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Beste schoonheidsspecialisten en beauty-professionals,

2023 is met veel uitdagingen voor de zelfstandigen onder u begonnen. Hoge 
energieprijzen, gestegen loonkosten en gestegen prijzen bij uw leveranciers.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zijn de volgende begrip-
pen van levensbelang: Kwaliteit en Efficiëntie. Uw klanten zullen blijven komen 
voor een kwaliteitsvolle behandeling en een efficiënte dagindeling kan dode 
momenten voorkomen en de rentabiliteit van uw zaak verhogen. Ook het effi-
ciënt gebruik van producten draagt hiertoe bij.

Wij zullen u als beroepsvereniging hierbij helpen door studieavonden in te rich-
ten en artikelen te publiceren in het vakblad Hebe om een betere, kwaliteitsvol-
lere en efficiëntere ondernemer te worden. 

Ook voor Besko, uw beroepsvereniging, gelden deze uitdagingen. Als eerste 
uitdaging Kwaliteit: ons vakblad is veel professioneler geworden, dankzij de 
inzet van veel medewerkers en van onze nieuwe ondervoorzitter Sofie Leyten. 
Zij is nu ook de verantwoordelijke uitgever van Hebe geworden.

Ook de aangeboden cursussen zijn professioneler. Wij 
hebben er nu al 42 jaar ervaring mee als beroepsvereni-
ging. Ook bij Besko zijn er veranderingen. Wij danken 
John Boeckx voor 38 jaar inzet als voorzitter van onze 
vereniging. Zowel hij als onze eerste voorzitter Francine 
Gys-Behets zijn als erevoorzitters nog steeds betrokken 
bij Besko.

Efficiëntie: ook voor Besko heel belangrijk. De nieuwe media maken het 
veel eenvoudiger u te bereiken. Wij maken hier volop gebruik van, u kunt 
zich inschrijven op de gratis digitale Nieuwsbrief zodat u altijd op de hoogte 
bent van het laatste nieuws. Ook voor het onderwijs hebben we een aparte 
Nieuwsbrief. Dankzij de QR-codes kunt u zich makkelijk inschrijven voor de 
cursussen. Toch zullen wij al onze leden 2 x per jaar mailen met het cursusaan-
bod in alle provincies. 

Ondanks alle gestegen kosten heeft Besko ervoor gekozen het aanbod voor 
onze leden te vergroten zonder de lidmaatschapsbijdrage te verhogen. Als lid 
nodigen wij u uit op de vakbeurs Estetika om onze stand te bezoeken, kennis 
te maken en van gedachten te wisselen. Zo blijven wij op de hoogte van de 
huidige uitdagingen waar ons beroep mee wordt geconfronteerd.

Estetika Lente zal er iets anders uitzien. Er zal extra aandacht worden besteed 
aan behandelingen en nieuw daarvoor zijn de “Ateliers by Estetika”. Dit zijn 
demonstratiestanden waar diverse bedrijven hun nieuwste technieken en 
methodes voorstellen. Voor de zelfstandige ondernemers is zelfs een lounge 
voorzien. Hiervoor is het belangrijk dat u bij het digitaal bestellen van de toe-
gangskaarten duidelijk de naam van uw zaak en het btw-
nummer vermeldt.

Het volledige team van Besko zal er alles aan doen om 2023 
ook voor u een succesvol jaar te maken en wij hopen u te 
ontmoeten 1-2 of 3 april op Estetika.
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Bridal Season
Perle Boeckx

De lente hangt in de lucht 
wanneer deze Hebe verschijnt. 
En laat de lente maar weer het 
begin zijn van een prachtig 
bruidsseizoen. Wie beter dan 
wij, schoonheidsspecialisten, 
kunnen de bruiden voorbereiden 
om te stralen op hun mooiste 
dag?  Naast een make-up 
kunnen we de bruidjes nog 
veel andere behandelingen 
aanbieden in aanloop naar de 
grote dag. Een leuk concept is om 
bruidspakketten aan te bieden. 
Hier kan je lang op voorhand 
mee beginnen. Bespreek met je 
klant welke verwachtingen zij 
heeft en speel in op haar wensen. 
Sommige bruiden zullen enkel 
voor de make-up kiezen, andere 
opteren voor het volledige 
pakket. Het is fijn om hier op 
voorhand pasklare formules 
voor te hebben. Indien er gekozen 
wordt voor een totaalpakket, 
kan je ook een mooie incentive 
aanbieden in de vorm van een 
korting of een bruidspakket voor 
thuisverzorging ,…. Je trouwt 
maar één keer en een beetje 
verwennerij hoort erbij. 

