders, 
grootouders,…).  Er 
wordt een zwempam-
pertje aangedaan en 
een float kussen waar-
door het baby’tje zor-
geloos in het bad kan 
dobberen. Dit kussen 
ziet er misschien een 
beetje gek uit maar 
is volledig veilig. Het 
kussen zit los rond 
het nekje waardoor 
de beweegbaarheid 

gegarandeerd is en ondersteunt voldoende om het baby’tje 
veilig boven te houden. De baby spa kan gebruikt worden vanaf 
2 weken oud en zolang het baby’tje er plezier aan beleeft. 
Hoe vroeger je ermee begint, hoe makkelijker het kindje kan 
wennen aan de drijfring. Vanaf ongeveer 9 maanden hebben de 
baby ‘tjes soms nood aan extra prikkels die gegeven kunnen 
worden door speeltjes toe te voegen aan de spa. Oudere kind-
jes verdragen vaak de drijfring niet meer, in dit geval kan er 
overgeschakeld worden op een alternatief drijfkussen waarin 
ze kunnen zitten. De hydrotherapie doet een beetje denken aan 
het gewichtloos ronddobberen in de baarmoeder, het veiligste 
plekje waar het baby’tje 9 maanden heeft mogen vertoeven. De 
temperatuur van het water ligt tussen de 35 a 37 graden. De 
bubbeltjes in het bad worden idealiter gecreëerd door luchtjets 
in plaats van waterjets, dit is hygiënischer. Na elke zwemses-
sie dient het water in de baby spa ververst te worden. Tijdens 
de sessie blijft de ouder heel de tijd bij het badje, het is een 
echt momentje van hun 
tweetjes in veel gevallen. De 
schoonheidsspecialiste kan 
erbij blijven of kan de sessie 
mee opstarten en daarna de 
klanten een moment voor 
zichzelf geven. Sommige 
spa’s bieden privé sessies 
aan, andere spa’s kiezen voor 
groepssessies met meerdere 
baden en meerdere gezinnen 
die samen komen. 
De hydrotherapie duurt maxi-
maal 20 minuten. De baby-
tjes moeten wennen aan de 
drijfring en aan het bad, blijkbaar is dit toch ook wel intensief 
voor de kindjes waardoor het mogelijk is dat de zij dit in het 
begin maar een 10-tal minuten volhouden. 
De motorische ontwikkeling van de baby’tjes wordt gestimu-
leerd door de gewichtloosheid en het vrij bewegen in het water. 
Door de lichte tegendruk en de ontspanning in het water gaan 
de baby’s dieper ademen en dit zou ook de longontwikkeling 
verbeteren. Je kan 1x/week of 1x om de twee weken naar de 
Spa gaan. Een enkele sessie kan natuurlijk ook maar dan kan je 
uiteraard niet opbouwen. 
 

BabymassageBabymassage
Voor of na de hydrotherapie kan je kiezen voor een babymas-
sage. Je kan deze zelf geven aan de baby maar meestal wordt 
de massage aangeboden in workshopvorm. De schoonheids-
specialiste doet de massage voor op de pop en de begeleider 
masseert zijn/haar oogappel. 
De massage die hiervoor gebruikt wordt is de Shantala mas-
sage, dit is een korte en zachte massage afkomstig uit India ter 
bevordering van de ontspanning en het versterken van de band 
tussen begeleider en baby. Voor deze massage worden strijkin-
gen en zeer zachte knedingen gebruikt. Je begint de massage 
bij het buikje, gaat dan naar de armen en beentjes, vervolgens 
worden rug en billetjes gemasseerd om te eindigen bij het 
hoofdje.
Deze massage kan je op verschillende plaatsten leren. 
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Indien je geen plaats 
hebt voor een baby 
spa, is de babymas-
sage wel iets wat je 
makkelijk kan aanbie-
den. Met de achter-
grond die je hebt als 
schoonheidsspecialiste 
ben je de ideale kan-
didaat om deze massage aan te leren aan je klanten om deze 
thuis te kunnen toepassen. Voor de massage gebruik je best 
een neutrale, zachte olie. Creëer een gezellige, rustige sfeer 
voor begeleider en baby en laat hen genieten van elkaar. Huid 
op huid contact is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de 
kindjes en geef toe, als je kan meewerken aan de band tussen 
ouder en kind is dit toch hartverwarmend.  
 

Wat zijn de hoofddoelen van de behandeling?Wat zijn de hoofddoelen van de behandeling?
Eerst en vooral gaat het zoals reeds aangehaald om de ont-
spanning en versterken van de band tussen ouder en kind. 
Daarnaast kan de combinatie van beide behandelingen resul-
teren in een betere nachtrust, betere spijsvertering, minder 
reflux,… De ademhaling, de bloedsomloop, het immuunsy-
steem, de spierontwikkeling en de longcapaciteit worden bevor-
derd door deze behandelingen. Is het een wondermiddel? Nee, 
waarschijnlijk niet maar het gaat wel bijdragen aan de positieve 
ontwikkeling van de baby op heel veel gebieden. Daarnaast is 
het quality time met het dierbaarste wezentje in je leven.
Wat is de beste moment voor de baby spa?
Dit is een moeilijke vraag natuurlijk en dit moet je zoeken bij elk 
kindje afzonderlijk. Een baby’tje dat moe is of net heeft gegeten 
zal de behandeling iets moeilijker toe laten. 
 

IK SPRAK MET EVELIEN, ZIJ BAADT EEN BABYSPA UIT 
IN HAAR INSTITUUT EN DEELT GRAAG HAAR ERVARING 
MET COLLEGA’S:
Waarom heeft Evelien gekozen voor de babyspa?
Na de geboorte van haar nichtje is Evelien zelf naar een 
babyspa gegaan met haar zus en nichtje en door het ontspan-
nen en leuke gevoel dat zij hieraan overhield heeft ze besloten 
om zelf een babyspa te beginnen. Veel tijd voor denkwerk tij-
dens de lockdown (s), een extra opleiding en een verhuis naar 
haar nieuwe thuis waar plaats was voor een babyspa, hebben 
ertoe geleid dat zij met volle enthousiasme kon beginnen aan 
dit nieuwe avontuur. 

Hoe ziet de begeleiding van de babyspa eruit?
Evelien blijft niet de ganse sessie bij de begeleider en het baby-
tje om hen een echt gezellig moment samen te geven. Ze start 
de sessie samen met hen op, zorgt ervoor dat de drijfring goed 
zit, controleert het water nog eens en gaat dan even weg. 

Zij blijft wel dicht in de buurt, met de deur op een kier om 
bereikbaar te zijn en te ondersteunen indien nodig. 

Evelien, wat zie je zelf gebeuren bij de baby’s die bij jou 
komen?
Ik merk dat de kindjes echt heel rustig worden. Ik heb tot hiertoe 
nog geen enkel baby’tje gehad dat de behandeling niet toeliet. 
Enkel het aandoen van de band om de nek kan een klein beetje 
moeilijk zijn en soms beginnen de baby’tjes bijna te wenen maar 
zodra ze in het water zitten ontspannen ze onmiddellijk.
De kindjes zijn na de behandeling heel moe en vallen vaak als 
een blok in slaap. 

Massage voor of na de hydrotherapie?
In het begin deed Evelien de massage na de hydrotherapie 
maar ze merkte dat de baby’tjes na het badje vaak al heel moe 
zijn en het koud krijgen wat de massage iets moeilijker maakte.
Nu doet Evelien de massage voor het badje en dit gaat veel 
beter, de baby’tjes ontspannen snel en laten de massage zeer 
goed toe. De ideale leeftijd om te beginnen met de massage is 
volgens de ondervinding van Evelien vanaf 10 weken. Daarvoor 
zijn de kindjes nog te klein en laten ze de massage niet altijd 
even goed toe. De hydrotherapie lukt wel vaak sneller aange-
zien dit hen aan het gevoel herinnert dat ze in de baarmoeder 
hadden. 

Merken de ouders een verschil na de sessie(s)?
De ouders merken vooral dat de baby’s heel moe zijn en goed 
slapen. Er zijn nog niet echt ouders geweest met baby’s die 
problemen hadden dus hierover heeft Evelien minder gegevens. 
Het ontspannen gevoel en het goed slapen duurt ook enkele 
dagen. 
Dit zal zonder twijfel als muziek in de oren klinken voor jonge 
ouders ☺. 

Zou je de babyspa aanraden aan collega’s?
Zeker! Het werken met baby’s is een leuke afwisseling met de 
instituutbehandelingen die ik ook met hart en ziel uitvoer. Het 
uitbaten van een babyspa is heel ontspannend voor mezelf en 
het geeft enorm veel voldoening om de begeleiders en de kind-
jes te zien genieten. 

