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NEW

DISTRICOS
BEWUST KOPEN    SAVOIR ACHETER

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

NUTRI TAN

Een natuurlijke glow het hele jaar door?
CHECK!

Natuurlijk resultaat 
zonder strepen dankzij 

DHA Plus
Verbeterde textuur

Een formule die nog 
beter hydrateert 
dankzij sorbitol

Aangename en 
betere geur

Een hydraterende dagcrème voor een geleidelijke bruining
Nu verkrijgbaar op www.districos.com!



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

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

Jetspray Pododent EVO L

Ontdek onze nieuwe Jetspray LCD met handstuk Pododent EVO

Jetspray Pododent EVO L

handstuk Pododent EVO

ed-licht

NIEUW

innovatie
& kwaliteit

- Krachtige brushless motor 40.000 t.p.m.

- Sterke tractie van 3,4 ncm.

- 2 x LED-licht = 32.000 LUX / natuurlijk daglicht.

- Ergonomisch handstuk, ideaal voor precisiewerk.

- Lage vibratie motor met geïntegreerd draaiend 

opspansysteem voor de freesjes.

- Gebruiksvriendelijke display: toerental, 

spray regeling, links/rechts draaiend, enz.

- Zowel in uw praktijk als voor pedicure aan huis.

Dit allemaal aan een betaalbare prijs!

Scan deze QR-code en ontdek de Pododent EVO L online ►

www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten △ Nattechniek
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Beste schoonheidsspecialisten,

Normaal zou bij het verschijnen van deze Hebe, het serieus moeten win-
teren, maar terwijl ik schrijf, zitten we nog hoog boven winterse tempe-
raturen. Het is niet eenvoudig om 
u in te leven in de eindejaarssfeer 
wanneer je nog buitenshuis zit in 
een weliswaar aangename tem-
peratuur. Ook dit kan echter snel 
veranderen.

Al hebben we geleefd van de ene 
in de andere warmere maand, 
toch konden schoonheidsspecia-
listen, door hun grote waaier aan 
behandelingen en hun variëteit 
van make-upmogelijkheden, zich steeds aanpassen aan de omstandighe-
den. Zelfs de meest veeleisende klant kon bij ons een zorg naar zijn gading 
verkrijgen.

Jaar na jaar heeft Besko gestreden om die veelheid van diensten te blij-
ven aanbieden. Persoonlijk bedank ik alle onderwijsverstrekkers die ervoor 
gezorgd hebben dat hun afgestudeerden hun beroep in al zijn aspecten 
kundig hebben aangeleerd en kunnen uitvoeren.

Besko is steeds de waakhond over de kwaliteit van de door ons uitge-
voerde behandelingen geweest.

De appreciatie van de klanten voor de geleverde arbeid is het bewijs van de 
kwaliteit van onze estheticiennes.

Momenteel zetten zij zich in om iedereen een prachtig jaareinde te bezor-
gen.

Ik had het ongelooflijk geluk en heb de voldoening gekend om dit alles 
meer dan veertig jaar mee te kunnen maken.

Ik dank dan ook iedereen die tot het succes van onze sector en “Besko” in 
het bijzonder heeft bijgedragen.

Een aangenaam en succesrijk 2023 samen met onze nieuwe voorzitter, het 
bestuur en alle leden. Ik neem op 1 januari ontslag als voorzitter, maar blijf 
actief lid en dank u allen, alsook het bestuur en de medewerkers van Ifas 
voor de aangename en productieve samenwerking die we hebben mogen 
beleven.

Geniet van 2023 en alle volgende jaren.
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Ik dank dan ook 
iedereen die tot het succes 
van onze sector en 
“Besko” in het bijzonder 
heeft bijgedragen.
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Jouw klant is koning(in)

6

Wie is nu jouw ideale klant? Die klant die jou de 
energie geeft om iedere dag met passie je stiel uit 
te oefenen. Die klant die jij met plezier extra in de 
watten legt. Die klant waarmee je een connectie 
hebt en die jij graag ziet terugkomen. Die klant 
die correct betaalt voor de diensten die jij levert. 
Die klant die met een happy face buitengaat. Die 
klant die met enthousiasme over jou en jouw 
diensten praat met anderen.

Hoe trek je nu die ideale klant aan?

Van onbekende naar fan

Alvorens de ideale klant bij jou aanklopt heb je (on)bewust 
al een unieke relatie met jouw (potentiële) klant opgebouwd. 
Weet je nog die Know-Like-Trust-factor? In 3 stappen van die 
onbekende een warme potentiële klant maken.
1. They’ve got to know you!  

Eerst moet men je leren kennen, weten dat jij bestaat en 
wat jij aanbiedt. Vergeet dus niet jezelf en je zaak zicht-
baar te maken via socials, website, lokaal, netwerken… 
Kom letterlijk en figuurlijk buiten.  
Jij bent immers een leuke enthousiaste ondernemende 
expert in de beauty- en/of wellnesssector.

 TIP: Zichtbaarheid en herkenbaarheid zijn zeer belangrijk. 
Kom naar buiten en zorg dat men je herkent. Trek je bran-
ding door in al jouw communicatie!

2. They’ve got to like you! 
 Eens men van je bestaan afweet, gaat men op zoek naar 

de klik. Men volgt je doen en laten, je aanbod, wat je te 
vertellen hebt. Is er een match? Ben jij dé persoon bij wie 
men graag een behandeling zou boeken?

 TIP : Be yourself! Toon jezelf en je aanbod op een authen-
tieke manier. Volg daarin niet blindelings dé marketingre-
geltjes, maar doe wat voor jou goed voelt.

3. They’ve got to trust you! 
 En dan komt het vertrouwen. Men hoort hier en daar jouw 

naam vallen, leest een review en vindt je aanbod best 
aantrekkelijk. Jij bent de expert die zij/hij zoekt!

 TIP : Durf aan je huidige klanten om een review te vragen. 
Deze kan je gebruiken in je posts en stories en op je web-
site. Een goede review trekt aan en schept vertrouwen. 

 TIP : Ga in interactie met je potentiële klant en beant-
woord alle vragen. Zo neem je de laatste twijfels weg. Jij 
kan het probleem oplossen.

Eens je haar/zijn vertrouwen hebt gewonnen is het een 
kleine(re) stap naar echt klant worden. Van Know-Like-Trust 
naar Buy! 

“People buy  
from people they trust”

4. They want to buy from you! 
 BAM, de beslissing is gevallen. Men gaat met jou in zee. 

De afspraak is gemaakt. Nu is het echt aan jou. Kom je 
belofte na en geef je klant meer dan je hebt beloofd. 

  “Under promise, over deliver”. Veel ondernemers hebben 
de neiging om meer te beloven dan ze werkelijk kunnen 
waarmaken om de klant binnen te halen. Het heeft echter 
meer effect als je de verwachtingen van de klant over-
stijgt. Je geeft net een tikkeltje meer dan wat je beloofd 
hebt. Dus beloof iets minder dan wat je gaat geven.

 TIP : Overdrijf niet zodat men niet automatisch en altijd 
dat extraatje van jou verwacht. 

5. They become your fan! 
 Yeah, het is een blijvertje. Je klant komt regelmatig terug 

en beveelt je aan bij de vrienden en familie. Offline en 
online mond-aan-mondreclame is nog steeds de krachtig-
ste marketingtool. Toon respect en wees dankbaar naar je 
trouwe klanten toe. 

 TIP : Behandel je grootste fan als koning(in). Geef eventu-
eel iets extra bij iedere klant die ze naar jou doorverwijzen.

Drie succesvolle tips voor meer ideale klanten
1. Laat jezelf zien
Als jij dezelfde behandeling als je concullega tegen dezelfde 
prijs aanbiedt, dan kan net jij het verschil maken. Niemand 
kan jou als persoon echt imiteren. Wees jezelf en bouw een 
echte connectie op met jouw klant. Durf iets persoonlijker te 
gaan en laat je eigen stem horen. Hobbies, kinderen, reizen, 
huisdieren, maatschappelijke thema’s… onderwerpen genoeg 
om iets over te vertellen en raakvlakken te ontdekken. Jij stelt 
je eigen grenzen over hoeveel en wat je prijsgeeft. Voor je het 
weet heeft je klant een echte gelijkgestemde klik met jou.

2. Vermijd “jullie”!
Spreek je klant persoonlijk aan in al jouw communicatie, 
zowel op je socials als op je website. Spreek aan met “jij”, dit 
is veel persoonlijker gericht naar die ene klant die jouw post 
leest. Ook in reels en video’s kijk je in de camera en spreek je 
de kijker rechtstreeks aan. 
Ga nog een stapje verder in je nieuwsbrief, uitnodiging of 
wenskaart. Laat voelen aan de klant dat hij/zij voor jou een 
uit de duizend is. Spreek je klant dan ook persoonlijk aan met 
de voornaam en/of naam. 

3. Oprechte connectie 
Online kan je in interactie gaan met je volger maar offline is 
“where the magic happens”.
Vóór, tijdens en na de behandeling is er tijd om in gesprek te 
gaan. Ga een diepgaande connectie aan met je klant. Luister! 
Oprechte interesse in de klant zal je relatie versterken.  
Trouwe klanten helpen bovendien mee je business verder 
uit te bouwen. Ze kunnen je een schat aan informatie geven. 
Pols naar wat je klant zoekt, verwacht, ervaart. Durf feedback 
te vragen.
(On)bewust gaat je klant enthousiast over jou vertellen bij fami-
lie en vrienden. Dit is gratis maar echt onbetaalbare reclame. 
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Kleine attenties met maximaal effect
Je klant komt nu regelmatig voor een verwenmomentje, een 
zalige behandeling of een onderhoudsbeurt. Hoe maak je nu 
van die klant een blijvende klant én jouw ambassadeur?
Korting geven kan iedereen. Kleine verwennerijen die inspe-
len op de zintuigen hebben vaak een groter verweneffect. 
Een drankje of versnapering aanbieden tijdens het wachten, 
een heerlijk muziekje op de achtergrond, een lekker geurtje 
bij het binnenkomen, het gevoel van zachte handdoeken… 
Meer nog, stuur je persoonlijke wensen naar je klant bij een 
speciale gelegenheden zoals verjaardag, Nieuwjaar, Valentijn….

Je hoort mij al aankomen: Canva is hiervoor de ideale ont-
werptool. 😉
Ga met Canva aan de slag om een leuke verjaardagskaart te 
maken. Je vertrekt van een kant-en-klaar sjabloon en geeft er 
je persoonlijke toets aan. Personaliseer het ontwerp met de 
naam van die specifieke klant, download en verstuur. Je kan 
natuurlijk ook zelf gaan ontwerpen.
Je kan van een eenvoudige kaart tot een geanimeerde video 
gaan. Doe wat binnen jouw mogelijkheden ligt en wat voor 
jou haalbaar is. Kwestie is vol te houden natuurlijk 😉

Bewegende beelden trekken meer aandacht. In Canva kan je 
heel eenvoudig de tekst en/of het beeld in je ontwerp doen 
bewegen. Speel met de tool “animatie” en probeer een en 
ander uit. Opgelet: altijd je ontwerpje downloaden als mp4-
video anders zal de animatie niet werken.
Wil je zelf een animatiefilmpje maken? Maak in Canva 
meerdere pagina’s na elkaar in hetzelfde document. Steek 
wat beweging in de tekst, foto of voeg zelfs een video in. 
Download de pagina’s samen als een MP4 en je hebt een 
eigen geanimeerd filmpje gemaakt. 

Eens je het onder te knie hebt, kan je ook inspelen op andere 
gelegenheden zoals valentijn, Moeder- en Vaderdag, commu-
nie, single’s day… Je kan aan je persoonlijke kaart ook een 
speciale actie binden: een korting of een geschenkje dat ze 
bij jou kunnen ophalen… een kleine stap naar een volgende 
boeking.

Je ziet, het is vrij simpel: persoonlijk contact en extra’s 
hoeven geen hap uit je budget te zijn.
Ook dit maakt deel uit van jouw (personal) branding. Dat 
unieke sausje dat jij te bieden hebt en waar je het verschil 
mee kan maken.

En nu, aan de slag! Het is het ideale moment om jouw klan-
ten persoonlijke nieuwjaarswensen te sturen.



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 2023
• 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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Have a glamourous 2023!
Perle Monheim-Boeckx

Het einde van het jaar nadert.  Bye bye 2022 
waar we nog volop met corona te maken kregen. 
Welcome 2023, een jaar waarin hopelijk corona 
weg blijft en waar andere crisissen gaan liggen.  
Vol goede moed en met volle kracht gaan we het 
nieuwe jaar in en hoe kan je dat beter doen dan 
wanneer je er gewoon schitterend goed uitziet, 
dat je glittert.  Een verzorgde vrouw /man/x is 
een sterke vrouw/man/x en daarom zet ik de 
nageltrends even voor jullie op een rijtje.  De 
afspraakagenda’s lopen waarschijnlijk nu reeds 
stilaan vol, zodat iedereen op een stijlvolle manier 
Kerst en Oudjaar kan vieren. 

En zeg nu zelf, mooi gemanicuurde handen, 
nagels met een lakje, gellak, kunstnagels, ze 
dragen allemaal bij tot een uiterst glamoureuze 
look voor de feestdagen. 

NagelvormenNagelvormen

Er zijn heel veel verschillende nagelvormen mogelijk en ieder-
een heeft uiteraard zijn voorkeur.  Mijn persoonlijke favoriet is 
al jaren de squared oval. 
Deze winter is de trend echter de amandelvorm maar ook de 
ballerina en de stiletto doen het heel goed voor het einde van 
dit jaar. 
Let wel op, sommige vormen lenen zich niet goed bij korte 
nagels, in dit geval zal je de nagels moeten verlengen. 

ProductenProducten
De laatste trend in producten zijn de biabgels, biab staat voor 
builder in a bottle.  
Deze vloeibare gel kan je vinden in een soak off versie maar 
ook in een versie die je niet kan afweken.  Waarom kiezen 
voor biab?  Het product is dikker dan een gellak en minder 
dik dan gel- of acrylnagels, je kan de biabs ook gebruiken op 
korte nagels en op brozere nagels.  Dit geeft een oplossing 
voor mensen die hun nagels graag verstevigen maar toch 
kort willen houden. De gellak is iets minder geschikt voor de 
brozere nagels. 

Het aanbrengen van de biabs zou heel makkelijk gaan, het 
product doet eigenlijk een beetje het werk voor jou, zo wordt 
het omschreven.  Dit zou je dus misschien wat tijd kunnen 
besparen tijdens de eindejaarsdrukte.   De biabs zijn vooral 
verkrijgbaar in zachte tonen maar kunnen gecombineerd 
worden met een laagje gellak indien je klanten liever een felle 
kleur wensen.  De biabgels geven een natuurlijker, dunner 
resultaat dan gel– en acrylnagels, waardoor de meeste 
mensen er helemaal voor te vinden zijn.   

Wat wel opgemerkt wordt, is dat sommige klanten hun lan-
gere nagels missen en daardoor toch teruggrijpen, naar gel 
of acryl.

Al de producten hebben uiteraard voor-en nadelen, aan jou 
om samen met de klant te kijken welk product het meest 
geschikt is voor zijn/haar wensen.
Laat ons naast de langer houdende oplossingen zeker de 
klassieke nagellaken niet vergeten.  Ook deze kunnen voor 
een mooie nagellook zorgen. Het grote voordeel van de 
klassieke lakken is natuurlijk dat de klant met enkele mooie 
kleurtjes tijdens de feestdagen verschillende looks kan cre-
eren. Er bestaan ondertussen veel goede nagellaken die 4 
tot 5 dagen echt mooi blijven.  Dat is dus zeker de moeite 
voor doe-het-zelvers en experimenteerders.  Jullie kunnen 
de betere merken aanbieden in het instituut en zo je klanten 
ervan verzekeren dat de look enkele dagen perfect blijft. 

KleurenKleuren
Deze winter is er zeker voor ieder wat wils, van neutraal 
tot eerder gewaagd, van lichte tonen tot donkere tonen.  
Volgende kleuren treden tijdens de feestdagen op de voor-
grond. 



1. Wit

4. Klassiek rood

7. Metallics

3. Kaki 

6.  French manicure: een specialere 
versie is ook mogelijk 😉

9. Accent nails

 

2.  Bruintinten: van licht bruin tot donker 
chocolade bruin

5.  French manicure: een klassieker die 
helemaal terug is!

8. Glitters
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NailartNailart
Tijdens de feestdagen is het de tijd van 
het jaar om nagels te versieren met een 
beetje nailart.  Deze winter kiezen we 
voor subtiele nailart om de jaarwisse-
ling in te zetten en onze feestlook af te 
werken.

Hopelijk hebben jullie een beetje inspi-
ratie kunnen opdoen voor de komende 
drukke periode! Er rest mij enkel nog 
de belangrijke taak om jullie een gezel-
lig drukke eindejaarperiode, een zalige 
Kerst en een fantastisch 2023 toe te 
wensen!  

