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Beste schoonheidsspecialisten en iedereen die in onze sector actief is,

Wie had dat verwacht, een zomer zoals deze die we gekend hebben? 
In mijn vorig voorwoord had ik misschien een voorgevoel van wat ons te wachten 
stond, we hebben inderdaad liters of 
grammen zonneproduct moeten 
gebruiken. Het is nu 17 augustus en 
ik word eraan herinnerd dat mijn 
tekst voor Hebe tijdig moet binnen 
zijn, ik weet dus niet wat er nog kan 
gebeuren vóór Hebe bij u in de bus 
valt. In ieder geval hier (in Spanje) viel 
vandaag de eerste regen die naam 
waardig, sinds 1 juli.   
Wat we gehad hebben, wordt ons niet ontnomen, maar wat de gevolgen voor ons 
budget zullen zijn, zullen we nog ervaren, want spijtig genoeg zijn er nog ernstige 
gebeurtenissen die onze economie kunnen bedreigen, we hopen de gevolgen van 
de oorlog in Oekraïne en de energieproblemen hieraan verbonden, te kunnen 
omzeilen.
Laten we met het oog op de volgende beurs toch optimistisch blijven, want 
hiervoor zijn de omstandigheden dan toch positiever, aangezien er tot nu toe geen 
beperkingen tegen covid of andere virussen meer opgelegd worden. Dit wil niet 
zeggen dat voorzichtigheid in en buiten ons instituut niet meer aan de orde is.
Wij houden in ieder geval de essentiële regels aan om te vermijden dat  we dit 
najaar opnieuw in een chaos zouden belanden.
Wij rekenen op een volwaardige beurs waarop u de u vertrouwde distributeurs en 
producenten kan ontmoeten.
September en oktober zijn altijd moeilijke maanden geweest, we beginnen 
allemaal na de vakantie met tal van voorziene en onvoorziene onkosten, onze 
klanten hebben dezelfde problemen. Het is dan ook het moment om hen terug in 
uw salon te krijgen door gunstige voorwaarden voor te stellen of een voordelige 
start van langer durende behandelingen.
Ook wij moeten in ons dagelijks leven, zeg maar, met onze uitgaven voorzichtig te 
werk gaan, we houden zelf de prijsevolutie van levensmiddelen en dagelijkse 
benodigdheden in het oog.
Al lijkt het nog ver weg, het startschot voor de eindejaarsactiviteiten valt direct na 
de beurs, die onze inspiratiebron moet zijn voor het hele najaar en de komende 
winter. Hoe verstandiger we de post-vakantie periode aanpakken, hoe vlotter we 
onze verkoop en onze behandelingen zullen kunnen managen. Tracht op Estetika 
een nieuwe insteek voor uw bedrijf te vinden (een product, een nieuwe behandeling, 
om het even wat, als het maar innovatief is) hierrond kan je dan een sterke 
publiciteit voeren. Eye-catching hoeft niet noodzakelijk duur te zijn; onze computer 
kan ons hierbij enorm van dienst zijn, we bespelen de sociale media met foto’s 
tekeningen, slogans enz. U kan ook beroep doen op professioneel reclamewerk. 
We letten erop om steeds stijlvol te blijven en het imago en de standing van ons 
instituut te respecteren.
Onze klanten zijn daar gevoelig voor. Zij kozen u uit om uw 
goede behandelingen, uw vriendelijkheid, maar ook voor het 
prestige van uzelf en uw instituut.
Ik wens u succes met uw dagelijkse bezigheden en hoop u te 
ontmoeten op Estetika.
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Sta jij ook met hart en ziel in het vak? Geef jij elke dag het beste van jezelf voor 
je klanten? En ... voel jij je ook wel eens volledig leeggezogen omdat dit voor 
sommigen nooit genoeg lijkt?

Geloof me, je bent niet de enige. Lastige klanten horen er nu eenmaal bij, 
in elke sector. Klanten die nooit tevreden zijn en altijd commentaar hebben. 
Klanten die eisen dat je jouw agenda helemaal omgooit voor hen.  Klanten die 
niet weten wat ze willen. We kennen ze allemaal. Toch hoef je niet bij de (last)
pakken te blijven zitten. We geven je enkele tips om positief en professioneel te 
reageren.

Professioneel omgaan
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3 algemene tips
1) Zorg voor een rustige buikademhaling. Dit werkt stress-

verlagend.
2) Denk eraan: jij bent de professional en dit is jouw zaak. 

Haal kracht uit je kennis en je goede intentie: vanuit jouw 
expertise de klant een fijne ervaring meegeven, met res-
pect voor beide kanten.

3) Blijf nadien niet klagen over die lastige klant. Dat kan wel 
even opluchten maar in feite versterk je je afkeer van deze 
klant, waardoor het de volgende keer nog moeilijker wordt 
om er positief mee om te gaan.

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.
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Omgaan met klanten waarvoor het nooit goed is
Het is belangrijk dat klanten feedback geven en indien nodig 
een klacht formuleren ... zolang het beleefd en respectvol 
gebeurt en constructief bedoeld is. Je bent ook maar een 
mens en een vergissing is soms snel gemaakt. Vanuit jouw 
klantgerichtheid sta je dus zeker open voor suggesties ter 
verbetering, of voor rechtzettingen als er iets niet gelopen is 
zoals het moest. Helaas zijn er ook klanten die onredelijke 
eisen stellen en op luide, boze toon hun ongenoegen uiten of 
kwade reacties via social media sturen.

1) Neem het niet persoonlijk: reageer op de feiten, en laat je 
niet leiden door jouw emoties. 

2) Blijf zelf altijd beleefd en laat je niet meeslepen door de 
boertige taal of scheldwoorden van de klant.

3) Stel open vragen: wie, wat, waar, wanneer, hoe, ... Dit zijn 
vragen die de ‘klacht’ specifiek en concreet maken, waar-
door je de feiten kan benoemen. Is het nog niet duidelijk? 
Vraag dan door.

4) Wees mild: je kent de voorgeschiedenis van deze persoon 
niet en weet dus ook niet wat er eventueel nog allemaal 
kan spelen in diens leven. Je betaalt misschien een reke-
ning die niet van jou is.

Omgaan met klanten die absolute beschikbaar-
heid eisen
Openingsuren? Die zijn rekbaar volgens de klant. Vakantie 
neem je alleen als de klant dan niet net voor een behandeling 
wil langskomen. Op een whatsappbericht dien je onmiddel-
lijk te reageren. De behandeling start stipt op het afgespro-
ken uur tenzij de klant zelf te laat is. Annulatie op het laatste 
moment door de klant? Moet kunnen. 

Je houdt het soms niet voor mogelijk hoever sommige klan-
ten kunnen gaan in hun eisen naar jouw beschikbaarheid, 
terwijl ze zichzelf zonder gêne alles permitteren op dat vlak. 

1) Duidelijke grenzen stellen (en je daaraan houden) is een 
absolute must. Vaak een van de moeilijkste voor veel 

zaakvoerders! Op rustige toon de boodschap blijven 
herhalen (de ‘kapotte grammofoonplaat’ techniek) helpt 
hierbij. Denk eraan: elke keer dat je toegeeft, voed je het 
probleem.

2) Zorg dat je openingsuren en je beleid rond het annuleren 
van afspraken goed gecommuniceerd worden: op je web-
site, in je bevestigingsmails, hang deze zichtbaar op in je 
salon, enz.

3) Komt de klant te laat? Vertel hem/haar dat je de behande-
ling inkort en leg ook uit waarom. 

4) Ook jij hebt – net als alle mensen - recht op vrije tijd en 
een privéleven. Je hoeft niet 24/7 beschikbaar te zijn. Als 
jij dit voor jezelf respecteert, zullen je klanten dit uiteinde-
lijk ook respecteren.

Blijft jouw klant onredelijke eisen stellen? Stel jezelf dan de 
vraag of dit wel een klant  voor jou is. 

Omgaan met klanten die nooit weten wat ze 
willen
Je wil je diensten goed afstemmen op de klant, maar wat als de 
klant niet goed weet wat ze wil, of tegenstrijdige wensen heeft? 
Dan is dit jouw kans om je expertenrol ten volle op te nemen.

1) Stel gesloten vragen: dit zijn vragen waarop de klant enkel 
met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. Zo baken je sneller de 
opties af.

2) Doe zelf een voorstel: jij beheerst de materie volledig en 
kent de producten door en door. Activeer jouw know-how 
om de klant te adviseren. Je mag in dit geval best sturend 
zijn: ‘Wat ik voorstel is ...’

3) Is het nog niet duidelijk? Blijf doorvragen ☺

Gelukkig zijn de ‘lastige’ klanten een minderheid. Focus dus 
vooral op de dankbare en tevreden klanten die jouw diensten 
wél ten volle waarderen.

Heb je nog andere klantsituaties waarmee je het moeilijk 
hebt? Stuur een mailtje naar info@qlick.today en we bezor-
gen jou nog meer tips en tricks. 

Vanuit haar verleden als ondernemer 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 15 jaar een coaching- en trainingbedrijf samen met haar vennoot Anneliese Monden 
en een team van topcoaches. 

Zij deelt graag haar expertise en kennis om jouw leven te vereenvoudigen en van je business 
een echt succes te maken.

Meer info: www.qlick.today

met lastige klanten



WORD JIJ OOK LID 
VAN DE ERKENDE BEROEPSVERENIGING BESKO?

PARTNER VAN DE KWALITATIEF OPGELEIDE 
BEAUTYPROFESSIONAL

LAAT JE INSPIREREN, 
INFORMEREN EN ADVISEREN

Ben jij een kwalitatief opgeleide schoon-
heidsspecialist of beautyprofessional?
Word dan nu lid van Besko vzw, de beroeps-
vereniging die al sinds 1981 voor jouw 
belangen opkomt!
Waarom?
Omdat uitsluitend 
schoonheidsspecialisten, 
voetverzorgers, visa-
gisten en nagelstylisten 
met een erkend diploma 
lid kunnen worden. Het 
Besko-label staat hier 

garant voor.

WORD LID
Om het publiek duidelijk te maken dat jij een erkend  
kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid bent, ontvang je  
een prachtige gevelplaat.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor 2022
• professioneel lid – met licentie € 60
• school (directie) – erkend € 65
• leerkracht € 25
• leerling/student € 15
• werknemer/stagiair € 20
• steunend lid, bedrijven € 150

Je lidmaatschap is 100% fiscaal aftrekbaar.Uw schoonheid  
      in veilige handen

 

Belpairestraat 6 • 2600 Berchem • 03 280 80 70 • info@besko.be • www.besko.be
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01 STERKE BEROEPSVERENIGING
We verenigen alle kwalitatief erkende beautyprofessionals in een 
sterke beroepsvereniging.

02 BELANGENBEHARTIGING
We behartigen de belangen van de beautyprofessionals in het  
paritair comité, bij verschillende overheidsinstanties en belangen-
groepen.

03 ONDERSTEUNING
Wij staan je bij met helder advies op maat, informeren over regel- 
geving … We bieden professionele ondersteuning om je voor te 
bereiden op de uitdagingen van morgen.

04 PROFESSIONEEL VAKMANSCHAP
We verdedigen het belang van professioneel vakmanschap. Enkel 
professioneel geschoolde beauty professionals kunnen lid worden 
van Besko. Deze erkenning communiceer je aan je klanten met het 
label, de jaarlijkse licentie en de gevelplaat.

05 TRAINING EN LEVENSLANG LEREN
We organiseren in elke provincie opleidingen en voordrachten,  
waar je je als beautyprofessional verder kan ontwikkelen.

06 ONDERWIJS
We werken actief mee aan het onderwijs van de toekomst in onze 
beautysector.

07 NETWERKEN
We organiseren de beurs Estetika voor alle beautyprofessionals  
en actoren die professioneel actief zijn in de schoonheidssector.

08 WERKGEVERSCHAP
We pleiten voor rechtvaardig werkgeverschap en ondersteunen  
de werkgever in de verschillende facetten.

09 PREVENTIE EN WELZIJN
Met de Risktrainerbrochure ondersteunen we het preventiebeleid in 
het instituut of salon, in functie van de noden van de beautyprofes-
sional. We begeleiden in een evenwichtige work-life balance.

10 DUURZAAMHEID
We willen de beautyprofessional bewust maken van duurzaam 
ondernemen.

Ben je een goed opgeleide schoonheidsspecialist of beautyprofessional? 

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

Vraag het inschrijvingsformulier via info@besko.be

10 REDENEN OM LID TE 
WORDEN VAN BESKO

HOE WORD JE LID?
Vul het aanvraagformulier in via de website www.besko.be 
(onder de tab ‘Lidmaatschap’).
Zodra we je aanvraag ontvangen, sturen we je een vragenlijst 
toe. Indien hieruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden 
om lid te worden, ontvang je een uitnodiging om je lidgeld te 
betalen.

Na erkenning door Besko en ontvangst van het lidgeld sturen 
wij je als professioneel lid:
• je lidkaart
• je gevelplaat
• je licentie(s) als erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid
• een agenda

JOUW VOORDELEN  
ALS BESKO-LID
• Wij verdedigen de belangen van de sector in het  

paritair comité en de Hoge Raad van de Middenstand,  
de pers en officiële instanties.

• Wij organiseren verschillende voordracht- en informatie-
avonden per provincie (met erkenning FBZ PC314)  
waaraan je als lid tegen een verminderde prijs kan 
deelnemen.

• Als lid van Besko ben je automatisch lid van je provinciale 
afdeling.

• Wij bieden hulp bij vragen over jouw beroep.
• Wij organiseren de professionele vakbeurs Estetika.
• Je ontvangt onze digitale nieuwsbrief.
• Je ontvangt gratis het magazine Hebe, het vakblad  

voor de schoonheidsspecialist(e).
• Als lid kan je gratis een kleine advertentie laten  

opnemen in Hebe.
• Gratis vermelding op de website beskospecialiste.be
• Je ontvangt een gevelplaat en posters met opschrift  

‘Uw schoonheid in veilige handen’.
• Je ontvangt jaarlijks een licentie als erkend  

kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid voor in je zaak.
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16310

Fall-Winter Trends
Perle Monheim-Boeckx

De zomer ligt stilaan achter ons wanneer deze 
editie van Hebe in de bus valt, hoog tijd dus om 
eens te kijken welke trends er op ons afkomen deze 
herfst en winter.

Er is alvast goed nieuws voor onze huid, want 
de gelaatsmake-up is volledig gebaseerd op een 
goed verzorgde huid. En wie is er beter opgeleid 
dan onze professionele schoonheidsspecialisten 
om klanten hierbij te helpen?  Na de zomer zal de 
eerste focus liggen op hydratatie, want zo kunnen 
we de make-uptrends het best bekomen. 

GelaatGelaat
Voor de opmaak van het gelaat zijn er twee natuurlijke trends 
die de we nastreven.  Beide zijn volledig tegengesteld aan 
elkaar met als gemeenschappelijke factor, het natuurlijk 
ogende effect van de make-up.  Egaliseer de huid door 
middel van je foundation, maar verstop de karakteristieken 
ervan zeker niet.

Glanzende lookGlanzende look
Deze look zorgt ervoor dat je gelaat er een beetje vochtig, net 
verzorgd, uitziet.  Je kan het vergelijken met een huid die net 
een behandeling met de vapozone heeft ondergaan of met 
deze van iemand die uit de stoomcabine komt.  

Om deze look na te 
streven, maken we 
gebruik van een hydra-
terende make-upbase.  
Uiteraard gebruik je 
deze na het aanbrengen 
van je dagcrème en niet 
ter vervanging van je 
dagcrème. 

Je brengt een dun 
laagje vloeibare founda-
tion aan die de eigen-
heid van je huid niet verstopt.  Zorg dat je onvolmaaktheden 
egaliseert en karakteristieken van de huid zichtbaar laat: 
zoals sproetjes, een vlekje…..
Je kan de huid zo gezond glanzend maken als je zelf wil. Hoe 
meer make-upbase, hoe meer glans.

Speel met je make-upbase zoveel je wil en test uit wat voor 
jou het beste resultaat geeft.  
Enkele opties kan je hieronder vinden. 
1. Make-upbase + foundation.
2. Make-upbase mengen met je foundation (is iets subtieler).
3. Make- upbase onder je foundation +  foundation + make-

upbase op je foundation (op bepaalde plaatsen zoals juk-
beenderen, neusbrug,…).

4. Foundation + plaatselijk make-upbase onder je foundation.
5. Foundation + plaatselijk make-upbase boven je foundation.
6. …

Je mag deze make-up niet afpoederen, anders zou je het vol-
ledige effect teniet kunnen doen. 

Matte lookMatte look
Uiteraard is niet ieder-
een fan van de glan-
zende look.  Daarom is 
er ook de matte, natuur-
lijke look. Werk hiervoor 
op een goed gereinigde 
huid en gebruik even-
tueel een matifiërende 
basis als je huid van 
nature erg glanst. 

Bij deze look blijft het natuurlijke aspect van groot belang. 
Zorg dus zeker dat je egaliseert maar niet verstopt met een 
dikke matte laag foundation, zodat de karakteristieken van je 
huid, zoals sproetjes e.d., zichtbaar blijven.

Zelf vind ik het ideaal om voor dit effect met mineraalpoeders 
te werken.  Ze verzorgen, werken mooi egaliserend en je kan 
ze in verschillende dunne laagjes aanbrengen zonder een 
fake make-uplaag te creëren. 
Om te highlighten en te schaduwen, werk je met natuurtin-
ten die heel dicht bij de eigen huidskleur liggen. Zo blijft de 
make-up nonchalant en natuurlijk. 