Met dank aan Evelien Heesbeen, schoonheidsinstituut Joli – Jolie, 
babyspajolibebe.be

Extra bronnen:
onskleingeluk.be 
babyspabad.nl 
bathtimestories.be
elle.be
piuravida.nl
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Hoe voornemens blijvend waarmaken
Je telt met je geliefden en een glas cava in je handen af van 
tien naar één. En onder het luide geknal van vuurwerk wens je 
iedereen een gelukkig nieuwjaar toe. Je start het nieuwe jaar vol 
goede moed en voornemens: (terug) gaan sporten, gezonder 
leven, die work/life balans eindelijk in evenwicht krijgen, ...
En plots is het alweer midden juni en besef je dat er eigenlijk 
weer niets veranderd is. Herkenbaar? Het loopt niet altijd zoals 
we wensen, en dat kan al wel eens frustrerend zijn.
Wist je dat 88% van de voornemens om te veranderen misluk-
ken? Vaak beginnen we er zelfs niet aan omdat we het te moei-
lijk vinden.
We worden gedreven door pijn en plezier. Iets dat we leuk 
vinden, willen we herhalen. Iets dat pijn doet, daar vluchten we 
van weg. Wanneer we een verandering als pijnlijk beschouwen, 
is de kans op mislukken dan ook groter.
Maar daar zijn gelukkig oplossingen voor. 
Als we onze goede voornemens willen waarmaken, kunnen we 
daarom beter eerst onze mindset veranderen. Om onze mind-
set te veranderen is het belangrijk om even te bekijken wat 
maakt dat het ons niet lukt om dan echt in actie te gaan en het 
gewenste resultaat te halen.

Waarom voornemens vaak mislukken
Wanneer het ons niet lukt voornemens vol te houden, wijten we 
dat vaak aan ‘geen karakter’, of ‘slecht moment’, of ‘de omstan-
digheden die tegenzitten’, of ... Op die manier dekken we ons 
in of maken we onszelf verwijten die ervoor zorgen dat we er de 
volgende keer misschien zelfs niet meer aan beginnen. 
De meest voorkomende valkuilen zijn:
1. We bekijken het vanuit een negatief standpunt, een verande-

ring is moeilijk.
2. Ons ongeduld speelt ons parten, we willen onmiddellijk ons 

doel bereiken. Als het te lang duurt houden we het niet vol.
3. Je omgeving wil dat je gelukkig bent en geen pijn lijdt, ze 

vinden het dus heel vaak ok, zoals het nu is en moedigen je 
niet aan om vol te houden.

4. Je bent niet genoeg voorbereid, je hebt geen stappenplan, 
geen tijdsschema.

5. Je stelt je voor dat je het niet zal volhouden. Die gedachte 
alleen al kan je tegenhouden.

Tips om voornemens blijvend waar te maken
Het is belangrijk om te weten wat de grootste valkuilen zijn, 
maar nog belangrijker zijn natuurlijk de trucjes om het wel te 
doen lukken.
Stel dat je een bepaalde gewoonte wil veranderen, bv: minder 
snoepen, geen alcohol meer drinken, stoppen met roken, uit-
stelgedrag tegengaan, ...
Deze tips helpen jou om de verandering te realiseren:
1. Bedenk op voorhand standaardzinnen die je helpen om vol 

te houden. Zo kan je al oefenen in het afweren van mogelijke 
verleidingen. Enkele voorbeelden:

 “Nee, vandaag niet”, “Ik hou me even aan mijn eigen 
afspraak”, “Bedankt, ik pas even”.

2. Koppel positieve gedachten aan je verandering: “Als ik … 
kan realiseren, dan …” Hoe meer je aan de positieve elemen-

ten van de verandering denkt, hoe meer zin je krijgt om te 
veranderen. En hoe meer zin, hoe langer je het volhoudt.

3. Hak de olifant in stukken. Hoe kleiner de stappen, hoe 
gemakkelijker je ze zal kunnen realiseren. Dit noemen we 
microveranderingen.

4. Hou het 66 dagen vol, dan zal het een gewoonte zijn!

Klaar om die goede voornemens deze keer écht waar 
te maken?
In de module ‘De weg naar blijvende verandering via microdoe-
len’ van onze online trainingreeks ‘Roadmap naar een energiek 
en gezond leven’, leg ik je stap per stap uit wat het systeem van 
microveranderingen precies inhoudt.
Wanneer je de e-learning aankoopt met de vermelding 
‘Besko’ ontvang je 40% korting en betaal je € 167,- 
(ipv € 279,-) excl BTW. Deze actie is geldig tem 31/01/2022.

Meer info op 
www.qlick.today/product/roadmap-energiek-voldaan-leven/

18

Ben je ondernemer en wil je de 
volgende stap zetten naar meer succes?  

Je wil graag vanalles veranderen, maar 
loopt vast in je dagdagelijkse werk? 

Herkenbaar? 
Elke ondernemer kampt wel eens met 
dit soort vragen. 
Als jij een nieuwe dynamiek wil in je 
bedrijf, als jij klaar bent om er tegenaan 
te gaan, dan is de training ‘Van Hard 
naar Slim werken’ echt iets voor jou.

Op enkele maanden tijd brengen we 
jouw ondernemerschap naar een 
volgend level. Het is een combinatie van 
theorie, praktijk en het zelf toepassen in
je onderneming.
s j f s d f s d f s q f d s d f s d f s d f d f l s k

Kasteeldreef 38     2950 Kapellen info@qlick.today +32 (0)3 330.17.30

Is ‘Van Hard naar Slim werken’ iets voor jou ?

Een betere work-life balans
Oplossingen voor jouw uitstelgedrag
Een duidelijker plan voor jouw zaak
Zonder schuldgevoel genieten van vrije tijd
Beter ’Nee’ leren zeggen
Krachtiger communiceren met je team

→
→
→
→
→

Ben je op zoek naar:

→

Schrijf je dan snel in.
De plaatsen zijn beperkt tot 
8 deelnemers.

Vanuit haar verleden als onder
nemer/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, herschoolde 
zij zich en ondertussen runt ze al 14 
jaar een coaching en trainingbedrijf 

samen met haar vennoot Anneliese Monden en een team van 
topcoaches.
Als Master Certified Coach deelt ze graag haar expertise en 
kennis om jouw leven te vereenvoudigen en van je business een 
echt succes te maken. . 
Meer info: www.qlick.today
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Estetika Herfst 2021
Guy Lehaen