Bronnen

www.elle.com
www.pronails.be 

www.nailtalk.nl
www.nd24.de

https://shop.anastasiyaova.com/ 



Onze job is eindeloos
“Omdat onze job nooit stilstaat, profiteer ik ervan en leer 
zoveel mogelijk bij. Ik lees heel old-school veel boeken en 
zoek veel informatie online op. Ik probeer ieder jaar opnieuw 
tijd te maken voor het opfrissen van mijn kennis over de hui-
dige producten en verzorgingen die ik aanbied omdat ik het 
belangrijk vind dat die kennis up-to-date blijft. Je kan nooit 
genoeg weten. Momenteel volg ik een cursus van de Natural 
Face Lifting Academy over manuele massagetechnieken voor 
je gelaat. Een perfecte aanvulling voor ons aanbod gelaats-
verzorgingen.”

Wat BEAUTIQUE te bieden heeft
“BEAUTIQUE is gespecialiseerd in gelaatsverzorging. Zijnde 
van expertverzorging, tot Hydrafacial en manuele technie-
ken meestal gericht op anti-aging. Verder bieden we nog 
lichaamsverzorging aan, pedicure, manicure en ontharing. Ik 
wil dat klanten op het moment dat ze binnenwandelen een 
last van hun schouders voelen vallen. Dat ze zich volledig 
kunnen ontspannen en echt genieten van het moment.”

No one is you and that is your superpower
“Niemand heeft dezelfde visie en dezelfde aanpak als jij. Ik 
ben er voor vrouwen die durven voor zichzelf te kiezen, we 
leven in 2022. Vrouwen mogen moeder zijn en ambitieus zijn 
maar om dat allemaal vol te kunnen houden is het belangrijk 
dat ze goed voor zichzelf zorgen en daar kom ik ten tonele. Ik 
zorg ervoor dat ze in hun kracht staan, dat ze zich zelfzeker 
voelen, ontspannen zijn en dat ze het gevoel hebben heel de 
wereld aan te kunnen.”

Ik ontmoette Stefanie Van Spaendonk, eigenares van BEAUTIQUE in Kalmthout.

“Ik wil dat klanten zich thuisvoelen 
zodat ze echt kunnen genieten van 
het moment”
Sofie Leyten
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Stefanie van Spaendonk, 32 jaar, baat al sinds 
2011 BEAUTIQUE uit. Toen ze haar droompand 
in de winkelstraat in Heide zag staan was het 
meteen liefde op het eerste gezicht. Alsof het lot 
ermee gemoeid was, kocht ze het pand meteen. Als 
bezige bij combineerde ze drie vakantiejobs waar 
haar passie al snel ontplooide tot een fulltime 
droombaan.

Geen uitdaging te groot
“Ik hou enorm van de uitdagingen die 
als ondernemer op je pad komen, je 
krijgt telkens weer de kansen om jezelf 
te verbeteren en te groeien. Onze job 
is nooit saai en eenzijdig. Dat zorgt 
er ook wel voor dat de combinatie 
werk-privé niet altijd even makkelijk 
verloopt. Mijn man is gelukkig ook 
zelfstandige en begrijpt heel goed dat 
ik heel graag veel energie in mijn zaak 
steek en dat mijn zaak voor mij echt 
heel erg belangrijk is. Mijn kinderen 
zijn hierdoor heel flexibel geworden 
en echte plantrekkers. Ik hoop dat ze 
later dan ook keihard voor hun eigen 
passie zullen durven gaan.”

Een levensles die ik door 
schade en schande heb 
geleerd …
het is ok dat niet iedereen je 
ideale klant is.

Mijn grootste uitdaging  
is/was …
mezelf elke keer opnieuw 
blijven uitdagen. De dag dat ik 
stil sta en niet ambitieus meer 
ben kan ik beter stoppen. Want 
dat wil zeggen dat de passie is 
uitgedoofd

Vul dat zinnetje maar aan
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Het oog wil ook wat
“Ik vind het heel belang-
rijk dat alles wat ik doe, 
100% strookt met mijn 
visie. Ik hecht erg veel 
belang aan het esthe-
tische, aan de kwaliteit 
van producten en ik kies 
resoluut voor de beste 
apparatuur omdat ik 
alleen maar het beste wil 
voor mijn klanten. Verder 
streef ik naar een instituut 
dat aanvoelt als een plek 
waar mijn klanten zich 
thuis voelen.”

De ideale schoonheidsspecialist
“Ik kijk enorm op naar vrouwen die volop voor hun passie 
gaan. Zonder mopperen, zonder zeuren en vooral die nooit 
opgeven. Wanneer je wil ondernemen als schoonheidsspe-
cialist zijn dat ook echt de eigenschappen die je nodig hebt. 
Naast toegankelijk, warm en vriendelijk uiteraard.”

Goed omringd
“Ik mag ‘beide pollekes kussen’ met zo’n fantastisch team 
om me heen. Er hangt veel negativiteit rond samenwerken 
met andere professionals maar ik geloof net dat dat krachtig 
is. Dankzij Caroline en Evelien heb ik al zoveel bijgeleerd. 
Samen bundelen we onze krachten en zorgen we ervoor dat 
onze klanten met een grote glimlach buitenwandelen. Ik ga 
niet zeggen dat het altijd even makkelijk is om een team te 
leiden want je moet zoveel ballen in de lucht houden. Ik wil 
dat beide dames tevreden en blij zijn met hun werkplek. Alles 
is bespreekbaar en ook alles valt op te lossen door een dui-
delijke en goede communicatie.”

Communication is key
“Wat communicatie betreft, is Instagram echt mijn favo-
riete kanaal. 80% van mijn klanten komen voort uit sociale 
media en sinds ik mijn producten promoot, is mijn verkoop 
ook gestegen. Verder stuur ik mailings uit en heb ik ook een 
advertentie lopen in een lokaal magazine. Het is moeilijk om 

te meten hoeveel klanten voortkomen uit dat laatste voor-
beeld. Ik heb er best wat geld aan uitgegeven maar ik kan 
niet met zekerheid zeggen of ik nu meer klanten heb bijge-
kregen. Waarschijnlijk houdt mijn offline advertentieverhaal 
dan ook hier op.”

Behind the scenes
“Ik probeer elke week 1,5 uur te werken aan mijn boek-
houding, opvolging van mails en berichten van klanten en 
leveranciers. Daarnaast vul ik mijn tijd met behandelingen. 
Ik haal er nog te veel voldoening uit om dat volledig los te 
laten. Om mijn prijzen te bepalen heb ik mij laten coachen 
door Vicky Vermeiren. Ideaal als starter want iedereen heeft 
andere kosten dus mag je jezelf ook niet vergelijken. Op 
ondernemersvlak kom ik ook nog steeds in contact met erva-
ringsdeskundigen. Ik vind het erg waardevol om mijn kennis 
te verruimen.”

The one with the future
“Ik vind het belangrijk om voor mezelf doelen te stellen. Dus 
uiteraard heb ik nog plannen voor de toekomst. Wat dat 
nog is, hou ik liever nog voor mezelf. Ik moet eerst nog wat 
researchwerk verrichten. Laten we zeggen dat ik een echte 
bezige bij ben.” 
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Ik kan heel goed …
positief blijven en kansen 
blijven zien

Mijn grote angst is …
dat ik zou stoppen met 
dromen



Meer succes dankzij een coach  
die met je meedenkt   

Iedereen verdient een klankbord 

Mis jij soms collega’s als je belangrijke beslissingen moet 
nemen? Heb je goede ideeën, en het gevoel dat die nog beter 
zouden kunnen worden... als je iemand zou hebben om mee 
te praten? Een klankbord hebben is goud waard. Iemand die 
actief met je meedenkt en ook écht snapt hoe jouw werk in 
elkaar zit. 

Veel succesvolle ondernemers rekenen op een businesscoach 
voor begeleiding. Iemand om ideeën mee uit te wisselen, om 
mee te praten bij een koffie – al is het maar eventjes. Logisch, 
want de mening van iemand die snapt wat je doet, levert 
haast automatisch nieuwe inzichten op. En het gevoel dat je 
gesteund wordt... Dat is zalig. 
 
Je hoeft het niet alleen te doen 

Iets veranderen zonder overleg? Nieuwe systemen implemen-
teren, zakelijke veranderingen doorvoeren? Zonder coaching 
draait het succes van jouw zaak volledig op jouw motivatie. 
Maar motivatie is als een elastiek: je kan hem heel ver uitrek-
ken, maar vroeg of laat springt hij kapot.  
 
Een coach helpt je tijdens moeilijke momenten 

Een coach stuurt tijdig, enthousiast en objectief bij waar nodig. 
Een coach helpt je wanneer die elastiek kapot springt. Iedereen 
heeft wel eens een dipje. Als schoonheidsspecialiste in je 
eigen salon kan je je soms alleen voelen, zeker als het over je 
business gaat. Je gemotiveerd voelen en meer succes behalen 
gaat gewoon gemakkelijker met de steun van een coach. 

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. 

Gouden tip van Stefanie
Een instituut starten in 10 stappen

1.  Start vanuit een passie
2.  Laat jezelf goed informeren over wat de moge-

lijkheden zijn voor financiële steun als starter
3.  Sluit jezelf aan bij Besko
4.  Zoek jezelf een boekhouder
5.  Bepaal wat je wil gaan aanbieden 
6.  Ga op zoek naar producten waar jij 100% 

achter staat. 
7.  Investeer in de meest belangrijke zaken (kies je 

prioriteiten)
8.  Durf jezelf te tonen op social media
9.  Begin bij het begin en ga niet ineens voor alles 

willen
10. Gewoon doen
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T  +31 88 990 86 76   |    E  info@varuvo.nl   |    W  www.varuvo.nl

Meer informatie of klant worden? Kijk op onze website of neem contact op met onze klantenservice. 

• Ruim 75.000 producten op het gebied van supplementen, 
lichaamsverzorging, voeding en gezondheidsproducten

• Artikelen zijn per stuk te bestellen
• Bestelling wordt gratis verstuurd vanaf € 150,-
• Voor 18.00 uur besteld, volgende dag geleverd
• Levering van maandag t/m zaterdag
• 7 dagen per week bestellen
• Maandelijkse aanbiedingen

Alles voor de gezondheid onder één dak

NIEUW

lavera. Natuur, die je voelt.Verkrijgbaar bij

EENVOUDIGE GEZICHTSVERZORGING VOOR EEN NATUURLIJK MOOIE HUID.

 Zachte formules met biologische aloë vera
 Voor een gladde teint – de hele dag lang
 Vrij van minerale oliën
 Voedende producten voor verschillende 

 huidverzorgingsbehoeften



165

Jouw klanten kunnen bij jou terecht voor waardevolle ‘me-time’. Maar hoeveel tijd 
blijft er op het einde van de dag nog over voor jezelf? Hoeveel mails, telefoontjes, 
administratieve en huishoudelijke taken heb jij nog af te vinken vooraleer je kan 
afsluiten? Een dag heeft nooit genoeg uren, denk je wel eens. Het resultaat? Een 
toenemende todo-lijst en groeiende frustratie. Met onze tips pak je het voortaan 
anders aan zodat je kan leven i.p.v. geleefd worden. Een gezonde boost voor jou én 
je business. 

Eerst het slechte nieuws: tijd kan je niet managen. Vierentwintig uren zullen 
altijd vierentwintig uren blijven. Timemanagement is daarom vooral: 

self-management. En dat is positief, want dat kan je leren. Onze tips 
zetten je alvast op weg.

10 tips voor een
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Tip 1: Installeer een positieve mindset
Wist je dat we onszelf zo’n 200 leugens per dag vertellen? Misschien herken 
je deze wel:
•  ‘Als ik nu niet reageer op die whatsapp, ben ik die klant kwijt.’ (Op een 

zondag)
•  ‘Mijn lunchpauze is eigenlijk niet belangrijk.’
•  ‘Ik kan het beter zelf doen. Dan gebeurt het tenminste goed.’

Dit soort gedachten gijzelen jou: ze houden je 
gevangen in de huidige situatie. Denk daarom 
niet in problemen, maar ‘denk om’ naar (groei)
mogelijkheden.

•  ‘Ik bewaak mijn vrije tijd. De vraag van die 
klant kan ook morgen beantwoord worden.’

•  ‘Ik functioneer beter als ik gegeten heb. ’
•  ‘Ik help mijn team groeien, door hen vertrou-

wen te geven en geef constructieve feedback 
waar nodig.’

Tip 2: Benoem jouw persoonlijke 
prioriteiten
Leg een lijstje aan van wat voor jou belangrijk is 
in het leven en waaraan je zeker voldoende tijd 
wenst te besteden. Dit kan zijn: relatie en liefde, 
familie en vrienden, mensen inspireren, gezond-
heid, bijleren, innerlijke rust, reizen…

Bepaal hoeveel tijd per week je aan elk van deze 
domeinen wil besteden.

Plan ze in in jouw agenda. Zo maak je visueel 
een afspraak met jezelf en ben je gemakkelijker 
geneigd om je eraan te houden.

Is gezondheid belangrijk voor jou? Noteer dan 
zeker die lunchpauze in je agenda!

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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Tip 3: Zet kaders en maak pro-actieve afspraken
We gaan er vaak vanuit dat de anderen wel rekening zullen 
houden met onze noden. Maar … als we deze nooit kenbaar 
maken, hoe kunnen ze die dan weten? 

Het duidelijk oplijsten van verwachtingen en huisregels naar 
je team (i.v.m. taken, aanwezigheid, omgang…) en klanten 
(annulatievoorwaarden, bereikbaarheid…) zorgt voor meer 
transparantie en duidelijkheid. Bovendien kan je hierdoor 
gemakkelijker je eigen grenzen respecteren.

Tip 4: Raak alles maar 1x aan
Je bespaart veel tijd door de dingen maar 1 keer aan te 
raken. Als je je post wil behandelen, doe dan de enveloppe 
open, programmeer de betaling onmiddellijk in je bankapp 
en sorteer het document in de juiste map. Indien je dit niet in 
een keer kan doen, hou de enveloppe dan gesloten tot een 
beter moment. 

Tip 5: Sorteer en klasseer
Zorg ervoor dat je via eenvoudige systemen een ordelijk klas-
sement creëert. Een map met inkomende en uitgaande factu-
ren maakt het voor je boekhouder veel gemakkelijker. Dit kan 
ook een map op je computer zijn. Ook voor je bestellingen 
kan je dit systeem toepassen.

Tip 6: Standaardiseer
Krijg je vaak dezelfde vragen van klanten? Maak een veel-
gestelde vragen-pagina op je website met de antwoorden. 
Merk je dat je steeds dezelfde antwoorden via mail geeft? 
Maak 1 standaardmail waaruit je kan kopiëren en plakken. Zo 
bespaar je tijd.

Tip 7: Automatiseer
Moet elke taak manueel door jou gebeuren? Misschien 
kan software je een handje helpen. Zo bieden de meeste 
e-mailprogramma’s tegenwoordig de optie om je mails auto-
matisch te filteren of kan je met diensten zoals candely het 
maken van afspraken automatiseren.

Tip 8: Besteed uit 
Waarschijnlijk zijn er nu al taken die je uitbesteedt, zoals je 
boekhouding of administratie. 

Maar denk eens verder na: wat zijn de taken waarvoor jij 
essentieel bent en wat zijn de taken die niet per se door jou 
dienen te gebeuren of waar je minder goed in bent? 

Die besteed je beter uit aan iemand die ze sneller en efficiënter 
kan doen. En ja, dat kost geld, maar jouw tijd kost ook geld.

Tip 9: Own your life
Stop met jezelf aan anderen te verantwoorden over de 
levenskeuzes die je maakt. Het is jouw leven, geen sociaal 
project waar iedereen zijn zeg over moet doen.

Tip 10: ‘Ooit’ bestaat niet
Blijf weg van uitspraken zonder tijdsbepaling. Maak het con-
creet: wanneer, waar, met wie….

Heb je graag meer tips? Schrijf je dan in voor onze ‘Time & 
Energy Management’ masterclass van 16 januari. Bij vermel-
ding ‘Hebe 2023’, krijg je er gratis het coachingboek ‘Maak 
de Qlick’ bij. (Inschrijven via de kalender op www.qlick.
today). 

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

beter timemanagement
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Stephanie Vandromme, startte 17 jaar gele-
den in een kamer thuis, haar instituut. Van 
bijberoep naar hoofdberoep gaan, was een 
succesverhaal, want heel veel vaste klanten 
boekten hun behandelingen op regelma-
tige basis. Door de drukke agenda besliste 
Stephanie al heel snel om met een online 
boekingssysteem te gaan werken. Zo kon ze 
al haar aandacht aan haar klanten geven, ter-
wijl de agenda vol liep met online boekingen. 
Na vele jaren ervaring, kwam het moment om 
de zaak te scheiden van haar privéwoning. 
Een verhuis naar een prachtig pand in de 
stad was dus de volgende stap. “Instituut 
crème de la crème” kreeg een re-branding en 
werd een gevestigde waarde met topbehan-
delingen.  