GelaatsverzorgingGelaatsverzorging
Om ervoor te zorgen dat je make-up 
op zijn best uitkomt, kan je aanraden 
om een reeks gelaatsbehandelingen te 
starten een paar weken/maanden voor 
de trouwdag. Wanneer de huid van de 
aanstaande bruid goed verzorgd en 
gehydrateerd is, zal je make-up beter 
uitkomen en langer blijven. Heeft je 

aanstaande bruid last van acne en/of 
een grovere huidstructuur, kan je dit 
aanpakken, zodat je de dag zelf minder 
last hebt van oneffenheden. Raad wel 
aan om op tijd te starten met de behan-
delingen, de huid heeft tijd nodig om 
te herstellen en we willen er ook zeker 
van zijn dat de huid van de klant niet 
reageert te dicht bij de bruiloft. Je kan 
nooit zeker zijn of een (nieuwe) klant 
een overreactie krijgt op een bepaald 
product. 

Het epileren van de wenkbrauwen start 
je ook best op voorhand, zo kan de 
klant wennen aan de nieuwe wenk-
brauwvorm indien nodig en kan je ook 
inschatten hoeveel dagen op voorhand 
de laatste epilatiebeurt moet gebeuren 
om roodheid en verdikking van de huid 
te vermijden op de trouwdag zelf.

L ichaamsbehandelingenL ichaamsbehandelingen
Cellulitisbehandelingen en pakkingen of 
andere behandelingen om centimeters 
te verliezen doen het ook altijd goed. 
Als je klanten hebt die komen informe-
ren in het instituut, neem dan tijd om 
het gesprek aan te gaan en te horen 
wat de klant voor ogen heeft.
Heeft de klant meer nood aan een ont-
spanningsmoment van al de plannings-
stress? Een deugddoende massage 
kan hier zeker bij helpen. 

EpilatieEpilatie
Het epileren van armen, benen, bikini, 
oksels staat meestal hoog op het ver-
langlijstje van de bruiden. Neem ook 
hier voorzorgen en doe dit voldoende 
op voorhand zodat je weet hoe de huid 
reageert. Na een eerste testbehande-
ling (dit kan ook van een kleinere zone 
zijn) kan je inschatten hoe je bruid 
reageert op de behandeling. Zo kan je 
samen met de klant een behandelplan 
opstellen en de verschillende gewenste 
behandelingen op elkaar afstemmen.

NagelsNagels
Mooi gemanicuurde handen, al dan 
niet met valse nagels of gellak, horen 
voor 100% bij een bridal look. Je kan 
hiervoor kijken naar de laatste nieuwe 
modetrends of je kan kiezen voor de 
meer klassieke nagellooks zoals nude 
kleuren, zacht roze, French mani-
cure,…. Probeer hierbij rekening te 
houden met het kleed van de bruid. Bij 
een crèmekleurige jurk werk je best niet 
met te veel wit op de nagels, dit kan 
ervoor zorgen dat het kleed vuil lijkt. 
Kies eerder voor off white of lichtroze 
tinten. Heeft je klant een gekleurde jurk, 
vraag dan eventueel of ze een stukje 
stof kan meebrengen zodat de kleur 
van de nagels er zeker mooi bij past.
Deze lente en zomer zijn volgende 
nageltrends perfect bruikbaar voor elke 
bruid: metallic nagellak in zachte tinten, 
nude nagellak, klassieke French mani-
cure, perzikkleurige nagellaken, zilver 
en goud. 



Voor de iets avontuurlijkere bruiden kan 
je kiezen voor volgende trends: gele, 
rode, grijze, zwarte, lichtblauwe, paarse 
nagellakken en gekleurde French mani-
cure.

Make-upMake-up
Last but not least: de bruidsmake-up. 
Misschien wel één van de belangrijkste 
stappen om een bruid helemaal te laten 
schitteren. Plan een testmake-up in en 
bespreek met de bruid wat ze graag wil. 
Heel vaak willen bruiden er zo natuurlijk 
mogelijk uitzien. 