Het was weer veel te lang geleden dat de professionele aanbieder van alles wat te maken heeft met cosmetologie 
en schoonheidsverzorging en de gespecialiseerde gebruikers van deze producten met elkaar in aanraking kwamen. 
Waarschijnlijk is het om deze reden dat er een vrij uitgelaten sfeer heerste op de eerste beurs sedert het begin van 
de coronapandemie én dat er heel goede verkoopcijfers genoteerd werden. Besko als organisator en Ifas als realisa-
tor van de Estetikabeurs hadden alles uit de kast gehaald om dit treffen professioneel en veilig te laten verlopen. Extra 
brede gangen, het verplicht tonen van een CST, een zeer mooie indeling en opbouw waren de perfecte ingrediënten 
om er een feesteditie van te maken. En of er gefeest werd. Besko bestaat 40 jaar en dit mocht niet zomaar voorbij gaan. 
Elke 400ste bezoeker kreeg een aankoopcheque van maar liefst 400 euro. Waarschijnlijk heeft u de lachende gezichten 
die dit cadeau veroorzaakte ook kunnen zien op diverse sociale media. Gewoontegetrouw ging uw redacteur zijn licht 
opsteken bij een deel van de talrijke nieuwe standhouders. 
Pairforms uit Luxemburg claimt de wetenschap, de natuur en echte expertise te verenigen. Ze doen dit vooral op het gebied 
van voedingssupplementen om resultaten te bekomen in afslanking, maar ook door het ter beschikking stellen van de pair-
forms methodologie en professioneel advies. (pairforms.com)
Amelia Cosmetics uit Spanje is actief op 3 continenten, heeft 20 jaar ervaring en heeft alle producten in huis die een schoon-
heidsspecialiste kan nodig hebben voor lippen, ogen, gelaat, handen, lichaam en haren, zowel voor verzorging als verfraaiing. 
Deze producten kunnen ze leveren onder een door jouw gekozen naam. (eigen cosmetic brand). (ameliacosmetics.eu)
Alta Nails, levert, zoals de naam het al insinueert alle producten en accessoires nodig voor het uitvoeren van een professionele 
manicure en pedicure. Ze hebben tevens een webshop voor de professionals uit de schoonheidsindustrie. (altanails.be)
Blooming consultancy verzorgt individuele en collectieve coachingtrajecten voor zelfstandigen, ondernemers, professionals en 
bedrijfsleiders, organiseert praktijkgerichte sales- en businesstrainingen en staat ondernemers op regelmatige basis bij met professioneel 
advies en inspiratie. Daarbij richten ze zich in de eerste plaats op ondernemers en de specifieke obstakels waarmee ze te maken krijgen. 
Zo helpen ze hen uit hun comfortzone te komen zodat ze hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Micheline Van De Voorde, zelf succes-
volle zakenvrouw, (tot voor kort CEO van Saisons, de exclusieve verdeler van het cosmeticamerk Germaine de Capuccini voor de Benelux) is 
de drijvende kracht achter Blooming en zet al haar kennis in om ondernemers sterker te maken, daar waar nodig. (http://www.bloomingcon-
sultancy.com)
Epilation Laser by Sophie Festré biedt een permanente laserontharing aan met de LightSheer Desire-laser. Een diodelaser met hoge energie-
dichtheid die door middel van warmte het haarzakje vernietigt via de melanine in het lichaam, maar aangrenzende weefsels spaart. (laserbysop-
hiefestre.be)
Fit Bodywrap presenteerde als eerste in de Benelux een nieuw concept waarmee je tegelijk kan vermageren, relaxen en pijn bestrijden.
Wereldvedetten als de Cardashians, Jennifer Aniston en Selena Gomez zijn volgens de zaakvoerder Niki Henrikx overtuigde gebruikers van de Fit 
bodywrap. Het is een systeem dat uit Amerika komt en nu dus ook in België en Nederland op de markt is gekomen. Tijdens 1 sessie van 30 minu-
ten verlies je volgens Niki maar liefst 1400 kcal. De huid wordt ingesprayd met een speciale bodyboosterspray die huidcellen een verjongingskuur 
geeft. Je trekt een wegwerppak aan vooraleer je in het apparaat gaat genieten van een zalige warmte die goeddoet aan zowel spieren als gewrich-
ten. Na 30 minuten ben je als herboren… (bodyboutique.be)
House of African Beauty biedt cosmeticaproducten aan die afkomstig zijn uit Zuid-Afrika. Het continent met de meest bijzondere en krachtige 
flora en fauna ter wereld. Met hun assortiment aan kwalitatief hoogstaande huidproducten bied je jouw klanten een unieke Afrikabeleving én 
wezenlijk resultaat. De visie van de ondernemers Petra van Iterson en Jordy de Groot: “Naast onze commerciële skills werken wij vanuit ons 
hart en geloven wij in een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen.“ (houseofafricanbeauty.com)
i.am.klean is een gezonde, minerale make-uplijn met een vleugje zelfvertrouwen en luxe. Dit nieuwe minerale Belgische make-
upmerk werd ontwikkeld door toponderneemster Caroline Rigo van Rigorgeous, het brein achter Cent Pur Cent. Hun poeders 
staan voor zuiver, puur, natuurlijk en gezond, want ze bestaan uit de meest natuurlijke mineralen. Bovendien zorgt i.am.klean 
voor een vleugje zelfvertrouwen en luxe. Op die manier wordt de luxe van een mooie, gezonde huid voor iedereen  haal-
baar. (iamklean.be)
PlanJeAfspraak neemt de professionele schoonheidsspecialiste heel wat werk uit handen met hun all-in-one 
salonsoftware. Na het personaliseren van jouw instellingen en formulieren, zorgt deze firma ervoor dat zowel jij 
als jouw klanten profiteren van een fijne klantervaring die vertrouwen en loyaliteit opbouwt. (afspraakplanner.
com)
Sqoom tenslotte combineert de hulpbronnen van de natuur met fysieke krachten om zo te komen 
tot alternatieve methoden van de dagelijkse huidverzorging. Dr. Helmut Christ had een passie 
voor het vinden van nieuwe manieren om huidziekten te genezen en lag mee aan de basis van 
de Sqoom technologie. (sqoom.be)
U merkt het, naast de vele vertrouwde merken heel wat nieuwkomers met verfris-
sende producten/inzichten/materialen die u als schoonheidspecaliste zeker konden 
bekoren.

We zien u graag terug op de lente-editie van Estetika op 19, 20 en 21 
maart 2022.
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Estetika - Hebe en Besko 
vieren hun 40-jarig bestaan
Besko staat reeds 40 jaar ten dienste van de beautysector. Zij organiseert sinds 1981 Estetika, in samenwerking met 
IJV-IFAS, en brengt eveneens sinds 1981 het vakblad Hebe uit.

Ter gelegenheid van de 40ste editie van Estetika en het 40-jarig bestaan van Besko en Hebe werd elke 400ste bezoeker 
bedankt met een cheque van maar liefst € 400, waarmee producten en/of diensten konden aangekocht worden bij de 
exposanten op de Estetika beurs. Misschien wil jij wel weten wie de gelukkigen waren? 

22

En daar houdt het niet op. Op de 
stand van Besko stond een foto-
cabine, waar iedereen een kiekje 
kon nemen. Deze foto’s deelden 
we nadien via de sociale media.
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Schrijf je snel in, want het totale aantal deelnemers is beperkt

REGLEMENT MAQUILLAGEWEDSTRIJD
1. Onderwerpen:
 a. avond- en fantasiemaquillage 

b. facepainting (minimaal 70 % van het gelaat beschilderd)
 c. bodypainting en grime 
2. Aanvang wedstrijd: zaterdag 19 maart 2022 om 12.00 u.
 Werktijd: body-painting: 2.30 u. / anderen: 2 u.
3. De modellen worden door de deelnemer meegebracht. 

Zij moeten bij het begin van de wedstrijd ontschminkt zijn 
(behalve voor de bodypainting).

4. De haartooi mag vooraf in orde gebracht worden. 
Kleding en accessoires zijn aangepast aan de gekozen maquillage.

5. De inschrijvingsprijs bedraagt:
 a)  voor leden BESKO vzw en leerlingen van de aangesloten  scholen: e 5
 b) voor niet-leden: e 10.
6. De jury bestaat uit personen uit het vak. 

De beslissing van de jury is niet betwistbaar.
7. Er is een eerste prijs per categorie en een speciale prijs van de jury.
 Voor alle deelnemers zijn er prijzen voorzien.
8. De modellen moeten geschminkt blijven tot na de prijsuitreiking.
9. Het is belangrijk u in de juiste categorie in te schrijven.
10. Men schrijft in op naam en niet per groep.
11. Iedere deelnemer tekent het formulier publicatierecht foto's aan Besko vzw.
12. Ieder model neemt deel aan de rondgang door de beurs.

Inschrijven met vermelding categorie, naam en telefoonnummer,
door storting van het verschuldigde bedrag op rekening van Besko vzw:
IBAN BE13-4344-1941-2139 – BIC KREDBEBB met vermelding naam 
+ categorie + telefoonnummer

Schrijf je in voor 
de maquillage
wedstrijd Estetika 
Lente 2022
Wil je meedoen met de maquillagewedstrijd, vul dan het digitaal 
 inschrijvingsformulier in en dit voor uiterlijk 9 maart 2022.

Meer dan € 2.500 aan prijzen!
Er zijn 3 categorieën en voor iedere deelnemer is een prijs voorzien.
Voor de winnaars is per categorie de 1e prijs: € 250 + speciale Besko-
award. Bovendien is er een speciale prijs van de Jury.

Dit zijn de categorieën waarvoor je je kunt inschrijven:
•  avond- en fantasiemaquillage
•  facepainting (min. 70 % v.h. gelaat beschilderd)
•  bodypainting en grime



DE PERFECTE MANICURE 
VOOR GEZONDE, STERKE NAGELS 

Zachte handen met sterke, gezonde nagels: een droom van vele vrouwen. Nu mogelijk gemaakt 
door de nieuwe producten van Bio Balance.  Alle Bio Balance Hand Care producten zijn volledig 
plantaardig en zitten boordevol natuurlijke actieve grondstoffen die zorgvuldig gekozen werden 

omwille van hun milde en effectieve werking. 

NEW

Manicure Drops
Voor een relaxerend, heerlijk geurend manicurebad.

• Met ureum & moerasbloemzaadolie 

•  Huidverzachtende werking

Cuticle Remover Gel
Voor een eenvoudige verwijdering van de nagelriemen.

• Met salicylzuur & fruitzuren 

• Aloë Vera voor optimale hydratatie & bescherming tegen irritatie

• Bescherming van huid & nagels

Verzacht de nagelriemen waardoor ze eenvoudig teruggeduwd 
kunnen worden. Ideaal voor cabinegebruik!

Districos NV • Koningsbaan 44 • 2220 Heist-op-den-Berg
Tel 015 23 66 83 • Fax 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com

DISTRICOS
BEWUST KOPEN    SAVOIR ACHETER

Nagelriemolie
Voor stevige, gezonde en veerkrachtige nagels.

• 99,5% natuurlijke oliën

• Verzacht de huid

• Maximale hydratatie

• Versterkt de nagels

Heerlijk geurende nagelriemolie die de nagels versterkt en 
de huid eromheen verzorgt en hydrateert. Dagelijks gebruik 
verbetert aanzienlijk de gezondheid & sterkte van de nagels.

Ideaal als eerste stap van uw manicurebehandeling 
om de nagels te reinigen en de nagelriemen zacht te 
maken.

IDEAAL VERKOOPSPRODUCT!
Mooi, verzorgde nagels starten in het salon en 
worden thuis onderhouden!