L ippenL ippen
Meestal bespreek ik de 
lippen als laatste, maar 
omdat zij in combina-
tie met bovenstaande 
look extra in de kijker 
worden gezet, begin 
ik er mee. Om de 
natuurlijke huidlook af 
te werken, is het vol-
doende om de ogen te 
accentueren met een 
beetje mascara en eventueel een fijn lijntje.  Al de aandacht 
gaat daarna naar mooi afgelijnde, diepgekleurde lippen.
Deze winter zijn de trendkleuren bessen- en bourgondisch 
rood.  Je kan ze volledig in één felle kleur stiften of een 
ombre maken van twee felle kleuren.

Ook de doorschijnende lipgloss is weer helemaal terug van 
weggeweest.  Super toch?

90’s lippen doen het 
ook goed deze herfst en 
winter.  Hier ga je voor 
frosty lipstick.  Weet je 
nog? Roze glanzende 
lippen, nude kleuren met 
een glans, metallics.  
Hoe kan het anders dat 
na het zien van heel veel 
90’s outfits, de make-up 
zou volgen?

OgenOgen
Werk de ogen af met voldoende mascara en eventueel een 
fijne eyeliner- of potloodlijn.  Wil je toch dat tikkeltje meer? 
Kies dan voor fijne natuurtinten zodat de focus niet wegge-
nomen wordt van de lippen, zoals hierboven beschreven. 

Op de catwalks zien we meer uitgesproken ooglooks.  Deze 
lijken me iets minder draagbaar in het dagelijkse leven.  Wil je 
toch “all the way” gaan dan zijn volgende looks een schot in 
de roos:

• zilveren metallics op de oogleden;
• fijne juweeltjes op het gelaat (het mogen er veel zijn);
• smudgy eyes met donkere kleuren die gepaard gaan met 

donkere lippen;
• felblauwe of felroze oogschaduw die de regels van de 

kunst niet helemaal volgen, maar op het volledige ooglid en 
daarbuiten gebruikt worden.

Uiteraard kunnen deze catwalktrends omgezet worden in 
draagbare varianten.  Gebruik blauwe en roze tinten subtiel 
en werk mooi af.  De kleuren zijn niet altijd makkelijk te ver-
werken in je oogmake-up maar ze kunnen verbazend mooie 
resultaten geven. 

Metallics en juweel-
tjes kan je eveneens 
subtieler gebruiken.  
Denk bijvoorbeeld aan 
een zilveren eyeliner 
voor een avondje uit of 
afwerking met één of 
twee kleine juweeltjes 
aan het oog. 

De smudgy look kan je vertalen in een meer gesofisticeerde 
smokey look.  Make-up en make-uplooks zijn er vooral om 
mee te experimenteren en ze naar je eigen hand te zetten, 
zodat het resultaat bij de eigenheid van de persoon past. 

WenkbrauwenWenkbrauwen
De laatste trend is er eentje die, volgens mij, het straatbeeld 
niet zal halen, maar zeg nooit nooit natuurlijk.  Op de cat-
walks zien we heel veel gebleekte wenkbrauwen.  Niet echt 
“my cup of tea” maar als je het toch mooi vindt, laat je dan 
helemaal gaan deze winter, want de grote modehuizen zijn 
alvast fan! 

Bronnen

https://www.trendystyle.net/ 
https://www.vogue.nl/ 
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Dermo-actieve	fytocosmetische	
ingrediënten
door Daniël De Backer, cosmetoloog

‘Men kan zich de geneeskunde en de cosmetica 

van vandaag niet indenken zonder natuurlijke 

ingrediënten. Toch zijn er slechts enkele actieve 

ingrediënten relevant voor de doeltreffendheid. 

Het onderzoek voor het vinden van een actief 

ingrediënt is zoals zoeken naar een speld in een 

hooimijt en hierbij is de snelste weg niet altijd de 

beste!’

Dr. Frank Gafner1.

1. Samenstelling en bereiding
Tijdens stofwisselingsprocessen produceren planten duizen-
den chemische verbindingen, de meerderheid ervan in kleine 
concentraties. Hierbij onderscheiden we basismetabolieten, 
zoals sachariden en proteïnen, die onontbeerlijk zijn voor het 
metabolisme en de structuur van planten, en secundaire meta-
bolieten zoals fenolen, terpenoïden en steroïden, die in kleinere 
fracties ontstaan, maar  specifiek essentieel zijn voor het plant-
aardig leven. Hiertoe behoren o.m. tal van antioxidantia, die 
ook een huidbeschermende werking uitoefenen, bij voorkeur in 
synergie met andere actieve bestanddelen. In een gestandaar-
diseerd plantenextract zorgt het natuurlijke synergetische effect 
van alle bestanddelen voor de specifieke werking. Het sojaolie-
extract van goudsbloem (Calendula officinalis) is een waardevol 
voorbeeld hiervan (fig. 1). Het bevat een biococktail van o.m. 
essentiële oliën, saponinen en carotenoïden. Calendula heeft 
hierdoor een heilzame invloed op droge en ontstekingsgevoe-
lige huid, reduceert erytheem en stimuleert het huidherstel. 

Fig. 1. Goudsbloem (Calendula officinalis)

De samenstelling van cosmetische plantenextracten wordt in 
belangrijke mate bepaald door het bereidingsproces, waarbij 
de temperatuur en het extractiemedium belangrijke parameters 
zijn. Een glycerolisch extract bijv. heeft niet dezelfde samen-
stelling als een extract met sojaolie. Men streeft er steeds naar 
om de plantenmoleculen zo intact mogelijk te extraheren. De 
superkritische CO2-extractie is een moleculevriendelijk proces 
dat de mogelijkheid biedt om extracten te bereiden zonder 
toxische residuen. Superkritisch CO2 is een vloeistof, die ont-
staat bij een temperatuur van 31°C en een druk van 74 bar. Het 
is een uitstekend oplosmiddel dat extractie mogelijk maakt in 
de buurt van kamertemperatuur, waardoor de bestanddelen 
beschermd worden tegen thermische ontbinding. Vloeibaar 
CO2 heeft het voordeel inert, kleurloos en niet-toxisch te zijn 
en biedt de mogelijkheid om stabiele extracten te verkrijgen. 
Van recentere aard is de gepatenteerde zeta fractie-techno-
logie, die gebaseerd is op het isoleren van celmoleculen op 
basis van hun elektrische lading.2 Het protoplasma van cellen 
is een gel die voor 80 % uit water bestaat, waarin zich miljoe-
nen moleculen bevinden die positief of negatief geladen zijn, 
het merendeel aminozuren. Met deze technologie worden de 
substanties fractioneel uit het protoplasma geïsoleerd, met 
behoud van hun oorspronkelijke bio-activiteit. Bijzonder origi-
neel is de stamcellentechnologie.3 Dit proces start bij de ver-
wonding van een plantendeel, waarop wondweefsel ontstaat, 
waarin zich gaandeweg stamcellen ontwikkelen. Deze worden 
in bioreactoren verder in grote massa gecultiveerd. Vervolgens 
worden de celwanden in de biomassa onder hoge druk open-
gereten, waardoor celinhoud vrijkomt. Aansluitend wordt het 
extract meestal geliposomeerd, om de huidactiviteit mogelijk 
te maken.

2. Dermo-actieve werking
De activiteit van fytomoleculen wordt bij voorkeur geëvalu-
eerd door hun invloed na te gaan op de expressie van spe-
cifieke genen in het DNA van keratinocyten en fibroblasten.4 
Dit gebeurt via een complex wetenschappelijk protocol met 
‘DNA-chips’, waarbij kan worden vastgesteld welke molecu-

De activiteit van fytomoleculen wordt 

bij voorkeur geëvalueerd door hun 

invloed na te gaan op de genexpressie  

in het DNA van keratinocyten  

en fibroblasten
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len bepaalde genen activeren of inactiveren. Indien via deze 
weg een molecule uit een plant bijv. stimulerend blijkt te 
werken op genen die de collageensynthese stimuleren, dan 
is er een eerste wetenschappelijke stap gezet. Maar vooraleer 
de molecule als betekenisvol doeltreffend wordt beschouwd, 
moeten aansluitend in-vitrotesten en in-vivotesten worden uit-
gevoerd. Pas indien deze testen een positieve werking op de 
huid aantonen, kan de molecule in een actieve concentratie in 
cosmetica worden verwerkt. 

3. Specifieke fyto-actieve bestanddelen

3.1. Antioxidantia

Chemisch kunnen plantaardige antioxidantia tot drie hoofd-
groepen behoren:

• Vitaminen, waarvan het olie-oplosbare alfatocoferol (vita-
mine E) en het wateroplosbare L-ascorbinezuur (vitamine 
C) de belangrijkste vertegenwoordigers zijn en een zelf-
regenererend koppel vormen. Vitamine E bestaat uit vier 
tocoferolen (alfa, bèta, gamma en delta) en vier tocotrië-
nolen, eveneens alfa, bèta, gamma en delta.

• Carotenoïden, waarvan bètacaroteen het bekendste voor-
beeld is. Het wordt in het lichaam van mensen en dieren 
omgezet in retinol of vitamine A, waardoor het ook provi-
tamine A wordt genoemd.

• Fenolen, die hun antioxiderend effect danken aan één of 
meer hydroxylgroepen (OH), gebonden aan een benzeen-
ring (fig.1). Naargelang het aantal OH-groepen spreekt 
men van monofenolen, waarvan alfatocoferol ook een 
voorbeeld is en polyfenolen, die meestal krachtiger zijn en 
waartoe de populaire flavonoïden behoren. Procyanidinen, 
die o.m. rijkelijk voorkomen in de pitten van blauwe drui-
ven zoals de Pinot Noir, zijn complexe polyfenolen, waarin 
twee of meer monomeren van polyfenolen met elkaar 
verbonden zijn. Procyanidinen zijn krachtige radicalen-
vangers. Het populaire polyfenol resveratrol, dat royaal 
voorkomt in blauwe druiven en rode bessen, is een gere-
puteerde antioxidant die doorheen de huidbarrière dringt 
en complementair ook leidt  tot een verhoogde synthese 
van collageen I, II en III  (fig. 2). Het flavonoïde alfagluco-
sylrutine (INCI: Glucosyl Rutin) beschermt de huid tegen 
oxidatieve stress door ondersteuning van het endogeen 
antioxiderend systeem van de opperhuidcellen en inhi-
beert de erytheemvorming bij UVA-bestraling. Een ery-
theemreductie kan ook bekomen worden door vitamine E 
te combineren met procyanidinen uit druivenpitten (INCI: 
Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract). Het extract van wal-

noten, dat eveneens rijk is aan procyanidinen, heeft naast 
een antioxiderend effect ook een anti-elastasewerking, 
waardoor het de degradatie van elastinevezels voorkomt 
(INCI: Juglans Regia (Walnut) Seed Extract). Groene thee-
extract (INCI: Camelia sinensis Extract) bevat talrijke poly-
fenolen, die bijzonder effectief zijn voor het bestrijden van 
hydroxylradicalen (OH°) en superoxide-anionen (°O2

-). De 
Rosa gallica of Franse roos wordt reeds lang aangewend 
als heilmiddel voor specifieke huidaandoeningen. De 
bloembladeren van de Rosa gallica zijn rijk aan antioxi-
danten, zoals procyanidinen. Hierdoor verleent het Rosa 
gallica-extract een effectieve bescherming tegen scha-
delijke reactieve zuurstofverbindingen. Dit geschiedt in 
eerste instantie door het counteren van de uiterst agres-
sieve hydroxylradicalen (OH°), wat ten goede komt aan de 
integriteit van het DNA in de celkernen en de mitochon-
driën De stamcellen van de bladeren van de roestbla-
dige alpenroos Rhododendron ferrugenium, bieden een 
opmerkelijke bescherming aan de epidermale stamcel-
len. Ze zijn niet alleen rijk aan antioxiderende polyfenolen, 
maar produceren o.i.v. extreme droogte en koude tevens 
speciale proteïnen, dehydrines genoemd. 

3.2. Beschermende en herstellende werkstoffen 

Voor een beschermende en herstellende invloed op de huid 
komen heel wat diverse multifunctionele fytobestanddelen in 
aanmerking, die o.m. bijdragen tot een volwaardige hoorn-
laagbarrière en een verhoogde synthese en protectie van col-
lageenvezels en keratinocyten.

Een volwaardige hydratatie vereist een optimaal functione-
rende hoornlaagbarrière en een dynamische epidermis. In 
deze context constateerden Japanse onderzoekers dat het 
bladextract van zoethout (Glycyrrhiza glabra) de biosyn-
these van ceramiden in de keratinocyten stimuleert (fig. 3). 

Fig. 2.  Structuurformule van resveratrol Fig.3. Zoethout (Glycyrrhiza glabra)



16416

Aangezien ceramiden de hoekstenen zijn van de lipidenbar-
rière, komt dit ten goede aan de hydratatie. Dit gaat tevens 
gepaard met een verhoogde productie van hyaluronaan (hya-
luronzuur). Voor het bevorderen van de cohesie tussen de 
corneocyten of corneocohesie en het verminderen van hun 
afschilfering, blijken de fytosterolen uit lavendel  (Lavendula 
stoechas) bijzonder effectief. Dit werd bevestigd door in-vivo- 
en in-vitrotesten met een lavendelwas, bereid via superkri-
tische CO2- extractie van lavendel, in combinatie met een 
plantaardige olie en toevoeging van een vaste (gehydroge-
neerde) plantaardige olie. Een adequate barrièreopbouw kan 
ook worden gerealiseerd met behulp van een glutaminerijke 
cocktail van haverproteïnen (Avena Sativa), niacinamide (vita-
mine B3) en de ‘energieleverancier’ ATP.5 Als lipofiele werk-
stoffen worden lipiden verwerkt die rijk zijn aan onverzadigde 
vetzuren en sterolen. Zij werken in synergie met humectan-
ten, zoals glycerol, ureum, NMF-bestanddelen en hyaluron-
aan. Bepaalde plantenextracten, zoals Aloë ferox-extract 
inhiberen de werking van enzymen die ceramiden afbreken 
(ceramidasen) en dragen aldus bij tot de integriteit van de lipi-
denbarrière (fig. 4).

Irritaties leiden tot ontsteking of inflammatie wanneer een 
irritant de hoornlaagbarrière binnendringt en vrije zuurstofra-
dicalen (reactieve zuurstofverbindingen) doet ontstaan. Deze 
agressors veroorzaken de productie van boodschappermo-
leculen (cytokinen) en enzymen, die het arachidonzuur van 
de cellen omzetten in schadelijke vetzuren zoals leukotriënen 
en prostaglandine E2

 (PGE2). Effectieve anti-irritanten inhibe-
ren specifieke schadelijke moleculen. Het populaire kamille-
bestanddeel alfa-bisabolol is een inhibitor van de agressieve 
cytokine interleukine-1 (Il-1), maar laat de ‘collega-boosdoe-
ner’ prostaglandine E2 ongemoeid. Deze kan wel worden 
gecounterd door gingerolen uit gemberwortels (Zingiber offi-
cinalis). Daarom combineert men ze met alfa-bisabolol in een 
krachtig synergetisch anti-irriterend mengsel.6 Natuurlijke 

alfa-bisabolol wordt overwegend geëxtraheerd uit de houtolie 
van de Braziliaanse candeiaboom (Eremanthus erythropap-
pus). Deze bevat 1 % alfa-bisabolol en kamillebloemen slechts 
0,1 à 0,2 %. Het extract van de Opuntia ficus indica werkt 
uitermate anti-irriterend en verzachtend door zijn vermogen 
om schadelijke neuropeptiden en vrije zuurstof radicalen te 
inhiberen. De intense communicatie tussen neuropeptiden 
en het immuunsysteem van de huid vereist optimaal functi-
onerende immuuncellen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling 
van immunocosmetische werkstoffen, waarvan bèta-glucaan 
de meest performante is. Deze grote suikermolecule of poly-
sacharide uit o.a. bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) is 
een zeer potente stimulator van het immuunsysteem van de 
huid, zelfs in kleine concentraties. 

Specifieke fytobestanddelen bieden retinolanaloge effecten 
voor antiaging. Retinol bewerkt een progressieve kwaliteits-
verbetering van de huid, en het bijzonder een vermindering 
van de aanwezige rimpels en lijntjes. De effecten van een 
dagelijks aangebracht cosmeticum met retinol is, afhankelijk 
van de concentratie, reeds merkbaar vanaf de eerste maand 
of na zes weken. Maar retinol veroorzaakt dikwijls iriterende 
nevenverschijnselen, wat minder het geval is met plantaar-
dige retinolalternatieven, die het resultaat zijn  van een zorg-
vuldige selectie en screening van een groot aantal moleculen 
uit zaden en diverse andere plantendelen. Men evalueert hier-
bij hun effecten op huidproteïnen en vooral hun stimulerende 
werking op fibroblasten en keratinocyten en hun inhiberende 
werking op collageenschadelijke metalloproteïnasen, zoals 
het MMP-1. Bakuchiol en groot kaasjeskruid (Malva sylvestris) 
zijn twee typische voorbeelden van effectieve retinolalterna-
tieven. Bakuchiol is een fenolverbinding die overvloedig voor-
komt in de zaden en de bladeren van de Psoralea coryfolia. 
Het stimuleert opmerkelijk de synthese van de collageen-
types I, III en IV en van aquaporine 3, een proteïne dat van 
vitaal belang is voor de hydratatie. Tevens remt bakuchiol 

Fig. 4. Aloë ferox. Fig. 5. Pistacia lentiscus
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de expressie en schadelijke invloed af van MMP-1. Het 
extract van groot kaasjeskruid (Malva sylvestris) is rijk aan 
polyfenolen en galacturonzuren, die via de toegenomen 
expressie van filaggrine de differentiatie van de keratino-
cyten bevorderen. Fibroblastenculturen met 2 % van het 
extract bewezen en verhoogde synthese van collageen 
en een reductie van het gehalte aan MMP1. Het aromati-
sche hars van de mastiekboom (Pistacia lentiscus, fig. 5), 
die uitsluitend op het Griekse eiland Chios groeit, dient 
als een ideaal plantaardig retinolalternatief en biedt zowel 
sterke antiaging effecten als uitzonderlijke voordelen voor 
de acne-gevoelige huid.7 
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Marge
Nu het begrip “omzet” duidelijk is, gaan we naar een veel 
belangrijker item: marge! Dit wordt heel snel in de mond geno-
men, zeker met alle stijgende aankoopkosten, maar wat bete-
kent dit concreet?