Eind 2019 voelde Stephanie dat ze met haar 
creativiteit en enorme passie voor het vak, 
een andere weg wou inslaan.  Na zelf een 
coachingtraject te hebben gevolgd, kreeg ze 
een duwtje in de rug toen ‘Vicky Vermeiren’ 
haar motiveerde om zelf als coach te starten. 
En zo werd begin 2020 “De SalonPlanner” 
geboren.  

Met de meer dan 17 jaar ervaring, wist 
Stephanie natuurlijk wat er allemaal op je 
pad komt als schoonheidsspecialiste. En 
wilde ze collega’s helpen en steunen in alles 
wat er achter de schermen van een instituut 
gebeurt.  

Wanneer het moeilijker 
wordt, dien je niet te 
besparen maar verstandig te 
investeren om als salon een 
verschil te maken voor jouw 
klanten. Geef ze een reden 
om naar jou te komen!  

Een unieke beleving geven aan je klant, 
jouw ideale klant aantrekken en je agenda 
laten volboeken, online zichtbaar zijn en 
mee zijn met de sociale mediatrends. Hoe 
je een eenvoudig en haalbaar marketingplan 
kan opstellen. Je grenzen durven aangeven 

en leren NEE zeggen. Aan jezelf werken, 
je mindset instellen en een goede balans 
vinden tussen ‘je privé’ en ‘je salon’ – dit is 
waar de Salonplanner voor staat.  

Stephanie wou dat er iemand zoals De 
Salonplanner bestond toen zij haar instituut 
opstartte. Iemand waar je met je vragen 
terecht kan, iemand waar je mee kan sparren 
en iemand die je helpt beslissingen te nemen 
en knopen door te hakken. Want heel vaak 
sta je er toch maar alleen voor in je salon als 
ondernemer.  

Met de juiste coach aan 
jouw zijde, is dit mogelijk.

Er komt heel veel bij kijken bij het runnen 
van een instituut, naast het behandelen van 
je klanten. Denk maar aan je sociale media 
onderhouden en online zichtbaar zijn - 
Facebook, Instagram, website enz.  

Daarvoor kan je ook beroep doen op 
Stephanie Met haar Beauty Business 
Fotoshoot, zorgt ze voor unieke beelden van 
je salon, van jou, van je behandelingen. Zo 
heb je steeds prachtige beelden voor al je 
marketing. En geen excuus meer om jezelf 

Publireportage
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De Salonplanner,  
Van schoonheidsspecialiste tot  beauty  business coach.



niet te tonen op je Instagram of Facebook. 
Door haar jaren ervaring weet ze ook exact 
wat jouw ideale klant wil zien en wat ze kan 
vastzetten op beeld. Helemaal anders dan de 
fotograaf van je gemeente die eens wat kiek-
jes komt nemen. Instagram is daarnaast ook 
een passie van Stephanie. In Canva maakt ze 
de mooiste ontwerpen en helpt ze om jouw 
online zichtbaarheid rustig en professioneel 
naar voor te brengen. 

Daarnaast kan je workshops volgen om 
zelf mooie foto’s te maken van je producten 
met je smartphone.  Zo maak je zelf steeds 
mooie foto’s die passen op je feed van je 
Instagramprofiel en hoef je niet altijd de saaie 
stockfoto’s te gebruiken die je krijgt van de 
groothandels. Ook je ideale klant bepalen is 
van groot belang voor jouw instituut en daar 
kan je ook een workshop over volgen. Want 
wie wil nu lastige klanten of no-shows in het 
salon? 

Maar laten we zeker de coachingtrajec-
ten niet vergeten. Naast een éénmalige 
boostcoaching van 3 uur in jouw salon, kan 
je ook kiezen om 3 maanden begeleid te 
worden. Alles op maat van jouw persoonlijke 
wensen. En waar jij mee vastloopt of vragen 
over hebt, wordt uitgebreid behandeld zodat 
er oplossingen naar maat uit de bus komen. 

Stephanie is een no nonsens coach die 
geen blad voor haar mond neemt en je echt 
wilt helpen. Met concrete en simpele stap-
penplannen, zorgt ze ervoor dat je aan de 
slag kan.  Door haar ervaring weet ze echt 
wel wat je kan doen en kan ze jou de juiste 
adviezen geven. Je laat op voorhand weten 
waar je wil aan werken via een online vragen-
lijst.  
 
Zo kan Stephanie een goede voorbereiding 
maken en jou persoonlijk en op maat van 
je salon gaan helpen. De meest gestelde 
aanvragen gaan over persoonlijke groei en 
belemmeringen maar ook heel vaak over 
online zichtbaarheid, jezelf durven laten zien 
en zo je ideale klant aantrekken. Stephanie 
gelooft er keihard in dat de juiste klant in 
jouw salon een van de allerbelangrijkste 
zaken is.   

Dit weten, wie jij echt als klant in je salon 
wilt, zorgt ervoor dat jij, als vrouwelijke 
onderneemster, alles uit jezelf en je salon 
kunt halen. Je bent gelukkig, je hebt klanten 
die je vertrouwen, die al je behandelingen 
boeken, je advies opvolgen en dus je pro-
ducten gebruiken, maar ook jou als persoon 
respecteren. Denk maar aan op tijd naar hun 
afspraak komen en hun afspraken nakomen. 

Die klant weet heel goed, dat jij ook facturen 
moet betalen en dit niet zomaar een “insti-
tuutje” is. Jouw salon is echt en zorgt voor 

eten op de plank. En dit is wat jouw ideale 
klant weet en respecteert.  

Een ander belangrijk punt waar Stephanie al 
jaren heel sterk mee naar buiten komt, is een 
softwaresysteem voor het salon. Stephanie 
schakelde over naar Salonkee en zag duide-
lijk dat dit voor de ondernemer en het salon 
een mega meerwaarde betekende.

Eens je de stap neemt naar online boekin-
gen, wil je niet meer terug. Je wordt maar 
weinig meer gestoord door je telefoon die 
gaat tijdens een behandeling. Want hoe irri-
tant is dit voor je klant, als jij steeds moet 
onderbreken om op te nemen. Klanten 
boeken zelf online en je agenda wordt 24 uur 
op 7 opgevuld.  Bij Salonkee hebben jouw 
klanten zelfs een online profiel op het boe-
kingssysteem, ze kunnen zelf hun afspraak 
verplaatsen of dezelfde behandeling simpel 
herboeken. 

Met de mails en sms’jes ter bevestiging en 
herinnering, is een no-show zo goed als 
verleden tijd. Ook de wachtlijst, is voor 
jouw klanten ‘top’. Komt er onverwachts een 
plaats vrij in jouw agenda, kan je meteen 
gaan kijken welke klant op de wachtlijst staat 
en kan je die meteen laten komen. Voor alle-
bei win win dus.  Trouwens, klanten kunnen 
zichzelf ook online op een wachtlijst plaat-
sen en worden automatisch verwittigd bij een 
gaatje – alles geautomatiseerd, nog beter!

Geen onbetaalde no-shows meer. Je hebt 
het ook al wel eens voorgehad, een klant 
komt niet opdagen. En daar ga jij dan je 24 
uur ‘annulatieregel’ voor aanspreken.  Maar 
wat als die klant nooit meer langskomt? 
Je kan de optie kiezen, om hun bank-
kaart te laten registeren en zo een % van 
het geboekte bedrag reserveren.  Je int dit 
volgens de annulatieregeling en maakt het 
jezelf zo veel makkelijker. Je bepaalt zelf 

welke klanten dit moeten doen, je neemt 
bijvoorbeeld enkel de nieuwe klanten of jouw 
‘blacklist’. En die heeft ieder salon, steeds 
dezelfde klanten die te laat zijn of vaak niet 
komen opdagen.  Met software wordt ook 
jouw inventaris bijgehouden, je hebt een 
mooi overzicht voor de boekhouding, geen 
tijdverlies meer aan uren zitten alles bij te 
houden. Enkele klikken en je hebt de cijfers 
die je meteen vertellen hoe je salon ervoor 
staat. En dit is nog niet alles. Naast een heel 
gemakkelijk kassasysteem, heb je ook de 
mogelijkheid om een bancontacttoestel te 
koppelen. Het bedrag dat met bancontact 
betaald wordt, verschijnt op het toestel en zo 
worden er veel minder fouten gemaakt.

Ook naar marketing toe, zit Salonkee heel 
goed want ze hebben een heel mooi e-mail-
programma in het systeem zitten. Je klanten 
op de hoogte houden van wat er in jouw 
salon gebeurt, is nog nooit zo leuk geweest. 

Nog een stap verder dus in het jezelf zo 
simpel en makkelijk mogelijk te maken. Zo 
kan jij doen wat je het liefst doet en dat is je 
klanten verwennen.  

Je merkt het dat Stephanie heel veel voor 
de beautysector kan betekenen. In oktober 
stond ze dan ook voor de eerste maal op de 
Estetika beurs.  3 dagen heerlijk genieten 
van al haar klanten die maar al te graag een 
knuffel wilden of een motiverend woord van 
haar wilden horen. Stephanie barst van de 
passie en liefde voor de sector en voor elke 
vrouw die haar plaats in haar salon dubbel en 
dik mag innemen en verdient.  Stephanie is 
naast dit alles ook een hoog sensitieve mama 
van 3 kids, getrouwd met een man die haar 
houvast is en haar laat stralen in het vrouwe-
lijk ondernemen.  
 
Wil jij graag Stephanie, als boost in je salon? 
Neem dan zeker contact op via haar website 
www.desalonplanner.be  Wij weten zeker dat 
ze met veel enthousiasme naar je zal luiste-
ren en alles uit haar zal halen om je te helpen.  

                                 SCAN ME
 

Scan deze QR-code voor een gratis analyse  
van jouw huidige social media. 

Publireportage
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Huid en psyche
door Daniël De Backer, cosmetoloog

‘Ik meed de zon, want hoe bruiner 

ik werd, hoe feller de vlekken afstaken. 

Ik had standaard een factor 50 bij, zat op vakantie

de hele tijd onder een parasol en smeerde constant.

Maar ik raakte eruit, met het besef 

dat er zoveel ergere dingen in het leven zijn 

dan die vitiligo.’
Jana De Vliegher, schoonheidsspecialiste,

        dj Jana Vitiligo1.

1. Psychische en sociale problematiek bij huid-
aandoeningen 

Populaire uitdrukkingen zoals ‘een gezonde geest in een 
gezond lichaam’ en ‘zij voelt zich niet goed in haar vel’, getui-
gen van de relatie die we onbewust maken tussen de conditie 
van de geest of psyche en deze van het lichaam en de huid in 
het bijzonder. 

Hierbij spelen niet enkel de invloeden van ziekten, zoals 
psoria sis, acne en vitiligo een primaire rol, maar ook de impact 
van allerlei stressfactoren. En men moet geen psycholoog zijn 
om te constateren dat de moderne mens een ‘formidabel’ tijd-
perk heeft geschapen, waarin chronische stress zich zonder 
limiet ontplooit.2 

Ook schoonheidsspecialisten worden frequent met huid-
aandoeningen geconfronteerd. De huid weerspiegelt mede 
de gezondheidstoestand van onze cliënten. Via de huid kan 
men niet enkel huidziekten, maar dikwijls ook interne ziekten 
diagnosticeren, zoals schildklieraandoeningen, vaat-, nier- en 
leverziekten. 

De huid weerspiegelt ook hun psychisch leven. Bijzonder in 
geval van stress kan de huid bleker, roder, droger, vetter zijn 
en hyperhidrose vertonen.2

Het is evident dat huidziekten impact hebben op de levens-
kwaliteit. Onderzoek laat zien dat lichamelijke, emotionele en 
sociale problemen veel voorkomen bij patiënten met huidaan-

doeningen. Deze kunnen resulteren in ernstige beperkingen in 
het dagelijks functioneren. 

Bij veel huidaandoeningen is jeuk de eerst opduikende klacht, 
die kan leiden tot een vicieuze cirkel van- jeuk- en krabproble-
matiek, klachten van vermoeidheid en stemmingsproblema-
tiek. Dit verminderd psychosociaal welbehagen kan vervolgens 
een negatieve invloed hebben op de huidaandoeningen. Bij 
een kwart tot een derde van patiënten met chronische huid-
aandoeningen zijn de klachten van die aard dat een bijkomend 
psychologisch onderzoek en behandeling gewenst is. 

De invloed van psychologische factoren op de huid werd 
reeds lang onderkend, maar pas  de laatste decennia wordt 
er meer onderzoek verricht naar psychologische factoren en 
behandelingen bij huidaandoeningen, wat men in dermatolo-
gische kringen psychodermatologie noemt.  

In deze context ervaart men dat een specifieke bijhorende 
professionele verzorging van het gelaat en het lichaam door 
schoonheidsspecialisten niet alleen lichamelijk welbehagen 
bezorgt, maar ook bijdraagt tot het psychisch welzijn van per-
sonen met huidproblemen.

2. Negatieve invloed van stress

Het centrale zenuwstelsel en het zenuwnetwerk van de huid 
zijn vanaf de prille levensaanvang met elkaar verbonden, ver-
mits ze zich beiden ontwikkelen uit de ectoblast, één van de 
drie kiembladen van het embryo. Hierdoor bestaan er vele 
functionele schakels tussen hersenen, psyche en huid. Deze 
worden in stand gehouden door zenuwcellen of neuronen. 
Zenuwcellen scheiden neurotransmitters af, die instaan voor 
de interactieve prikkelgeleiding of neurotransmissie tussen de 
zenuwcellen van de huid en de hersenen. Voorbeelden van 

Na hormonale stoornissen is stress de 

tweede belangrijke oorzaak van het 

verergeren van acne
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neurotransmitters zijn adrenaline, noradrenaline en substantie 
P, die als signaalmolecule voor stress en huidaandoeningen 
bijhorende pijnen in de hand werkt. 

Het ‘stresshormoon’ cortisol zorgt voor bijkomende schade 
door het afzwakken van het immuunsysteem. Hierdoor 
kunnen onder invloed van stress alle huidziektes worden ver-
ergerd, vooral inflammatoire aandoeningen, zoals acne, pso-
riasis, atopisch eczeem, rosacea en seborroïsch eczeem (fig. 
1). Zo stelden Franse onderzoekers vast dat stress na hor-
monale stoornissen de tweede oorzaak is voor het verergeren 
van acne.3 

Endorfines, signaalstoffen of neuropeptiden die door zenuw-
cellen in de hypothalamus en door sommige huidzenuwen 
bij stresstoename worden aangemaakt, kunnen kalmerend 
werken bij door stress geïnduceerde pijn. Endorfines hebben 
ook een gunstig effect op de hydratatie en de activiteit van 
fibroblasten.4 

Ze oefenen in stressarme omstandigheden ook een positieve 
emotionele invloed uit en wekken een gevoel van welbehagen 
op, analoog aan het effect van morfine.

Fig. 1. Huiduitslag ten gevolge van stress

Neurocosmetica

Neurocosmetica bevatten actieve bestanddelen met een neu-
rodermato-cosmetisch effect. Ze hebben een positieve invloed 
op huidaandoeningen en wekken simultaan een gevoel van 
welbehagen op, zoals sommige endorfines.  

Een specifiek extract uit cacaobonen Theobroma Cacao, bevat 
een plantaardige ‘fyto-endorfine’ met analoge werking als 
endorfines, en bevordert op termijn de hydratatietoestand van 
de huid (fig. 2). Wilde indigo extract (Theophrosia Purpurea) sti-
muleert de synthese van endorfines in keratinocyten. 

De bessen van de monnikspeper (Vitex Agnus Castus) bevatten 
fyto-endorfines, optimaliseren in combinatie met een vitamine 
C-ester en vitamine E de hydratatie, bevorderen een frisse 

gelaatskleur en realiseren een zachte huid die ontspannen aan-
voelt  (fig. 3).5 Het dipeptide tyrosyl-arginine (Tyr-Arg), ontdekt 
aan de universiteit van Kyoto en daarom ook ‘kyotorfine’ wordt 
genoemd, blijkt niet alleen het vrijgeven van pijnstillende neu-
ropeptiden in de hersenen te stimuleren, maar vertoont ook een 
opmerkelijke neurodermato-cosmetische activiteit. 

Het multi actieve cannabidiol (CBD), een van de cannabinoïden 
uit hennep (Cannabis Sativa), werkt via cannabinoïdereceptoren 
in de huid pijnverzachtend en neutraliserend op inflammatoire 
huidaandoeningen. CBD reguleert ook de sebumproductie en 
door stress aangetaste homeostase. Het bevordert tevens de 
integriteit van het microbioom van de huid. 

Uiteraard moeten neurocosmetica ook mooi ogen, zacht 
aanvoelen en aangenaam ruiken. Samen met de genoemde 
werkstoffen dragen deze aspecten onweerlegbaar bij tot een 
‘endorfinaal’ gevoel van welbehagen.