20
21

-1
1-

15
 B

ea
u

ty
 2

02
2_

B
el

gi
en

_F
L_

B
ea

u
ty

 2
02

2_
23

5 
x 

29
7 

+
 3

m
m

_H
EB

E_
4c

_9
58

9

BEAUTY IS BACK

D I E  L E I T M E S S E  |  D E  T O O N A A N G E V E N D E  V A K B E U R S

Voor meer informatie:

Fairwise bv

T: 09 245 01 68

info@fairwise.be

www.fairwise.be

Het belangrijkste evenement voor  
cosmetica, nail, voetverzorging,  
wellness en spa

 

    

 
 

Bestel nu voor onder de kerstboom:

Christmas Special Ticket voor slechts € 30 *

beauty-duesseldorf.com/tickets2

*  Geldig bij aankoop van BEAUTY-dagtickets van 1-12-2021 tot en met 
24-12-2021 (normale prijs online is € 38,-). Tickets voor BEAUTY 2022 
kunnen alleen online worden gekocht.
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DE PERFECTE MANICURE 
VOOR GEZONDE, STERKE NAGELS 

Zachte handen met sterke, gezonde nagels: een droom van vele vrouwen. Nu mogelijk gemaakt 
door de nieuwe producten van Bio Balance.  Alle Bio Balance Hand Care producten zijn volledig 
plantaardig en zitten boordevol natuurlijke actieve grondstoffen die zorgvuldig gekozen werden 

omwille van hun milde en effectieve werking. 

NEW

Manicure Drops
Voor een relaxerend, heerlijk geurend manicurebad.

• Met ureum & moerasbloemzaadolie 

•  Huidverzachtende werking

Cuticle Remover Gel
Voor een eenvoudige verwijdering van de nagelriemen.

• Met salicylzuur & fruitzuren 

• Aloë Vera voor optimale hydratatie & bescherming tegen irritatie

• Bescherming van huid & nagels

Verzacht de nagelriemen waardoor ze eenvoudig teruggeduwd 
kunnen worden. Ideaal voor cabinegebruik!

Districos NV • Koningsbaan 44 • 2220 Heist-op-den-Berg
Tel 015 23 66 83 • Fax 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com

DISTRICOS
BEWUST KOPEN    SAVOIR ACHETER

Nagelriemolie
Voor stevige, gezonde en veerkrachtige nagels.

• 99,5% natuurlijke oliën

• Verzacht de huid

• Maximale hydratatie

• Versterkt de nagels

Heerlijk geurende nagelriemolie die de nagels versterkt en 
de huid eromheen verzorgt en hydrateert. Dagelijks gebruik 
verbetert aanzienlijk de gezondheid & sterkte van de nagels.

Ideaal als eerste stap van uw manicurebehandeling 
om de nagels te reinigen en de nagelriemen zacht te 
maken.

IDEAAL VERKOOPSPRODUCT!
Mooi, verzorgde nagels starten in het salon en 
worden thuis onderhouden!
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Duurzaamheid steeds meer 
als  criterium

We lezen veel over de opwarming van de aarde. 
De bezorgdheid over onze aarde, milieu en klimaat-
verandering houden ons allemaal bezig. Bedrijven 
zetten in op duurzaamheid, de consument wordt 
 kritischer. Maar laat ons eerst starten met de basis. 

WAT IS NU DUURZAAMHEID?

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het 
kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), 
milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht 
zijn, zodat we de aarde niet uitputten. De Wereldcommissie 
voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als 
“ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun 
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Kortom: 
de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook 
nog plezier van kunnen hebben. 

 ✔  De Covid-19-pandemie heeft de consument bewus-
ter gemaakt. De klant wil inzage hebben in alle ingre-
diënten van een product, kijkt naar de verpakking en 
heeft oog voor het duurzame. 

 ✔  Die keuze heeft een invloed op de manier waarop ver-
zorgingsproducten samengesteld, geproduceerd en 
verkocht worden.

 ✔  Recycling faciliteiten bieden geweldige kansen om 
onze consumptie te verduurzamen, maar er is geen 
recycling zonder een recycler - alleen verpakkingen die 
in een inzamelcontainer worden geplaatst, kunnen her-
bruikbaar worden.

EVEN WAT CIJFERS

Jaarlijks wordt wereldwijd voor zo’n 410 miljard euro aan 
cosmeticaproducten gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van het 
Franse Cosmetic Valley, de grootste overkoepelende orga-
nisatie van cosmeticaproducenten. De Europeaan verzorgt 
zijn lichaam goed. Jaarlijks gaat er voor 68 miljard euro 
aan producten voor lichaamsverzorging over de toonbank. 
Huidverzorging en toiletartikelen staan op de eerste plaats, 
gevolgd door reukwaren, haarverzorging en strikte cosmetica. 

InTiCosm, een Interreg-project waar Vlaanderen, Wallonië 
en Frankrijk in samenwerken, gaat op zoek naar biologi-
sche vervangers voor ingrediënten op basis van petroleum. 
Grondstoffen die niet alleen veel duurzamer zijn, maar die 
ook in Europa beschikbaar zijn.
Maar we merken dat de Europese klant heel bewust gaat 
kiezen voor duurzaamheid”, zegt Amandine Goubert, direc-
teur R&D van het Franse Cosmetic Valley.
Dat vertaalt zich meteen naar de producten die op de markt 
komen. Dierenproeven zijn al langer verboden, maar vooral 
plasticvrije verpakking en plantgebaseerde producten ver-
overen in sneltempo de markt.
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BALANS TUSSEN BUSINESS EN 
 BESCHERMING VAN ONZE PLANEET?

"Hoe kunnen we een perfecte balans vinden tussen wat een 
bedrijf nodig heeft om te ontwikkelen en onze planeet?”

Een vraag die elke beauty expert zich stelt. De volledige 
supply chain wordt in vraag gesteld zowel de productie als 
de manier van distribueren. De consumenten vragen een 
veilig product voor hun huid 
met een lage impact op het milieu.

 ✔  In de beauty- en wellness wereld, is het niet meer vol-
doende van enkel een goed product te hebben.

 ✔  Merken moeten rekening houden met de waarden van 
de consumenten om hun marktpositie te behouden.

 ✔  Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp waar-
door consumenten willen dat hun producten niet enkel 
een goede prijs hebben, kwalitatief zijn en een leuke 
ervaring hebben, ze hechten ook belang aan duur-
zaamheid.

 ✔  Consumenten willen weten dat merken actief onze 
planeet beschermen doorheen het productieproces, de 
ingrediënten en de manier van distribueren.

LOOK FOR THE ZERO, ZERO PLASTIC 
INSIDE

In heel veel verzorgingsproducten, zoals bijvoorbeeld 
gezichtscrème en lippenstift, zitten minuscule stukjes plastic. 
Deze microplastics, die je met het blote oog niet of nauwe-
lijks kunt zien, komen via ons doucheputje in het rioolstelsel 
terecht. Ze zijn zo klein dat ze door de filters van waterzui-
veringsinstallaties heen glippen en in rivieren en oceanen 
terechtkomen, waar ze onderdeel worden van de plastic-
soep. Zeedieren krijgen microplastics binnen en via de voed-
selketen belanden ze ook op ons bord.

 ✔ Uit onderzoek blijkt dat er verschillende soor-
ten plastieken deeltjes in cosmeticaproducten 
worden gebruikt: microbeads, Polyethylene (PE), 
Polypropylene (PP), Polyethylene terephthalate (PET), 
Polymethyl methacrylate (PMMA) of Nylon.

 ✔  Een product is volledig plastiekvrij als er het logo van 
“look for the ZERO” op staat.

 ✔  Dit is een erkend logo dat 100% garantie geeft.

Online kan je ook lijsten vinden van producten die volledig 
plastiekvrij zijn. Er bestaat ook een app “YUKA” om te con-
troleren welke ingrediënten in een product zitten.

OP WELKE CERTIFICATEN EN LOGO’S 
KAN JE LETTEN?

Certificaat CO2 Zero
 

Microbead free 
  

Ecocert
  

Certificaat palmolie op een duurzame manier verkrijgen
 

 

Bronvermelding:
https://www.plasticsoupfoundation.org/wat-wij-doen/microplastics/beat-
the-microbead/
https://emis.vito.be/nl/artikel/duurzaamheid-steeds-meer-criterium-bij-
aankoop-cosmetica

Over Micheline Van de 
Voorde

Micheline verdiende de afgelopen 
30 jaar ruimschoots haar sporen 
in de cosmeticasector. 

Sinds September 2017 bundelt 
Micheline haar jarenlange 
ervaring als bedrijfsleider in 
haar coaching & consultancy 
bedrijf Blooming. Via haar 

coachingsbedrijf Blooming deelt ze haar businessinzichten 
op een eigenzinnige en inspirerende manier. Ze richt zich in 
het bijzonder op vrouwelijke ondernemers en managers, die 
zichzelf willen ontwikkelen, in hun werk en op persoonlijk 
vlak, want bij Micheline draait alles om balans en gelukkig 
zijn in wat je doet. 