Het gelaat
Ik kreeg zelf regelmatig de vraag of de 
foundation echt moest, aangezien dit 
niet natuurlijk zou zijn. Maar als je de 
foundation door een professional laat 
aanbrengen, gaat je huid er gewoon 
mooier en beter uitzien zonder dat je 
precies een dikke laag make-up op 
hebt. Laat dit zien aan je bruid in de 
testfase, ze merken dan zelf heel snel 
dat het egaler maken van de huid er 
echt niet onnatuurlijk hoeft uit te zien. 
Deze stap overslaan zou zonde zijn 
want op de foto’s is het altijd mooier 
wanneer de huid mooi egaal is. 

De ogen
Overdag
Het aanzetten van de ogen gaat deze 
benadrukken, overdag doe je dit met 
een zeer zachte, no make-up make-up 
tenzij je bruid het anders wil. Is je bruid 
gewend om zich dagelijks iets feller op 
te maken, dan is dit op haar trouwdag 
zeker ook mogelijk. We proberen de 
eigenheid van de bruid steeds voorop 
te stellen. Het is niet de bedoeling dat 
de bruid onherkenbaar gemaakt wordt 
met te veel of te weinig make-up. Vaak 
geef ik ook de raad om na de testfase 
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gemaquilleerd naar huis te gaan en te 
zien hoe de aanstaande partner rea-
geert, hij/zij/x is immers, naast voor 
zichzelf, degene voor wie de klant zich 
mooi maakt.

Vergeet bij de oogmake-up niet om op 
te lichten onder de mooi bijgetekende 
wenkbrauwen, dit doen we niet stan-
daard bij een dagmake-up maar wel bij 
een bruidsmake-up. Waarom? Het licht 
gaat hier mooi weerkaatsen, dit laat je 
ogen stralen en maakt je blik ruimer. Ook 
op foto komt dit steeds heel mooi uit.

Werk af met een fijn eyelinerlijntje om de 
wimpers voller te laten lijken. Heeft de 
bruid weinig of korte wimpers, opteer 
dan eventueel voor het plaatsen van 
enkele losse wimpers om meer volume 
te creëren zonder dat dit te veel opvalt. 

Op de wangen en onder het jukbeen 
breng je wat zachte shaping powder 
en blush aan om de gelaatstrekken van 
de bruid te benadrukken. Gebruik zo 
weinig mogelijk product, maar breng 
wel terug wat kleur in het gelaat, zodat 
de bruid er niet te egaal uitziet, ook dit 
zorgt voor een natuurlijke look. 

Highlighter kan uiteraard ook maar let 
op met te veel glans in het gelaat, dit 
kan op foto fout overkomen. 

s Avonds
Heel vaak werken we de make-up  
’s avonds bij. Dit is uiteraard op voor-
hand te bespreken. Als je make-up van 
goede kwaliteit is, merk je dat deze van 
overdag eigenlijk nog perfect is tegen 
de avond maar, omdat je overgaat naar 
avondlicht en vaak gedempt kunstlicht, 
kan je perfect de make-up iets donker-
der maken. Je schakelt over naar een 
avondmake-up en eventueel een dik-

kere eyeliner. Dit is voor de bruid vaak 
een leuk moment waar ze een deel van 
haar ervaringen die dag met je zal delen 
of waar ze een moment rust voor zich-
zelf kan inplannen voor de rest van het 
feestgezelschap toekomt. 

De lippen
Voor de lippen kies ik meestal een 
natuurlijke, makkelijke look. Je kan 
immers niet heel de dag mee met de 
bruid om de lippen bij te stiften na 
de receptie, na het drinken van een 
glaasje,…. Omlijn de lippen met een 
zacht bruin potlood en schaduw dit 
uit over de hele lippen. Op de lippen 
gebruik je een natuurlijke tint zoals zacht 
bruin, zacht roze,…. In combinatie met 
het potlood creëer je zo een ombre. Het 
potlood blijft vrijwel heel de dag zitten. 
De bruid kan dan zelf bijstiften met 
de lippenstift. Of kies voor een zachte 
gloss, deze verdwijnt misschien snel, 
maar is ook heel makkelijk bij te werken 
door de bruid zelf. Is je bruid gewend 
om dagelijks een felle kleur te dragen, 
mag dit uiteraard op haar trouwdag ook 
niet ontbreken. 
Je kan de gekozen lippenstift of gloss 
eventueel cadeau doen aan de bruid, dit 
is altijd een leuke extra. De bruid zal dit 
niet verwachten maar zeker appreciëren. 
Bij de bruidsmake-up ga ik minder 
rekening houden met mogelijke trends, 

hier kies ik resoluut voor het benadruk-
ken van de eigenheid van de bruid. Wel 
gaan we, net als bij de nagels, rekening 
houden met de kleur van de jurk.