Jouw “brutomarge” is jouw omzet verminderd met jouw directe 
aankoopkost en dus de marge die je hebt om overige kosten 
te betalen. In het vorige artikel (zie Hebe 163 p. 6-7) kan je nog 
eens in detail nalezen wat bedoeld wordt met “directe aankoop-
kost”. In een notendop is jouw directe aankoopkost dus de aan-
koop van de producten en benodigdheden die je gebruikt om 
jouw omzet te genereren: aankoop verzorgingsproducten, gel 
om te lakken,… Kortom: de zaken die verbruikt worden tijdens 
een behandeling of verkoop.

Ik leg dit graag verder uit met een cijfervoorbeeld: voor perma-
nente make-up wordt een prijs gerekend van vb. 300 EUR excl. 
BTW aan de klant. De benodigdheden die hiervoor verbruikt 
worden kosten 30 EUR excl. BTW – hier houden we dus geen 
rekening met aankoop toestel, behandelstoel of verbruik elektri-
citeit want dit zijn geen directe kosten. Voor deze schoonheids-
specialiste is haar aankoop dus 30 EUR ten opzichte van een 
verkoop van 300 EUR = 10%, dus een brutomarge van 90%.

Stel dat de aankoopkosten naar 45 EUR zouden gaan, verandert 
haar kost van 10% naar 45/300 = 15% en zakt haar brutomarge 
dus naar 85%. Dit wil zeggen dat ze in de plaats van 90% van 
haar omzet heeft om haar overige kosten te betalen, ze nu 
slechts 85% overhoudt om haar huur, toestellen, verzekeringen, 
nutsvoorzieningen, boekhouder, programma’s, publiciteit enz. te 
betalen.

De brutomarge is dus een zéér belangrijke parameter om op te 
volgen. Indien deze zakt, moet er actie ondernomen worden, 
aangezien er letterlijk voor jou als schoonheidsspecialiste minder 
overblijft om jouw andere kosten te betalen. Mogelijke acties 
kunnen zijn: prijzen aanpassen (dus omzet omhoog), zoeken 
naar een alternatief product dat goedkoper is in aankoop (dus 
aankoopkost terug naar beneden) of een manier zoeken om 
jouw overige kosten te drukken, zodat er met minder marge ook 
minder kosten moeten betaald worden.

Het voordeel van een uitgesplitste boekhouding, zoals in de 
tip onder de uitleg “omzet”, is dat de brutomarge per activiteit 
kan blootgelegd worden: gaat de marge achteruit op de behan-
delingen of komt het eerder door de producten? Dit geeft de 
mogelijkheid om gericht te sleutelen aan jouw cijfers en jouw 
winstgevendheid te bewaken. Dan wordt boekhouden plots leuk!

Winst
Nadat de omzet bepaald is, de directe kosten betaald zijn en de 
marge vastgesteld is, gaan er nog heel wat vaste kosten hiervan 
af. Na betaling van alle mogelijke (beroepsmatige) kosten, is en 
blijft de bedoeling dat er nog winst over is. De winst is dus let-
terlijk wat je overhoudt na betaling van al jouw kosten voor jouw 
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“Boekhouding is saai”, “ik hoor het wel, maar begrijp 
het niet”, “oh neen, ik moet over mijn cijfers gaan 
spreken”… Deze en vele andere verzuchtingen horen wij 
heel vaak wanneer een gesprek met de boekhouder moet 
ingepland worden. Hoewel het onze missie is om het 
tegendeel te bewijzen, begrijpen wij maar al te goed dat 
als creatieveling met je neus in de papieren zitten, niet 
het meest aantrekkelijke taakje is. Desalniettemin,  
is een overzicht van jouw cijfers en concrete info over 
jouw zaak onmisbaar.

Om een gesprek met je boekhouder te overleven, zonder dat je 
zelf al te veel hoeft op te zoeken en te studeren, gaan we in dit 
artikel graag verder in op 5 basisbegrippen die je zullen helpen 
om de uitleg van jouw boekhouder beter te begrijpen en er 
misschien wel zelf mee aan de slag te gaan. De begrippen zijn 
hetzelfde voor iemand die zowel in hoofdberoep of als bijbe-
roep zelfstandig is. De enige nuance die (soms) moet gemaakt 
worden, is of je zelfstandig bent via een eenmanszaak of ven-
nootschap. 

Omzet
Een van de belangrijkste begrippen in jouw zaak is “omzet”. Dit 
is namelijk hét startpunt om zelfstandig te zijn, namelijk: al jouw 
(zelfstandige) inkomsten samengeteld = omzet. Boekhoudkundig 
spreken we altijd exclusief BTW, waardoor jouw cijfers in de 
boekhouding lager zullen zijn dan wat er letterlijk in jouw kas of 
op jouw bank binnen komt. Jouw omzet bestaat uit: dagont-
vangsten uit behandelingen, verkoop van producten, commis-
sies die je mogelijk ontvangt van een zelfstandige medewerker 
alsook alles wat jij op factuur plaatst naar de klant. De som van 
deze inkomsten vormt jouw omzet, wat eigenlijk het werkkapi-
taal maakt van jouw zaak. 
Een tip om jouw zaak beter te helpen sturen kan zijn om deze 
omzet uit te splitsen: verkoop behandelingen, verkoop produc-
ten en eventuele nevenactiviteiten. Je kan hier zelf zo ver in gaan 
als je wil, zodat je in een latere fase zelfs kan overgaan tot kost-
prijsberekening. Er bestaan al heel wat boekhoudprogramma’s, 
waar je deze omzet ook kan volgen en/of splitsen.

Survivaltips voor een gesprek  
bij de boekhouder
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zaak. Volgend schema maakt duidelijk waar het begrip “winst” 
zich situeert:

Omzet (som van alle inkomsten)
- directe aankoopkosten (producten, benodigdheden)
= Brutomarge
- semi-vaste kosten (behandelstoel, klein materiaal, 

publiciteit, onderaanneming, nuts-
voorzieningen,…)

- vaste kosten (verzekering, huur, boekingspro-
gramma, loonkost…)

- afschrijvingen (kost per jaar voor investeringen die 
over meerdere jaren in de boekhou-
ding opgenomen worden)

- diverse belastingen (provinciebelasting, eventueel FAVV, 
verkeersbelasting, onroerende voor-
heffing…)

- financiële kosten (intresten van een lening, commissie 
op bancontact…)

= winst

De winst betreft dus wat je zelf overhoudt privé of in jouw zaak 
(in geval van vennootschap). 

Sociale bijdragen
Je betaalt jouw sociale bijdragen op jouw zelfstandig inkomen, 
vergelijkbaar met RSZ die betaald moet worden voor een werk-
nemer. Het betalen van sociale bijdragen zorgt ervoor dat jouw 
sociale rechten geregeld zijn: uitkering van het ziekenfonds, 
terugbetaling van medische kosten, geboortepremie, pensioen…
Je betaalt gedurende het jaar steeds een sociale bijdrage op 
een “voorlopig” inkomen dat telkens in januari opnieuw dient 
doorgegeven te worden. Indien dit niet aangepast wordt, houdt 
het sociaal verzekeringsfonds rekening met jouw zelfstandig 
inkomen van 3 jaar geleden. Het is zeer belangrijk om de wij-
ziging van jouw inkomen correct in te schatten, want na de 
belastingaangifte van het inkomstenjaar, berekent het sociaal 
verzekeringsfonds de sociale bijdragen opnieuw: op basis van 
jouw werkelijke inkomen. Indien te weinig betaald of niet correct 
ingeschat, volgt een opleg – met verhoging van intresten en een 
boete.

Een cijfervoorbeeld:
Kalenderjaar 2021: voorlopige sociale bijdragen betaald op een 
geschat inkomen van 18.000 EUR = 3.690 EUR sociale bijdra-
gen op jaarbasis of dus 922,50 EUR per kwartaal

Belastingaangifte 2021 is het definitieve inkomen 19.247 EUR op 
jaarbasis -> de voorlopige bijdragen waren vrij goed ingeschat, 

de opleg die volgt zal (slechts) 255,64 EUR bedragen – te ver-
meerderen met wat intresten en boete. 

Stel dat het definitieve inkomen echter 32.000 EUR zou zijn, 
bedraagt de opleg al 2.870 EUR opnieuw te vermeerderen met 
intresten en boete. Dit zijn verrassingen die moeten vermeden 
worden!

Echter, wat is het “definitieve inkomen”? Hier dient een onder-
scheid gemaakt te worden tussen eenmanszaak en vennootschap:
- In een eenmanszaak is jouw WINST, jouw persoonlijke, defi-

nitieve inkomen; ongeacht welk loon je naar jezelf zou over-
schrijven en of dit in hoofdberoep op bijberoep is. Het is dus 
zeker aan te raden om jouw winst tussentijds op te volgen en 
jouw bijdragen hieraan aan te passen.

- In een vennootschap is jouw LOON dat uitgekeerd wordt, 
jouw persoonlijke, definitieve inkomen. Het betreft dus letterlijk 
de som van de loonfiches eventueel te vermeerderen met nog 
een aantal voordelen. Aangezien een loon steeds vaststaand 
is, zou je in principe bij begin van het jaar jouw sociale bijdra-
gen steeds juist moeten kunnen zetten en niet voor onaange-
name verrassingen komen te staan.

Belastingen
Last but not least… Nadat jouw omzet gekend is, alle kosten 
(directe en indirecte) betaald zijn en jouw sociale bijdragen cor-
rect werden afgedragen, bekom je jouw belastbaar resultaat. 
Opnieuw afhankelijk van jouw zaak, wordt dit resultaat belast in 
de personenbelasting, dan wel in de vennootschapsbelasting. 
De redenering dat je 50% van je inkomsten (en dus omzet) ver-
liest, is bij deze volledig ontkracht, aangezien je van jouw inkom-
sten eerst alle kosten mag in mindering brengen. Het is steeds 
aangeraden om tussentijds jouw voorlopig belastbaar inkomen 
te kennen, zodat je weet welk bedrag ongeveer belast zal 
worden en wat dit dan in concrete cijfers voor jou inhoudt. Met 
een beetje reken- en telwerk kan je zeker ook zelf gaan kijken 
om dat belastbare resultaat te drukken met nuttige kosten en/of 
jouw resultaat te doen stijgen. Belastingen betalen is noodzake-
lijk kwaad, maar het is uiteraard maar een percentage van jouw 
winst – waarbij ook een heel stuk van deze inkomsten op jouw 
rekening blijven plakken en jou vooruithelpen.

De 5 bovenstaande begrippen zijn onmisbaar voor een gesprek 
met jouw boekhouder en geven mogelijkheden om op basis 
van jouw cijfers, jouw zaak te helpen sturen. Vinger aan de 
pols houden en op tijd weten waar je staat, is dus een absolute 
noodzaak om de saaie boekhouding om te toveren naar een tool 
om jouw zaak en jouw winst te managen.
Indien je nog steeds niet overtuigd bent om hiermee aan de slag 
te gaan, zijn het in elk geval begrippen om een gesprek met 
jouw boekhouder te overleven en deze misschien wel omver te 
blazen met jouw kennis! 

Wie zijn wij?
Kantoor Céline Manfronelli is een boekhoudkantoor dat focust op het totaalpakket: een correcte administratie is 
de basis, maar als partner voor de ondernemer gaat onze opdracht veel verder dan dat. De cijfers kunnen lezen, 
de ondernemer tot inzichten brengen specifiek voor zijn zaak en op tijd hierover informeren in een verstaanbare 
taal, zorgt ervoor dat wij als kantoor vanuit de boekhouding een toegevoegde waarde kunnen bieden. 

Het kantoor wordt gerund door Céline Manfronelli, gespecialiseerd in de adviesverlening en coaching op basis van de cijfers, met 
als missie: het boekhoudkantoor van de toekomst uitbouwen. 

Wil je alvast eens binnenkijken? Bezoek zeker onze website (www.kantoorcm.be) of boek een vrijblijvende afspraak op kantoor 
of online. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Aarzel niet om jouw vraag te stellen per mail (info@kantoorcm.be) of 
telefonisch (051 68 68 00), wie weet kunnen we ook voor jou hiermee het verschil maken.



164

1. Een half uur per dag:
Maak voor jezelf een half uur per dag vrij als je “ongerust-
heid” tijd, een periode die je jezelf toestaat, om je zorgen te 
maken over alles in je hoofd. Als het elke dag op hetzelfde 
tijdstip is, is het zelfs beter. Wanneer je merkt dat je je buiten 
dit moment zorgen maakt, zul je diep ademhalen en je zorgen 
uitstellen tot de afgesproken tijd. Veel mensen vinden dat 
deze oefening hen helpt om hun angst te beheersen en te 
voorkomen dat deze te overweldigend wordt.

2. Voltooi volgende zinnen:
De ‘zin om te voltooien’ is een techniek die bedoeld is om 
het begrip en het bewustzijn van jezelf te bevorderen. Deze 
oefening bestaat uit het begin van een zin en deze op ver-
schillende manieren te voltooien.

Bijvoorbeeld: 
• “Ik ben iemand die kan ...” 
• “Ik ben iemand die kan slagen als ik aandacht besteed aan 

wat ik doe. “ 

Met deze oefening kan je je sterke punten identificeren en 
misschien nieuwe ontdekken waar je geen idee van had. 

Wanneer je zoveel mogelijk zinnen hebt voltooid, 
overloop je deze vragen:
• Welke hebben je verrast?
• Welke waren moeilijk? Waarom?
• Zijn er gebieden die je graag had willen ontwikkelen en 

waarom?
• Met deze oefening zal je je gedrag en je manier van denken 

beter kunnen begrijpen.

Dan geef ik graag mijn ervaring mee als ondernemer. Ik heb 
ook tegenslagen gekend, ook gefaald, maar altijd wist ik 
terug naar de oplossing te kijken in plaats van naar de beper-
king. Het heeft ervoor gezorgd dat we in tijden van crisis, de 
bankencrisis rond 2010 en de coronacrisis bleven groeien, 
ook als was de markt in onrust. Ook nu zien we een crisis 
tegemoet, het is de kunst om tijdig te handelen, je niet te 
laten bevriezen maar in beweging te blijven, de crisis voor te 
zijn en je schip door woelig water veilig aan de overkant te 
brengen. Blooming heeft aangepaste strategieën ontwikkeld 
die werken en die je hierbij kunnen helpen. 

Heel veel succes,

Micheline 
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We maken ons gemakkelijk ergens zorgen over, problemen 
gaan voorbij, maar sommige mensen - waar je misschien 
deel van uitmaakt - maken zich te veel zorgen over alles en 
nog wat. Zulke voortdurende angst is schadelijk, omdat het 
elke mogelijkheid blokkeert om te zien wat het leven wel 
te bieden heeft. Het blokkeert je als ondernemer omdat je 
gemakkelijk het probleem ziet, in plaats van te kijken naar de 
oplossing. Als we leren skiën is dat het eerste wat ze je leren, 
naar waar je kijkt daar gaan je ski’s naartoe en dus jij ook. 
Dus als je kijkt naar de afgrond in plaats van naar waar je wel 
kan veilig skiën, ga je de afgrond in. Zo is dat ook voor het 
ondernemerschap.

De twee volgende oefeningen helpen u dergelijke gevoelens 
te verbeteren.

Positief denken 
en ondernemen

Wie is Micheline Van de Voorde

Micheline verdiende de afgelopen 30 jaar 
ruimschoots haar sporen in de cosmetica-
sector. 
Sinds September 2017 bundelt Micheline 
haar jarenlange ervaring als bedrijfs-
leider in haar coaching & consultancy 
bedrijf Blooming. Ze deelt haar business-
inzichten op een eigenzinnige en inspire-

rende 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.
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Wil je de nieuwste ontwikkelingen in de beautysector ontdekken? 
Wil je netwerken met je collega’s en leveranciers? Of er gewoon 
even tussenuit?
 
BEZOEK DAN ZEKER DE NAJAARSEDITIE VAN ESTETIKA 2022!
 