Wat je kan als schoonheidsspecialiste doen?
• Kies voor een merk dichterbij
• Vermijd schadelijke ingrediënten in de producten 

(Yuka app kan je hierbij helpen)
• Vermijd Plastics & microplastics (Look for the ZERO)
• Kies voor navulbare producten
• Dierproefvrij en vrij van dierlijke ingrediënten
• Natuurlijke v/s biologische cosmetica
• Zoek naar eerlijkheid in de cosmetica industrie
• Kies bedrijven die bezig zijn met de vermindering van hun 

CO2 uitstoot, recycleren,…  

• Zorg ervoor dat je eerst al je producten op maakt. 
Knip bijvoorbeeld tubes open en haal er alles uit. 
Koop m.a.w. minder producten.

• Gebruik minder (je hebt maar een erwtje van een crème 
nodig).

• Kijk welke merken ecologisch gecertificieerd zijn
• Recyclebare cosmetica verpakkingen
• Gebruik papieren zakjes
• Kies voor herbruikbare watjes, handdoekjes,…
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Nieuws uit de bedrijven
WERKLIJKE LASER- 
OPLEIDING. 
GEEN VERKOOPPRAATJE 
 VERMOMD ALS TRAINING 
80 uren wetenschappelijk gebaseerde, diepgaande 
opleiding waarvan 9 uren bij u op locatie met uw 
eigen apparaat en 71 uren online training.  
0 minuten verkooppraatjes. 

Deze cursus is geschikt voor complete beginners 
en vereist geen vooropleiding in esthetiek of 
geneeskunde om bij ons te kunnen studeren. We 
verwelkomen studenten van alle niveaus, of u nu 
helemaal opnieuw wilt beginnen, of momenteel als 
therapeut werkt en u kennis en vaardigheden wilt 
vergroten.

Alle ontharingslasers gebruiken hetzelfde weten-
schappelijke principe om blijvende resultaten 
te bereiken. Wij helpen u deze principes 
te begrijpen. Leer u hoe je dit vertaalt naar 
behandelingsparameters, en als u eenmaal de 
vaardigheden hebt om dit te doen, kunt u elke laser 
met succes gebruiken. Ongeacht merk of model.

Lees meer over deze opleiding op 
https://lasercollege.be/optimaliseren-van-laser-
of-ipl-behandelingen-voor-definitief-ontharen/
of bel met onze cursuscoördinatoren 
op 011 92 03 45.
www.lasercollege.be – info@lasercollege.be – 
GSM 0488 428 609

PRIMMO BEAUTY SERVICES 
Malu Wilz komt naar buiten met een vegan body line. Het gamma 
bestaat uit 3 producten: shower gel, body lotion en body cream. 
De hydraterende producten hebben een verkwikkende geur.

Shine Like A Bright Diamond
De feestcollectie van Malu Wilz is er eentje om u tegen te zeggen. 
Dit jaar willen ze schitteren tijdens het eindejaar en dat merk je 
ook aan de producten. De Luxury Eyeshadow palettes hebben 
een matte en parelmoerachtige afwerking en kunnen perfect met 
elkaar gecombineerd worden. De Lip Diamonds zijn dan weer de 
eyecatchers van de collectie. De lippen krijgen een glanzende 
afwerking en het creëert een multidimensionaal effect. Bovendien 
is het bedekt met fijne glitterdeeltjes. De glinsterende Nail 
Lacquers maken dan weer de look af. De speciale textuur geeft de 
nagels een intensieve glans. De formule blijft lang zitten en dekt 
goed.

Meer info:
Primmo Beauty Services
Dagmoedstraat 117 - 9500 Geraardsbergen
+32 54 41 46 16 - info@artdecobelux.com
Volg ons op Facebook en Instagram
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NAILYMPIA OP BEAUTY DÜSSELDORF 

Duitsland-première voor een van de meest 
toonaangevende nagelkampioenschappen ter wereld 
Op BEAUTY DÜSSELDORF, die van 4 tot en met 6 maart 
2022 plaatsvindt, vindt de première van de nail-competitie 
Nailympia plaats. Met dit professionele nagelkampioenschap, 
dat internationaal hoog staat aangeschreven, heeft BEAUTY 
DÜSSELDORF een nieuwe highlight. “We zijn heel blij, 
dat we in Düsseldorf dit internationaal vooraanstaande 
kampioenschap kunnen aanbieden. Gedurende drie dagen 
organiseren we 15 kampioenschapsonderdelen/categorieën 
en verwachten daarbij deelnemers uit heel Europa. We 
willen vooral Stefanie Lo Re en haar team van Signature Nail 
International (SNI) hartelijk danken, die de organisatie van 
Nailympia over heeft genomen,” aldus Hannes Niemann, 
directeur van BEAUTY DÜSSELDORF.
Bij Nailympia hebben producten en merken geen invloed 
op de plaatsing van de deelnemers. Bij dit internationale 
kampioenschap gaat het bovenal om kennis, kunde 
en creativiteit. Het beoordelingssysteem dat zich in de 
loop der tijd verder heeft ontwikkeld, blijft trouw aan 
het oorspronkelijke concept: alle het werk wordt blind 
beoordeeld, wat in dit geval betekent dat de juryleden niet 
weten, van welke deelnemer het werk is dat ze zien. 
Hierdoor is het beoordelingssysteem eerlijk en gelijkmatig. 
Dit betekent ook, dat een deelnemers uit divisie 1 met 
een hoger puntenaantal dan in de andere divisies kan 
winnen. Alle niveaus van nail-designer, van beginner tot 
professionals, komen door de verschillende divisies tot hun 
recht.
In Düsseldorf kunnen de deelnemers in drie divisies 
aantreden: starters (geen studenten), gevorderden 
(beginnend opleidersniveau) en meesters. Er kan van 
15 november 2021 tot en met 15 januari 2022 voor de 
Nailympia-kampioenschappen op www.nailympia.de 
worden aangemeld. Hier vinden geïnteresseerden ook alle 
wetenswaardigheden over het verloop van de wedstrijd en 
de beoordelingscriteria.

Ruimte nodig?

vergaderzalen

compleet ingerichte ruimtes
specifiek geschikt om opleidingen te geven aan schoonheidsspecialiste(n)(s)

grote zalen

Meer info? www.coachbelgium.be
Antwerpen Brussel Gosselies Jambes Liège RoeselareAntwerpen
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Nieuws uit het onderwijs

OPLEIDINGEN VOOR LEERKRACHTEN 
Besko steunt het levenslang leren, een goede schoonheids-
specialiste blijft immers bij en volgt daarom de nieuwste 
trends met een kritische geest.
Besko organiseert per provincie op regelmatige basis cur-
sussen en lezingen waar zowel leden als niet leden welkom 
zijn. Maar ook leerkrachten en leerlingen verwelkomen we 
graag! Voor leerkrachten van aangesloten scholen is dit 
volledig gratis en leerlingen betalen slechts €5 per cursus/
lezing.
Ben je er graag bij tijdens één of meerdere cursussen/lezin-
gen in het voorjaar van 2022? Bekijk dan het programma op 
pagina cursussen en lezingen. 
Als leerkracht schrijf je je in door een e-mail te sturen naar 
sectorconsulenten@besko.be waarin volgende gegevens 
komen te staan: naam en voornaam, gsm-nummer, naam 
school en de cursus(sen) waar je wilt aan deelnemen.

EEN TALRIJKE OPKOMST SCHOLEN OP 
ESTETIKA HERFST 2021! 
We mochten maar liefst 60 Vlaamse en Waalse scholen ont-
vangen tijdens de herfsteditie van de Estetikabeurs 2021. 
Voor zowel leerlingen als hun leerkrachten is het interessant 
om nieuwe trends, technieken en materialen te ontdekken en 
nieuwe firma’s te leren kennen. 
Naar aanleiding van het 40 jaar bestaan van Besko kreeg 
iedere 400ste bezoeker een cheque van €400 om te spende-
ren op de Estetika beurs. Ook enkele leerlingen wonnen zo’n 
cheque! Bij enkelen van hen kwam zelfs een traantje van 
geluk naar boven. Achteraf kwamen heel wat winnaars hun 
aankopen met trots tonen op de Besko stand. 

Zien we jullie op Estetika lente 2022 op 19/20/21 maart? 
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Waarom een rendabel schoonheidssalon en verkoop 
elkaar perfect aanvullen. 

Als het doel van je instituut is om een rendabel schoonheids-
salon uit te bouwen, dan begrijp je het belang van verkoop. 
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niemand heeft 
graag het gevoel om constant te leuren met diensten en pro-
ducten. 
 
Een gebrek aan verkoop begint tussen je eigen oren. 

Klanten zijn meer dan ooit bereid om te betalen voor service 
en resultaat. Ontzorgen is één van de belangrijkste termen van 
de afgelopen jaren. Als consument worden we overstelpt met 
impulsen, en elke keer weer moeten uitzoeken wat perfect 
aansluit bij onze verwachtingen is o zo vermoeiend. 
Of het nu gaat over werk, privé, reizen, hobby’s, het aanbod 
lijkt wel eindeloos. 
 
Ontzorg je klant. 