Ik wens jullie alvast een fijn bruids-
seizoen toe want, geef nu toe, wat is er 
leuker dan de stralende ogen van een 
gelukkige klant? 

Bronnen
www.glamourista.nl

https://nl.top2023.net/ 
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Waarom zou een klant voor jouw aanbod kiezen? 
Natuurlijk is de prijs- kwaliteitverhouding 
belangrijk, maar er speelt meer mee. Sommige 
elementen zijn niet zichtbaar en dus moeilijker 
meetbaar, maar bepalen toch voor een stuk de 
keuze van de klant. We denken hierbij aan de 
klantrelatie. Hoe beter die is, hoe groter de kans op 
een tevreden en trouwe klant.

Het is iets waar we niet altijd bij stilstaan, maar 
een persoonlijke benadering maakt vaak het 
verschil.

10 tips 

10

10 manieren om de relatie met je klant optimaal 
te maken:

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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Wees echt. 
Mensen houden van authenticiteit.  
Wees kwetsbaar en toon je echte zelve.

Wees gepassioneerd
Wees een rolmodel voor je klanten. Toon je passie 
voor het vak. Mensen zullen makkelijker voor 
iemand kiezen die met hart en ziel haar job uit-
oefent, dan voor iemand voor wie het allemaal 
bandwerk is.

Denk groot. 
Motiveer jezelf en ook je klanten om hun  
dromen te realiseren. Geloof in jezelf,  
zo kunnen anderen ook in jou geloven.

Deel je kennis.
Geef genoeg tips en informatie aan je klanten.  
Dit kan ook via sociale media en nieuwsbrieven.  
Zo toon je je expertise en dat schept vertrouwen.

Wees een goede timemanager.
Je hebt graag dat je klant zich aan zijn afspraken 
houdt, hou je zelf ook aan de vooropgestelde tijd 
per behandeling. Zo bouw je tegelijkertijd aan een 
betrouwbaar imago.

Verras je klant.
Een handgeschreven verjaardagskaart, af een toe 
een originele quote of verrassing,… Jouw per-
soonlijke aanpak zal de klant zeker waarderen. 

Luister.
Aandacht is onbetaalbaar en de klant voelt zich op 
die manier echt gehoord en belangrijk.

Geef complimenten.
Maak je complimenten heel specifiek en laat ze 
vanuit je hart komen. Ze kosten niets maar kunnen 
de relatie een waardevolle boost geven.

Vraag door.
Wat verlangt je klant echt van haar of zijn behan-
deling? Ga er niet van uit dat je dat wel weet.

Zelfzorg.
Zorg goed voor jezelf. Zo kom je fit en monter 
over en geef je meteen het goede  voorbeeld. 
Trouwens: hoe beter jij voor jezelf zorgt, hoe beter 
je voor anderen kan zorgen.

Door actief in te zetten op deze punten, leg je de 
basis voor een langdurige en succesvolle klant-
relatie. Een boost voor je business én voor jou. 
Denk groot, we zeiden het al ;-)

Benieuwd naar hoe je nog meer kan inzetten op 
de verbetering van het contact met de klant? Stuur 
een mail naar chantal.smedts@qlick.today en ik 
vertel je graag persoonlijk hoe wij je hierin kunnen 
ondersteunen.

1 7 
2 8 
3 9 
4 10 

5 
6 

om de klant

Over Chantal: 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

voor jou te laten kiezen



Op bezoek bij Beauty Calumma in Wuustwezel.

“De kracht van het salon  
is onze sterke corebusiness en  
jarenlange ervaring”
Sofie Leyten
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Sofie Aertsen, 38 jaar, heeft al bijna 20 jaar 
ervaring als schoonheidsspecialiste. Haar 
passie is haar werk en Sofie kon al snel volledig 
zelfstandig worden. Elke mijlpaal in haar 
professionele leven is dan ook goed doordacht en 
berekend. Sinds 2017 is Beauty Calumma een 
vaste waarde op de Bredabaan in Wuustwezel.