Als instituut lid van de beroepsvereniging Besko wordt jouw 
toegangsticket terugbetaald. Bovendien verwelkomen we je op 
onze stand met een hapje en een drankje. Maak er kennis met de 
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De beauty-expo voor elke professional. 
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Op de stand van Besko komt ook een 
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delen we nadien via onze sociale media. 
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4allseasons 1/D01
Trekschurenstraat 27
3500 Hasselt
www.4allseasons.be
Akileine 3/D06
Parc Industriel 20
1440 Wauthier-Braine
www.akileine.be
Alina Hoyo Nail Artist 3/C09
Monnikenwerve 43/1
8000 Brugge
www.alinahoyo.com
All Sales Trade House 1/F24
De Trompet 1610
1967 DB Heemskerk - Nederland
www.asth.nl
Allure Kristalpad 1/A07
Nijverheidsstraat 70
2160 Wommelgem
www.kristalpad.com
Alta Nails 1/B19
Necropolistraat 14
3700 Tongeren
www.altanails.be
AM devices Medical-Esthetic 3/F10
Houtsaegerlaan 66
8670 Koksijde
www.amdevices.be
Baija, Paris 1944 3/D17
Rue de l’Abbaye 17
4540 Amay
www.lauvive.com
Be beauty by Ness 1/F22
rue du pont de Wandre 101
4020 Wandre
www.bebeautybyness.com
Be Jewels 1/C22
Klein Frankrijkstraat 2
9500 Geraardsbergen
www.bejewels.be
Beauty Service 3/B07
Industrieweg 154J
5683 CG Best - Nederland
www.beautyservice.com
Beautycare Emmen 1/E12 + E14
Magelhaenstraat 21
7825 VL Emmen - Nederland
www.beautycareemmen.nl
Bellapierre Minerals 3/F18
Molsesteenweg 83
2490Balen
www.makeupgroothandel.be
Bloomea Paris 3/F12
20, Chemin Louis Chirpaz, Allée A
69130 Ecully - Frankrijk
www.bloomea.fr
Body & Bess 3/B12
Weverslaan 25A
9160 Lokeren
www.bodyandbess.com
Bowie Medical 3/C14
Brugstraat 51
2300 Turnhout
www.bowiemedical.be
BSM Technology 1/F20
2 B rue Péri Brossolette
62153 Souchez - Frankrijk
www.bsm-technology.fr

EXPOSANTENLIJST

INFO:
IJV-IFAS 
TEL. 09-241 55 01
E-MAIL: 
INFO@ESTETIKA.BE

vzw

ORGANISATIE:
BESKO VZW
TEL. 03-280 80 70
E-MAIL: 
INFO@BESKO.BE
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Caball’O 1/E06
Trieu Mareserie 5
7740 Pecq
www.caballo.be
Celestetic 3/E03
avenue Louise 503
1050 Bruxelles
www.celestetic.com
Cerepharma 3/B16
rue des Journaliers 15
7822 Ghislenghien
www.cerepharma.com
Chi Natural Life 1/F10
Koele Mei 42
4816 JD Breda - Nederland
www.chi.nl
Cilsneyl’s 1/C12
rue Petit Jonckeu 55
4910 Theux
www.cilsneyls.com
Corrective Cosmetics Belgium 1/E02 + E04
Steenweg 3/B3307
3540 Berbroek
www.correctivecosmetics.be
Cosmetis 3/E16
1 rue du Rutiau
7012 Jemappes
www.cosmetis.be
Cresty Cosmetics 3/B04
Anatole Franceplaats 672
3069 BH Rotterdam - Nederland
www.cresty-products.com
Curasano 3/A21
Statiestraat 2
8570 Anzegem
www.curasono.com
Cure Pro Beauty 3/A07
Buissestraat 54
9690 Kluisbergen
www.cure_probeauty.be
Da Vinci innovation 1/E03
Groenstraat 17a
9041 Oostakker
www.dvinno.eu
DermoPro Casmara 1/E18
62 rue de Paris
59200 Tourcoing - Frankrijk
www.peelings.net
Districos 1/A01 + B02 + C02
Koningsbaan 44
2220 Heist-op-den-Berg
www.districos.com
Dré Cosmetics 3/D14
Goorken 42
2260 Westerlo
www.drecosmetics.be
DSV-Line Benelux 3/G10
Herenweg 60 B
8435 WV Donkerbroek - Nederland
www.dsvlinenederland.nl
DZ Beauty Instruments 3/E21
Thorn-Prikker-Str. 1
50769 Köln - Germany
www.dz-instruments.be
Eden Skin 1/C11
rue du Vélodrome 16/31
5580 Rochefort
www.pro.edenskin.be
E-FIT 1/B22
Gaversesteenweg 46 bus 1
9800 Deinze
www.efit.be
Erlinda Solingen 3/B02
Schlagbaumerstrasse 154-156
42653 Solingen - Duitsland
www.erlinda.de
Evagarden Benelux 1/E16
Westlaan 383
8800 Roeselare
www.cosmalis.be
Famo 3/F24
Papegaaistraat 17
8400 Oostende

Fille au Pluriel 1/D22
5 rue de Dublin
34200 Sète - Frankrijk
www.filleaupluriel.fr
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Findicare salon- en praktijkbenodigdheden 1/D14
Televisieweg 34
1322 AM Almere - Nederland
www.findicare.com
Germaine de Capuccini Benelux 3/C04
Metropoolstraat 1
2900 Schoten
www.germainedecapuccini.be
Gharieni Benelux 3/C02
Hulsenweg 14
6031 SP Nederweert - Nederland
www.gharieni.nl
Ginkel’s Cosmetics 1/F14
Hermesweg 13B
8861 VN Harlingen - Nederland
www.ginkels.nl
Gioia Cosmetics 1/D07
1 RUE SIMONE VEIL
59320 Sequedin - Frankrijk
www.gioia-cosmetics.com
Grossiste Import 69 3/F22
rue de Bonneton 30
69530 Brignais - Frankrijk
www.excellence-nail-art.com
Hebea Professional 3/E04
Steenweg op Waarloos 37
2840 Reet
www.hebea.be
Hobinrin 3/E19
3 rue François Billoux
94800 Villejuif - Frankrijk
www.vamprotect.com
Holigomed 3/F08
Luzernerstrasse 13
6403 Kussnacht am Rigi - Zwitserland
www.holigomed.com
i.am.klean 3/A05
Stadsheide 23/10
3500 Hasselt
www.iamklean.com
Indigo Nails Belgium 3/A01
boulevard Léopold III 102
7600 Peruwelz
www.indigonails.be
Jeso Cards 3/A17
Lieven Gevaertstraat 12
2950 Kapellen
www.jesocards.be
JK-Nederland 1/C06
Stuttgartstraat 22-28
3047 AS Rotterdam - Nederland
www.jk-nederland.be
Jojoba Care 3/A15
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5
9031 Drongen
www.jojobacare.be
Jovilux 3/B10
Leupegemstraat 32
9700 Oudenaarde
www.jovilux.be
Just Bellani Style 1/B10
Ketelmakerij 16
3010 Leuven
www.intention-style.be
Kérali 3/F06
Chaussée de Waterloo 396
1060 Brussel
www.kerali.fr
Laboratoires Phyt’s 3/B01
La Bouygue
46140 Caillac - Frankrijk
www.phyts.com
Lakshmi - Bio-Eco Cosmetics 3/G12
Professor Asserlaan 1a
2251 AP Voorschoten - Nederland
www.lakshmicosmetiques.be/www.lakshmi.nl
Lamano Cosmetics 1/D09
Brabantsebaan 373
1600 Sint-Laureins Berchem
www.lamanocosmetics.com
Lenks Nailart 1/B24
Vosheuvelstraat 19A
3950 Bocholt
www.lenks.eu
Les Professions Médico Esthétiques 1/B06
Rue Pierre Hennebert 9
7030 Mons
www.lespe.be
Lisine Cosmetics 3/B06
Evolis 100
8500 Kortrijk
www.lisine.com

Lovor Cosmetics 3/C08
Bezuidenhoutseweg 301
2594 AP Den Haag - Nederland
www.lovor.nl
LPG 3/D10
Humaniteitslaan 235
1620 Drogenbos
www.endermologie.com
Luxlaser 3/G18
Route d’Arlon 66
8210 Mamer - Luxemburg
www.luxlaser.org
Maderoterapia Global 1/D04
Calle la Hoz 17
29002 Malaga - Spanje
www.cursosmaderoterapia.com
Make Up For Ever, Arkana 3/E08
Chemin du Fundus 10
7822 Ghislenghien
shop.puracos.com
Malima Cosmetics Belgium 1/E21
Grote Steenweg 260
9340 Oordegem
www.malima-cosmetics.be
Maxcamo 1/F16
Wijkermeerweg 44 S
1948 NW Beverwijk - Nederland
www.maxcamo.nl
Maxelbeauty 3/A09
Houtmolenstraat 117
3900Overpelt
www.maxelbeauty.be
Medex 3/C12
Hollandstrasse 1
49767 Twist - Hebelermeer - Duitsland
www.medex.eu
Medibeauty 1/C21
Venelle du Bois de la Pierre 22
1300 Limal
www.medibeauty.be
Medik8 1/D11
Bosstraat 85
3620 Lanaken
www.medik8.be
Milànton 3/D08
Rue de la Rogerée
4337 Verlaine
www.milantongroup.be
Misencil 1/C20
6, rue de Verdun
92100 Boulogne Billancourt - Frankrijk
www.misencil.com
Monai 1/D02
Vosveld 4A
2110 Wijnegem
www.monai.be
Nails Company 1/A11
Place de l’Abattoir 5
6000 Charleroi
www.nailscompany.pl
Neolabo 3/F20
Sluizeken 34
9620 Zottegem
www.neolabo.be
Neonail Belgium 1/C10
Bruulstraat 86
9450 Haaltert
www.neonail.be
New Esthetic, Body Corner 1/D20
Rue Cheranne 12A
1495 Sart-Dames-Avelines
www.newesthetic-technology.com
Noscomed 3/E18
Svanemollevej 11
2100 Kopenhagen - Denemarken
www.noscomed.com
Obsessio’nails, Fanzcil 1/B12
18 rue des Sapeurs
67500 Haguenau - Frankrijk
www.obsessio-nails.fr
Olé Main 1/A09
Rue Thevenet 16
59140 Dunkerque - Frankrijk
www.nailboard.fr
Onlysmile 1/C04
Königsallee 27
40212 Düsseldorf - Duitsland
www.onlysmile.de
Optios 1/E05
Antwerpse Steenweg 19
9080 Lochristi
www.optios.net

Orium.Life 3/B08
Wittestraat 76
8700 Tielt
www.orium.life
Pearl Smile 1/E08
Adersstrasse 21
40215 Düsseldorf - Duitsland
www.pearlsmile.de
Peggy Sage 1/D18
Zac des Bordets - 295 rue des Hérons Cendrés
74133 Bonneville Cedex - Frankrijk
www.peggysage.com
Perfect Eyelash 1/D06
Prins Mauritslaan 51
3843 AJ Harderwijk - Nederland
www.perfecteyelash.com
Pipa Cosmetics 3/B17
Heirbaan 131
2070 Burcht
www.pipacosmetics.be
Planity 3/E14
5 rue Saint Fiacre
75002 Paris - Frankrijk
www.planity.com
Poderm 3/B14
rue Babylon 28
1227 Carouge - Switzerland
www.poderm.com
Primmo Beauty Services 3/E02
Dagmoedstraat 117
9500 Geraardsbergen
www.primmobeautyservices.be
Princess Paris 1/E10
Brugsesteenweg 221
8520 Kuurne
www.princessparis.be
Pro Esthetic 3/ F04
12 avenue du Bois d’Hongrée 
1460 Ittre
www.proesthetic.be
Products for wellness 1/B04
Laan van Archeologie 67
1948 CH Beverwijk - Nederland
www.productsforwellness.nl
Roxils 3/E12
rue de Renory 38
4031 Angleur
www.roxils.com
Safety4You 1/A13
Uraniumweg 10
8445 PH Heerenveen - Nederland
www.safety4you.eu
Salonized 1/D08
Avenue Marnix 17
1000 Brussel
www.salonized.com
Salonkee 1/C18
9 rue du Laboratoire 
1911 Luxembourg - Luxemburg
pro.salonkee.com
SilkyStar 1/F02
Scholtensoven 19
7621 HA Borne - Nederland
www.silkystar.nl
Simage - Sim 3/D16
Haachtsesteenweg 378
1910 Kampenhout
www.simage.be
Skinpromedics 3/G08
Roeselaarseweg 40A
8820 Torhout
www.skinpromedics.be
SkinRex Europe 3/F16
OJCA BEYZYMA 1/0
53204 Wroclaw - Poland

SO voor schoonheidszorgen Denise Grésiac 3/F02
Koninklijkelaan 9
2600 Berchem
www.denisegresiac.be
Sothys / Bernard Cassière / Beauty Garden 3/D04
Parc Industriel 20
1440 Wauthier-Braine
www.sothys.be
Stalena 1/B20
Moerstraat 100/11
9230 Wetteren
www.stalena.be
Studex Benelux 3/B03
Dinselstraat 2 bus 1
3600 Genk
www.studex.be

Sundar 1/B09
Frans De Ceusterlei 32
2900 Schoten
www.sundar.be
Sunstar producten 1/F26
Celsiusstraat 76
6716 BZ Ede - Nederland
www.sunstar.nl
Swantex Textiles 1/A03
Torhoutsesteenweg 275B
8210 Zedelgem
www.swantex.be
T.L. Manpower 1/D10
West Avenue One Office 8
6SG 2HB Letchworth - Groot-Brittannië
www.soleileu.com
Thalgo Group Belux 3/D12
rue Henri Goossens 15
4431 Loncin
www.thalgo.be
The Color Studio 3/C15
Sprietestraat 50
8792 Desselgem
www.thecolorstudio.be
Ulka 3/B15
Zarichna 53
49055 Alexandrovka - Oekraïne
www.ulka.ua
UNEB 3/D09
Rue Barthélémy Frisom 13
7500Tournai
www.uneb.be
Urban Nails 3/B05
Siberiëstraat 69
3900 Pelt
www.urbannails.be
Vandilux 1/A05
Sint-Jobsesteenweg 34
2930 Brasschaat
www.vandilux.be
Varuvo 1/F06
Bosberg 41
7271 LE Borculo - Nederland
www.varuvo.nl
Walking Trading International 1/C19
Lijnbaan 59B
1969 ND Heemskerk - Nederland
www.walkingtrading.com
Wittex 1/C14 + 3/C10
Adolf-Kolping Strasse 33
84359 Simbach am Inn - Duitsland
www.wittex.de
Wondr 1/F12
Wachtebekesteenweg 3
9180 Moerbeke-Waas
www.wondr.care
Worldline 3/A11
Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel 
www.mypaymentsolution.be 
Yellow Medical 3/C16
Winkelom 83 B1B
2440 Geel
www.yellowmedical.be
Yon-Ka / Panestetic 3/C06
Prince Albert 1
4840 Welkenraedt 
www.yonka.com
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Rechten	en	plichten
Ik maakte recent de overstap van bijberoep 
naar hoofdberoep:

Wat betekent dat voor mijn sociale bijdragen?

Doorgaans zullen je sociale bijdragen stijgen, omdat je als hoofd-
beroeper minstens een minimumbijdrage van €751,25 per kwartaal 
betaalt. In ruil daarvoor verwerf je sociale rechten zoals de terugbe-
taling van gezondheidszorgen, ziekte-uitkeringen en pensioen.
Als starter betaal je een forfaitaire voorlopige bijdrage €751,25 
per kwartaal. Ben je daarentegen al minstens 3 volle jaren actief 
als zelfstandige in bijberoep? Dan blijft je voorlopige bijdrage, 
ondanks je overstap naar hoofdberoep, doorlopend berekend op 
je inkomen van 3 jaar geleden. Hou er rekening mee dat je tijdens 
de kwartalen in hoofdberoep minstens een minimumbijdrage van 
€751,25 per kwartaal (berekend op netto belastbaar jaarinkomen 
van €14.658,44) betaalt.

Sinds 1 april 2018 kan je onder bepaalde voorwaarden kiezen om 
een lagere voorlopige bijdrage te betalen voor de eerste 4 kwarta-
len waarin je zelfstandige in hoofdberoep bent. Dit geldt zowel voor 
“echte” starters als voor bijberoepers die de overstap maken naar 
hoofdberoep. De verlaagde minimumbijdrage is afhankelijk van je 
inkomen:

• een verminderde voorlopige bijdrage van €387,95 per kwartaal, 
op voorwaarde dat je netto belastbaar inkomen lager ligt dan 
€7.569,70;

• of een verminderde voorlopige bijdrage op een door jou opgege-
ven geschat inkomen gelegen tussen €7.569,70 en €14.658,44. 
Belangrijk: om gebruik te kunnen maken van deze verminderde 
bijdrage mag je gedurende de 5 jaren (ofwel 20 kwartalen) voor-
afgaand aan het begin van je aansluiting in hoofdberoep nog 
geen zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot 
geweest zijn.

Uiteindelijk zal de voorlopige bijdrage herzien worden op 
basis van het inkomen van het jaar zelf, rekening houdend met 
bovenstaande minimumdrempels.

Verwacht je een stijging van je inkomen nu je je volledig focust op 
je zelfstandige activiteit? Dan kan je er onmiddellijk voor kiezen om 
een hogere voorlopige bijdrage te betalen. Zo hoef je in de toe-
komst geen hoge regularisatiebijdrage op te hoesten.

1. Bron: Unizo ZO juni 2022

Nieuwe klanten werven voor je schoonheidssalon 
is vaak een hele opgave. Een noodzakelijk kwaad.  
 
“Ik heb daar geen verstand van.”  
“Geen zin in.”  
“Geen tijd voor.”  
Klinkt dit ook voor jou zo bekend in de oren? Je bent niet 
alleen. Maar nieuwe klanten zorgen voor extra inkomsten en 
betekenen een buffer voor wanneer trouwe klanten misschien 
wat minder vaak komen. Alles draait rond de juiste communi-
catie, zowel offline als online.  
 
Keywords zijn focus, continuïteit, en herhaling 
Focus: doordat je op al je kanalen dezelfde boodschap uit-
draagt. Je kan niet claimen je op gelaatsverzorging te focussen 
en dan op Facebook enkel foto’s posten van nagels. Tenzij je 
een nagelsalon bent natuurlijk, en dan claim je uiteraard niet je 
op gelaatsverzorgingen te focussen
Continuïteit: beter een lager ritme dan je kan volhouden, i.p.v. 
alles ineens en dan beseffen dat je dat niet kan volhouden. 
Herhaling: hoe ben je zelf als consument? 1 keer communi-
ceren over iets nieuws, of over je focus werkt niet. Herhaling is 
nodig!   

De kracht van herhaling 
Naar alle klanten moet je duidelijk communiceren. Je gaat er 
misschien té makkelijk van uit dat de klant weet wat je allemaal 
doet. Of je denkt dat je klant er wel naar zal vragen…  
FOUT, je moet er ZELF over beginnen. Meer klanten werven 
voor je schoonheidssalon start met voldoende herhalen. Alleen 
zo bouw je een rendabele zaak uit! 
 