Fig. 2.  Cacaobonen (Theobroma cacao)

Fig. 3. Monnikspeper (Vitex Agnus Castus)
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Positieve psychologische invloed van make-up

Uit de esthetische beroepspraktijk en universitaire studies 
blijkt onloochenbaar dat make-up een positieve invloed heeft 
op het psychisch welzijn, de perceptie van het aangezicht en 
het sociaal gedrag van al onze cliënten, en des te meer op 
door huidaandoeningen getroffen personen. 

Dit heeft onweerlegbaar te maken met de hersenen- huid-
relatie en de bijhorende emotionele impact. Foundation en 
andere make-upcosmetica hebben in eerste instantie een 
imago-effect van gezondheid, verjonging en verleiding. Een 
geslaagde make-up kan bijdragen tot meer zelfvertrouwen, 
positieve ingesteldheid, meer energie en een beter humeur 
van patiënten met huidaandoeningen. 

Gespecialiseerde wetenschappers stelden in deze context 
ook een vermindering van stress en zelfs een activering van de 
immuniteit vast. In het kader van onze beroepsfierheid mogen 
we terecht claimen dat make-up goed is voor de gezondheid! 

Camouflage- of therapeutische foundation is specifiek ont-
worpen voor personen met pigmentatiestoornissen, littekens 
of andere aandoeningen, zoals acne. 

Een bijzonder geval van afwijkende pigmentatie is vitiligo, die 
bij 1% van de wereldpopulatie voorkomt, ongeacht geslacht, 
ras, of leeftijd (fig. 4). Vitiligo geeft naast vlekken ook een 
oneven melkachtig wit aspect aan de huid, veroorzaakt door 
een reductie van melanineproductie. 

Correctieve goed dekkende foundations met grote huidtole-
rantie maskeren optimaal de huidimperfecties en verbeteren 
merkbaar de psychische levenskwaliteit. 

Dit therapeutisch effect kan worden geëvalueerd met behulp 
van de uit de dermatologie afkomstige vragenlijsten, die 
betrekking hebben op de verschillende aspecten van de 
levenskwaliteit van behandelde patiënten. 

Een voorbeeld hiervan is de dermatology life quality index 
(DLQI), die principieel voor alle make-upproducten kan worden 
toegepast.6 

Fig. 4. Vitiligo
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Holigomed was een nieuwkomer met een originele insteek, 
de holistische. Het geheel is meer dan de som der delen…. Zij 
gaan uit van de beoordeling van fysiologische markers die ver-
antwoordelijk worden geacht voor schoonheid, en stellen, om 
die te kunnen uitlezen, individuele behandelingen samen op 
basis van 10 Holistic Beauty-Steps. 

Wil u specifieke bijscholingen op het vlak van ogen en 
handen, dan biedt Be Beauty by Ness Academy de tools om dit 
te bereiken. Het is een Belgisch bedrijf dat in 2018 zijn academie 
en zijn eigen merkproducten voor wimperverlenging en gelnagel-
modellering heeft ontwikkeld en nu Estetika heeft ontdekt. Hun 
team is gepassioneerd door lesgeven in esthetiek.

Poderm is ook actief op het vlak van de nagels en ontwik-
kelde en patenteerde hiervoor unieke oliën-serums om de beste 
therapie te kunnen aanbieden. Volgens Poderm is de werking 
van hun serums zeer doeltreffend: “Houdt nagels gezond, voor-
komt en verzacht voet- en nagelaandoeningen, herbouwt en 
respecteert de matrix van de nagel en het nagelbed, interveni-
eert naast een podotherapeutische interventie. Biedt palliatieve 
behandeling wanneer de pathologie complexer is (bijvoorbeeld 
nagelpsoriasis, dyshidrose (bulleuze eczeem), hyperkeratose, 
scopulariopsis brevicaulis).” U merkt het, een hele mondvol, en 
ook dat houdt een redactie scherp.

Ook Bloomea Paris was een eerste keer te gast met 
“Modellering Bloomea”, ontworpen en gemaakt door een groep 
Franse cosmetisch chirurgen. Deze behandeling pakt de ver-
schillende onvolkomenheden van de huid aan, zowel het reliëf 
als de kleur: rimpels en fijne lijntjes, striae, littekens en hyperpig-
mentatie (zwangerschapsmasker...). Het helpt ook de weefsels te 
verstevigen. Dit doet het in drie fasen: macro-exfoliatie, model-
lering door microvibratie en lichttherapie.  Dit lijkt me een heel 
nieuwe benadering van een esthetisch probleem.

Estetika Herfst 2022
Guy Lehaen

Weet u het nog, het was een warme herfst. Ook op 
Estetika, terug verspreid over 2 paleizen, werd 
het hart verwarmd door de vele nieuwe en ouwe 
getrouwe standhouders die het beste van zichzelf 
gaven om hun producten zo adequaat mogelijk 
voor te stellen. Naar goede gewoonte bezochten we 
een aantal nieuwkomers en vroegen hen eveneens 
naar hun bevindingen. Ze waren te talrijk om 
allemaal te behandelen hieronder. Unaniem 
waren ze vol lof over de organisatie, de realisatie 
en het aantal geïnteresseerde bezoekers. Een 
terechte pluim op de hoed van organisator Besko 
en realisator Ifas en natuurlijk op de hoeden van 
de vele bezoekers, want een beurs leeft nu eenmaal 
bij de gratie van de aanwezigen en ze waren weer 
talrijk, voor-coronataferelen als het ware. 
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DS V Line Nederland verdeelt de DSV-Line collageendraden 
in 53 landen. 

De SEO en ontdekker van de “originele” gepatenteerde col-
lageendraden is Dilay Sahin uit Istanboel Turkije. Ze ontwikkelde 
ruim 4 jaar geleden de collageendraden tezamen met een uniek 
stamcelserum, die door te werken volgens een specifiek proto-
col, een verbluffend resultaat geven op het gebied van huidver-
betering.

De keuze van de redactie, bij wijze van spreken, was het Ole 
Main Nailboard. Waarbij het kiezen van kleur nagellak kinder-
spel wordt. Het leven eenvoudiger maken is een belangrijk motto 
bij ons, vandaar. 

LPG biedt dan weer een heel nieuw concept aan in de strijd 
tegen rimpels, verslapte huid hardnekkige rondingen, sinaas-
appelhuid en dergelijk meer. De stimulatie van cellen, ender-
mologie® genoemd, maakt het volgens LPG mogelijk om hun 
ontwakingsproces opnieuw te starten, op een natuurlijke en pijn-
loze manier.

Vaste waarde de laatste jaren op Estetika zijn firma’s die 
tandbleechen promoten en verkopen. Dikwijls opereren zij in een 
grijze zone. PearSmile beweert hierop een antwoord gevonden 
te hebben. In tegenstelling tot traditionele bleekprocedures, zo 
leggen zij uit, is Pearlsmile ® cosmetisch tandenbleken geba-
seerd op het gebruik van een gel met minder dan 0,1% peroxi-
degehalte (volgens EU-richtlijn 2011/84/EU) en koud LED-licht, 
dat de gel activeert. Deze combinatie maakt zacht en pijnloos 
tanden bleken mogelijk. 

U merkt het, dit is maar een greepje uit alle nieuwe standhou-
ders. Wil u ze zelf komen ontdekken? Dan kan dit tijdens Estetika 
Lente, op 1, 2 en 3 april 2023. 
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Estetika Herfst 2022 een success
Opnieuw stond er een photobooth waar iedereen 
een kiekje kon nemen. We maakten een beperkte 
selectie van de honderden foto’s.

Vind je jezelf terug, maak dan een foto en post deze  
op Instagram op je verhaal en tag @beskonationaal  
en @estetika_beautyexpo. Wie weet win jij wel een  
VIP ticket voor Estetika Lente 2023.
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NIEUWE OPLEIDINGSDATA
______________ ONCOLOGIE ______________

Beauty-/Hair- of Care Professional 2023
17 april AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

4 september AZ Groeninge, Kortrijk

Vraag je (vrijblijvend) info-/intakegesprek aan via katleen@institutefpc.eu 
of 0473 51 63 58

“graag wil ik mensen die een behandeling of therapie ondergaan 
tegen kanker, helpen om hun zelfrespect terug te krijgen door 
middel van esthetische zorg.  Zelf heb ik een zus die getroffen 
is door baarmoederhalskanker en ken de emotionele en fysieke 

gevolgen ervan….”

Annie Valeine
Beauty Professional Oncologie

afgestudeerd september 2022 in AZ Delta Roeselare
Beauty & Harmony

www.beautyenharmony.be

SALUS ZORGCONGRES 
2022
Op maandag 14 november ging het tweede Salus Zorgcongres 
door waar geschoolde en bijgeschoolde Beauty-, Make-up-, Hair- & 
Care Professionals Oncologie hun nieuwe kwaliteitslabel uitgereikt 
krijgen.  Dit ontvangen ze als waardering voor hun jaarlijkse inzet en 
bijscholing in deze materie.  Voor het kwaliteitslabel stond een werk 
van kunstenaar Vincent Messelier portret (www.vincentmesselier.com).
Het congres was ook toegankelijk voor artsen (6 accreditatiepunten), 
verpleegkundigen, therapeuten en de eerstelijnszorg.
Prof. Dr. Johan Swinnen bracht een stand van zaken op het vlak van 
kankeronderzoek.  België is op heel wat onderzoeksvlakken koploper 
in Europa.   Hij combineerde deze kennis met zijn eigen aangrijpende 
verhaal want ook zijn zoon werd niet gespaard van deze ziekte.  Hij 
kreeg een hersentumor 5 jaar geleden en kreeg maximum een jaar 
overlevingskans.   Ondertussen zijn we 5 jaar verder en als dank zet 
Prof. Dr. Johan Swinnen zich op alle (vaak sportieve) vlakken in, in de 
strijd tegen kanker.
Prof. Dr. Lore Lapeire (bekend uit de serie ‘Topdokters’) gaf, samen 
met haar collega’s Nathalie Belpaume en Nathalie Vandecasteele een 
inzicht over ‘jongeren en kanker’.  Adolescenten en jongvolwassenen 
(kortweg: AYA’s) met kanker hebben specifieke medische en 
psychosociale noden.  Er komen belangrijke psychosociale 
gevolgen waar AYA’s mee te maken krijgen aan bod, zoals: uiterlijke 
veranderingen en identiteitsverlies, omgaan met beperkingen, de 
impact op relaties en kinderwens, angst voor herval,..
Tenslotte gaf Yu Ting Chen van DeTic meer uitleg over wat nu wel of 
niet in een cosmeticaproduct mag zitten en vooral hoe dit in de markt 
kan of mag gecommuniceerd worden.   Zijn parabenen nu ok?  Hoe 
zit het met vegan, cruelty-free,…  Worden we (soms) misleid?
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Rechten en 
plichten
BEROEPSKOSTEN – AFTREKBAARHEID

Hoe uw eindejaarsgeschenken fiscaal 
optimaliseren?

U wilt uw zakenrelaties en personeel verrassen met een ein-
dejaarsgeschenk, maar wel het liefst eentje waarbij ze geen 
fiscale kater oplopen, dat ook voor uw vennootschap aftrek-
baar is en waarvan u de btw kunt recupereren. Hoe zit dat 
precies?

Fiscaal ideaal geschenk zakenrelaties

Relatiegeschenken: voor 50% aftrekbaar. Volgens de alge-
mene regel is een eindejaarsgeschenk dat u aan uw klant, 
leverancier of tussenpersoon geeft voor 50% aftrekbaar. (art. 
53, 8° WIB 92) voor zover de waarde ervan niet hoger is dan 
€ 250 (incl. btw). Let op! Geeft u meer dan € 250, dan is dat 
geschenk voor de fiscus een voordeel alle aard, waarvoor u 
een fiche 281.50 moet opstellen en waarop uw zakenpartner 
dan privé belast wordt.

Reclameartikelen: voor 100% aftrekbaar. Mits u een aantal 
voorwaarden in acht neemt, zijn reclameartikelen zoals 
pennen, sleutelhangers, kalenders, paraplu’s, … voor 100% 
aftrekbaar. Het reclameartikel moet een geringe waarde 
hebben en uw benaming moet er opvallend en blijvend op 
staan. Het moet de bedoeling zijn om uw onderneming 
naambekendheid te geven, wat wil zeggen dat u zich beter 
niet beperkt tot een paar klanten. Een mooie pen met uw 
benaming op kost u zo na belastingen minder dan deze die u 
aan uw klant schenkt zonder benaming.

Verbruiksgoederen: voor 50% aftrekbaar. Wijn, cham-
pagne, pralines, enz. verpakt in een doos met het logo of de 
naam van uw vennootschap op, komen niet in aanmerking 
voor de 100%-aftrek, ook niet als ze een geringe waarde 
hebben. Er is immers voor de fiscus geen sprake van een 
blijvende benaming, omdat het gaat om verbruiksgoederen 
(Comm. IB53/157). Geeft u een dergelijk geschenk, dan is dat 
maar voor 50% aftrekbaar.

Fiscaal ideaal personeelsgeschenk

€ 40 incl. btw = 100% aftrekbaar. Voor zover de waarde van 
het personeelsgeschenk niet hoger is dan € 40 (incl. btw), is 
het voor 100% aftrekbaar en wordt uw personeel er ook niet 
op belast. Het gaat dan om een sociaal voordeel, maar het 
is voor de fiscus wel vereist dat u het geschenk geeft naar 
aanleiding van een speciale gelegenheid, zoals Kerstmis of 
Nieuwjaar of een verjaardag. 

Let op! Die € 40 telt voor het volledige jaar voor alle gelegen-
heden samen. Wordt die grens overschreden, dan is de vol-
ledige kost niet aftrekbaar, ook het deel tot € 40 niet. 

Tip. Voor werknemers met kinderen wordt het fiscale drem-
pelbedrag verhoogd met € 40/kind!

Ook € 40 voor de RSZ. De RSZ heeft ook eigen grensbe-
dragen tot waar die geen sociale bijdragen heft. Voor gele-
genheidsgeschenken aan uw personeel hanteert de RSZ een 
plafond van € 40.

Hoe zit dat met de btw?

Maximaal € 49,99 (excl. btw). De btw hanteert andere bedra-
gen dan de Belastingen. Is uw zaak of vennootschap niet btw-
plichtig, dan is de btw een voor 50% of 100% aftrekbare kost. 
Is ze btw-plichtig dan is de btw voor 100% aftrekbaar als het 
geschenk (of reclameartikel) voor uw zakenrelatie of personeel 
minder dan € 50 (excl. btw) kost per klant en per jaar. Gaat u 
boven dat bedrag, dan is er helemaal geen btw aftrekbaar. Een 
cadeau van € 49,99 excl. btw kost u ook € 49,99. Koopt u een 
cadeau van € 50 excl. btw, dan is de btw niet aftrekbaar. Bij 
een btw-tarief van 21% kost uw cadeau dan € 60,50. Die ene 
€cent meer kost m.a.w. € 10,51 meer. 

Let op 1! De btw is niet aftrekbaar voor rookwaren en geest-
rijke dranken (22°). Voor wijn, porto en champagne kun u dus 
wel 100% btw recupereren, zolang u maar onder de € 50 blijft. 

Let op 2! De btw-aftrek voor relatiegeschenken geldt enkel 
voor goederen. Filmtickets zijn voor de btw een dienst, waar-
door u de btw daarop niet kunt recupereren.

Relatiegeschenken in de vorm van een reclameartikel met blij-
vend logo met een waarde van maximaal € 49,99 (excl. btw), 
kunt u voor 100% als kost in aftrek nemen en ook de btw (als 
u btw-plichtig bent) voor 100% recupereren. Voor uw werkne-
mer ligt de fiscaal ideale grens op € 40 (incl. btw).

Bron: Tips & Advies – Belastingtips voor bedrijfsleiders 
(n°1 – 24 oktober 2022)
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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 toe-
komst 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. 

Schrijf je in via de QR-Code 

Estetika herfst 2022 was een 
SUCCES! 
We mochten maar liefst 2 669 leerlin-
gen ontvangen op de ontmoetings-
plaats binnen de schoonheidssector! 

De volgende editie gaat door op 1,2,3 
april 2023. Noteer alvast in de agenda! 

Ben jij als leerkracht up-to-
date binnen de beautysector? 
Elk provinciaal bestuur binnen Besko 
organiseert door het jaar cursussen en 
lezingen. Op elke avond zijn leerkrach-
ten en leerlingen steeds welkom! 

Als de school waar jij lesgeeft, lid is bij 
Besko, dan kan je je gratis inschrijven 
als leerkracht.

De agenda’s van elke provincie kan je 
terugvinden op pagina’ s 36 t.e.m. 38. 
Schrijf je snel in en verzeker je zo van 
een plaatsje voor het gekozen thema! 
Ben je als school nog geen lid? Meld 
je dan snel aan als erkende opleidings-
verstrekker en ontvang jouw gevelplaat 
voor de school!