Dit gaat ook perfect op voor ons allen, actief in de beautywe-
reld. Onze klanten kunnen kiezen uit de apotheek, de parfume-
rie, de drogisterij, online, enz. 
Ofwel kunnen wij hen het leven eenvoudiger maken door hen 
te ontzorgen. We kennen onze klant, we kennen de noden van 
haar huid, en hebben allemaal de oplossing in ons diensten- 
en productengamma. De vraag is dus eerder: waarom zouden 
we onze klant niét helpen? 
 
Het zit met andere woorden tussen jouw oren, niet tussen die 
van de klant.  
Ik ben bang om producten te verkopen. Ik wil niet pushen. Ik 
maak de rekening van mijn klant… laten we dit vanaf nu ach-
terwege laten en verkoop als coaching bekijken. 
 
Je hebt die verkoop bovendien nodig om een rendabel 
schoonheidssalon uit te bouwen. We willen niet afhankelijk zijn 
van éénmalige klanten en éénmalige aankopen. Want dat kost 
je enorm veel tijd en je hebt elke dag het gevoel dat je van nul 
moet starten. 
 
Door coaching bekom je trouwe klanten, zowel voor diensten 
als producten. Dat leidt dan weer tot méér resultaat, waardoor 
je klant nog trouwer wordt, en ook bij anderen jouw zaak zal 
aanbevelen. 

COLUMN
Met meer dan 20 jaar 
 ervaring in de beauty sector, 
in zowel schoonheid,  verkoop 
als marketing, deelt Sophie 
met ons haar ervaringen 
en probeert ze beauty & 
 business meer naar elkaar te 
laten toegroeien.  

Om te noteren in de agenda! 
➞ STARTERSDAGEN 2022
3 mei 2022 te Antwerpen 
5 mei 2022 te Roeselare
Binnenkort sturen we een nieuwsbrief uit met meer 
informatie over de Startersdagen en kans tot inschrij-
ven. Ontvang je onze digitale nieuwsbrieven nog niet? 
Stuur een e-mail naar sectorconsulenten@besko.be 
en we voegen je toe aan de contactenlijst.
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Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in elke provincie gelijk. 
De tarieven voor deelname bedragen € 10 voor leden Besko, € 30 
voor niet leden en € 5 voor leerling-lid van Besko.

Voor meer informatie in uw provincie neem gerust contact op met 
de verantwoordelijke van de provincies.

Besko neemt uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid om het 
 Coronavirus te helpen indijken. We volgen de situatie op de voet 
en zorgen voor de correcte toepassing van de preventiemaatre-
gelen. We nemen tal van extra maatregelen om de lessen veilig te 
laten plaatsvinden voor jou als deelnemer en voor onze les gevers.

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

Gehouden activiteiten: 
•	Tips	en	tricks	fotografie	op	sociale	media

Besko West-Vlaanderen organiseerde i.s.m. Prisclla Bistoen op 
woensdag 29/09/2021 een zeer boeiende voordracht i.v.m. tips 
en tricks voor sociale media . Na een heropfrissing van de vorige 
voordracht (jaja dat beestje hè) kwam de praktijk. Oefeningen 
over het maken van een selfie, de producten, handelingsfoto 
voor bv een handcrème te demonstreren, de gepaste onder-
grond nemen, het verbeteren van de foto zoals achtergrond bij 
knippen, kwamen ter sprake. 

•	Demo-avond	feestmaquillage
December is ondertussen al terug aangevat en daarmee loopt 
2021 stilaan op zijn einde. Dat wil zeggen: kerst- en eindejaars-
feestjes! Hierbij kan een mooi uitgedoste feestlook natuurlijk niet 
ontbreken. En wat is een feestlook nu zonder een vernieuwende 
maquillage? Daarom organiseerde het provinciaal bestuur van 
Besko West-Vlaanderen eind november in hun provincie een 
demo-avond feestmaquillage.
Eline Deblauwe, specialiste in make-up en haar, 
werkte een feestlook uit met veel aandacht voor 
de laatste nieuwe trends en technieken. Op het 
einde van de avond was ons model uitgedost met 
smokey eyes met een touch van glitter en fan-
tastisch mooi afgewerkte lippen. Het feestje kon 
ingezet worden… 
Laat die feestdagen maar komen! 
We kijken alvast verlangend uit om de mooie creaties op de 
klanten van de aanwezige schoonheidsspecialistes te kunnen 
bewonderen op de foto’s. Ook de oplettende leerkrachten 
gingen terug naar hun klas met tips voor de nieuwe feestlook.

Cursussen en lezingen

Te houden activiteiten: 
• 25 april 2022 
“Financieel gezond starten en gezond houden van mijn 
onderneming ”
Belangrijke aspecten in het houden van een schoonheidssalon 
komen aan het bod met o.a. wat is er nodig om op zelfstandige 
manier te starten ? Op wat te letten tijdens het lopend jaar ? en 
zeker tips en tricks i.v.m. allerlei dagelijkse zaken (bv eind van 
de dag hoeveel hou ik nu bruto over voor mezelf ? aankopen om 
grotere korting te krijgen ? zijn bloemen fiscaal aftrekbaar? …)

Aan te raden: breng uw vragen mee of beter nog bezorg ze aan 
secretariaat van West-Vlaanderen 
Deze voordracht wordt gegeven door een accountant-fiscalist.

• 17 mei 2022
Workshop van stress naar ONT-stressen
Mensen die “met“ en “voor“ mensen werken, daar is heel wat 
veerkracht voor nodig (schoonheidsspecialisten, kappers etc …)
Onder het motto “je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden” 
geeft de lesgeefster, uit persoonlijke ondervinding, tips en tricks 
over het wat, hoe en waarom.
Deze voordracht wordt gegeven door een sport-, stress- en 
burn-out coach.

Beide voordrachten gaan door in het Coach centrum, 
Brugsesteenweg 363/6 te 8800 Roeselare.. 

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

Te houden activiteiten: 
•27 januari 2022 – Cryolipolise 
Gegeven door Dr. Kevin Meuris
Cryolipolise is een techniek om overtollig buikvet weg te werken 
door plaatselijke bevriezing. Het is géén chirurgische ingreep.
Dit is een interessante lezing gezien veel van onze klanten daar mee 
te maken hebben, en de schoonheidsspecialiste de ideale persoon 
is om hen te informeren over wat mogelijk is.
Dr. Meuris legt uit hoe dit in zijn werk gaat en hoe jullie als schoon-
heidsspecialisten daarop kunnen anticiperen.
CRYOLIPOLYSE wil letterlijk zeggen “vetverbranding door koude”. 
Vetcellen zijn zeer gevoelig voor koude. Als zij gedurende een 
bepaalde tijd op een koude temperatuur worden gebracht ontstaat 
er een celdood, waarna het lichaam deze cellen zal opruimen. Zo 
kunnen lokale vetophopingen verminderd worden zonder chirurgi-
sche interventie.
Voor wie is het? Iedereen die, ondanks beweging en gezonde voe-
ding, last blijft hebben van lokale vetophopingen. Vaak bevinden 
deze zones zich aan de armen, bovenbenen, rug of buik.

•16 februari 2022 - Automatisering
Het inzetten van automatisering voor het maken van afspraken, 
financiële administratie en voorraadbeheer door mevrouw W. van 
den Berg. Gezien de huidige generatie gewoon is om met een com-
puter aankopen te doen, afspraken te maken, is het aangewezen 
om mee te zijn met zijn tijd, vandaar deze info avond.
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Voor de meest recente info: www.besko.be

De meeste cursussen zijn erkend en 
geven recht op een vormingsvergoeding 
voor werknemers in het PC 314. 

Het opstellen van een:
- ONLINE AGENDA
- KLANTENFICHES
- AFSPRAKEN MAKEN / HERINNERINGEN
Besproken wordt: 
• Wat is een “smart” agenda?
• Het belang van een goede klantendatabase.
• “De cloud” (het staat in de wolken geschreven), hoe werkt dat.
• Financiële administratie
• Voorraadbeheer
• Waar moet je op letten als je zo’n pakket kiest?
• Welke functies moeten er voor jou minimaal in zitten?
Wieneke geeft live een demo met de nodige uitleg.
Deze sessie is zeer interessant zowel voor de schoonheidsspecialis-
tes die reeds met een PC werken alsook voor diegenen die nog niet 
met een PC werken maar willen weten hoe dat in zijn werk gaat.

Waar:  C-Mine CRIB te GENK Winterslag;
 Evence Coppéelaan 91 - 3600 GENK

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

Gehouden activiteiten: 
•	Browmapping

Kon ondanks corona, met in acht name van alle veiligheidsmaat-
regelen toch nog een interessante lezing doorgaan in de provincie 
Antwerpen. “Brows” kende veel belangstelling ook uit het onder-
wijs, dankzij de inspanning van de provinciebestuurders en de 
sectorconsulenten. Spijtig genoeg moesten verschillenden 
wegens quarantaine forfait geven. Toch nog een goed bezette 
avond waarop Mevrouw Michiels een boeiende opleiding ver-
zorgde en onze aanwezigen wist te motiveren voor de wenkbrauw 
technieken.
Sommige activiteiten dienden, spijtig genoeg, te worden afgelast 
door de pandemie maar spijtig genoeg ook door het feit van geen 
of te weinig inschrijvingen, daarom verzoeken we u om wanneer u 
wil deelnemen, in te schrijven. Afgelasten is zowel voor de spreker 
als voor degenen die toch wilden aanwezig zijn, vervelend. Wan-
neer u niet ingeschreven bent hebben we geen houvast om met 
zekerheid te beslissen of we al dan niet de bijeenkomst kunnen 
laten doorgaan. Dank u voor die kleine moeite.