De start
“Ik heb mijn zaak al bijna 20 jaar. Ik ben erg rustig begonnen 
met de combinatie vast werk en bijberoep. Ik hou van sta-
biliteit en zal geen impulsieve beslissingen nemen. De grote 
mijlpaal naar hoofdberoep was dan ook weloverwogen. Dat 
is ook de kracht van het salon: een sterke corebusiness en 
samen met mijn collega’s héél veel jaren ervaring. We hebben 
na al die jaren een groot klantenbestand met veel vaste 
tevreden klanten.”

What’s in a name?
“Sinds 5 jaar hebben we een andere vestiging, dichtbij het 
centrum van Wuustwezel. Sinds het salon niet meer “in huis” 
gevestigd is, is het combineren gemakkelijker geworden. We 
hebben duidelijke openingsuren en ons uurrooster wanneer 
we werken.”

Het grootste misverstand 
over ons beroep is …
dat de apotheker betere 
producten heeft

Een levensles die ik door 
schade en schande heb 
geleerd …
we gaan 100% voor 97% 
tevredenheid!

Vul dat zinnetje maar aan



“Toen we het gebouw zelf ontworpen, kozen we voor een 
echte eyecatcher. Bij het passeren van het gebouw verandert 
de voorgevel van kleur. Dit zijn steengevelplaten met een 
speciale coating. ‘Beauty Calumma’ is hier ook naar ver-
noemd, Calumma is een soort kameleon. Die verandert van 
kleur. Zo werken wij ook in het salon. Wij passen ons aan de 
noden van onze klanten aan, wij geven ze kleur en een goed 
gevoel.”

Een groot aanbod
“Klanten komen graag naar 
ons salon omdat we een 
sterk vast team zijn. Het 
grote voordeel is dat we een 
breed aanbod bieden: Onze 
specialiteiten zijn gelaats-
verzorgingen gericht op 
huidverbetering, permanente 
make-up en alle basis verzor-
gingen: pedicure, manicure, 
kunstnagels, suikerontharing, 
make-up en massage.”

Kwaliteiten van een schoonheidsspecialist
“Ik vind het zelf erg belangrijk dat een schoonheidsspecialist 
beschikt over voldoende perfectionisme, goed kan obser-
veren, adviseren én ook kan luisteren. Dat is juist het leuke 
aan ons beroep, we zijn erg betrokken bij de noden van onze 
klanten. Ik hou er niet alleen van om schoonheidsbehande-
lingen uit te voeren maar ook van de gesprekken met onze 
klanten, het adviseren en het opbouwen van een vertrou-
wensband.”

Waar ik de mosterd haal
“Het is heel belangrijk om je kennis up-to-date te houden, 
regelmatig bijscholingen en opfrissingscursussen te volgen. 
Bijscholing en vakinformatie kan je gemakkelijk vinden 
binnen je leveranciers, de beroepsvereniging Besko of een 
onafhankelijke opleidingsbedrijf. Vakbladen zoals Hebe staan 
vol informatie en het leest heel leuk en gemakkelijk.”

Ook marketing is belangrijk
“We hebben verschillende kanalen om reclame of naamsbe-
kendheid te maken. Een plaatselijk krantje, sociale media, 
onze website en webshop, een algemene mailing naar ons 
klantenbestand en we steunen ook lokale evenementen. 
Hierdoor krijgen we nieuwe klanten of bestaande klanten die 
een nieuwe behandeling plannen. Maar het allerbelangrijkste 
is nog altijd de mond-tot-mondreclame. Een goede behande-
ling uitvoeren en een tevreden klant maakt de reclame.”

“We zetten maandelijks pro-
ducten of behandelingen 
in de kijker waarin we ook 
inspelen op de seizoenen en 
noden van de klanten. Dit 
maken we dan bekend in het 
salon, via de sociale media 
en de mailing. We beheren 
alles zelf en ik geloof dat het 
de herhaling is die onze mar-
keting krachtig maakt.”

Annulaties
“Het komt natuurlijk voor dat klanten last minute hun 
afspraak annuleren of vergeten. Bij de algemene voorwaar-
den en in de herinneringsmail staat duidelijk vermeld dat ze 
de helft van de behandeling dienen te betalen. Het betaalver-
zoek wordt dan per mail verzonden.”