Op de demo-avond make-up voor 
donkere en Aziatische types mochten 
we heel wat leerkrachten ontvangen! 
Ook onze sector wordt divers en we 
komen in contact met personen met 
verschillende etniciteits- en cultuur-
achtergronden. Elk huidtype is natuur-
lijk uniek en vereist soms een andere 
aanpak. Aan de hand van de twee 
demo’s, die werden gegeven door 
Shari Parmentier, waar heel wat tips en 
tricks werden gedeeld, kunnen de leer-
krachten aan de slag in de klas! 

Nieuws uit het onderwijs
sectorconsulent, Celeste Deforche

Wist je dat? 
Elk provinciaal bestuur 
organiseert door het 
jaar cursussen en lezin-
gen.  
Op elke avond zijn leer-
krachten en leerlingen 
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 
en 45. Schrijf je snel in en verze-
ker je zo van een plaatsje voor 
het gekozen thema! 

Ben je als school nog geen lid? 
Blader snel naar pagina 8 en 9. 
Daar kan je alle informatie voor 
een aanvraag tot lidmaatschap 
terugvinden.

Erkend 
kwalitatief- 
gediplomeerd 
lid

Erkende
Opleidings-
verstrekker
lid 2023

Gevelbord_4mmextra_2023_versie-3.indd   1
Gevelbord_4mmextra_2023_versie-3.indd   1
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Salon:  Lash on Nai l  & Beautysalon,  Schinnen (NL)
Eigenaar:  Mandy Lourens-Dieters
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege:  “Transparantie en 
meedenken”
  
“ Ik  was al  langer op zoek naar uitbreiding voor mijn 
salon,  maar wi lde wel kwal i teit .  Veel salons hier in 
L imburg werken met bv.  Al ibaba apparatuur ,  maar ik 
wi l  geen r is ico voor mijn cl iënten.  Dat maakte de keus 
voor MedCos gemakkel i jker .  Ik  ben in apri l  gestart met 
de Body-Wizard Duo.  Dat ging zo f i jn ,  dat ik  verder wi lde 
uitbreiden.  Dat werd in oktober de IPL SHR.  De actie van 1 
jaar grat is speelde absoluut een rol .  Zo heb je de ruimte 
om er een mooie k lantenkr ing voor op te bouwen. Van 
MedCos is hun accountmanager Niels Schinkelhoek hier 
geweest om uit leg te geven.  Dat voelde niet als pushen, 
maar als eer l i jk  advies .  Hi j  was ook transparant over de 
kosten en dacht goed met me mee.”

Salon:  ES Cl inic ,  Mechelen (Belgie)
Eigenaar:  Emmanuel van den Broeck
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege:  “Persoonl i jke contact & 
vei l igheid”

“Wi j  z i jn s inds oktober k lant bi j  MedCos.  Voorheen zaten 
we bi j  een andere f i rma maar daar waren we niet 
tevreden over .  Vooral het persoonl i jke contact v inden 
wi j  belangri jk  en bi j  MedCos voelt  het als famil ie .  Het 
eerste gesprek met MedCos CEO Kees Jaap van der 
Kamp was open en duidel i jk  en ik  was aangenaam 
verrast door het zakel i jke voorstel .  Wi j  kozen voor de IPL 
en de cryo.  De apparaten werken snel ,  z i jn vei l ig en z ien 
er heel mooi uit .  De k lanten ervaren de behandel ingen 
als aangenaam. Ook het ontharen is pi jn loos,  dus de 
mensen komen snel ler terug – dat merken we aan de 
omzet .  T i jdens de opleiding heb ik  dingen geleerd die 
ik  bi j  geen andere f i rma heb geleerd (Emmanuel is 
huidtherapeut en verpleegkundige,  red.) .  Bovendien 
is er een duidel i jke handleiding waar je alt i jd op kunt 
terugval len. ”

Salon: Esthetiq ,  Essen (België)
Eigenaar:  Annie Wit jes
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege: “Bekendheid en 
professional i teit ”

“ In mei kozen wi j  voor MedCos,  een bekend schip om 
mee in zee te gaan. Bi j  MedCos sta je er bovendien niet 
al leen voor ,  ze helpen je ook na de aanschaf .  Ik  wi lde 
de IPL SHR,  omdat ik  ontharen in de eigen portfol io wi lde 
opnemen. De cryo stond niet op de planning,  maar 
dankzi j  een medewerker kwam die er toch.  Z i j  onderging 
een behandel ing met de Body-Wizard en in haar eerste 
behandel ing was ze al  13 centimeter kwi j t .  Dus daar ging 
ik  voor ,  ook al  omdat niemand dit  heeft in Essen.  De sfeer 
t i jdens het eerste gesprek met MedCos Sales Manager 
Hans Blesing was heel leuk en ik  kreeg een goede, eer l i jke , 
gedetai l leerde uit leg.  Er  z i jn veel succesverhalen van 
andere ondernemers – van wie ik  er ook veel ken. ’ ’

Salon:  Schoonheidsspecial iste Jol ien,  Heusden-Zolder 
(Belgie)
Eigenaar:  Jol ien Hayen
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege:  “Vertrouwen & resultaten”

“Het verkoopgesprek was eerl i jk  en niet pusherig .  Ze 
dachten mee en zochten naar oplossingen – ik  stond er 
meteen 100% achter .  De actie ‘het eerste jaar grat is ’  gaf 
verder de doorslag.  Dat leverde toch een mooie kort ing 
op.  Ik  ben in 2021 begonnen met de Body-Wizard Duo én 
een tweedehands IPL HP en de omzet ging gel i jk  groeien. 
Dit  jaar heb ik  de IPL ingerui ld voor het nieuwe model 
IPL SHR en is mi jn omzet verder gestegen.  Als er iets is 
met een toestel ,  komen ze onmiddel l i jk ;  er z i jn niet veel 
f i rma’s die dat doen.  Zo kun je alt i jd door .  Ik  appte laatst 
een vraag over de cryo en kreeg meteen antwoord.  Niet 
normaal zo vlug!”

Salon: Wellnessboerderi j  ’T  Bel l inckhofje ,  Weerselo (NL)
Eigenaar:  Angela Stevel ink
Apparaten: IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege:  “Goede resultaten” 

“Wi j  z i jn k lant s inds maart .  Via vakbladen hield ik  de 
cryo al  jaren in de gaten en ik  heb ook kr iskras door 
Nederland met MedCos-partners gebeld.  Die waren 
al lemaal enthousiast .  Toen zag ik  de actie van 1  jaar 
grat is en nodigde ik  hun Sales Manager Hans Blesing 
uit .  Wi j  waren zo enthousiast dat we direct al lebei de 
machines hebben aangeschaft .  En het loopt al  goed. 
De IPL is een mooie toevoeging; k lanten die eerst elders 
gingen voor ontharing,  bl i jven nu hier .  Ook van de 
cryo z i tten er goede eerste resultaten tussen.  Ik  ben in 
opleiding voor medisch schoonheidsspecial ist  en ga bi j 
MedCos nog een extra training volgen om ook vei l ig op 
couperose en pigment te werken.  Daar heb ik  veel vraag 
naar . ’ ’

Salon:  Medi Spa,  S i jsele (België)
Eigenaars:  Sylv ie de Caluwe & Sel ine Notebaert
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Kozen voor MedCos vanwege: “Betrouwbaarheid & 
kwal i teit ”

“Wi j  werken al  jaren samen met MedCos,  eerst met onze 
individuele salons en nu met MediSpa, die we samen in 
januari  2022 z i jn gestart .  In apri l  hebben we onze oude 
toestel len vervangen door de Medcos IPL SHR & Body-
Wizard Duo.  Wi j  z i jn echt tevreden met de f i rma – de 
service,  de snelheid van reactie en de ondersteuning, 
al les eigenl i jk .  Ook de 2-daagse MedCos-training 
hebben we als heel goed ervaren.  De trainers z i jn zeer 
professioneel ,  waardoor we goed beslagen ten i js 
komen. Dat is belangri jk :  als je met dit  soort toestel len 
werkt ,  moet je weten waar je mee bezig bent .  De lange 
al l- in-garantie – 5 jaar – speelde niet echt een rol  bi j 
de keuze.  We wisten al  met welke kwal i teit  we te maken 
hebben.”

Salon:  Aesthetic Company,  Apeldoorn (NL)
Eigenaar:  Stefan Korten
Apparaten:  2x IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege: “Kwal i teit  & zekerheid”

“Op 1  december opende ik mi jn eigen zaak,  met een 
team van vi j f  special isten.  Ik  heb zelf  12 ,5 jaar voor 
MedCos gewerkt dus ik  weet uit  eerste hand dat MedCos 
kwal i tat ief de beste machines levert qua resultaat en 
qua comfort ,  ook voor de behandelende special isten.
Ik  ben ook extreem posit ief over de service.  Daarmee heb 
je de zekerheid dat als er wat is ,  ze al les doen wat in hun 
macht l igt om je verder te helpen.  MedCos beseft hoe 
belangri jk  het is voor ondernemers om door te kunnen 
werken.  De fundering van mijn concept bestaat uit  IPL- 
en cryol ipolyse behandel ingen.  Daarbi j  wi l  ik  dat er nooit 
iemand al leen werkt .  Dus dan kom je uit  op meerdere 
behandelkamers en apparaten.  Daarom koos ik  voor de 
Body-Wizard Duo en twee keer de IPL SHR. ”

Salon: Studio L i jn & L i j f ,  R i jswi jk  (NL)
Eigenaren:  Rob & Quir ine Kulk
Apparaten:  IPL SHR,  Body-Wizard Duo & MSP
Kozen voor MedCos vanwege:  “Betrouwbaarheid & 
persoonl i jke aanpak”

“Wi j  hebben al elf  jaar een afslankprakt i jk  en gingen op 
zoek naar een aanvul lende behandel ing voor hardnekkig 
vet .  Rob heeft verschi l lende mogel i jkheden vergeleken en 
in 2019 z i jn we met MedCos in zee gegaan. We hadden er 
gel i jk  een goed gevoel bi j .  Ze ontwikkelen de apparaten 
zelf  en als er wat is ,  staan ze binnen 24 uur op de stoep 
– de aanspreekpunten z i jn duidel i jk  en de l i jnen kort .  We 
z i jn begonnen met de IPL HP en de Body-Wizard Duo en 
in november hebben we de HP vervangen door de SHR, 
het microdermabrasie-apparaat erbi j  genomen en de 
nieuwe 360-graden-koppen voor de cryo gekocht .  Onze 
dochter Natal ja doet de schoonheidsbehandel ingen en 
met deze apparaten kunnen we het aanbod uitbreiden 
en vernieuwen, ook heel belangri jk . ”

JE COLLEGA’S IN DE BENELUX OVER MEDCOS: “EEN BEKEND 
SCHIP OM MEE IN ZEE TE GAAN” Als je kostbare apparatuur wilt aanschaffen, 
ga je niet over één nacht ijs. Deze 8 collega’s vertellen waarom ze dit jaar zeer overtuigd 
kozen voor MedCos.

Wat onze partners zeggen:

ADVERTORIAL



Salon:  Lash on Nai l  & Beautysalon,  Schinnen (NL)
Eigenaar:  Mandy Lourens-Dieters
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege:  “Transparantie en 
meedenken”
  
“ Ik  was al  langer op zoek naar uitbreiding voor mijn 
salon,  maar wi lde wel kwal i teit .  Veel salons hier in 
L imburg werken met bv.  Al ibaba apparatuur ,  maar ik 
wi l  geen r is ico voor mijn cl iënten.  Dat maakte de keus 
voor MedCos gemakkel i jker .  Ik  ben in apri l  gestart met 
de Body-Wizard Duo.  Dat ging zo f i jn ,  dat ik  verder wi lde 
uitbreiden.  Dat werd in oktober de IPL SHR.  De actie van 1 
jaar grat is speelde absoluut een rol .  Zo heb je de ruimte 
om er een mooie k lantenkr ing voor op te bouwen. Van 
MedCos is hun accountmanager Niels Schinkelhoek hier 
geweest om uit leg te geven.  Dat voelde niet als pushen, 
maar als eer l i jk  advies .  Hi j  was ook transparant over de 
kosten en dacht goed met me mee.”

Salon:  ES Cl inic ,  Mechelen (Belgie)
Eigenaar:  Emmanuel van den Broeck
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege:  “Persoonl i jke contact & 
vei l igheid”

“Wi j  z i jn s inds oktober k lant bi j  MedCos.  Voorheen zaten 
we bi j  een andere f i rma maar daar waren we niet 
tevreden over .  Vooral het persoonl i jke contact v inden 
wi j  belangri jk  en bi j  MedCos voelt  het als famil ie .  Het 
eerste gesprek met MedCos CEO Kees Jaap van der 
Kamp was open en duidel i jk  en ik  was aangenaam 
verrast door het zakel i jke voorstel .  Wi j  kozen voor de IPL 
en de cryo.  De apparaten werken snel ,  z i jn vei l ig en z ien 
er heel mooi uit .  De k lanten ervaren de behandel ingen 
als aangenaam. Ook het ontharen is pi jn loos,  dus de 
mensen komen snel ler terug – dat merken we aan de 
omzet .  T i jdens de opleiding heb ik  dingen geleerd die 
ik  bi j  geen andere f i rma heb geleerd (Emmanuel is 
huidtherapeut en verpleegkundige,  red.) .  Bovendien 
is er een duidel i jke handleiding waar je alt i jd op kunt 
terugval len. ”

Salon: Esthetiq ,  Essen (België)
Eigenaar:  Annie Wit jes
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege: “Bekendheid en 
professional i teit ”

“ In mei kozen wi j  voor MedCos,  een bekend schip om 
mee in zee te gaan. Bi j  MedCos sta je er bovendien niet 
al leen voor ,  ze helpen je ook na de aanschaf .  Ik  wi lde 
de IPL SHR,  omdat ik  ontharen in de eigen portfol io wi lde 
opnemen. De cryo stond niet op de planning,  maar 
dankzi j  een medewerker kwam die er toch.  Z i j  onderging 
een behandel ing met de Body-Wizard en in haar eerste 
behandel ing was ze al  13 centimeter kwi j t .  Dus daar ging 
ik  voor ,  ook al  omdat niemand dit  heeft in Essen.  De sfeer 
t i jdens het eerste gesprek met MedCos Sales Manager 
Hans Blesing was heel leuk en ik  kreeg een goede, eer l i jke , 
gedetai l leerde uit leg.  Er  z i jn veel succesverhalen van 
andere ondernemers – van wie ik  er ook veel ken. ’ ’

Salon:  Schoonheidsspecial iste Jol ien,  Heusden-Zolder 
(Belgie)
Eigenaar:  Jol ien Hayen
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege:  “Vertrouwen & resultaten”

“Het verkoopgesprek was eerl i jk  en niet pusherig .  Ze 
dachten mee en zochten naar oplossingen – ik  stond er 
meteen 100% achter .  De actie ‘het eerste jaar grat is ’  gaf 
verder de doorslag.  Dat leverde toch een mooie kort ing 
op.  Ik  ben in 2021 begonnen met de Body-Wizard Duo én 
een tweedehands IPL HP en de omzet ging gel i jk  groeien. 
Dit  jaar heb ik  de IPL ingerui ld voor het nieuwe model 
IPL SHR en is mi jn omzet verder gestegen.  Als er iets is 
met een toestel ,  komen ze onmiddel l i jk ;  er z i jn niet veel 
f i rma’s die dat doen.  Zo kun je alt i jd door .  Ik  appte laatst 
een vraag over de cryo en kreeg meteen antwoord.  Niet 
normaal zo vlug!”

Salon: Wellnessboerderi j  ’T  Bel l inckhofje ,  Weerselo (NL)
Eigenaar:  Angela Stevel ink
Apparaten: IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege:  “Goede resultaten” 

“Wi j  z i jn k lant s inds maart .  Via vakbladen hield ik  de 
cryo al  jaren in de gaten en ik  heb ook kr iskras door 
Nederland met MedCos-partners gebeld.  Die waren 
al lemaal enthousiast .  Toen zag ik  de actie van 1  jaar 
grat is en nodigde ik  hun Sales Manager Hans Blesing 
uit .  Wi j  waren zo enthousiast dat we direct al lebei de 
machines hebben aangeschaft .  En het loopt al  goed. 
De IPL is een mooie toevoeging; k lanten die eerst elders 
gingen voor ontharing,  bl i jven nu hier .  Ook van de 
cryo z i tten er goede eerste resultaten tussen.  Ik  ben in 
opleiding voor medisch schoonheidsspecial ist  en ga bi j 
MedCos nog een extra training volgen om ook vei l ig op 
couperose en pigment te werken.  Daar heb ik  veel vraag 
naar . ’ ’

Salon:  Medi Spa,  S i jsele (België)
Eigenaars:  Sylv ie de Caluwe & Sel ine Notebaert
Apparaten:  IPL SHR & Body-Wizard Duo
Kozen voor MedCos vanwege: “Betrouwbaarheid & 
kwal i teit ”

“Wi j  werken al  jaren samen met MedCos,  eerst met onze 
individuele salons en nu met MediSpa, die we samen in 
januari  2022 z i jn gestart .  In apri l  hebben we onze oude 
toestel len vervangen door de Medcos IPL SHR & Body-
Wizard Duo.  Wi j  z i jn echt tevreden met de f i rma – de 
service,  de snelheid van reactie en de ondersteuning, 
al les eigenl i jk .  Ook de 2-daagse MedCos-training 
hebben we als heel goed ervaren.  De trainers z i jn zeer 
professioneel ,  waardoor we goed beslagen ten i js 
komen. Dat is belangri jk :  als je met dit  soort toestel len 
werkt ,  moet je weten waar je mee bezig bent .  De lange 
al l- in-garantie – 5 jaar – speelde niet echt een rol  bi j 
de keuze.  We wisten al  met welke kwal i teit  we te maken 
hebben.”