Te houden activiteiten: 
Door de zeer precaire toestand van het ogenblik is het bijna niet 
mogelijk om data vast te leggen voor onze studieavonden. We 
geven u wel enkele onderwerpen die we wensen in te richten.

•  op aanvraag voorzien we opnieuw de afgelaste avond van 
Mevrouw Inge Deceuninck over” bindweefselmassage.”

•  we gaan ook in op een artikel dat in Hebe verschijnt over “Baby 
Spa” een schoonheidsspecialiste die dit voorziet in haar behan-
delingen wil graag haar ervaringen met u delen.

•  de allernieuwste lasers, hun werking en toepassingen worden 
door een deskundige onder de loep gehouden.

Meer uitleg over deze onderwerpen zenden we u zodra we met 
zekerheid weten waar en wanneer ze kunnen doorgaan.
Na het lezen van Hebe zijn er waarschijnlijk nog vragen over het 
plannen van afspraken. Een hierin gespecialiseerd team zal u 
hierin thuisbrengen.

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

Te houden activiteiten: 
Dilbeek van 19.30 tot 22.30 uur
• 9 februari - Causale voetreflexologie 
• 23 maart 2022 - Bindweefselmassage 
• 20 april - Oncologische massage 
De data en onderwerpen voor Kessel-lo volgen nog.

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms
Gontrode Heirweg 40
9820 Merelbeke
 Tel.: 0492/42 94 50 
E-mail: info@besko-oostvlaanderen.be

Het programma van Oost-Vlaanderen is nu nog niet bekend. 
Raadpleeg de website. Zodra het programma bekend is zal dit aan 
u opgestuurd worden.

ONLINE OPLEIDINGEN

Noteer alvast volgende data in je agenda voor een reeks 
online opleidingen die er aan komen in het voorjaar van 
2022:
25 januari – Personal Branding
14 maart – Werken met Canva

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven via onderstaande 
QR-code. 
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Opleidingsvergoeding 
voor werknemers 
PC314 

OPLEIDINGSVERGOEDING
Volg je naschoolse, erkende cursussen? Dan word je finan-
cieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding. 
Deze vergoeding ontvang je als tegemoetkoming voor jouw 
motivatie, onuitputtelijke passie en drang om elke dag bij te 
leren. Per erkende cursus die gevolgd wordt, ontvang je een 
effectieve geldsom de “De opleidingsvergoeding”.
 
Wie heeft recht op deze vergoeding?
Alle werknemers uit PC314 de haartooi, fitness of schoon-
heidszorgen kunnen gebruik maken van deze vergoeding. 
Dit geldt echter niet voor stagiairs, leerlingen (leercontracten) 
en werknemers met een IBO contract.

 
Wat moet de werknemer doen?

Het fonds van bestaanszekerheid erkent oplei-
dingsverstrekkers en hun opleidingen. Ga je 
naar een van deze erkende opleidingen?  
Laat dan zeker je aanwezigheid registreren 
zodat ze jouw vergoeding in orde kunnen 
brengen.
Aan het onthaal bij elke opleiding worden 

jouw gegevens (naam + rijksregisternummer + 
IBAN + handtekening) gevraagd bij de registra-

tie. Vul je deze niet nauwkeurig in, dan kunnen wij 
jou geen vergoeding garanderen. De opleidingsver-

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

www.lasercollege.beE-mail: info@lasercollege.be
GSM: 0488 428 609 Telefoon: 011 92 03 45

L a s er C o ll eg e

https://lasercollege.be/gratis-e-mailcursus/

Claim je GRATIS 4-delige 

e-mailcursus: Inleiding tot

laserbehandelingen. 

https://www.b2b-aesthetics.be/

CE-gecertificeerde diodelaser 

veiligheidsbrillen.

https://lasercollege.be/definitief-ontharen-met-laser-en-ipl/

Geavanceerde laserontharing 

therapeut cursus.

https://lasercollege.be/optimaliseren-van-laser-of-ipl-behandelingen-
voor-definitief-ontharen/

Opleiding bij  je op locatie op 

jouw eigen apparaat.

https://lasercollege.be/vaardigheidsevaluatie-voor-laser-ontharing/

Doe de quiz om je kennis van 

laserontharing te testen.

L a s e r o p l e i d i n g



Innovation
 is in the air

De TM32-S technologie maakt gebruik van 
Ionized Ozon en thermophoresis, dé nieuwste trend 
binnen de medisch-esthetische sector. Ozon (O3) is een 
krachtige vorm van zuurstof (O2), die gekend staat om 
zijn sterk zuiverende werking. Dit maakt mogelijk dat de 
huid intensief gezuiverd wordt, zonder de pH-waarde te 
wijzigen of de hydrolipidelaag te beschadigen. 

Nadat de huid vrij is van alle toxische stoffen worden de 
actieve ingrediënten met extreme precisie op exact de 
juiste plaats ingesluisd door middel van 
thermophoresis. Nooit eerder kon een ingrediënt zo 
effectief getransporteerd worden naar de targetcel. 
TM32, dé innovatie op gebied van veilige 
huidverbetering. 

Vraag jouw gratis behandeling aan 
via info@inbesol.com

I.B.S. | Innovative Beauty Solutions          www.inbesol.com



161

Kleur van het jaar 2022
Guy Lehaen

Elk jaar heeft zijn eigen kleur, of meerdere kleuren, als men 
verschillende bronnen gaat bekijken. Na de pandemie is het 
kiezen van een kleur van het jaar, zo mogelijk, nog belangrij-
ker geworden, omdat er een nieuwe manier van leven voor 
de deur staat. Misschien daarom dat er op dat vlak zoveel 
nieuws te melden is. 

Orchid Flower is door trendvoorspeller WGSN en kleurautori-
teit Coloro uitgeroepen tot kleur van het jaar 2022. De kleur is 
het best te omschrijven als een levendige roze tint met paarse 
ondertoon en werd al gespot op verschillende modeshows die 
de trends voor volgend voorjaar moeten weergeven. 
Sherwin Williams, een toonaangevend verfbedrijf, laat Evergreen 
Fog dan weer opdraven als kleur van het jaar 22. 
Dé referentie voor kleur blijft echter wel Pantone. Daar waar er 
vroeger één kleur als kleur van het jaar werd uitgekozen, pre-
senteert het Pantone Color Institute™, nu (ook?) een waaier van 
kleuren die verwacht worden trendy te zullen zijn/worden.
In het seizoensrapport, gecreëerd door dit trendvoorspellings- 
en kleuradviesbureau en bedoeld voor de mode-industrie, 
maken we kennis met de top tien van opvallende kleuren. 
Daarenboven worden de vijf kernklassiekers die we kunnen 
verwachten als modeontwerpers hun nieuwe herfst/winter col-
lecties gaan uitbrengen, voorgesteld. Het rapport werd als 
onderdeel van de verschillende evenementen en lanceringen 
tijdens de New York Fashion week voorgesteld. Uiteraard zullen 
deze kleuren ook terug te vinden zijn in de maquillages van 
modellen en dus zeker ook van pas komen voor uw klanten. 
Het palet symboliseert de emoties die werden opgewekt door 
bijna twee jaar pandemie, tussen lockdowns, sluitingen, annu-
leringen en angst. Het is breed te interpreteren, zowel zacht 
als dynamisch, straalt sereniteit uit, maar weerspiegelt ook de 
zoektocht naar vrijheid. 
Is onze dagdagelijkse kleding een weerspiegeling van onze 
gevoelens? Of misschien onze verlangens? Hoewel mode soms 
nutteloos kan lijken, vooral in tijden van crisis en zeker thuis-
werk, is het duidelijk dat het een middel is tot zelfexpressie en 
zelfbevestiging, en dat altijd is geweest. Van het moment dat we 