Marketing doe je niet op 1-2-3 
Als coach van jouw instituut wil je steeds op de hoogte blijven 
van alles wat er gebeurt binnen onze sector, en vooral ook 
de marketing voor jouw schoonheidssalon daar kunnen op 
afstemmen. Dit is echter enorm tijdrovend en vaak doen we 
dat ook nog eens ‘wanneer we eigenlijk niet aan het werk zijn’. 
Marketing hoort deel te zijn VAN je job, niet iets wat er nadien 
even bijkomt als je nog even tijd over hebt. Of zin. 

Marketing van jouw schoonheidssalon, hoeveel tijd 
steek jij erin? 
De huidige mogelijkheden op vlak van 
marketing zijn eindeloos. Jouw grote 
uitdaging bestaat erin om een goede 
mix te vinden die werkt voor jou, jouw 
klanten, jouw schoonheidssalon en 
dat alles binnen een redelijke tijd. Je 
wil immers niet elke avond tot 23 uur 
Instagram visuals maken.

COLUMN

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

Change nothing & nothing changes. 



Hoe het allemaal begon
Toen Isabelle afstudeerde bij Denise Gresiac te 
Berchem,was het niet zo gemakkelijk om als schoonheids-
specialiste te gaan werken. Daardoor besliste ze snel om 
zelfstandige te worden en een eigen instituut te starten in 
1998. Nadat ze enkele jaren alleen had gewerkt, heeft ze 
haar instituut uitgebreid en begon ze te werken met perso-
neel. Naast het instituut kwam er een heel wellnesscomplex 
bij. Corona en enkele tegenslagen zorgden ervoor dat ze nu 
opnieuw alleen werkt met de focus op gelaatsverzorgingen 
en massage. De belangrijkste zaken van haar instituut zijn 
de details.

Tips om te starten 
Denk goed na voor je begint. Niet alleen je kennis van het 
vak is belangrijk. Klanten delen ook vaak persoonlijke infor-
matie en daar moet je afstand van kunnen nemen. Ga vanuit 
je buikgevoel werken, blijf erbij en doe het. Maar zorg dat je 
het kan blijven volhouden.

Gedurende haar hele carrière heeft Isabelle heel veel oplei-
dingen gevolgd. De jarenlange ervaring heeft haar geleerd 
om inspiratie uit zichzelf te laten stromen. Volgens haar 
is zelfstandige worden een grote stap. Maar als je uit een 
familie van zelfstandigen komt, dan heeft dat wel voordelen. 
Ondernemer zijn is toch iets wat je in je moet hebben, vol-
gens Isabelle.

Tips voor een goede schoonheidsspecialiste zijn volgens 
Isabelle een goede omgang met de klanten, elk detail even 
belangrijk laten zijn en dat je de persoonlijke aanpak van je 
klanten vooropstelt. De mooie kanten van ons beroep zijn de 

Ik ging langs bij ‘Naturelle’ en werd ontvangen door eigenares Isabelle Swerts.

“De mooie kanten van ons beroep zijn de 
mensen	helpen	en	een	fijn	gevoel	geven,	
zo	gaan	je	klanten	gelukkig	naar	huis.”
Sofie Leyten

Als ik rijk zou zijn, dan …

zou ik hetzelfde doen wat ik nu doe.

Het grootste misverstand over ons beroep is … 

het wordt (fysiek) zwaar onderschat.

Vul dat zinnetje maar aan
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Isabelle Swerts van schoonheidsinstituut 
Naturelle in Oud-Turnhout is een dame met 
jarenlange ervaring. Door haar passie en 
levenservaring nam haar instituut een meer 
holistische wending. Vandaag werkt ze nog alleen 
en wil zich toeleggen op skincare – feelgood – zen 
– selfcare – adem en holistische massage. Ze werkt 
enkel met natuurlijke producten.



mensen helpen en een fijn gevoel geven, zo gaan je klanten 
gelukkig naar huis.

Belangrijke zaken als starter zijn:
• Zoek de juiste omgeving.
• Informeer je en investeer in het juiste merk.
• Gebruik enkel professioneel materiaal.
• Zorg voor een gepersonaliseerde uitstraling.
• Ga op zoek naar een goede boekhouder.
• Laat je bijstaan door iemand met goed advies.
• Een goede opleiding is het allerbelangrijkste als basis.

Beleving, ontspanning en rust
De persoonlijke aanpak is heel belangrijk en is de meer-
waarde die ze haar klanten wil bieden. De klant moet zich 
goed voelen, zich thuis voelen en moet zichzelf kunnen zijn. 
Beleving, ontspanning en rust. Klanten moeten hun hoofd 
kunnen leegmaken. Iets wat in deze tijd volgens Isabelle 
heel belangrijk is. Klanten appreciëren de rust en de stilte 
maar een leuke babbel kan ook wonderen doen. Massages 
en gelaatsverzorging met veel beleving en ontspanning zijn 
dan ook haar specialiteiten. Ze heeft een heel trouw klanten-
bestand. De meeste van haar klanten boeken al afspraken in 
de toekomst. 

Yoga als inspiratie om holistisch te gaan werken
Isabelle geeft ook wekelijks yogales. Lichaam en geest 
hangen samen en ze vond hier veel diepgang in. Zo ontwik-
kelde ze zelf een eigen kaartenset “Ga uit je hoofd en voel”. 
Ze gaat deze kaarten gebruiken bij een zelf ontwikkelde 

massage. De set bestaat uit 6 verschillende pijlers om zo 
in contact met jezelf te komen aan de hand van inzichten; 
levensweg – innerlijk kompas – adem – positieve flow – de 
drie breinen – de Chi levenskracht. Er zijn kaarten met 
quotes om inzicht te geven in het moment en positieve affir-
maties om je kracht te geven aangevuld met inzichtskaarten 
met oefeningen. Er zit een handleiding bij hoe je de set moet 
gebruiken. Doel is om meer aandacht aan jezelf te besteden. 
De kaarten zorgen voor balans, energie, positiviteit en de 
kracht om jezelf te ontdekken.

Yoga heeft ervoor gezorgd dat ze op een holistische manier 
is gaan werken. Geef je klant een gevoel van beleving zodat 
die meer en dieper kan ontspannen. Holistisch wil zeggen 
een totale aanpak,  lichaam en geest samen nemen om 
meer diepgang te verkrijgen. Je legt meer de nadruk op ont-
spanning door middel van tools. 

Producten met het juiste doel
Holistische merken die werken met gevoel op kleuren en 
emotie is nog wel iets dat Isabelle mist op de markt. Ze 
leerde onlangs het merk Altearah bio kennen, wat ze onder-
tussen heeft uitgetest en waar ze opleiding voor volgt.

Ze werkt nu met Sothys en Bernard Cassière waarvan ze 
heel tevreden is, ook van de service. Ze kan voor alles bij de 
firma terecht en krijgt voldoende stalen om aan de klanten te 
geven. Voor de beleving werkt ze met La Sultane de Saba. 
Ze vindt de afwisseling tussen verschillende merken wel 
belangrijk.

Do en dont’s
Blijf jezelf en doe je niet anders voor dan je bent.

Werk zeker niet onprofessioneel en blijf bij je vakkennis. 
Zorg dat je netjes en hygiënisch werkt.

Tips voor de collega’s
Wil je starten met een nieuw merk test het dan zeker goed 
uit.

Beautytip voor de klanten
Isabelle schreef een e-book met 10 huidtips voor een 
gezonde huid. Neem zeker eens een kijkje op haar website 
www.naturelle.be voor inspiratie. 

Een levensles die ik door schade en schande heb geleerd …

jezelf blijven en je hart volgen.

Het belangrijkste moment van mijn dag is … 

een voldaan gevoel hebben als de klanten naar huis gaan.
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Pedicure	belicht
Guy Lehaen

Misschien heb je ze al ontmoet, klanten die zeggen 
pijn te hebben aan de hiel en bij uitbreiding 
de voet. Ze hebben waarschijnlijk het Tarsaal 
Tunnelsyndroom, ook wel Joggersvoet in 
de volkstaal. Het is een aandoening aan de 
tibialiszenuw in de voet. In het vorige artikel 
hadden we het over hielspoor waarbij er uiteraard 
ook pijn aan de hiel voorkomt. Maar deze heeft 
een heel ander oorzaak (lees Hebe 163). 

Oorzaak van het Tarsaal Tunnel Syndroom
• Omdat het ook Joggersvoet wordt genoemd in de volkstaal 

(en het volk dikwijls gelijk heeft), is een overbelasting van de 
voet, vaak door sporten en dan zeker joggen, een veel voor-
komende oorzaak. 

• Slechte schoenen en voetafwijkingen die de stand van de 
voet beïnvloeden, zoals platvoeten kunnen ook aan de basis 
van dit syndroom liggen. 

• Ook lokale ontstekingen of artrose zijn een uitlokkende factor.
• Mensen met diabetes lopen meer risico omdat de zenuwen 

extra gevoelig zijn voor compressie of druk.
• Ten slotte zijn er nog specifieke verwondingen/trauma’s die 

aan de bron van deze afwijking kunnen liggen, denk maar aan 
een botbreuk, zwelling of tumor. 

Al deze factoren kunnen overmatige druk uitoefenen op de 
zogenaamde Tarsale Tunnel in de enkel. Door deze tunnel loopt 
naast een aantal pezen en bloedvaten ook de Tibialiszenuw. De 
zenuw loopt langs het scheenbeen (tibia), vandaar de naam. 
Met name deze zenuw kan in de verdrukking komen door de 
beschreven vormen van overbelasting. Dat heeft dan verschil-
lende klachten tot gevolg.

Symptomen 
Zoals in de inleiding beschreven, zijn pijn aan hiel of enkel 
(meestal binnenkant) mogelijk, maar ook aan de tenen kan pijn, 
gevoelloosheid of een tintelend gevoel optreden. 
Voor een definitieve diagnose is vaak een specialistisch onder-
zoek nodig in een ziekenhuis of kliniek. Dat kan een MRI zijn, 
maar ook een EMG (elektromyografie), waarbij de geleiding van 
de zenuwen wordt onderzocht.

Heb je vermoeden van een Tarsaal Tunnel Syndroom, verwijs 
dan altijd door naar een arts. In een vroeg stadium kan er nog 
veel gebeuren, wacht men te lang dan is het moeilijker om ervan 
af te komen. Omdat er zo veel verschillende oorzaken zijn, zijn 
er ook meerdere behandelingen die men kan toepassen. 
• Pijnstillers en ontstekingsremmers worden dikwijls als zelfme-

dicatie genomen, maar deze nemen wel de symptomen weg, 
maar niet de oorzaak. 

• Rust nemen en overbelasting voorkomen (minder sporten/
joggen!).

• Zorg voor degelijk schoeisel en eventueel zooltjes om de voet 
te ondersteunen.

• Nachtspalken kunnen helpen de voet te immobiliseren. 
• Een kinesist kan je eventueel oefeningen laten uitvoeren die 

de zenuw ontziet
In serieuze gevallen kan besloten worden tot injecties met cor-
ticostereoïden of zelfs om te opereren. Bij zo’n operatie wordt 
de oorzaak van de beknelling opgezocht en ongedaan gemaakt 
door de zenuw vrij te leggen.

Een andere oorzaak van pijn aan de voet/hiel kan het Fat Pad 
Syndroom zijn. Zoals de naam suggereert is er iets aan de hand 
met het vetkussen, meer bepaald een degeneratie van het vet-
weefsel onder de hak. Die veroorzaakt niet alleen pijn aan de 
hiel maar vaak ook onder de voorvoetsbeentjes. Waar bij hiel-
spoor de pijn aan de voorkant van de hak zit, bevindt deze zich 
bij het Fat Pad Syndroom meer in het midden van de hak. Ook 
is de pijn meestal ‘doffer’ dan de scherpe pijn bij hielspoor. 
Oorzaak is meestal slijtage door overbelasting of ouderdom. 
Ook reuma of diabetes kunnen uitlokkende factoren zijn. 
Vetkussenbeschadigingen komen in verschillende gradaties 
voor. Bij lichte slijtage valt de pijn nog mee, maar sommige 
mensen hebben continue pijn. De klachten komen meestal voor 
bij wat oudere mensen.
Met een echografisch onderzoek kan de diagnose definitief 
vastgesteld worden. Hiermee kan de conditie van de vetkus-
sentjes goed gemeten en bekeken worden.
Behandeling is niet eenvoudig. Waar hielspoor kan verdwijnen 
als de ontsteking genezen is, ligt dit hier anders: verdwenen 
vetkussentjes komen nooit meer terug. Blootvoets lopen of een 
massageapparaat kunnen helpen om de voeten te stimuleren. 
Opereren of injecties hebben weinig zin. 

Bronnen:
• Hielspoorinfo.nl
• Zol.be
• Livit.nl
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In juni werd onze redactie uitgenodigd 
om samen met een groep enthousiaste 
professionele Skin Experts het  
hoofdkantoor van Germaine de Capuccini 
in Alcoy, Spanje,  te bezoeken. Het werd 
een leerzame trip, onder leiding van Griet 
Moriaux, Country Manager Benelux 
en Marina Cerdá Vilaplana, Global 
Communications Director - GdC Beauty 
Group,  en een aangenaam contact met het 
hele team van Germaine de Capuccini. 
We maakten kennis met het bedrijf en 
bezorgen je een verslag van de trip.

Over Germaine de CapucciniOver Germaine de Capuccini
Germaine de Capuccini is een innoverend, pro-
fessioneel en maatschappelijk betrokken bedrijf, 
vooral voor vrouwen. Een bedrijf met een duide-
lijk omschreven doel: het meest geliefde merk te 
zijn van skin professionals over de hele wereld.

In de professionele huidverzorgingssector heeft 
Germaine de Capuccini één van de meest 
geavanceerde R+D+i laboratoria in Europa, 
gevormd door hooggekwalificeerde experts die 
werken met innovatieve grondstoffen. De voort-
durende zoektocht naar perfectie plaatst hen in 
de voorhoede van het onderzoek naar huidver-
zorging op wereldniveau.

De laboratoria van Germaine de Capuccini cre-
eren hun prestigieuze formules met de meest 
geavanceerde cosmetische technologie en de 
meest buitengewone actieve ingrediënten. De 
synergie tussen wetenschap, natuur en schoon-
heid wordt werkelijkheid in de meest exquise 
formuleringen. De producten en behandelingen 
van Germaine de Capuccini worden onderwor-
pen aan strenge effectiviteitstests die worden 
uitgevoerd in nauwe medisch-esthetische 
samenwerking. Op die manier kan technisch 
veilige informatie over hun effect en mate van 
effectiviteit worden gegarandeerd.

Het bedrijf is marktleider in zijn sector in Spanje 
en is aanwezig in 90 landen, waarvan 6 vesti-
gingen; waaronder Italië, België, het Verenigd 
Koninkrijk, de Dominicaanse Republiek, de VS 
en Colombia.

Stichter en visionairStichter en visionair
Carmen Vidal, oprichter van Germaine de 
Capuccini, is gecatalogiseerd als “de Spaanse 

Elizabeth Arden”, toen ze het eerste cosmeti-
sche imperium in Spanje creëerde in de jaren 
1960.

Carmen Vidal, een visionaire en voorvecht-
ster, gaf in 1964 leven aan haar grote creatie: 
Germaine de Capuccini. De schoonheidsgehei-
men die ze in Algiers tijdens haar jeugd leerde, 
en de cosmetische technieken en savoir faire  
die in Parijs werden verworven, zouden de basis 
worden van één van de meest prestigieuze  pro-
fessionele huidverzorgingsbedrijven ter wereld.

Female empowermentFemale empowerment
Bij Germaine de Capuccini houden we vast aan 
de filosofie van haar oprichtster, Carmen Vidal, 
die in 1964 haar laboratorium oprichtte en haar 
eigen formules begon samen te stellen. Carmen 
Vidal wilde nog een stapje verder gaan en leidde 
professionals en zakenvrouwen op die tot op 
de dag van vandaag voor ons merk werken. 
Net daarom, en omdat we geloven in de vrouw, 
bestaat ons team voor meer dan 90% uit profes-
sionele vrouwen.

Eugenia Silva – Global Ambassador Eugenia Silva – Global Ambassador 
Eugenia Silva is de wereldwijde Germaine de 
Capuccini Global Ambassador, een Spaans 
internationaal model dat perfect de waarden van 
het bedrijf vertegenwoordigt: een professionele 
vrouw die betrokken is bij tal van solidaire projec-
ten en tevens maatschappelijk geëngageerd is. 

“Het voelt  als thuiskomen bij familie”“Het voelt  als thuiskomen bij familie”
Na een bewogen vliegreis en een nachtje slapen 
werd de groep verwacht in Alcoy voor een pre-
sentatie van het bedrijf. Velen onder hen werken 
al jaren met hun favoriete producten en kregen 
nu de unieke kans om via een incentive het 
hoofdkantoor te bezoeken. Het ontvangst was 
hartelijk en de eerste reacties waren onmiddel-
lijk: “Het voelt als thuiskomen bij familie”. 

Op het programma stond een bezoek, onder lei-
ding van Marina Cerdá Vilaplana, onder andere 
aan de laboratoria, de productie units, het dis-
tributiecentrum, de trainingsruimten en de bure-
len. De groep kon het authentieke bureel van 
Carmen Vidal bezichtigen, dat nog steeds in de 
oorspronkelijke staat is behouden. Het was ook 
de wens van Carmen dat skin professionals van 
over de hele wereld het hoofdkantoor kunnen  
bezoeken.  