De ultieme ondernemerstip
“Het is heel belangrijk dat je bewust bezig bent met je cijfers. 
De juiste prijs bepaalt aan de hand van je kosten, je produc-
ten aankoopt op de juiste momenten, je inkomsten en omzet 
vergelijkt van voorgaande maanden of jaren, … meten is 
weten en cijfers spelen daar een enorme rol in. Vraag jezelf 
ook af en toe af of je zelf tevreden zou zijn met de behande-
lingen en of je nog ergens kan sleutelen.”

De ultieme beautytip
“Reinigen, reinigen en nog eens reinigen. 
Verzorgingsproducten gaan nooit 100% hun werking hebben 
als je niet goed reinigt.” 
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Beautyprofessional is het 
schoonste beroep omdat 
…
je mensen kan laten  
genieten, zelf zekerder en 
blij maken

Mijn motto is …
stap voor stap zal je je doel 
wel bereiken



Plan je bezoek vooraf en maak nu al een afspraak met 
een GdC Accountmanager, of boek een demonstratie
via info@germaine-de-capuccini.be. Je ontdekt er als 
eerste onze nieuwigheden en geniet van interessante 
beursaanbiedingen.

GERMAINE DE CAPUCCINI IS MARKTLEIDER IN PROFESSIONELE  HUIDVERBETERING EN EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR IN SCHOONHEIDSINSTITUTEN, WELLNESSCENTRA EN SPA’S.

LIVE THE 
BEAUTY

Bezoek 

tijdens Estetika op 1, 2 en 3 april 2023 

in Brussels Expo op onze 

STAND HAL 7/C06 en ATELIER 7/AE5

germaine_benelux germaine de capuccini benelux  #wearegermaine www.germainedecapuccini.be



info@maluwilzbelux.cominfo@maluwilzbelux.com

primmobeautyservices.beprimmobeautyservices.be

0493 47 72 270493 47 72 27
+32 54 41 46 16+32 54 41 46 16

Voedende lipolie met echte bloemblaadjes 

EXCLUSIEF VIA 

BEAUTYSALONS

GRATIS OPLEIDING EN 

ONLINE M
ARKETING 

SUPPORT

OFFICIAL SPONSOR

HYDRATING
LIP ELIXIR

Emilie Vansteenkiste, 
Miss Belgium 2023, 
is er dol op!

hydratin lip elixir dvertentie.indd   1hydratin lip elixir dvertentie.indd   1 20/02/2023   9:53:4320/02/2023   9:53:43
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Verder zijn er een aantal regels verbonden aan het houden 
van een dagontvangstenboek: je moet steeds een totaal per 
maand maken, per maand start je een nieuwe bladzijde, per 
jaar start je een nieuw boek. De ontvangsten moeten geno-
teerd worden in een boek waar je niet in kan corrigeren, auto-
matisch een dubbel gemaakt wordt en de tekst niet uitwisbaar 
is. Daarnaast moeten de bladzijden genummerd zijn en elkaar 
opvolgen. Het is de plicht van de belastingplichtige om ervoor 
te zorgen dat de ingeschreven bedragen leesbaar zijn en niet 
voor interpretatie vatbaar.

Wil je jouw dagontvangsten digitaal bijhouden? Dan kan je 
dit enkel doen in programma’s die goedgekeurd zijn door de 
overheid en niet manipuleerbaar zijn. Je moet echter wel een 
keuze maken: je kan niet beide opties combineren!

Wanneer ben je verplicht om een dagontvangsten-
boek bij te houden?

Een zaak die enkel zijn ontvangsten via een factuur int, is niet 
verplicht om een dagontvangstenboek bij te houden. Er zijn 
in se dan ook geen verkopen die niet op factuur komen, zoals 
vb. een boekhoudkantoor of het overgrote deel van de bouw-
sector.

Indien er verkopen zijn zonder factuur, zelfs al reik je een kas-
ticket uit, dan ben je dus verplicht om je in orde te stellen met 
het dagontvangstenboek. Er zijn een aantal uitzonderingen 
hierop, voornamelijk van toepassing in de horeca. 

Ben je niet in orde met jouw dagontvangstenboek? Dan kan er 
per overtreding een boete uitgereikt worden van 50 tot 5.000 
EUR en gaat men bij controle tot 12 maanden terug.