in beeld komen, hetzij 
virtueel of in vivo, 
kiezen we de kleuren, 
patronen, snitten en 
texturen die we gaan 
dragen, zelden wil-
lekeurig. Ze zijn en 
blijven een gevolg van 
onze stemmingen, 
verlangens en behoef-
ten van het moment 
- zowel persoonlijk als 
collectief.
“Kleuren voor de lente 
van 2022 brengen 
onze concurrerende verlangens naar troostende vertrouwd-
heid en vreugdevol avontuur samen door middel van een reeks 
rustgevende en tijdloze kleuren, samen met vrolijke tinten die 
speelsheid vieren. Nu we dit nieuwe landschap betreden, een 
landschap waar moderegels niet langer van toepassing zijn, stel-
len tinten voor de lente van 2022 ons in staat om te mixen en te 
combineren zoals we willen, wat de verkenning van nieuwe chro-
matische realiteiten aanmoedigt en de deur opent voor geper-
sonaliseerde stijl en spontane kleurstatements”, zei Leatrice 
Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute.
Deze zoektocht naar zachtheid, sereniteit en veiligheid, weg van 
de pandemie, zou zijn uitdrukking moeten vinden naar outfits en 
accessoires die zijn getint met blauw, dat verkrijgbaar is in vier 
tinten, waaronder Spun Sugar (gesponnen suiker), een lichte 
pastelkleur, Glacier Lake (gletsjermeer) , synoniem voor rust, en 
Harbor Blue (havenblauw) dat Pantone associeert met “onze 
zoektocht naar een veilige plek”. Dit palet, dat balans en com-
fort benadrukt, wordt gecompleteerd door een delicaat poe-
derroze, Gossamer Pink (Gossamer roze), en een bruin, Coca 
Mocha (Coca Mokka), een symbool van een kalmerende geest.
Maar de durfallen onder ons, op zoek naar avontuur, spontani-
teit en optimisme na deze moeilijke periode, zullen ongetwijfeld 
meer dynamische kleuren gebruiken. Onszelf uitdrukken kan op 
een bevrijde, gedurfde manier via levendige tinten zoals blauw 
- opnieuw - maar deze keer in Skydiver. Dit is een meer uitgespro-
ken tint die, volgens Pantone, "ons inspireert tot nieuwe hoogten". 
Ook de paarse Dahlia-tint duidt op een zekere dynamiek.
Een explosief trio completeert dit palet gekenmerkt door 
levendigheid: de opvallende rode Poinciana, de flamboyante 
roze Innuendo (insinuatie) en, feller dan ooit, de gele Narcis, 
synoniem voor onder meer vernieuwing. Merk op dat Pantone 
aan deze tien kleuren een palet van vijf geweldige tijdloze klas-
siekers toevoegt, samengesteld uit een puur wit, een zanderige 
tint, twee grijstinten, een bleek en een donker, en een groen 
dat "gezondheid en welzijn" oproept. Een kleurenkaart die ons 
herinnert aan de onzekere tijden die de wereld zojuist heeft 
doorgemaakt.
Ieder van ons heeft zeker kledingstukken in de kast hangen die 
deze kleuren bevatten. Nu komt het er alleen nog op aan de 
juiste combinaties te maken en de perfecte maquillage erbij te 
ontwerpen. 

Bronnen: Pantone.com – Sherwin-williams.com – Fashionunited.uk
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Rechten en 
plichten

Welke kosten voor publiciteit kan ik 
inbrengen in mijn belastingen?
Niemand betaalt graag te veel belastingen, dat is evident. 
Als ondernemer kan je bepaalde beroepskosten fiscaal in 
rekening brengen. Zo maak jij mogelijks bepaalde kosten 
voor publiciteit en representatie. Zijn die fiscaal aftrek-
baar?

Publiciteit of representatie?
Als gedreven ondernemer maak je jouw zaak bekend bij 
zo veel mogelijk potentiële klanten. Je wil ook met jouw 
bestaande klanten een langdurige samenwerking uitbouwen. 
Dus plan je promotionele acties en voorzie je de nodige bud-
getten. Enige voorzichtigheid is echter geboden, want fiscaal 
gezien heb je 2 soorten promotionele kosten met elk hun 
eigen regels voor aftrekbaarheid.

Publiciteits- en demonstratiekosten
Publiciteitskosten streven steeds verkoop na. Zo kan je vol-
gende kosten integraal aftrekken als publiciteits- of demon-
stratiekosten:
• vervoerskosten om prospecten of klanten de gelegenheid 

te bieden het bedrijf te bezoeken
• demonstratiekosten met inbegrip van het uitdelen van han-

delsstalen
• kosten voor degustaties van goederen die een onderne-

ming produceerde of verkocht.

Receptie- en representatiekosten
Met receptie- of representatiekosten streef je het creëren van 
een gunstig klimaat na om jouw onderneming in een posi-
tief daglicht te plaatsen. Deze kosten zijn slechts voor 50% 
aftrekbaar als beroepskost. Voor de btw-administratie is de 
btw op die kosten zelfs helemaal niet aftrekbaar.

Hoe zit het met andere specifieke vormen van 
publiciteit?
Gadgets
Gadgets van beperkte waarde waar duidelijk de naam van 
jouw bedrijf op staat, zijn volledig aftrekbaar als beroeps-
kost. Je kan ze uitdelen aan bestaande klanten en mogelijke 
nieuwe klanten. De bedoeling is hier duidelijk: de gadgets 
zijn in de eerste plaats reclame voor jouw onderneming.

Showroom
Wil je de klanten in jouw showroom of tijdens een beurs ver-
wennen met een hapje of een drankje? Wel even opletten, 
die kosten worden niet beschouwd als reclamekosten maar 
als receptiekosten. Daardoor is de btw niet aftrekbaar en is 
de kost slechts voor 50% aftrekbaar als beroepskost.

Sponsoring
Wil je sponsoring fiscaal aftrekken, dan moet je aantonen 
dat jouw klantenbestand of omzet groeit of je minstens een 
bredere bekendheid bij het publiek krijgt dankzij de sponso-
ring. Ook de relatie tussen het betaalde sponsorbedrag en 
de mogelijke bedrijfsopbrengst is belangrijk. Als beiden niet 
in verhouding zijn, kan de fiscus de aftrekbaarheid van de 
sponsoring in vraag stellen.

Onthaal
De btw op kosten voor het onthaal, de ontvangst, het ver-
maak of de ontspanning van de bezoekers is in principe niet 
aftrekbaar. Uitgaven zoals demonstratiekosten, parkingkos-
ten en hostessen zijn geen kosten van onthaal. Ze worden 
gemaakt voor reclamedoeleinden en hebben de bedoeling 
om de verkoop te stimuleren. Van deze kosten blijft de btw 
dus wel aftrekbaar. Dat is ook zo voor handelsgeschenken 
met een waarde lager dan 50 euro excl. BTW

Hoeveel mag je uitgeven?
Er zijn geen maximumbedragen voor kosten van publiciteit 
en representatie. Wil je als kleine onderneming grote bedra-
gen als reclame of sponsoring spenderen? Daar zal de fiscus 
zich in principe niet mee moeien. Hoe de middelen in jouw 
onderneming besteed worden is jouw zaak. Zolang het uit-
eindelijke doel van de besteding het aantrekken of behouden 
van klanten is, mag je de kosten als beroepskost aftrekken. 
Maar je moet wel kunnen aantonen dat de gemaakte kosten 
bijdragen tot de groei en bloei van jouw onderneming.

Haal de max uit je taks!
Wil je alles weten over aftrekbare beroepskosten? 
Unizo stelde een handige adviesgids samen met de alge-
mene principes en enkele aandachtspunten. De gids staat 
stil bij verschillende aftrekbare beroepskosten en geeft ook 
praktische tips. 

Als Unizo-lid kan je de adviesgids gratis downloaden 
https://www.unizo.be/publicaties/pockets-en-gidsen/advies-
gids-aftrekbare-beroepskosten

Bron Unizo: Vraag & antwoord ZO november 2021



Laserontharing,
heruitgevonden

Drie gol�engten gecombineerd in één handstuk:
 - 755nm (Alexandriet) voor lichte haren
 - 810nm diode (de gouden standaard)
 - 1064nm (Nd:YAG) voor donkere huiden

 Alma's gepatenteerde 
SHR In-Motion™ techniek

Superieure contactkoeling

Geschikt voor alle huidtypes

Het hele jaar door behandelen, 
ook in de zomer

De enige o�  ciële distributeur van Soprano (Alma Lasers) voor de Benelux

marketing@bloomedical.com
www.alma-soprano.be

Het hele jaar door behandelen, Het hele jaar door behandelen, 

Niet alleen 
voor de zomer

JOUW ULT IEM E DAGEL I JKSE ZONBESCHERMER,
B I J REGEN EN B I J ZON

ONT DEK DE N I EUWE
ADVANCED DAY ULT I MATE PROTECT

www.medik8.com @medik8belgium

+32 (0)89 73 14 75

in 2, 3 of 4 jaar technisch secundair onderwijs
na studies SO - bijkomend diploma - in 20u/week

Nieuwe richtingen vanaf schooljaar 2021-2022: 
derde jaar haar- en schoonheidsverzorging (BSO)

derde jaar wellness en lifestyle (TSO)

aangezichtsverzorging

lichaamsverzorging

epilatie

make-up

voetverzorging

manicure

School voor 
schoonheidszorgenss

Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem - Tel. 03 / 230 03 84
www.denisegresiac.be
info@denisegresiac.be

 

de opleiding die de norm is in de 
schoonheidssector



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



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

‘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 !
 -  K N E S S E L 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