Een gevarieerd programmaEen gevarieerd programma
Binnen het tweedaagse programma werd er veel 
tijd besteed aan opleiding. Mireia Gonzalez, de 
Technical Advisor, gaf een verrijkende uitleg en 
demonstratie over Expert Lab en Mesoboost. 
Met de nieuwe Expert Lab lijn kan de Skin 
Expert maximale resultaten bereiken in de kortst 
mogelijke tijd. De Mesoboost is een niet-invasief 
apparaat met een doeltreffende technologie dat 
ongelooflijke resultaten bereikt in slechts drie 
sessies:
• Minder zichtbare rimpels
• Een stevigere en soepelere huid
• Een jonger uitziende huid

Zonder naalden, niet-invasief én pijnloos! Dé 
ontwikkeling van een tweevoudige strategie, 
m.n. meso-chip transcutane penetratietechnolo-
gie in combinatie met electroporatietechnologie,  
met als doel de snelheid van huidabsorptie van 
actieve ingrediënten te optimaliseren.

De CEO van het bedrijf, Miguel Ángel López, 
nam uitgebreid de tijd om de groep hartelijk te 
verwelkomen. 

Aansluitend volgde er een aangename 
lunchmeeting waarbij alle klanten hun ideeën 
konden delen met de CEO. De lunch was ook 
het ideale moment om met andere gedreven 
skin professionals kennis te maken. Want ook 
naast het bezoek en de training was netwerken 
met collega’s een belangrijk onderdeel van deze 
trip. De groep bestond immers uit professionals 
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“Een hart voor kwaliteit ”
Sofie Leyten
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uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Kortom 
een programma met voldoende afwisseling dat 
afgesloten werd met een kort bezoek aan het 
historisch centrum van Alcoy.

ValenciaValencia
De volgende dag stond er een bezoek gepland 
aan Valencia, de op twee na grootste stad van 
Spanje. Per fiets werden enkele mooie beziens-
waardigheden zoals Jardines de Turia, Mercado 
Central, Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
… bezocht. Iedereen nam de tijd om foto’s te 
nemen van de prachtige gebouwen, van elkaar 
en natuurlijk werd er tijd genomen om alles op 
social media te plaatsen en de klanten op de 
hoogte te houden.

Publireportage

Leuke reactiesLeuke reacties

“Ik was aangenaam verrast toen ik vernam 
dat ik bij de gelukkigen was die een bezoek 
konden brengen aan het Germaine De 
Capuccini hoofdkantoor in Spanje. Het 
bedrijfsbezoek was dan ook zeker de moeite 
waard! We maakten kennis met het volle-
dige productieproces: van grondstoffen tot 
het uiteindelijke product en de verzending. 
Dit bezoek overtuigde mij nog meer van de 
kwaliteit van de producten van Germaine 
De Capuccini die ik dagelijks gebruik in mijn 
schoonheidssalon. Het programma was 
verder tot in de puntjes verzorgd, gaande 
van een bezoek aan de steden Alcoy en 
Valencia tot het verblijf in goede hotels en 
lekkere etentjes. Zo leerden we elkaar ook 
beter kennen en ontstond er een heel gezel-
lige groepssfeer. We deelden tips en tricks 
en amuseerden ons! Ik hou dus aan deze trip 
alleen maar positieve herinneringen over!“

Annelies Meysmans
Esthetiek Mona Lisa - Mechelen 

“Met 20 vrouwen die even gepassioneerd zijn 
als ik door de schoonheidsverzorging vertrok-
ken we naar Alcoy. Ik vond het zeer interessant 
om de fabriek van Germaine de Capuccini te 
bezoeken, want dag in en dag uit werken we 
met de producten, en dan is het wel eens inte-
ressant om te zien hoe ze alles maken. Het was 
ook leuk om te horen hoe de andere collega’s 
het doen in hun salon en onze ervaringen te 
delen met elkaar. Indien ze mij opnieuw zouden 
vragen, zou ik onmiddellijk terug mee gaan. Ik 
vond het zo’n leuke ervaring.”
Melissa Vandenhouten
Schoonheidsinstituut Belleza – Lot

“Alcoy Spanje, 2 fantastische dagen, met onver-
getelijke herinneringen! Er was een hele leuke 
sfeer onder onze collega’s. We hebben veel 
gelachen. We konden uren vertellen over ons 
werk en deelden graag onze ervaringen.”
Sofie Aertsen
Beauty Calumma - Wuustwezel

Als we de deelnemers vragen wat ze van deze trip vonden kregen we alleen maar leuke reacties. 
Het enthousiasme was groot en initiatieven als deze zijn zeker voor herhaling vatbaar.
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Ik besefte dat voeding heel belangrijk was, maar ook wat je 
op je huid smeert. Elk product in de schoonheidssector  heeft 
mogelijk invloed op je gezondheid. Ik merkte dat natuurlijke 
producten vaak minder goed ruiken en ben me dan ook gaan 
verdiepen in de ingrediënten.  Ik merkte op dat er veel scha-
delijke en ongezonde ingrediënten gebruikt worden in heel wat 
cosmeticaproducten. Daarenboven heb je ook nog de “para-
plu-ingrediënten” zoals ‘Fragnace’ daar kunnen ongezonde 
of schadelijke producten in zitten die niet worden benoemd 
omdat ze overkoepeld worden door één term.

En wat er op de ingrediëntenlijst het hoogt genoteerd staat, zit 
het meest in het product.  Vaak staat Aqua bovenaan, dus weet 
je dat je heel wat geld uitgeeft aan een product waar voor-
namelijk water in zit. De prijzen van natuurlijke producten zijn 
vaak wat hoger, omdat er op de bovenste lijn voornamelijk rijke 
en heilzame ingrediënten met werkstoffen voorkomen en Aqua 
pas onderaan het lijstje.

Hoe onderneem jij duurzaam?
In eerste instantie werk ik enkel met merken en producenten 
samen die zelf duurzaam aan de slag gaan met gezonde en 
veilige producten. Op een merk na, koop ik al mijn producten 
en salontoebehoren bij Belgische en Nederlandse bedrijven. 
Mijn interieur bestaat uit natuurlijke materialen. Mijn toonbank 
bijvoorbeeld is van gerecycleerd steigerhout. Het plantstukje 
dat voor het raam staat, is gemaakt door een lokale artisanale 
handelaar (en ook een vriendin). De behandelstoel en andere 
materialen heb ik tweedehands gekocht.  Ook de cadeaubon-
nen steken in een duurzaam jasje, namelijk uit gerecycleerd 
materiaal.

Mijn motto is “Heel veel kleine dingen, maken het grote ver-
schil”. Ik pas dit toe door bijvoorbeeld mijn laptop volledig uit 
te zetten en de stekker uit het stopcontact te verwijderen wan-
neer die niet gebruikt wordt.  Geen lichten aan te laten, zelfs 
niet in mijn etalage tijdens de nacht. In de zomer zijn de lichten 
meestal uit. Bij een afspraak epilatie warm ik de was pas op een 
uur voor het voorziene aanvangsuur. Ik zet geen halfvolle was-
machine aan. Bij het inzepen van de handen zet ik de kranen 
regelmatig dicht. Ik poets met herbruikbare en biologische 
schoonmaakmiddelen, in de vorm van tabletjes die je in water 
oplost. Ik koop de wasstrips voor de wasmachine  in grote hoe-
veelheden aan om zo weinig mogelijk transport te veroorzaken.

5 tips!
1. Herbruikbare watjes gebruiken, gastendoekjes en oorstokjes 

vermijden.
2. Wees creatief met lege verpakkingen –  ik gebruik lege 

potjes van bodycrème als bloempot of om mijn plantjes in te 
steken, andere verpakkingen zelfs  als vazen voor bloemen. 

3. Maak gebruik van herbruikbare verpakkingen. Je beïnvloedt 
hiermee vast je cliënteel dat het zal waarderen als je uitlegt 
waarom je dit doet.

4. Heel veel kleine dingen, maken het grote verschil. Start met 
kleine aanpassingen die voor jou haalbaar zijn.

5. Zorg voor een warme en natuurlijke omgeving door veel 
planten en groen in je interieur te gebruiken.

Hoe kan je duurzaam ondernemen als 
schoonheidsspecialiste? Hier bestaat wellicht geen 
vast en eenduidig antwoord op. Om meer inzicht 
te verwerven over dit onderwerp, ging ik de baan 
op om 2 schoonheidsspecialisten te interviewen. 
Ze hebben elke hun eigen inspirerend verhaal en 
concept. Op het einde van elk bezoek gaven ze me 
5 tips waarmee je direct aan de slag kan. Ben je 
ook benieuwd naar hun verhaal? 

Kitoko Studio te Heuvelland
Julia Delhaye haar verhaal!
‘Eza Kitoko’ betekent mooi of aangenaam in het Lingala. Het 
idee om duurzaam aan de slag te gaan is ontstaan nadat 
mijn broze krulharen behandeld werden bij een kapsalon dat 
100 procent natuurlijk werkte. De dame gebruikte dus alleen 
natuurlijke producten. Ik merkte dat mijn haren steeds beter 
en gezonder aanvoelden. Eigenlijk werd het allereerste zaadje 
geplant tijdens mijn tienerjaren. Ik had toen te kampen met 
overgewicht en ging te rade bij diëtisten die me ongezonde 
voeding voorschreven zoals Cola Zero. 

Dit resulteerde in nog meer gezondheidsklachten en dit op zeer 
jonge leeftijd en in mijn ontwikkelingsjaren. Ik heb toen het heft 
in eigen handen genomen en ben me beginnen verdiepen in 
gezonde voeding. Ik ging zelf naar de bio-winkel in het dorp 
om daar de meest gezonde en veilige producten te kopen 
om nadien mijn maaltijden zelf te bereiden, met een gezond 
lichaamsgewicht, een mooie huid en goed gevoel als resultaat. 

Een	duurzaam	schoonheidssalon
Sectorconsulent Gabriëlla De Taeye
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Ik maak gebruik van een basiscrème en dan met een mix-
matchsysteem voeg ik extra boosters toe naargelang het 
seizoen en de huidsituatie op dat moment. Dit zorgt voor 
maatwerk per seizoen en omstandigheid. Ik wil ook het aantal 
merken beperken om keuzestress te vermijden bij de klanten.

In mijn salon maak ik gebruik van natuurlijke geurkaarsjes 
gemaakt door een vriendin en deze zijn volledig biologisch en 
ecologisch. Ze gaan ook langer mee. Met een kaarsje doe ik 
een hele week. 
Mijn meubilair en decoratie of andere materialen zijn tweede-
hands gekocht of ik maak gebruik van mijn oude spullen (of 
van de grootouders) die ik een nieuw leven ingeblazen heb. 
Het is daarenboven een pakje goedkoper. Ik probeer de juiste 
balans te vinden, zodat ik zo ecologisch mogelijk aan de slag 
kan zonder in te moeten boeten aan kwaliteit. Door kleine 
subtiele veranderingen bereik je al veel positiefs. Ik gebruik 
een klein handdoekverwarmertje in plaats van een grote ver-
warmer. De kleine is veel efficiënter en verbruikt minder.  Mijn 
was droog ik met een eco-droogkast die langer meegaat ook al 
is die iets duurder. Ik maak gebruik van wasbare handdoeken 
en doekjes in toilet die nadien met ecologische wasproducten 
gereinigd worden. 

5 tips om duurzamer te ondernemen als schoonheids-
specialist!
1. Een intakegesprek  zorgt voor een persoonlijke en op maat 

gemaakte behandeling waardoor klanten graag terugkomen.
2. Blijf jezelf als persoon! Verander jezelf (je look) niet volledig 

om er beter uit te zien als schoonheidsspecialist, je klant 
staat tenslotte centraal.

3. Denk niet enkel aan het verkopen, maar vooral aan de bele-
ving van de klant, het goed gevoel dat ze krijgen in jouw 
salon.

4. Alles moet één geheel vormen, je interieur en je concept. 
Houd het eenvoudig.

5. Vereenvoudig! Hoe eenvoudiger, hoe beter. Maak het niet te 
moeilijk voor jezelf en voor de klanten, less is more!

En nog eentje… De tips van tante Kaat blijven interessant! 

Idyllies te Oostkamp
Lies Waelkens haar verhaal!

Van grafische vormgever naar 
schoonheidsspecialiste. 
Ik heb vroeger lang te kampen 
gehad met een moeilijke huid en 
zware acne. Dermatologen schre-
ven me steeds foute zalfjes en 
middeltjes voor die mijn huid met 
de tijd verdunden. Jaren heb ik 
producten gebruikt met schade-
lijke ingrediënten zoals alcohol en 
ik heb hier enorm veel spijt van. 
Door de verslechterende condi-

tie van mijn huid, ben ik een lange zoektocht begonnen naar 
oplossingen. Ik ben me echt beginnen verdiepen in de huid, 
de producten, de ingrediënten en hoe de producten gemaakt 
worden. Vandaar het belang om de ingrediëntenlijst van het 
product te analyseren en te zoeken naar de werkzame of scha-
delijke stoffen die erin verwerkt zijn. Als je ziet dat er in boven-
aan vooral water en alcohol  staan, dan is dit geen gunstig 
product.  Mijn insteek was om mij te distantiëren van de andere 
salons door het gebruik van enkel en alleen gezonde, heilzame 
en gecertificeerde producten. Ik ben als schoonheidsspecia-
list gestart om er echt voor de mensen te zijn en ze gericht te 
helpen. Vandaar dat ik mij extra wil inzetten voor mijn klanten, 
zodat zij niet in hetzelfde sukkelstraatje terecht hoeven te 
komen als ik destijds.

Hoe ga je duurzaam te werk?
De producten waarmee ik werk, zijn allemaal Cosmebio 
gecertificeerd. Cosmebio is het hoogst aangeschreven label 
en het strengste, verankerd in de Europese wetgeving. Het 
Cosmebiolabel garandeert dat de productie op een milieu-
vriendelijke wijze gebeurt en dat een deel van de ingrediënten 
afkomstig is uit de biologische landbouw, ook de verpakking 
is ecovriendelijk. De meesten hebben of nemen de tijd niet om 
zelf naar de ingrediëntenlijsten van de producten te kijken. De 
producten die hier gebruikt en verkocht worden zijn door mij 
gecontroleerd en dit geeft ergens al een garantie. Ecologisch 
en biologisch wordt vaak gezien als veel duurder, dit is echter 
niet het geval. Ook sommige commerciële merken zijn niet 
goedkoop en bevatten geen tot weinig heilzame ingrediënten. 
Voor hetzelfde geld of zelfs goedkoper kan je een duurzaam en 
gezondmakend product aanschaffen.

Ik let ook zoveel mogelijk op de verpakking. Een van de produc-
ten die ik gebruik, heeft verpakking zonder lijm en de producent 
wil ook meer met aluminium werken, omdat dit gemakkelijk 
te recycleren is. Ze maken een pompsysteem dat zuinig is en 
waarbij je de exacte hoeveelheden gebruikt om zo verkwisting 
tegen te gaan. Bij de tubes krijg je een sleuteltje meegeleverd, 
zodat je alles gemakkelijk uit de tubes kan halen, dit is ideaal 
tegen verkwisting. Voor de verzendingen van mijn producten via 
de webshop maak ik gebruik van gebruikte dozen. Ik werk ook 
met producten die niet van ver komen namelijk Frankrijk.

Ik werk ook aan de schoonheid van binnenuit. Om huidpro-
blemen te behandelen of te begrijpen spreek ik ook over de 
voeding (en voedingssupplementen) want dit zorgt voor het 
totaalplaatje. Vandaar dat ik ook belang hecht aan een uit-
gebreid intakegesprek. De klanten ervaren dit zeer positief 
en aangenaam omdat ze een persoonlijke aanpak krijgen. Ze 
voelen dat er echt naar hen geluisterd wordt. Een commerciële 
uitstraling is niet wat ik hanteer. Ik wil de klanten het gevoel 
geven dat ze hier effectief geholpen worden en dat doe ik met 
heel veel plezier en enthousiasme.
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Nieuws	uit	bedrijven

www.medik8.be info@medik8.be +32 89 73 14 75

ONTDEK PRESS & CLEAR

Een zuivere huid 
zonder compromis

ERVAAR DE REVOLUTIONAIRE ZUIVERENDE BHA TONIC 
EVEN KRACHTIG ALS ZACHTAARDIG

MET VERTRAAGDE 
AFGIFTE VAN

2% SALICYLZUUR & 
TRANEXAMINEZUUR

Klinisch bewezen Geschikt voor de
gevoelige huid

Dermatologisch getest 100% Vegan

Reiniging voor een stralende teint
De Essentials lijn wordt verrijkt met een nieuw reinigings- en 
verzorgingsproduct: de Reset Cleansing Gel met een frisse, 
gelachtige textuur en een licht schuimende werking. Verrijkt 
met een actief bestanddeel op basis van actieve plantencel-
len en rijstmelk, helpt het pigmentvlekken te voorkomen en 
te verminderen en kalmeert het irritatie en roodheid dankzij 
de ontstekingsremmende werking. 

Deze reinigings- en behandelingsgel is bestemd voor de 
huid met onvolkomenheden en de acnegevoelige huid. Bij 

elke toepassing wordt 
de teint geëgaliseerd, de 
huid is helder, gezuiverd 
en gekalmeerd. Nog een 
extra pluspunt? De zachte 
formule reinigt de huid 
dagelijks zonder haar 
te beschadigen of uit te 
drogen! 

Voor meer info:
Neolabo
info@neolabo.be
www.neolabo.be
+32 9 364 51 10

Press & Clear
Press & Clear is een 2% ingekapseld salicylzuur-toner met 
een slow-release-technologie en heeft een unieke, huidbar-
rière vriendelijke PH van 5,5 en is daardoor net zo zacht als 
krachtig voor de huid.

Press & Clear biedt klinisch bewezen, drievoudige werking 
voor de onzuivere/acne gevoelige huiden. Zelfs voor de 
acne huiden die gevoelig zijn.
Press & Clear gebruik je vóór, tijdens en na het ontstaan  van 
puistjes. Het is geen tijdelijk product, maar een product dat 
dagelijks aan jouw skincare regime kan worden toegevoegd.

De toner laat de teint helder en 
gehydrateerd achter en de huid-
barrière intact. De formule is op 
waterbasis en zorgt daardoor 
ook voor een verfrissende, niet 
plakkerige en niet vette appli-
catie, waardoor het mogelijk is 
om Press & Clear iedere dag te 
gebruiken.