Salon:  Aesthetic Company,  Apeldoorn (NL)
Eigenaar:  Stefan Korten
Apparaten:  2x IPL SHR & Body-Wizard Duo
Koos voor MedCos vanwege: “Kwal i teit  & zekerheid”

“Op 1  december opende ik mi jn eigen zaak,  met een 
team van vi j f  special isten.  Ik  heb zelf  12 ,5 jaar voor 
MedCos gewerkt dus ik  weet uit  eerste hand dat MedCos 
kwal i tat ief de beste machines levert qua resultaat en 
qua comfort ,  ook voor de behandelende special isten.
Ik  ben ook extreem posit ief over de service.  Daarmee heb 
je de zekerheid dat als er wat is ,  ze al les doen wat in hun 
macht l igt om je verder te helpen.  MedCos beseft hoe 
belangri jk  het is voor ondernemers om door te kunnen 
werken.  De fundering van mijn concept bestaat uit  IPL- 
en cryol ipolyse behandel ingen.  Daarbi j  wi l  ik  dat er nooit 
iemand al leen werkt .  Dus dan kom je uit  op meerdere 
behandelkamers en apparaten.  Daarom koos ik  voor de 
Body-Wizard Duo en twee keer de IPL SHR. ”

Salon: Studio L i jn & L i j f ,  R i jswi jk  (NL)
Eigenaren:  Rob & Quir ine Kulk
Apparaten:  IPL SHR,  Body-Wizard Duo & MSP
Kozen voor MedCos vanwege:  “Betrouwbaarheid & 
persoonl i jke aanpak”

“Wi j  hebben al elf  jaar een afslankprakt i jk  en gingen op 
zoek naar een aanvul lende behandel ing voor hardnekkig 
vet .  Rob heeft verschi l lende mogel i jkheden vergeleken en 
in 2019 z i jn we met MedCos in zee gegaan. We hadden er 
gel i jk  een goed gevoel bi j .  Ze ontwikkelen de apparaten 
zelf  en als er wat is ,  staan ze binnen 24 uur op de stoep 
– de aanspreekpunten z i jn duidel i jk  en de l i jnen kort .  We 
z i jn begonnen met de IPL HP en de Body-Wizard Duo en 
in november hebben we de HP vervangen door de SHR, 
het microdermabrasie-apparaat erbi j  genomen en de 
nieuwe 360-graden-koppen voor de cryo gekocht .  Onze 
dochter Natal ja doet de schoonheidsbehandel ingen en 
met deze apparaten kunnen we het aanbod uitbreiden 
en vernieuwen, ook heel belangri jk . ”

JE COLLEGA’S IN DE BENELUX OVER MEDCOS: “EEN BEKEND 
SCHIP OM MEE IN ZEE TE GAAN” Als je kostbare apparatuur wilt aanschaffen, 
ga je niet over één nacht ijs. Deze 8 collega’s vertellen waarom ze dit jaar zeer overtuigd 
kozen voor MedCos.

Wat onze partners zeggen:

ADVERTORIAL



RISKTRAINER
voor de SCHOONHEIDSSPECIALIST

HYGIËNE OP DE WERKVLOER

HYGIËNE

Het instituut  
 
 . Is het instituut opgenomen in de woning, dan is het aangeraden  

dat de cabine bereikbaar is via een aparte deur of via de voordeur  
zodat men niet door de privévertrekken moet. Indien het zich op  
de bovenverdieping bevindt, is de trap breed genoeg (80cm) en  
veilig (er ligt niets op de trap, er is voldoende verlichting). 

 . Het toilet is fris, proper en neutraal. Binnen een autonoom  
instituut is het aangeraden om minimaal 1 toilet te voorzien in  
de nabijheid van de werkplek.

 . Op de werkplek wordt gezorgd voor een stofvrije en propere  
werkomgeving en smetteloos materiaal. 

 . Het instituut is voorzien van een vloer die gemakkelijk te  
onderhouden en te desinfecteren is. 

 . Meubilair en gordijnen zijn gemakkelijk te reinigen. 

DE WERKPLEK WORDT REGELMATIG MET WATER EN 
EFFICIËNTE REINIGINGSMIDDELEN ONDERHOUDEN

Op de werkvloer 

 . Er is een eet- en drinkverbod.
 . Was- en toiletfaciliteiten worden ter beschikking gesteld van  

de medewerkers.
 . De handdoeken worden direct na elke klantendienst gewas-

sen op 90 ° C. Er kan ook worden gewerkt met handdoeken 
voor eenmalig gebruik. 

 . Nikkelbevattend materiaal wordt absoluut vermeden. Indien  
gekozen wordt voor metalen instrumenten, dan moeten ze bij  
voorkeur uit roestvrij staal bestaan en van goede kwaliteit 
zijn. De instrumenten worden stelselmatig schoongemaakt en 
ontsmet. 

 . Vloeren en meubels worden onmiddellijk ontsmet na het 
morsen van bloed.

 . Afval wordt veilig verzameld, opgeslagen en verwijderd.

KENMERKEN

 . Is netjes en praktisch ingericht.
 . Is voorzien van een wastafel met koud en warm  

stromend water.
 . Heeft voldoende kastruimte waarin materiaal en  

instrumenten overzichtelijk en stofvrij zijn bewaard.
 . Heeft een ruim werkblad om overzichtelijk te kunnen 

werken.
 . Wordt na de behandeling van een klant opgeruimd, 

gereinigd en zo nodig ontsmet. Op het einde van de 
werkdag wordt al het materiaal gereinigd en ontsmet, 
de vloer gereinigd, het afval verzameld en afgevoerd.

 . Is voorzien van voldoende linnengoed, dat bij elke klant 
ververst wordt.

CABINE
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Expertise en kennis
“Klanten komen naar mijn instituut voor mijn uitgebreide 
expertise en kennis. Ik neem de tijd om bij een huidconsult 
naar de noden van de klant te luisteren. Klanten starten 
altijd voor hun behandeling met een huidconsult incl. scan. 
Het resultaat krijgen ze ook via mail opgestuurd met het 
prijskaartje. Ik adviseer ook om na 4 maanden een nieuwe 
scan te maken. Zo kunnen niet enkel de klanten de evolutie 
zien maar kan ik de behandelingen ook beter afstemmen. 
Wanneer een klant zegt dat de ze de eerste keer in jaren 
terug buiten durft komen zonder make-up, dan maakt mijn 
hart een sprongetje.”

De totaalbeleving
“Bij Zhenzhu staat naast expertise en professionaliteit, ook 
totaalbeleving centraal. Ik vind het heel erg belangrijk dat 
klanten ontvangen worden in een aangenaam, warm en stijl-
vol kader dat rust uitstraalt. De behandeling wordt uitgevoerd 
in de ‘Rolls-Royce’ onder de behandelstoelen (Gharieni). De 
locatie van mijn pand heb ik ook op basis van de totaalbe-
leving uitgekozen. Het is belangrijk dat klanten rust ervaren 
dus wou zeker een locatie die wel goed bereikbaar was maar 
waar er geen straatlawaai te horen was. Een parking was 
voor mij ook een absolute must. Ik zit hier nu bijna 6 jaar.”

Loslaten
“De combinatie werk en gezin is niet altijd even evident maar 
ik heb het geluk dat sinds kort heel wat taken uit handen heb 
gegeven. Zo heb ik sinds kort een virtual assistent die mij 
ondersteunt in de administratieve taken, een social media-
manager die mij ondersteunt in het maken van teksten, 

Ik maakte kennis met Dorien Ruttens, uitbaatster van Zhenzhu Skin Clinic

“Wanneer een klant zegt dat de ze de eerste 
keer in jaren terug buiten durft komen zonder 
make-up, dan maakt mijn hart een sprongetje.”
Sofie Leyten
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Vanuit een kamer in haar ouderlijk huis 
startte Dorien Ruttens in 2012 Zhenzhu 
Skin Clinic op. In 2022 werd ze bekroond tot 
schoonheidsspecialiste van het jaar. Een rit van 
10 jaar met vooral veel ups en ervaringen rijker. 
Naast een passie voor huidspecialisatie is Dorien 
een gepassioneerde wereldburger én foodie.

Beautyprofessional is 
het schoonste beroep 
omdat …
je klanten een enorm 
feelgood gevoel kan geven 
en je ze terug een goede 
portie zelfvertrouwen kan 
bezorgen.

Mijn motto is …
The sky is NOT the limit, 
alles wat je wil kan je 
verwezenlijken!

Vul dat zinnetje maar aan
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visuals, blogs en nieuwsbrieven en heb ik iemand die de 
webshop volledig op zich neemt. Ik laat meer zaken los en zo 
kan ik naast werken vaker genieten van mijn vrije tijd.”

“Dankzij de ondersteuning kan ik heel actief zijn op social 
media en probeer hier ook mijn kennis en expertise naar 
voren te brengen. Het is je visitekaartje en het geeft poten-
tiële klanten een eerste contact met jou en je bedrijf. Toch 
haal ik de meeste klanten nog steeds binnen door mond-
tot-mondreclame. Een ervaring van een andere klant blijft de 
meest betrouwbare reclame.”

Jack of all trades, master of none
“Het is veel krachtiger om je te specialiseren in een bepaald 
vakgebied en zo een goede expertise te hebben dan ver-
schillende behandelingen aan te bieden die je niet goed 
beheerst of niet graag wil uitvoeren. Kies een niche en klan-
ten zullen makkelijker voor jou kiezen. Ik richt mijn aanbod 
enkel op huidverbetering. In mijn dichte omgeving ben ik de 
enige die dit concept aanbiedt. Ik heb hierdoor ook klanten 
over heel Vlaanderen.”

Investeren
“Het investeren in kwalitatieve apparatuur was de beste zet 
die ik gedaan heb. Ik raad aan om bij een investering na te 
denken over het kostenplaatje maar ook over wat het appa-
raat je kan opleveren. Door de kwalitatieve apparaten kan ik 
klanten op een veel betere manier helpen. Het nefaste is wel 
dat onze sector enorm duur is naar investeringen toe. Onze 
sector staat ook nooit stil waardoor er altijd nieuwe dingen 
uitkomen.”

Laat je omringen door experts 
“Bij het opstarten van je bedrijf is het vooral heel belangrijk 
dat je je laat ondersteunen en begeleiden door de juiste 
experts. Begin je bedrijf met een sterk plan. Bepaal je prij-
zen niet zomaar met de ‘natte vinger’ maar bereken alles 
heel goed zodat je je prijzen onmiddellijk correct zet. Heb je 
een goede kennis, een goed aanbod en speel je goed in op 
totaalbeleving dan moet je een mooie en aangename omge-
ving mee in je prijs berekenen. Doe heel goed prospectie 
vooraleer je met een merk in zee gaat en vraag je af welk 
publiek je wil aantrekken en of dat het merk de visie uitstraalt 
van je instituut.”

“Hetzelfde geldt voor de klant: Ga nooit zelf uitvissen welke 
producten het best aansluiten bij je huidconditie maar laat je 
steeds adviseren door professional. Doe zeker goed pros-
pectie vooraleer je een afspraak maakt bij iemand. Ga na of 
de persoon gediplomeerd is en voldoende kennis en exper-
tise heeft.”

Coaching traject
“Binnenkort start ik met een nieuw project en ga ik de kennis 
die ik de afgelopen 12 jaar vergaard heb, gieten in een coa-
ching traject voor huidspecialisten. Ik krijg heel vaak de vraag 
of ik advies kan geven over bepaalde zaken, of ik opleidin-
gen geef etc. Ik ben iemand die heel graag mijn expertise 
en kennis doorgeeft maar uiteraard heb ik zelf heel wat geld 
geïnvesteerd waardoor ik deze kennis niet meer zomaar 
gratis kan blijven weggeven. Een coaching traject lijkt me hier 
de ideale oplossing.” 
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Gelukkig zijn is …
tevreden zijn met de dingen 
die je al bereikt hebt in je 
leven

Als ik niet oplet geef ik al 
mijn geld uit aan …
kleding, handtassen en 
restaurantbezoekjes 
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Nadeel: indien blijkt uit nacalculatie dat je te weinig zou 
betaald hebben, heb je dus dat jaar op een te hoge winst 
belastingen betaald, maar de opleg volgt sowieso op een later 
tijdstip – spijtig genoeg met intresten en een boete!

Meestal kan je zelf inloggen op het portaal van jouw sociaal 
verzekeringsfonds en zien op welke basis jouw sociale bijdra-
gen berekend worden. Pas deze aan op basis van de prog-
nose voor 12 maanden om zo correct mogelijk jouw sociale 
bijdragen af te rekenen en in datzelfde jaar als beroepskosten 
te kunnen opnemen.

Oh dierbaar België…
Wellicht zal dit jou niet verwonderen, maar in België kan je 
niet werken en verdienen, zonder belastingen te betalen. 
Zoals eerder meegegeven, dien je te weten waar je ongeveer 
zal uitkomen qua winst op 12 maanden om eventueel nog 
de nodige stappen te ondernemen. De winst, verminderd 
met de betaalde sociale bijdragen, zal opgenomen worden in 
jouw belastingaangifte en dus als “loon” voor jou aangegeven 
worden. Anders dan met een werkgever, worden hierop geen 
belastingen afgehouden en krijg je veelal de rekening achteraf 
gepresenteerd.

Als je jouw cijfers kent, kan je hier dus op anticiperen. Je kan 
gedurende het inkomstenjaar alvast belastingen gaan voor-
afbetalen per kwartaal, alsook eventueel een laatste vooraf-
betaling doen tegen de 20e van de laatste maand van jouw 
boekjaar.

Heb je graag een goed overzicht en geeft het jou een veilig 
gevoel als je weet dat alles onder controle is? Dan is dé tip bij 
uitstek: zorg dat het geld op jouw rekening ook effectief van 
jou is en vraag een inschatting van de belastingen voor het 
einde van het jaar. 

Opportuniteit: je kan comfortabel verder ondernemen als je 
weet dat de belasting op wat je verdiend hebt, min of meer 
reeds betaald is.

Voordeel: je vermijdt een verhoging van jouw belastingen (jaja, 
de fiscus geeft boetes indien blijkt dat je belastingen moest 
betalen maar onvoldoende tijdens het jaar afgehouden hebt) 
bij jouw uiteindelijke berekening.

Nadeel: het is slechts een inschatting op basis van gemiddel-
den, indien jouw laatste maanden extremen kennen, moet je 
hier misschien een andere correctie op toepassen.

Hoezo?! Aftellen? Je bedoelt: potjes tellen?
Wat velen vaak vergeten, is dat de voorraad aan grondstof-
fen en handelsgoederen een belangrijke impact heeft op jouw 
resultaat. Concreet is het dus zeer belangrijk dat je zowel bij 
een tussentijds resultaat, maar zéker bij jouw finale rapport, 
een juiste (inschatting) meegeeft van jouw voorraad.
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Het lijkt wel een typische kerstwens voor het naderende 
einde van het jaar. Toch is dat jaareinde, los van de 
feestdagen en de hectiek van zo’n periode die iedereen in 
de beautysector zal kennen, geen onbelangrijke datum.

Alle eenmanszaken volgen met hun boekjaar ook het kalen-
derjaar. Dit betekent dus dat jouw boekhoudkundig jaar, als 
eenmanszaak, slechts tot 31/12 van dat jaar kan aangepakt 
worden. Een vennootschap kan zijn boekjaar hiervan laten 
afwijken, maar ervaring leert dat heel wat vennootschappen 
ook voor het kalenderjaar als boekjaar opteren.

Hoe dan ook, de checks die verder in het artikel volgen, zijn 
van toepassing voor elk boekhoudkundig jaareinde, ongeacht 
of dit samenvalt met 31 december.