Voor meer info:
www.medik8.be
info@medik8.be

Douchegels voor iedere behoefte
lavera heeft haar douche lijn 
helemaal venieuwd. Voor iedere 
behoefte een bijpassende ver-
zorging. Alle douchegels zijn 
pH-neutraal waardoor ze de 
huid zacht reinigt zonder deze 
te irriteren. Ze zijn dus geschikt 
voor de droge en gevoelige huid. 

De Basis Sensitiv 2in1 douchegel reinigt zowel de huid als 
het haar zacht. Het voedt de huid en maakt het haar soepe-
ler en makkelijk doorkambaar. De Revitalising douchegel 
verfrist de vermoeide huid. Deze twee populaire douchegels 
zijn ook verkrijgbaar als duurzame navulling van 500 ml, die 
de verspilling van twee lavera doucheflessen met minimaal 
75% vermindert. De Refreshing douchegel zorgt voor een 
verfrissende ervaring. Dankzij de Indulgent douchegel, kan 
je lekker ontspannen.
Als alternatief voor de vloeibare doucheverzorging, zijn de 
producten ook in een vaste vorm te verkrijgen.
Naast de douchegels, kunt u gebruik maken van de Body 
scrub om de dode huidcellen te verwijderen dankzij natuur-
lijke exfoliërende deeltjes uit olijfpitten.
Laverana GmbH & Co.KG produceert al meer dan 30 jaar 
natuurlijke cosmetica, waarbij productkwaliteit de hoogste 
prioriteit heeft. Het assortiment bestaat uit ongeveer 250 ver-
zorgings- en make-upproducten. Deze voldoen aan de 
hoogste normen voor gecertificeerde natuurlijke cosmetica. 
Elk product wordt in-house ontwikkeld en geproduceerd. 
Inmiddels is lavera verkrijgbaar in meer dan 40 landen.
Holland Pharma is de officiële distributeur van lavera in de 
Benelux. Volg lavera op Instagram & Facebook
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Wij hopen dat het voor jullie allen een deugddoende vakantie 
was en jullie met heel wat energie en motivering het schooljaar 
hebben kunnen aanvatten.
We wensen jullie alvast een fijne start van het nieuwe schooljaar!

Ben jij als leerkracht up-to-date binnen de 
beauty sector? 
Elk provinciaal bestuur binnen Besko organiseert door het jaar 
cursussen en lezingen. Op elke avond zijn leerkrachten en leer-
lingen steeds welkom! 
Als de school waar jij lesgeeft lid is bij Besko, dan kan je je gratis 
inschrijven als leerkracht of leerling.
De agenda’s van elke provincie kan je terugvinden op pagina 
44-45. Schrijf je snel in en verzeker je zo van een plaatsje voor 
het gekozen thema! 
Ben je als school nog geen lid? Blader snel naar pagina 8-9. 
Daar kan je alle informatie voor een aanvraag tot lidmaatschap 
terugvinden.

Wanneer op school het digitale de schoonheid en 
het welzijn ontmoet...
Besko is er zich van bewust dat de digitalisatie binnen onze 
sector een belangrijke plaats heeft ingenomen.
Om de leerlingen hierop voor te bereiden mag uw school, dankzij 
jullie lidmaatschap bij Besko, compleet gratis gebruik maken van 
de professionele all-in-one software van Salonkee. Als school 
dien je enkel éénmalig een opstartkost van €299 i.p.v. €499 te 
betalen.
Salonkee is een multifunctionele tool die je een digitale agenda 
aanbiedt om online of offline te werken.
Alle klantenfiches worden automatisch bijgehouden en er 
kunnen berichten gestuurd worden om de klanten aan hun 
afspraak te doen herinneren. Daarenboven kan je alles afrekenen 
via een geïntegreerd kassasysteem met complete rapporten, 
eenvoudig voorraadbeheer en een dynamische marketing-
module. Het is zeer flexibel, compleet en past zich aan elke 
behoefte aan!
Het is de missie van Salonkee om onze toekomstige schoon-
heidsspecialisten in de sector te ondersteunen en daarom geven 

zij graag iedere school de mogelijkheid om met Salonkee te 
werken.
Op de website van BESKO staat alle nodige informatie met 
video’s zodat u uw account op maat (naar uw eigen wens en 
noden) kunt opstellen.
Wij wensen jullie alvast een mooie digitale start 
bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Scan de QR-code  
om uw gratis account  
aan te vragen!       

Save The date!
Estetika herfst 2022
8-9-10/10/2022
Kom jij langs op maandag met je leerlingen/cursisten? 
Estetika is dé ontmoetingsplaats in de Benelux voor allen die 
professioneel actief zijn in de schoonheidssector.
Een uniek salon waar de bezoeker reeds 40 jaar het meest com-
plete overzicht vindt op het gebied van apparatuur, producten, 
technieken en vorming.

Startersdagen 2023
• 24 april Coach Antwerpen
• 25 april Coach Roeselare
De overgang van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt zorgt 
voor veel vragen bij jongeren. “Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe 
word ik zelfstandig? Wat zal mijn loon zijn? Welke papieren moet 
ik in orde maken?...”Op deze Startersdag kunnen leerlingen van 
het 6de en 7de jaar kennismaken met de uitdagingen van hun 
toekomst en worden hun vragen beantwoord door professionals. 

Inschrijven voor de evenementen (Startersdagen, Estetika …) 
kan via de digitale nieuwsbrief die je binnenkort in uw post-
vak zal ontvangen. 

Ontvangen je als leerkracht of school graag de nieuwsbrief 
onderwijs in uw postvak? Stuur dan een mailtje naar sector-
consulenten@besko.be en wij voegen u toe aan het adres-
sensysteem. 

Nieuws	uit	het	onderwijs
sectorconsulent, Celeste Deforche

Destination Yucatán
Phytocéane introduceert zijn nieuwe verzorging; Destination 
Yucatán. Een verzachtende verzorging die de kracht en de 
warmte van biologische aloë vera uit Mexico combineert om 
uw klanten een ontspannend en regenererend intermezzo te 
bieden. De gekalmeerde 
en intens gevoede huid 
wordt onmiddellijk weer 
comfortabel en zacht. 

Voor meer info:
Neolabo
info@neolabo.be
www.neolabo.be
+32 9 364 51 10

De nieuwe Solution Regard van MATIS
Ontdek nu de nieuwe doelgerichte en professionele behan-
deling van MATIS. Een nieuwe formule die uw klanten verrast 
dankzij zijn verkwikkende frisheid en verleidelijke rozengeur. 
Met zeecollageen en bruine algen als actieve ingrediënten 
zorgt deze verzorging voor een 
intense hydratatie en voeding. 
Het resultaat? Een vernieuwde, 
gladde en sublieme huid! 

Voor meer info:
Neolabo
info@neolabo.be
www.neolabo.be
+32 9 364 51 10
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Zelf	creatief	aan	de	slag
Van idee tot uitwerking
Als zelfstandige in de beautysector moet je vele balletjes 
tegelijk in de lucht houden. Je aanbod, prijzen, het onderne-
men zelf, work-lifebalance, jouw ideale klant aantrekken, je 
instituut ,…

Voor sommige onderdelen is het interessant hulp van experts 
in te roepen. Zij zijn specialist en jij hoeft geengaat niet node-
loos tijd te verliezen in door alles zelf uit te zoeken. Maar je 
weet ook… hulp van derden inschakelen kost geld.

Ook voor je huisstijl schakel je een expert in. Je wil immers 
een sterke professionele branding die echt bij je past. Een 
branding met een duidelijke boodschap, die uitstraalt wie 
jij bent en wat jij aanbiedt. En dan… je huisstijl is klaar. Nu 
begint het!

Create a visual and personal identity,  
then spread it like glitter! 
Om jouw branding of huisstijl echt zichtbaar en herkenbaar te 
maken moet je deze overal gaan toepassen, online en offline: 
op social media, in jouw instituut, in advertenties, prijslijs-
ten, klantenkaarten, … noem maar op. Weet je dat jouw 
potentiële klant 10 tot 15 keer iets van jou (branding) gezien 
moet hebben alvorens ze jou bewust herkennen?! Kleur en 
stijl speelt spelen hier een heel belangrijke rol. Deze vallen 
immers als eerste op.

Gezien worden is de boodschap! 

Ik hoor vaak van ondernemers dat ze hier té weinig tijd voor 
hebben, niet creatief genoeg zijn of echt niet weten hoe het 
zelf te doen. Moet je het opnieuw uitbesteden? Kan zeker, 
maar het werkt sneller, goedkoper en efficiënter als je zeker 
de eenvoudige zaken zelf doet. Je kan niet voor alle dage-
lijkse of kleine ontwerpjes telkens een grafisch vormgever 
aanspreken. Bovendien weet jij het best welke boodschap 
je wil meegeven aan je klanten en volgers. Een grafisch 
ontwerper briefen geeft vaak ook ruimte voor interpretatie. 
Je weet wel, jij ziet het zo voor je maar hij/zij maakt er iets 
anders van. Creativiteit in woord en beeld is een subjectief 
gegeven. 

Dus… kom zelf in actie! 

Canva, dé ontwerptool 
Canva is een zeer gebruiksvriendelijk online ontwerppro-
gramma dat jij zelf kan gaan gebruiken. 
Photoshop, Illustrator en andere zware ontwerptools vragen 
heel wat kennis en vaardigheid. Met Canva zet je zonder 
enige ontwerpervaring jouw ideëen om in mooie, pakkende 
ontwerpjes. Eens je de basis onder de knie hebt, kan je je 
echt creatief gaan uitleven. 

De kracht van Canva zit in de duizenden kant-en-klaar ont-
werpjes die voor je klaarstaan. Sjablonen kant-en-klaar in de 
juiste formaten voor social mediaposts, stories, flyer, presen-
taties, affiche… noem maar op. Kies, klik en pas aan. 
In de uitgebreide bibliotheek met foto’s, video’s en stijl-

elementen vind je heel wat interessant materiaal om jouw 
ontwerp te gaan pimpen. Toch nog op zoek naar iets anders? 
Je kan eigen foto’s, video’s, lettertypes gaan opladen in 
Canva en gebruiken. Social media posts maak je in enkele 
muisklikken. 

Canva heeft heel wat features die het ontwerpen supersimpel 
maken.
- Sjablonen zijn ideaal om mee te starten. Je grasduint in 

de vele sjablonen, kiest er eentje uit die dat jou aanspreekt 
en past deze aan naar jouw huisstijl (kleuren, lettertype, 
foto’s). Je kan naar hartenlust elementen gaan verwijderen, 
toevoegen, wijzigen, combineren…. Wil je echt jouw eigen 
persoonlijk ontwerp? Kies voor “een ontwerp maken”. Je 
stelt het juiste formaat in en je start van een wit blad. Je 
combineert zelf foto’s, kleuren, lettertypes, elementen…

- Canva  slaat alles wat je doet automatisch op. Zelf saven 
hoef je dus niet te doen. 

 Tip: twijfel je nog over een ontwerp? Maak steeds een copy 
(dupliceer de pagina in hetzelfde document) en werk in 
deze copy, zo blijft je origineel bewaard. 

- Je kan rechtstreeks je ontwerp vanuit Canva gaan posten 
op social media zoals Instagram, Facebook, Linkedin en 
Pinterest. Best handig en snel! Wil je liever een post inplan-
nen? Dit kan in de Canva-proversie.

- Animatie trekt aandacht. Bewegende tekst of beelden 
in jouw online ontwerp zijn een fluitje van een cent met 
Canva. Onder de knop “animeren” vind je meerdere opties. 
Tip: heb je een animatie gekozen, download jouw ontwerp 
als MP4-video

- Onder “projecten” worden automatisch alle ontwerpjes 
bewaard die jij gemaakt hebt. Prijslijsten, flyers of social 
mediaposts voor je instituut pas je zo supersnel en makke-
lijk terug aan als er een wijziging nodig is.

Let’s go Canva
Stap 1:  Scan de QR-code op deze pagina of surf naar  

www.canva.com
Stap 2:  Maak je account aan. 
Stap 3:  Je kan direct aan de slag met de gratis versie.
Stap 4:  Experimenteer

Canva is een online grafisch programma, dus je kan op 
eender welke plaats of computer inloggen op jouw account 
en verderwerken. 
De Canva desktop-versie downloaden op je computer is 
interessant om ook even makkelijk offline te werken, als op 
het internet in de Google “Canva desktop”.
Met de mobile canva-app kan je op je smartphone snel 
een social mediapost ontwerpen en onmiddellijk posten op 
Instagram en Facebook.
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Wil je al meteen een stapje verder? Met de het Canva-pro 
abonnement krijg je voor een schappelijke prijs een hele 
resem aan extra mogelijkheden : 
- Met 1 muisklik verwijder je de achtergrond van een foto
- Je krijgt toegang tot “alles” zonder extra te betalen. 
- Je kan je eigen huisstijlkleuren en lettertypes bewaren 

onder “merkmateriaal”. Zo kan je altijd meteen in Canva 
aan de slag met jouw eigen huisstijl. 

- Je kan een item downloaden met transparente achter-
grond. Ideaal als je zelf je logo ontwerpt of andere items wil 
gebruiken. 

- In 1 muisklik switch je een ontwerp van vierkant formaat, 
naar stories of een flyer.

Wist je dat…
- er maandelijks meer dan 60 miljoen actieve gebruikers zijn 

van Canva?
- je een eigen team kan vormen met anderen en zo  samen-

werken in 1 ontwerp?
- Canva constant het programma verbetert en nieuwe fea-

tures toevoegt. Het uitrollen van de updates gebeurt in 
fases waardoor de ene soms al wat sneller nieuwigheden 
te zien krijgt dan de andere?

- er handige short-cuts zijn zoals “c” intikken en je krijgt 
meteen een cirkel, “t” een tekstvak, “l” een lijn?

- je Je vanuit Canva rechtstreeks drukwerk kan bestellen?.
- gratis 30 dagen Canva-pro kan uitproberen?

Go with the flow
Creativiteit komt niet altijd op het 
moment dat het “MOET”. Creatieve 
ideeën groeien, zijn flexibel, vallen stil, 
borrelen op,… Hou een (online) notitie-
boekje steeds bij jou in de buurt. Op de 
meest onbewaakte momenten komen 
soms de meest inspirerende woorden of 
beelden voorbij. Iets dat je ziet, hoort, 
voelt, ervaart,… kan jou inspiratie geven 
voor een social mediapost of voor een 
extraatje in jouw instituut. Als er plots 
een ideetje in jouw gedachten flitst, 
schrijf het neer. 

Als je een Canva-momentje hebt inge-
pland, neem dan je notities bij de hand. 
Je zal snel wat leuke dingen creëren. 

Tip : markeer tijdens het ontwerpen 
ook alle foto’s, sjablonen, elementen, 
letter types in Canva die je leuk vindt 
met “ster”. Ga naar de 3 puntjes in de 

rechter bovenhoek en duidt aan met ster. Je maakt zo jouw 
eigen bib aan. 

Wat jezelf doet is 100% van jezelf
Ik ben zelf al jaren een Canva-lover, maar dat had je wel al 
door 😊. Als ondernemer ondervind ik dagelijks de voordelen 
van het werken met Canva. Het is de ideale ontwerptool om 
mijn personal branding online en offline zelf toe te passen en 
herkenbaar zichtbaar te zijn.  

Alles wat je van Crea’dvise ziet voorbijkomen is met Canva 
gecreëerd. Eens je de smaak te pakken hebt, laat het je niet 
meer los.

En laatste tip, blijf je toch om één of andere reden struggelen 
met Canva of wil je graag een Canva-workshop volgen zodat 
je in een paar uur het programma onder de knie krijgt? 

Ik help je hier graag mee. Schrijf je vrijblijvend in op de 
wachtlijst op www.creadvise.be/canva.

En nu, tijd om aan de slag te gaan! Veel succes! 



Dagopleidingen	speciaal	voor	jou

Besko Nationaal organiseert 3 exclusieve 
opleidingen speciaal voor jou! Ben je een 
werkgever of werk je met stagiairs dan zijn deze 
opleidingen zeker een meerwaarde voor jou.  
Maar zelfs al werk je alleen dan zijn ze nog een 
extra tool die je kan inzetten naar je klanten toe.

Lees snel wat je allemaal kan verwachten en 
schrijf je snel in!

Maandag 7 november 2022: Conflicten voor-
komen door proactief leiderschap 
Als zaakvoerder en leidinggevende heb je verschillende 
doelen te verenigen: je zaak winstgevend houden, je team 
motiveren, je klanten soigneren. Soms gaat dat vanzelf, maar 
evengoed zijn er momenten dat je twijfelt over je aanpak. Dat 
je geen grenzen durft stellen uit vrees je medewerkers weg te 
jagen. Of dat je geen ‘nee’ durft te zeggen tegen veeleisende 
klanten om ze niet te verliezen. 

Hierdoor kan je in een negatieve spiraal belanden ten koste 
van je zaak, je team, jezelf. 

In de training Proactief Leiderschap reiken we je handvatten 
aan om met meer zelfvertrouwen te communiceren en ‘moei-
lijke’ confrontaties om te buigen naar constructieve gesprek-
ken. Hierdoor hou jij je energie hoog en kan je zowel je zaak 
als je team succesvol managen. 

Wat leer je in deze training:
-  Duidelijke afspraken maken en kaders zetten voor je team 
-  Afspraken en verwachtingen op een assertieve en vriende-

lijke manier communiceren - Herkennen van verschillende 
conflictstijlen 

-  Inzicht in hoe je zelf reageert in een conflict 
-  Hoe mensen zich gedragen in een conflict 
-  Een eigen aanpak voor elk conflict 
-  Grenzen stellen en deze op een correcte manier communi-

ceren 
-  Praktische tips en tricks waardoor je met meer zelfvertrou-

wen jouw rol als leidinggevende durft op te nemen 

Maandag 12 december 2022: Feedback geven 
Eerlijke feedback geven zonder te kwetsen? Het kán, en is 
zelfs heel belangrijk. In deze training leer je handige technie-
ken om je team of collega’s te motiveren en bij te sturen door 
te zeggen wat er leeft en wat je belangrijk vindt. Dat gaat 
twee kanten op, want je vertrouwt erop dat je collega’s jou 
ook eerlijk zullen vertellen waar het op staat. 

Feedback geven is een belangrijk onderdeel van evaluatiege-
sprekken. We bespreken hoe je deze praktisch kan aanpak-
ken. 

De training ‘feedback geven’ is een gezonde mix van theorie 
en oefeningen. Daarbij is er genoeg tijd om in te gaan op 
vragen en eventueel concrete gevallen te bespreken. 
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Wat leer je in deze training: 
-  je communicatie- en luistervaardigheden aanscherpen 
-  de situatie waarin je feedback krijgt, inschatten 
-  verbale en non-verbale communicatie interpreteren en 

gebruiken 
-  motiverende gespreksvoering toepassen 
-  je eigen stijl van feedback geven verbeteren 
-  valkuilen herkennen en vermijden bij het geven of ontvan-

gen van feedback 
-  evaluatiegesprekken voorbereiden en voeren 
-  omgaan met weerstand en emotionele reacties

Dinsdag 17 januari: Kleurrijke Communicatie 
met Insights Discovery© 
Soms zou je in het hoofd van je collega’s of je klanten willen 
kijken om te zien wat zich daar afspeelt. Waarom reageren ze 
op een bepaalde manier? Waar liggen hun sterktes en waar 
juist niet? Het kan een leven lang duren om iemand beter te 
begrijpen. Met Insights Discovery© krijg je al die inzichten in 
één klap. 

Insights Discovery© is een aanrader voor iedereen die zich-
zelf verder wil ontplooien. Het is een nuttig instrument om 
inzicht te krijgen in je eigen werk- of managementstijl of te 
begrijpen waarom je aarzelt over een grote beslissing. 

In een werkomgeving kan je Insights Discovery© ook toe-
passen om de dynamiek van een heel team te begrijpen en 
te verbeteren. Dat leidt tot betere samenwerking en hogere 
effectiviteit. 

Deelnemers vullen op voorhand een online vragenlijst in, 
waaruit hun persoonlijk Insights Discovery© profiel wordt 
gegenereerd. 

Wat leer je in deze training: 
-  Je ontvangt je persoonlijk Insights Discovery© profiel 
-  Uitleg over de Insights kleuren 
-  Inzicht in eigen voorkeuren 
-  De kleuren herkennen bij anderen 
-  De dynamiek tussen de verschillende types: sterktes en 

valkuilen 
-  Je verkoop afstemmen op de persoonlijkheid van de klant 
-  Tips om effectiever en beter te communiceren (afstemmen 

en verbinden

Waar gaan deze opleidingen door?
Coach Antwerpen – Karel Geertsstraat 2 – 2140 Antwerpen

Onthaal vanaf 9 u en we starten om 9.30 u. Het einde van de opleiding is 
voorzien om 15.30 u.

Wat is de kostprijs van deze opleiding?
Je betaalt €150 per opleiding excl. BTW en incl. lunch. Volg je de eerste 
twee opleidingen dan krijg je van Besko de derde opleiding gratis aan-
geboden. Bij de derde opleiding krijg je tevens een gratis persoonlijk 
Insights Discovery© profiel aangeboden.

Als werkgever van PC314 krijg je na het volgen van een opleiding een opleidingsvergoeding ter waarde van €150  
via Besko terug betaald. Als werknemer van PC314 krijg je een opleidingsvergoeding voor meer informatie hierover  
www.fbz-pc314.be

Je kan je inschrijven via de QR-code of via onze digitale nieuwsbrief.

Exclusief 
aanbod
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Wil je als schoonheidsspecialiste en ondernemer investeren 
in je eigen kennis en je onderneming? Bekijk dan zeker ons 
aanbod voor het najaar van 2022. Besko vindt het belangrijk om 
provinciaal een aanbod aan te bieden. Wil je graag een opleiding 
volgen in een andere provincie dan ben je zeker welkom.

Gebruik zeker de QR-code op de volgende bladzijde en kijk 
regelmatig welke opleidingen er nog zijn bijgekomen. Meer 
informatie en de link om in te schrijven wordt ook via de digitale 
nieuwsbrief bezorgd. Voor meer informatie in uw provincie neem 
gerust contact op met de verantwoordelijke van de provincie.

Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in elke provincie gelijk. 
De tarieven voor deelname bedragen € 15 voor leden Besko, 
€35 voor niet leden en € 5 voor leerling-lid van Besko.

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:
woensdag 21 september 2022 - van 19.30u tot 22.30u - KESSEL-LO 
Café de Curve 
Ü  “BINDWEEFSELMASSAGE”
Bindweefselmassage of Natural Face Lifting massagetechnieken zijn ont-
wikkeld door INGE DECEUNINCK. Met haar achtergrond als fysiothera-
peute kent zij het lichaam en daarmee de werking van botten, spieren en 
bindweefsel als geen ander. Op deze avond zal Inge u heel wat technieken 
bijbrengen en hoe we hiermee aan de slag moeten gaan. Een avond om 
zeker niet te missen.

woensdag 19 oktober 2022 - van 19.30u tot 22.30u -DILBEEK 
CC-Westrand 

Ü  “STYLING EN PRODUCTENPRESENTATIE”
Wie van ons droomt er niet van een mooie presentatie van producten in zijn 
instituut met de juiste kleuren, de juiste plaatst. VANESSA VERBEURGT 
is een krak in haar vak en kan met zeer eenvoudige materialen alles tot 
zijn recht laten komen. Een echte aanrader voor wie zijn instituut eens iets 
extra wil geven met een oog voor detail en smaak.

woensdag 16 november 2022 van 19.30u tot 22.30u - KESSEL-LO 
Café de Curve 

Ü  “SOCIALE MEDIA TRAINING”
Sociale media zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse leven. Hoe 
gebruiken we dit allemaal? Hoe maken we ons bekend? Hoe kunnen we 
via deze weg verkopen? JAZMIN VAN DEN BROECK vertelt je alles wat je 
moet weten om sociale media professioneel in te zetten voor jouw zaak.

woensdag 30 november 2022 - van 19.30u tot 22.30u - DILBEEK 
CC-Westrand 

Ü  “FEESTMAQUILLAGE”
De feestdagen staan weer voor de deur en dan is het altijd wel leuk als 
we op de hoogte zijn van de nieuwste trends. Deze demo zal gegeven 
worden door ELINE DEBLAUWE. Veel tips en trick zullen ons de gelegen-
heid geven om mooie resultaten in onze praktijk neer te zetten. Er zal 
zeker mogelijkheid zijn om alles zelf eens uit te proberen over de nieuwe 
trends, nieuwe technieken, nieuwe producten enz.

De cursussen gaan door in: 
CC-Westrand (lokaal 004) – Kamerijklaan 46 – 1700 Dilbeek
Café de Curve (grote zaal) – Baron A. de Becker-Remyplein 2 – 3010 
Kessel-Lo

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

Te houden activiteiten: 
woensdag 21 september 2022 – 20.00u – GENK 

Ü  “MICRONEEDLING & LICHTTHERAPIE VAN CELLUMA 
KATLEEN VAN DEN HEUVEL geeft vandaag uitleg over 2 onderwerpen/
behandelingen die samen gecombineerd kunnen worden in de praktijk. 
MICRONEEDLING ook wel Collageen Inductie Therapie (CIT) genoemd
LICHTTHERAPIE van CELLUMA
De combinatie van deze 2 behandelingen geven een optimaal resul-
taat. Microneedling , ook gekend onder de merknaam “ DERMAPEN”, 
is een quasi pijnloze techniek, waarbij we kleine microkanaaltjes maken 
in de huid om activa dieper en efficiënter in de huid te laten inwerken. 
In combinatie met lichttherapie kunnen wij optimale resultaten bereiken. 
Lichttherapie is een natuurlijk mechanisme van fotosynthese om onze 
cellen te activeren en te stimuleren om zich te vernieuwen.

woensdag 28 september 2022 - 20u00 – GENK 

Ü  “HYDRA VACUÜM”
KATLEEN VAN DEN HEUVEL demonstreert vandaag de HYDRA VACUÜM. 
De hydra vacuüm is een toestel dat bestaat uit de HYDRA POWER 
TECHNOLOGIE dat op een efficiënte manier de huid gaat zuiveren, open 
poriën verminderen, hydratatie verbeteren en pigmentproblemen verlich-
ten. Het werkt op de anti-aging en op de versteviging. Katleen geeft tekst 
en uitleg en een demonstratie

woensdag 26 oktober 2022 - 20u00 – GENK 

Ü  “ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE”  
PEGGY THAENS komt uitleg geven over ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE: 
“ Je keuzes van vandaag bepalen je gezondheid van morgen.” - Ortho-
moleculaire geneeskunde gaat over het behouden en / of optimaliseren 
van de gezondheid door inzet van optimale doseringen van de voedings-
stoffen. - Vermoeidheid, depressies, allergieën en acné problemen: hier 
is iets aan te doen! - Met de juiste levensstijl en voeding kun je je huid 
verbeteren en klachten verminderen - Door het aanpakken van de oorzaak 
krijgt het lichaam de gelegenheid zichzelf weer te herstellen.

De cursussen gaan door in: 
zaal Kapelleke – Lieve Vrouwstraat 7 – 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

Te houden activiteiten:
maandag 17 OKTOBER 2022 – 20.00 uur – BERCHEM 

Ü  “ALLERNIEUWSTE MAKE-UP TRENDS VOOR DE FEESTDAGEN”
VEERLE DE BREMME, freelance, ervaren make-up artist is tevens sales 
advisor voor een gekende firma voor make-up artikelen. Zij zal jullie weg-
wijs maken in de allernieuwste make-up trends voor de komende feest-
dagen. Interessante avond voor alle schoonheidsspecialisten en make-up 
geïnteresseerden, die hun klanten iets extra willen aanbieden. 

maandag 14 november 2022 – 19.30 uur – BERCHEM 

Ü  “ONZE VERWENAVOND” 
Zoals het voor de corona pandemie de gewoonte was in onze provin-
cie, hernemen wij de traditionele verzorgingsavond waar schoonheids-
specialisten de plaats van de klant kunnen innemen en even kunnen 
genieten van de behandelingen, die zij normaal zelf uitvoeren. Vroeger 
steeds aangekondigd als verwenavond. Onder de pauze tussen 2 behan-
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delingen kunnen zij genieten van een natje en een droogje en een beetje 
socializen met de collega’s, hoort er ook bij . Laatstejaars leerlingen van 
Denise Grésiac verzorgen u. Gelieve u, zo mogelijk, reeds in te schrijven 
bij de provincie verantwoordelijken op Estetika. 

maandag 16 januari 2023 – 20.00 uur – BERCHEM 

Ü  “WORKSHOP BABYMASSAGE”
RANI DE MONDT leert je de in en outs van de babymassage. Zij bekijkt 
met ons waar babymassage heilzaam voor is. We oefenen ook op elkaar. 
Zo kan je de deugden van babymassage ervaren en deze technieken 
meenemen naar jouw salon. 

De cursussen gaan door in:
DENISE GRESIAC - Koninklijke Laan 7-9 - 2600 Berchem
Wij voorzien voor 2023: 
Een studiedag over reanimatie.   
Dr. Kevin Meuris  zal ook een avond verzorgen over “nieuws aangaande 
fillers.” 

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Leyten
 Tel.: 0477/54 32 54 
E-mail: sofieleyten@besko.be

Te houden activiteiten:
maandag 21 november 2022 – van 09.30u tot 12.00u – MARIAKERKE

Ü  “JEZELF EN JE SALON LATEN GROEIEN MET DE SALONPLANNER”
Wil jij meer boekingen in je agenda? Weten hoe je online zichtbaar kan zijn 
en inspiratie voor je marketing? STEPHANIE van ‘De Salonplanner’ geeft 
je simpele en haalbare tips om direct aan de slag te gaan.

Hoe online zichtbaar zijn met je salon en jezelf?
Een inspiratie plan opmaken
Wat kan je nu echt gaan delen
Hoe maak je dit haalbaar naast je werk in het salon?

maandag 21 november 2022 – van 13.00u tot 15.30u – MARIAKERKE

Ü  “DE ‘BEAUTY’ VAN HET BOEKHOUDEN”
Lijkt het soms of jouw boekhouder van Mars komt en zie je deze admini-
stratieve rompslomp alleen maar als een last? Tijd om daar verandering in 
te brengen! Jouw boekhouding is een noodzakelijk kwaad, dat vaak op een 
vervelend tijdstip komt en het lijkt alsof het voor jou alleen maar geld kost. 
Wist je dat met de juiste interpretatie van je cijfers, de basis van de groei 
van jouw salon hierin ligt? We brengen samen jouw omzet en kosten in 
kaart & tonen welke hefbomen er kunnen voor zorgen dat jij meer overhoudt 
voor jezelf. Welke parameters dien je steeds in het oog te houden en waar 
heb je zelf een impact op? Hoe bepaal je jouw prijzen en welk doel zet je 
concreet op vlak van winst? We zorgen ervoor dat de kost van de boekhou-
ding voor jou een tool wordt om jouw zaak te managen en zichzelf terug te 
verdienen. We zetten de theorie om in praktijk en gaan samen aan de slag! 
Deze workshop wordt gegeven door CELINE MANFRONELLI.

De cursussen gaan door in:
De Vinoscoop - Industrieweg 202 – 9030 Mariakerke

!!! Je kan ervoor kiezen om je in te schrijven voor beide workshops (hele 
dag) of enkel de workshop die je voorkeur geniet (halve dag).

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

Te houden activiteiten:
maandag 17 oktober – 19.30u – Roeselare

Ü  “WERKEN MET DE DERMAPEN”
Wie de trends volgt binnen huidverbetering heeft zeker al gehoord van 
microneedling. Eenvoudig gezegd is microneedling een van de snelste en 

meest veilige manieren om een jeugdige huid te bekomen en dit zonder 
injecties van spierverlammende botox en zonder plastische chirurgie.
KATLEEN VAN DEN HEUVEL, schoonheidsspecialiste en promotor van 
Utsukusy in België en Luxemburg is expert op het vlak van microneedling 
en komt hier graag wat meer uitleg rond geven.

maandag 7 november, 19.30u - ROESELARE 

Ü  “DEMO-AVOND MAKE-UP VOOR DONKERE EN AZIATISCHE 
TYPES”

Of je huid nu licht of donker is, de make-up technieken zijn quasi het-
zelfde. Alleen kunnen kleuren anders uitpakken vanwege het pigment in 
de huid. Bij Aziatische types zijn de ogen vaak de blikvangers van het 
gezicht. Maar hoe ga je die nu precies accentueren?
Make-up artieste SHARI PARMENTIER heeft heel wat ervaring binnen de 
modellenwereld. Zij deelt dIe avond heel wat tips en tricks voor een mooie 
en stralende make-up voor deze huidtypes.
De cursussen gaan door in: 
COACH Roeselare – Brugsesteenweg 363 B6 – 8800 Roeselare

Ben jij benieuwd naar het meest actuele programma 
van elke provincie? Wil je je onmiddellijk inschrijven 
voor een opleiding? Alle informatie en mogelijkheid 
tot inschrijven via onderstaande QR-code.

BESKO NATIONAAL

Te houden activiteiten:
Maandag 3 oktober 2022 – van 10.00u tot 16.00u - ROESELARE 

Maandag 10 oktober 2022 – van 10.00u tot 16.00u - ANTWERPEN

Maandag 17 oktober 2022 – van 10.00u tot 16.00u - GENK

Ü  “DAGOPLEIDING EHBO”
Wat moet je doen als een klant flauwvalt of zich plots hevig verslikt? Wat 
kan je doen in afwachting van de komst van de hulpdiensten? Snel en 
correct reageren in een noodsituatie is van levensbelang. Daarom organi-
seren we een dagopleiding EHBO voor schoonheidsspecialisten en kap-
pers. Reanimatie en het gebruik van een AED-toestel komen ruim aan bod 
en kunnen ingeoefend worden. We leggen de nadruk op begrijpbare en 
elementaire technieken die iedereen kan toepassen.Na afloop van deze 
dagcursus ontvang je het certificaat “Opleiding eerste hulp”.
De opleiding gaat door in:
Maandag 3 oktober 2022 in COACH Roeselare – Brugsesteenweg 363 
B6 – 8800 Roeselare
Maandag 10 oktober 2022 in COACH Antwerpen - Karel Geertsstraat 2B 
- 2140 Antwerpen
Maandag 17 oktober 2022 in ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) – Stalenstraat 
2A – 3600 Genk
Kostprijs en inschrijven:
120 EUR, inclusief lunch
De inschrijving is pas geldig na betaling van je bijdrage met volgende 
gegevens:
- Rekeninghouder: Fonds voor Bestaanszekerheid PC314
- Rekeningnummer: BE63 0682 2483 4408
- Mededeling: opleiding EHBO, opleidingsplaats en naam deelnemer(s)

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. 
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TE KOOP

• Schoonheidssalon ‘Het Schoonheidshuisje’ staat te koop voor 
5000 euro.

• De huur bedraagt 560 euro per maand.
• Het is al 12 jaar een goed draaiende zaak te Houtem, Vilvoorde.
• Contact: 0496 950 895

VACATURE 

• Instituut Pure Lagratcia Leuven zoekt een zelfstandige allround 
schoonheidsspecialist(e) 

• met salon- en verkoopervaring.
• solliciteren met motivatiebrief + CV:  

info@beautycenter-lagratcia.be

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

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

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

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

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