Wanneer jouw boekjaar ten einde komt, betekent dit ook dat 
er een toestand van jouw zaak zal opgemaakt worden. Deze 
toestand dient veelal als basis voor jouw belastingen en hierop 
wordt een afrekening gemaakt. Los van de belastbare basis, 
moet je leren om deze toestand als een ‘rapport’ te beschou-
wen van jouw zaak, waar je misschien opportuniteiten of 
werkpunten in kan ontdekken. Daarnaast, wat kan je voor het 
einde van het jaar allemaal checken om zeker te zijn dat jouw 
‘rapport’ onder controle is?

Allereerst dien je op voorhand jouw stand van zaken te 
kennen. Deze kennis is onmisbaar om eventueel nog aan 
de nodige knoppen te kunnen draaien en jouw jaar goed af 
te sluiten. Je moet weten wat jouw winst op basis van 9 of 
10 maanden is, om een inschatting te kunnen maken (op basis 
van de simpele regel van drie) hoe je zal stranden op 12 maan-
den. 

Wie houdt nu niet van verrassingen met Kerst?
Het cijfer dat je uitkomt op 12 maanden zal echter dienen als 
basis voor jouw sociale bijdragen. Als eenmanszaak in hoofd-
beroep, betaal je immers 20,50% sociale bijdragen op jouw 
winst. Indien deze winst niet correct ingeschat wordt, zal je 
wellicht gedurende het volledige jaar niet op de juiste basis 
jouw sociale bijdragen betaald hebben. 

Opportuniteit:  je kan steeds voor het einde van het jaar jouw 
basis nog laten aanpassen om zo in de toekomst een onaan-
gename verrassing te vermijden of je kan een spontane bij-
storting doen.

Voordeel: er wordt steeds een nacalculatie gedaan van jouw 
sociale bijdragen op basis van jouw definitieve inkomen dat 
aan de fiscus doorgegeven wordt op jouw belastingbrief; 
indien je tijdens het jaar correct jouw sociale bijdragen betaald 
hebt, zijn deze ook een aftrekbare beroepskost voor dat jaar 
en dus bijgevolg heb je meteen jouw optimale belastingvoor-
deel.

5 Checks voor een goed einde  
en een fijn begin…
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Zodra je producten aankoopt, hetzij om zelf te gebruiken 
bij behandelingen, hetzij om effectief aan klanten te verko-
pen, komen deze aankopen binnen in jouw boekhouding als 
kosten. Dit zorgt ervoor dat jouw winst naar beneden gaat. 
Echter, wat op het einde van het jaar niet gebruikt is voor een 
behandeling, of niet verkocht werd aan een klant, mag niet 
in kosten opgenomen worden aangezien het nog niet voor 
omzet/winst gezorgd heeft. Die producten worden zogenaamd 
“in stock” genomen. Indien jouw stock toeneemt, zullen jouw 
kosten in de boekhouding dalen en jouw winst stijgen. Indien 
jouw voorraad daalt, betekent dit dat je meer verkocht hebt 
dan wat op dat moment via aankoopfacturen in jouw boek-
houding zit en dat er dus kosten bijkomen.

Het opvolgen van jouw stock is dus zeer belangrijk voor 2 zaken:

• Is jouw tussentijds resultaat betrouwbaar of moet hier nog 
een correctie op gebeuren?

• Is de waarde van jouw producten nog dezelfde als bij aan-
koop of moet hier een afwaardering of uitverkoop voor 
gebeuren?

Probeer een gezond evenwicht te vinden voor jouw zaak, 
zodat jouw brutomarge steeds betrouwbaar is en je niet met 
onverkoopbare voorraad blijft zitten op termijn.

Heb jij jouw lijstje klaar voor onder de kerstboom?
Een investering is een kost die je doet voor jouw zaak, die 
over meerdere jaren kan gebruikt worden. Het voorbeeld bij 
uitstek in de beautysector is vb. een behandelstoel. Deze stoel 
moet je veelal in 1x betalen, maar deze gaat meerdere jaren 
dienstdoen in jouw instituut. Aangezien dit over een aanzienlijk 
bedrag gaat en niet aan 1 behandeling of periode kan toege-
wezen worden, zal dit boekhoudkundig als investering aanzien 
worden. Deze investering komt op jouw afschrijvingstabel en 
zal, ongeacht de datum van aankoop, nog voor 1 jaar meetel-
len in de afschrijvingen van jouw eenmanszaak (niet van toe-
passing voor vennootschappen, hier moeten de dagen geteld 
worden in het boekjaar). Dit wil dus zeggen, als je aan jouw 
gebudgetteerd cijfer op 12 maanden nog iets wil veranderen, 
lees: dit nog een beetje wil laten zakken, kan een investering 
die toch op jouw verlanglijstje staat, alsnog een oplossing zijn.

Meer nog: specifiek tot en met 31/12/2022 is er voor een-
manszaken en kleine vennootschappen een verhoogde inves-
teringsaftrek voor beroepsmatige, nieuwe investeringen. Dit 
wil zeggen dat je maar liefst 25% van jouw investering, fictief, 
extra in kosten mag brengen voor dat kalenderjaar.

Het voorbeeld van een behandelstoel van 4.000 EUR exclusief 
btw: ik koop deze op 01/12 en weet van mijn boekhouder dat 

deze over 5 jaar zal gespreid worden. Ik heb dus, ondanks 
aankoopdatum december, reeds voor 800 EUR “kosten” in 
mijn boekhouding, 5 jaar aan een stuk. Daarnaast: dankzij de 
verhoogde investeringsaftrek, mag ik ook fictief nog 25% van 
mijn investering extra in kosten opnemen, zijnde: 1.000 EUR. 
Concreet betekent dit dus dat mijn investering in een behan-
delstoel in december, mij voor het inkomstenjaar 2022 nog 
1.800 EUR extra kosten oplevert – waarvoor ik dus meteen 
belastingvoordeel en minder sociale bijdragen zal betalen.

Komt jouw prognose op 12 maanden beter uit dan verwacht 
of heb je een kost die je continu uitstelt maar die toch noodza-
kelijk is? Dan is het raadzaam om nog snel die investering op 
jouw verlanglijstje met jouw boekhouder te overleggen!

De beste wensen voor 2023…
Last but not least… Heb jij jouw wensen klaar voor het vol-
gende jaar? Het rapport dat jouw boekhouder maakt, de prog-
nose die je hebt op 12 maanden – ga je daar ook effectief voor 
jouw zaak iets mee doen? 

Belangrijke tip: maak een jaarplanning op voor het komende 
jaar, waarin je zelf bepaalt hoeveel je wil verdienen, waar je in 
wil investeren, voor welke uitzonderlijke kosten of opbrengs-
ten je je extra wil inzetten en welke inkomsten daartegenover 
staan. Blijkt dat de omzet die je hiervoor moet draaien, in je 
stoutste dromen niet te realiseren is? Dan zal je wellicht je 
plan moeten bijschaven. Heb je jouw lat qua eigen verdiensten 
te hoog gelegd? Heb je te veel investeringen op korte ter-
mijn ingepland, waardoor je er niet komt? Is het budget voor 
een personeelslid te veel in functie van jouw andere kosten? 
Schaaf jouw uitgaven bij op een manier dat jouw jaarplan-
ning haalbaar wordt en je dit concreet kan maken. Op die 
manier ken je jouw doel qua verkoop en kan je hier volop op 
inzetten. Verder vermijd je dat je beslissingen neemt waar je 
geen ruimte voor hebt (zie vb. te veel investeringen op korte 
termijn) en op de harde manier moet leren dat je eigenlijk te 
hoog gesprongen hebt. Wil je een bepaalde kost doen? Dan 
kan je dankzij jouw plan zeer comfortabel beslissen of je hier 
ruimte voor hebt zonder ervan wakker te moeten liggen of zelf 
boekhouder te zijn. Het is tenslotte de bedoeling dat je een 
goede zaak hebt, maar dat deze zaak ook goed zorgt voor jou, 
zonder kopzorgen en met een focus op ondernemen! 

‘* Heb je al te vaak het gevoel dat jij maar “verdient” wat over-
schiet na al jouw kosten? Dan heb je zeker baat bij het opma-
ken van jouw eigen Winstgevende Plan. Interesse om hierin 
begeleid te worden? Hou zeker onze website in de gaten, we 
starten met nieuwe trajecten eind december/begin januari om 
stapsgewijs tot een concreet plan voor jouw zaak te komen.

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.
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Wat hebben onze provinciebesturen het  
afgelopen najaar 2022 allemaal georganiseerd?

West Vlaanderen

17/10/2022 – Huidverbetering

Huidproblemen. Een vaak voorkomend situatie binnen ons 
vakgebied, maar hoe ga jij nu precies aan de slag om een 
doeltreffende verbetering te bieden aan jouw klanten? Zo 
kwam Katleen van B Professional in oktober langs om haar 
expertise binnen dit vakgebied te delen met aandacht voor 
een aantal nieuw ontwikkelde producten en esthetische appa-
ratuur. De deelnemende schoonheidsspecialisten werden 
tijdens dit moment geïnformeerd over lichttherapie met het 
‘Celluma-apparaat’ en het hydravacuümtoestel dat de huid 
een dieptereiniging geeft. Zo zie je maar, de wereld van huid-
verbetering staat niet stil. 

 

7/11/2022 – maquillage op Aziatische/donkere types

Ook onze sector wordt divers en we komen in contact met 
personen van verschillende etniciteits- en cultuurachter-
gronden. Elk huidtype is natuurlijk uniek en vereist soms een 
andere aanpak. Zo is het bij het uitvoeren van een maquillage 
niet altijd simpel om hier op in te spelen. Misschien heb je de 
specifieke producten niet in je aanbod en beheers je de juiste 
kennis niet voor een donkerdere huid. 
Tijdens één van onze opleidingen in November gaf Shari 
Parmentier twee aparte demo’s waarbij veel aandacht ging 
naar het zetten van de juiste accenten. De modellen zagen er 
stralend uit! 

De kracht van de beroepsvereniging Besko is 
dat ze in elke provincie een eigen bestuur heeft 
en opleidingen dan ook regionaal georganiseerd 
worden. Onafhankelijk van je woonplaats mag je 
in elke provincie alle opleidingen volgen. Zo krijg 
je een divers aanbod en kan je kiezen voor deze 
opleidingen die je interessant vindt.

Het afgelopen najaar gingen er heel wat 
opleidingen door in de verschillende provincies 
over diverse thema’s. Wil jij graag weten wat 
er allemaal aan bod is gekomen, dan vind je 
hieronder foto’s en een kort verslag.

Antwerpen

17/10/22 – Make-up trends voor de feestdagen

Met enthousiasme en terechte bewondering woonden 25 schoon-
heidsspecialisten de make-up studieavond, op 17 oktober, bij, 
georganiseerd door de provincie Antwerpen. Veerle de Bremme 
was de gewaardeerde instructeur.
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• Consumeer zoveel mogelijk biologische voeding
• Eet zoveel mogelijk voeding met antioxidanten
Ook deze lezing is geslaagd en zijn de deelneemsters tevre-
den over de opgedane kennis.

We mogen spreken van drie geslaagde avonden bij BESKO.

Oost-Vlaanderen

12/09/22 – netwerkdag

Op maandag 12 september organiseerde BESKO Oost 
Vlaanderen voor het eerst een netwerkdag voor de beauty-
professionals. 
Vanaf 9 uur werden de deelnemers verwelkomd op de prach-
tige locatie Vinoscoop in Mariakerke waar ze ruim de kans 
kregen om met elkaar te netwerken. Rond de klok van 10 uur 
ging het programma dan van start. De 4 workshops met heel 
uiteenlopende onderwerpen waren een teaser voor de oplei-
dingen die BESKO Oost Vlaanderen tijdens de komende 
maanden wil organiseren.
Céline Manfronelli, van het gelijknamige boekhoudkantoor, 
heeft ons overtuigd dat boekhouding helemaal niet saai hoeft 
te zijn en dat het onmiskenbaar is voor elke ondernemer om 
een klare kijk te hebben op z’n eigen onderneming.
Inge Deceuninck, founder van The Natural Face Lifting 
Academy, had het over de meerwaarde van de bindweefsel-
massage bij huidverjonging en de aanpak van huidklachten.
Dat we online zichtbaar moeten zijn wisten we al langer maar 
hoe we dit concreet aanpakken kan niemand beter uitleggen 
dan  Stephanie Vandromme, zelf beautyprofessional en sinds 
enkele jaren ook bedrijfsleider van De SalonPlanner.
Na de lunch ging het programma verder met Tina Vanhoek, 
educator bij Babor Cosmetics. Zij nam ons mee in de wereld 
van de huidaandoeningen zoals rosacea, acné,… en had het 
voornamelijk over de misvattingen rond de verzorging van 
deze problemen.
Alle deelnemers waren het na afloop eens dat het een heel 
interessante dag was. Ze werden beloond met een rijkgevulde 
goodiebag waarvan de inhoud de deelnemingskosten ruim 
heeft overtroffen.

Limburg

21/09/22 – Microneedling en 28/09/22 - lichttherapie

Op onze eerste sessie van dit najaar heeft Katleen van den 
Heuvel uitvoerig en gedetailleerd uitleg gegeven over het 
gebruik van microneedling. Eén deelneemster mocht op de 
behandeltafel als model plaats nemen waarop de microneed-
ling werd toegepast.  Andere  deelneemsters mochten de pro-
ducten op hun huid testen. 
Er werd ook duidelijk op gewezen wat de wettelijk toegelaten 
grenzen zijn bij de toepassing van microneedling. De behan-
deling werd afgesloten met de lichttherapie, dit om de huid te 
activeren.
Tijdens de tweede sessie gaf de spreekster een demonstratie 
met het Hydro vacuüm toestel dat ze meegebracht heeft en 
sloot ook deze behandeling af met lichttherapie. Na de uiteen-
zetting en demonstraties volgde er een evaluatiegesprek met 
de spreekster en de deelneemsters.
Iedereen was enthousiast, en ondertussen is het al ver na 
22h00 uur, tijd om te stoppen.
Het zijn twee geslaagde lezingen, al de deelneemsters zijn 
tevreden naar huis gekeerd.

26/10/22 – Orthomoleculaire voeding

Peggy Thaens heeft op een kundige wijze uitleg gegeven over 
orthomoleculaire voeding.
Bij een gezonde levensstijl hoort ook gezonde voeding. Peggy 
heeft dat hier uitgebreid behandeld.
Orthomoleculaire voeding is een onderdeel van orthomolecu-
laire geneeskunde.
Orthomoleculaire geneeskunde is een tak binnen de alterna-
tieve geneeskunde. Deze therapievorm richt zich op het voor-
komen en behandelen van ziekten door het lichaam te voorzien 
van optimale hoeveelheden van lichaamseigen stoffen.

Centraal bij de orthomoleculaire geneeskunde staan inter-
venties in de leefstijl. Hierbij is voeding dus het belangrijkste 
aandachtspunt. Er gelden doorgaans bepaalde voedingsricht-
lijnen zoals:
• Gebruik geen producten met conserveringsmiddelen, zoals 

E-nummers



16542

Vlaams-Brabant

19/10/22 - Styling en Productenpresentatie 

Een zeer boeiende avond gegeven door Vanessa Verbeurght.
Wat werd ons aangeleerd: de beleving, retailstyling, bouwen 
van presentaties, kleur verkoopt, assortimentensoorten en 
de etalage.
Je moet vooral zintuigen prikkelen en de klant verleiden tot 
aankopen. Belangrijk om weten is dat we maar 3 kleuren 
maximum mogen gebruiken.  De hoofdkleur moet er voor 
80% zijn en de accentkleur voor 20 %. Zware kleuren afzwak-
ken met wit of zwart.
We mochten zelf met producten een opbouw maken en deze 
werd dan besproken op juistheid.  Zeer veel bijgeleerd van 
hoe we het allemaal moeten doen.

30/11/22 - Feestmaquillage

Door omstandigheden werd deze avond gegeven door Lise 
Veremans.
Verschillende demo’s van feestmaquillage, waaronder 1 met 
lichtere kleuren en 1 met donkere kleuren.
Er werd ons een degelijke uitleg gegeven hoe we alles moes-
ten aanbrengen met tips en tricks om onze feestmaquillage 
beter te kunnen uitvoeren en te doen slagen.
Heel belangrijk is dat we toch nog zoveel mogelijk een natuur-
lijke look moeten bekomen. De wens van de klant is hierbij 
ook wel heel belangrijk.
Er werd heel veel aandacht geschonken van hoe we een rij-
pere dame, op een zo eenvoudig mogelijke manier een mooie 
feestmaquillage kunnen geven. Dit is niet altijd even gemak-
kelijk, daar we bij deze personen met heel veel moeten reke-
ning houden.
Het was een leerrijke avond en we konden weer naar huis 
met heel veel materiaal om toe te passen. Onze kennis werd 
weeral verruimd.

21/11/22 – Jezelf en je salon laten groeien

We mochten op maandagmorgen beginnen met een groep 
van een vijftigtal schoonheidsspecialisten, leerkrachten en 
studenten. Allen waren we klaar om ons te laten inspireren 
door Stephanie van “De Salonplanner”. Om je als instituut 
kenbaar te maken zijn er eerst een aantal zaken die je eerst 
moet gaan bekijken. Maak een profiel van je ideale klant en 
sta eens stil bij waarvoor jij bekend wil staan. Daarnaast is het 
belangrijk om je doel te bepalen en dit verder uit te werken. 
We kregen heel veel tips & tricks om online zichtbaar zijn en 
zelf een inspiratiekalender op te maken. Een leerrijke voor-
middag doe goed gevuld was met voorbeelden en ons heeft 
geïnspireerd.

21/11/22 – De beauty van het boekhouden

In de namiddag werd de groep uitgebreid met nog eens een 
twintigtal personen. Céline Manfronelli had voor elke deel-
nemer een werkboek voorzien met de nodige achtergrond 
informatie over de opleiding. Om aan de slag te kunnen gaan 
werden enkele belangrijke begrippen zoals omzet, bruto-
marge, variabele en vaste kosten, … toegelicht. Op basis 
van fictieve cijfers werd de winst berekend van een fictieve 
onderneming. Met voorbeelden hebben we het nettoloon van 
de ondernemer kunnen berekenen. Een berg aan informatie 
belangrijk om je cijfers te gaan optimaliseren. Wie een goed 
inzicht heeft op de cijfers maakt het bedrijf meer rendabel. 
Kort kregen we ook al info over de opbouw en nut van een 
winstplan. Gezien de enthousiaste reacties zal hier in 2023 
een opleiding worden over ingepland.
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Ü  Info avond + demo wenkbrauwstyling – 15/05/2023 
19u30 - 22u30 over epileren, shapen, kleuren, PMU van 
de wenkbrauw 

Wenkbrauwstylist, een beroep met toekomst. Een professio-
nele lesgeefster van de Comoda Academy te Roeselare zal 
jullie meer vertellen over het epileren, shapen en kleuren van 
de wenkbrauwen. Tijdens de demo zal getoond worden hoe 
je de wenkbrauw strak gaat modelleren, kleuren en bijtekenen 
zodat de vorm perfect past bij de gezichtsvorm. 

Daarnaast zal ook worden stilgestaan bij permanente make-
up van de wenkbrauw. Welke toestellen en technieken zijn 
trendy en hoe gaat dit in zijn werk? 

De cursussen gaan door in: COACH Roeselare – Brugse-
steenweg 363 B6 – 8800 Roeselare

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:

Ü  “WORKSHOP BABYMASSAGE” – maandag 16/01/2023 
– 20u00 – BERCHEM

 
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.” 

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

Te houden activiteiten: 
Onze voorzitster is ondertussen volop bezig met het organise-
ren van de sessies voor het voorjaar 2023.

De cursussen gaan door in: zaal Kapelleke – Lieve Vrouwstraat 7 
– 3600 Genk

Wil je als schoonheidsspecialiste en ondernemer 
investeren in je eigen kennis en je onderneming? 
Bekijk dan zeker ons aanbod voor het voorjaar 
van 2023. 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 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.

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

Te houden activiteiten:

Ü  Workshop Indonesische massage – 20/03/2023 –  
19u00 - 22u00 

Dromerige landschappen met fijne zandstranden, weelde-
rige bossen en hindoetempels komen in ons op als we aan 
Indonesië denken. Een unieke cultuur, een idyllische omge-
ving om te ontsnappen…

Een originele massagebehandeling geïnspireerd door voorou-
derlijke Indonesische rituelen. Zorgt voor een krachtig welzijn 
voor lichaam en geest en brengt energieën weer in balans. 
Een ademhalingsritueel voor klant en schoonheidsspecialiste 
om nadien weg te dromen bij de geuren van jasmijn en san-
delhout. 

Tijdens deze workshop zullen we op elkaar werken. 

Wees er snel bij, beperkte plaatsen (max. 8 deelnemers). 

Programma voorjaar 2023
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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

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

Te houden activiteiten:
Ü  30 januari 2023 - Cliënten behandelen met oncologi-

sche aandoeningen

Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op wat oncologi-
sche aandoeningen doen met de huid en het lichaam van 
onze cliënten. We geven jullie ook tips & tricks hoe je deze 
cliënten op de meest comfortabele manier kan behandelen.

Ü  13 maart 2023 – Lasercollege: de knowhow van laser-
ontharing

Je krijgt een opleiding met demonstratie over de wetenschap 
achter laserontharing en de parameters gedurende een behan-
deling. Deze opleiding wordt gegeven door een onafhankelijke 
lesgever los van een merk. Een meerwaarde voor elke schoon-
heidsspecialiste die laserontharing doet in het instituut maar 
zeker ook zij die overwegen een toestel aan te kopen.

Welke topics zullen behandeld worden:
• de wetenschappelijke en biologische processen die 

laser ontharing mogelijk maken. 
• verduidelijking van de individuele parameters en hoe ze 

op elkaar inwerken. 
• verduidelijking van de Fitzpatrick huid-schaal. 
• haargroeicycli. 
• veiligheid wanneer met een laser gewerkt worden. 
• bespreking van de verschillende behandeltechnieken en 

hoe het gecombineerd kunnen worden. 
• huidkoeling. 

Ü  13 maart 2023 – make up event

Wat zijn de trends van het komende voorjaar? Wat bieden de 
verschillende firma’s aan van nieuwe producten, materialen 
en op welke trends spelen zij in?
Tijdens dit event nodigen we verschillende spelers uit om hun 
producten voor te stellen en jullie te inspireren met verschil-
lende demo’s. Er is de mogelijkheid om te testen en er wordt 
ook een netwerkmoment voorzien.

Ü  11 september 2023 – netwerkdag

We organiseren opnieuw een netwerkdag die gevuld zal 
zijn met workshops en sprekers. Noteer deze dag al in jullie 
agenda en via de digitale nieuwsbrief, social media en in de 
volgende Hebe vind je in 2023 meer info over het programma 
van deze dag.

Ü  20 november 2023 – maak je winstplan voor 2024

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

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:
Ü  “De Beauty van het boekhouden” – Woensdag 

25/01/2023 – 19u30 - 22u30 – Dilbeek

Lijkt het soms of jouw boekhouder van Mars komt en zie je 
deze administratieve rompslomp alleen maar als een last?  
Tijd om daar verandering in te breng!
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 herin ligt? We brengen samen 
jouw omzet en kosten in kaart en 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 et je concreet op vlak van winst  We zorgen 
ervoor dat de kost van de boekhouding voor jou een tool 
wordt om jouw zaak te managen en zicht terug te verdienen.

We zetten de theorie om in de praktijk en gaan samen 
aan de slag! Deze workshop wordt gegeven door CELINE 
MANFRONELLI.

Ü  Klop je gezond – Woensdag 10/05/2023 – 19u30 - 22u30 
– Dilbeek

Wie heeft er geen stress, slaap slecht, voelt zich onzeker, 
heeft bepaalde angsten …. En nog zoveel meer.  
In deze workshop zullen onze technieken aangeleerd worden 
om opeen eenvoudige manier emoties en gebeurtenissen te 
verwerken die storingen veroorzaken in het energiesysteem 
van je lichaam. Véronique Moreels neemt ons mee in een 
techniek de emotionele lading van je probleem wegnemen. 
De techniek die wordt toegepast is een bewezen behandel-
methode om nare ervaringen te verwerken.  Plaatsen zijn 
beperkt.

Deze workshop wordt gegeven door VERONIQUE MOREELS 

Ü  Huidverbetering – Woensdag 15/03/2023 – 19u30 - 
22u30 – Kessel-LO

“Huidverbetering” we kunnen het woord niet meer weg-
denken uit de maatschappij.  Medische behandelingen, 
hormonale veranderingen, seizoens- en temperatuurschom-
melingen, dagelijkse blootstelling aan zon en luchtvervuiling 
of verkeerd cosmeticagebruik veranderen de huid en brengen 
haar in een slechte conditie. Hierdoor ontstaan vervelende 
kwaaltjes of huidproblemen (pigmentatie, acne, rimpels, 
roodheid, enz.).  Maar wat is dat nu eigenlijk?  Hoe geraken 
we daar?  Mogen wij dit doen als schoonheidsspecialiste of 
hebben we daarvoor dermatologische raad nodig? Welke 
apparaten en producten staan ons ten dienste en mogen 
wij die zomaar toepassen?  Waar schuilt het gevaar achter 
dit is? Op al deze vragen zullen wij een duidelijke uitleg krij-
gen zodat wij als schoonheidsspecialiste weten of we op de 
goede weg zijn.

Deze Lezing zal gegeven worden door DOKTER 
ANNKATRIEN MINNE, DERMATOLOOG
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Nieuws uit bedrijven
Luxury Moments

Luxury Moments Special Edition: ontspannende, kruidig-
warme geur met een citrus-oranje noot voor aangename 
feelgood-momenten in een feestelijke verpakking.

De verfrissende LUXURY MOMENTS Shower Gel verwent en 
verzorgt de huid met zijn zachte formule die verandert in een 
aangenaam schuim op de bevochtigde huid. 

Daaropvolgend zijn er twee voedende verzorgingsproducten 
die de huid optimaal voorzien van vocht, ontspanning en 
nieuwe energie. De LUXURY MOMENTS Body Lotion en de 
LUXURY MOMENTS Body Cream verwennen de huid met 
een extra portie vocht en worden snel opgenomen zonder 
plakkerige resten.

Bovendien zijn alle producten 
uit de Luxury Moments-lijn 
volledig vegan.

Primmo Beauty Services
Dagmoedstraat 117
9500 Geraardsbergen
+32 54 41 46 16

Volg ons op Facebook en Instagram

WIN ACTIE Cosmentis
Over CosMENtis – Katleen Vrombaut
Als apotheker en founder van CosMENtis zijn huidverbetering, hygiëne, 
nachtrust en voeding altijd mijn stokpaardjes geweest. Opvallend was 
dat 20 jaar geleden vooral mannen werden vergeten of het moesten 
stellen met flauwe afgeleiden van damesproducten. Doeltreffende en 
handige mannenproducten op de markt brengen werd mijn eerste 
passie. Vandaag verdeelt CosMENtis 3 gamma’s voor de beauty
sector: MEN³, SilkSolution & Ecologisch Wegwerpmateriaal.

www.cosmentis.com

MEN³ “Tailored to improve”
Ook mannen wensen ook het verouderingsproces zoveel mogelijk 
te vertragen om er zo lang mogelijk energiek en gezond uit te zien. 
Dermatologen zien ook steeds vaker huidproblemen bij mannen zoals 
schilfers, baardroos, ernstige jeuk, eczeem,...Vanuit hun vragen en 
onze kennis inzake doeltreffende mannenproducten werd  het 100% 
Belgisch MEN³ ontwikkeld.

Wil jij graag een pakket producten winnen? Scan de 
QR-code in en vul je gegevens in voor 31/12/22.
Niet aarzelen maar doen 😉. In januari worden de 
winnaars bekend gemaakt via de social media van 
@beskonationaal.

Anubis Care totaalleverancier voor +10.000 
professionals in Beauty, Pedicure en Wellness.
Anubis Care is een van origine een Antwerps cosmetica famili-
ebedrijf met een volledig team aan skin professionals in eigen 
huis. We zijn dé totaalleverancier voor de professional in Beauty, 
Wellness en Pedicure. Al meer dan 15 jaar succesvol actief in 
deze branche en door en door bekend met alle ins- en outs van 
het vak. Deze kennis dragen wij met liefde aan u over. 

Gedegen productadvies
Wij kennen de praktijk van binnen en 
buiten. Zo weten wij waar de optimale 
inrichting van uw salon aan moet vol-
doen. Niet alleen voor u om er goed 
in te kunnen werken, maar ook voor 
de klant om er op een ontspannen 
manier de behandelingen te onder-
gaan. We introduceren u graag onze 
vooruitstrevende productlijnen waar-
mee u nieuwe klanten aan u kunt 
binden en uw praktijk en diensten op 
een lucratieve manier kunt uitbreiden. 
We zijn leidend in de markt met resul-
taatgerichte behandelconcepten en 
retail producten mét opleiding!

Tijdbesparend bestelgemak
In onze webshop kunt u 24 uur per 
dag, 7 dagen per week alle producten 

bestellen. Vaak heeft u ze al binnen 2 
of 3 dagen in huis. Wilt u de producten 
eerst zelf ervaren, of wilt u inspiratie 
opdoen? In onze showroom en winkel 
in Brasschaat (bij Antwerpen) vindt u 
permanente opstellingen, waaronder 
diverse complete salonopstellingen. 
U bent hier van maandag tot en met 
vrijdag van harte welkom! Op zater-
dag op afspraak.

De visie van Anubis Care
Wij willen onze vergaande kennis 
met u delen, producten van de beste 
kwaliteit aanbieden én u onders-
teunen wanneer dat nodig is. Dit om 
ervoor te zorgen dat u, maar ook uw 
klanten, tevreden kunnen zijn. En we 
hiermee een duurzame bijdrage lev-
eren aan het succes van uw instituut.

www.anubiscare.be |  Anubis Care BV, Donksesteenweg 212,  
2930 Brasschaat, Belgie. Info@anubiscare.be, tel. +3236473612

Ontdek de natuurlijke make-up van lavera!
lavera staat voor effectieve, innovatieve en duurzame cosme-
tica. Het Duitse natuurcosmetica merk is wereldwijd een 
bekende speler op het gebied van natuurlijke gecertificeerde 
persoonlijke verzorging. 

De natuurl i jke producten 
van lavera worden ontwik-
keld met respect voor mens, 
milieu en dier. lavera gebruikt 
alleen ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong, die 
zorgvuldig zijn geselecteerd 
en biologisch zijn geteeld. 
De producten bevatten geen 
minerale oliën, microplastics of synthetische conserveringsmidde-
len, waardoor zelfs de meest gevoelige huid het goed verdraagt.

Natuurlijke make-up
lavera heeft een uitgebreid assortiment natuurlijke make-up. Van 
foundation en lippenstift tot oogschaduw en mascara, het is er alle-
maal! Net zoals de andere producten van lavera, is ook de make-up 
vrij van microplastics en synthetische conserveringsmiddelen. De 
producten zijn biologisch en een groot deel van het assortiment is 
veganistisch.

Holland Pharma is de officiële distributeur van lavera in de Benelux. 

Volg lavera op Instagram & Facebook
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TE KOOP schoonheidssalon te Houtem

Het Schoonheidshuisje, staat na 12 jaar over te nemen voor 
4000 euro (stock, meubilair en instrumenten) wegens verhuis 
naar buitenland. 

Indien u zich wil vestigingen, kan het huurcontract overgenomen 
worden voor 570 euro per maand en ook vast klantenbestand.

Contacteer ons op: 0496 95 08 95 

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

  

                                   

 

 

 

WWeennsstt  iieeddeerreeeenn  pprreettttiiggee  
ffeeeessttddaaggeenn,,  eeeenn  jjaaaarr  vvooll  vvrreeuuggddee,,  

lliieeffddee  eenn  uuiittsstteekkeennddee  bbuussiinneessss  !!  

  
wwwwww..aawwoorrllddooffooiillss..ccoomm 

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.)



Established in Munich – since 1985

pas
tel  

BEAUTY BOX TRIO
Navulbaar systeem

EYESHADOW 
Poederoogschaduw met 
hoge kleurintensiteit 

PERFECT COLOR 
LIPSTICK 
Voedende, sterk 
gepigmenteerde lipstick

BLUSH COUTURE
Hoogwaardige weekleurige 
blush

ART COUTURE NAIL 
LACQUER 
Nagellak met een 
glanzende finish

VOLUME SENSATION 
MASCARA
Volumiserende mascara 

N°70

N°116

N°05A

PRETTY IN

LIMITED EDITION 
EXCLUSIEF TE 

VERKRIJGEN BIJ 
NEOLABO

NEOLABO
Sluizeken 34

9620 Zottegem
+32 9 364 51 10



Benieuwd?

W O R D  J I J  H E T  V O L G E N D E 
C A R E  B E A U T Y  C E N T E R 

I N  J O U W  R E G I O ?

Change nothing 
      nothing
changes

+ VERDIEN DANKZIJ ONS CONCEPT € 120 PER UUR                                                    

DOOR ANDERS TE WERKEN, MAAR NIET MEER

+ GENIET VAN EEN BETERE WORK-LIFE BALANCE

+ ELKE WEEK PERSOONLIJKE COACHING

+ EXCLUSIVITEIT IN JOUW REGIO

+ MAAK DEEL UIT VAN DE CARE SKIN COACH COMMUNITY

“A N D

Care Beauty Center
H E T  I N S T I T U U T                                     

V A N  D E  T O E K O M S T

Scan de QR code
E N  M A A K  K E N N I S  M E T  H E T  C A R E  B E A U T Y  C E N T E R  C O N C E P T