Het dagontvangstenboek en de bijhorende verantwoordings-
stukken moeten gedurende 7 volledige kalenderjaren bijge-
houden worden. Gezien de onderzoekstermijnen van de fiscus 
mogelijks zullen verlengd worden tot 10 jaar, kan deze termijn 
dus, afhankelijk van de beslissing betreffende onderzoekster-
mijn, nog uitgebreid worden.
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Dagontvangsten, toonbankverkopen, contante 
verkopen… Dit zijn termen die veelal door professionals 
in de mond genomen worden, maar waar vaak 
misverstanden over bestaan. Wat zijn dagontvangsten, 
welke verplichtingen brengen die met zich mee en wat 
zijn de meest voorkomende fouten?

Wat zijn dagontvangsten?

Dagontvangsten zijn alle contante verkopen, waarvoor geen 
factuur gemaakt wordt. Met “contante” verkopen doelt men 
niet op de wijze van betaling, maar wel op letterlijk alle omzet 
die niet specifiek via een factuur op naam van de klant afge-
rekend wordt. In de beautysector betreft dit dus het overgrote 
deel van de omzet, daar in vele gevallen aan particuliere klan-
ten geen factuur afgeleverd wordt.

Hoe hou je die dagontvangsten bij?

Je houdt de dagontvangsten bij in een dagontvangstenboek. 
Dit kan zowel op papier als digitaal. Voor elke dag moet een 
totaal op 1 lijn ingevuld worden. Je moet de bedragen invullen 
in de kolommen per btw-tarief, alsook een dagtotaal maken. 
Je bent verplicht om achterliggend een detail van jouw totaal-
lijn te kunnen voorleggen. De mogelijke bewijsmiddelen hier-
voor zijn vb. je agenda met de omzet per afspraak, per dag of 
jouw online boekingsprogramma. Uiteraard dient de som van 
alle verschillende behandelingen per dag, gelijk te zijn aan het 
dagtotaal dat je invult in jouw dagontvangstenboek.

Er moet een dagontvangstenboek aanwezig zijn op de loca-
tie van de exploitatie. Heb je meerdere vestigingen? Dan zal 
je dus per vestiging een boek moeten hebben. Indien dit het 
geval is, heb je bijkomend ook een centralisatieboek nodig, 
dat een totaal maakt van de dagontvangsten van alle vestigin-
gen samen.

Wat je moet weten over  
dagontvangsten
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Meest gemaakte fouten bij dagontvangsten:

• In de definitie wordt gesteld dat dagontvangsten alle ver-
kopen zijn, waarvoor geen factuur gemaakt wordt. In de 
praktijk zien wij nog vaak dat in het dagontvangstenboek 
een totaal gemaakt wordt van alle verkopen van die dag, 
inclusief de omzet die op factuur komt. Dit is dus verkeerd. 
Boekhoudkundig worden 2 boeken bijgehouden: de dag-
ontvangsten en het verkoopfacturendagboek. De som van 
beide moet dus de totale ontvangen verkoop zijn.

• Voor elke dag moet 1 lijn ingevuld worden, kortom: élke dag 
van de maand moet in jouw dagontvangstenboek geno-
teerd staan: zelfs jouw sluitingsdagen, eventuele ziekte- of 
feestdagen. Voor die dag maak je een nullijn, zo kan je bij 
onverwachtse controle ook effectief bewijzen dat er geen 
omzet geweest is.

• Een dagontvangstenboek is GEEN kasboek. Een dagont-
vangstenboek houdt de dagtotalen bij van de verkopen die 
niet op factuur komen, een kasboek houdt de wijze van 
betaling bij. Indien je met dagontvangsten werkt, ben je 
automatisch verplicht om ook een kasboek aan te leggen 
en de betalingswijze van de contante verkopen op te split-
sen tussen cash, Bancontact en/of overschrijving.

• “Ik hou mijn dagontvangsten digitaal bij in een lijstje!” Een 
veelgemaakte fout is dat ondernemers hun dagontvangsten 
bijhouden in een rekenblad zoals Excel. Excel is achteraf 
aanpasbaar, uitwisbaar en manipuleerbaar, dus dit is geen 
rechtsgeldig middel om jouw dagontvangsten bij te houden. 
Digitaal bewaren van jouw dagontvangsten, kan enkel in 
een tool die door de FOD Financiën goedgekeurd is, anders 
moet je alsnog een onuitwisbaar dagontvangstenboek op 
papier kunnen voorleggen.

• “De BTW-periode komt eraan en ik moet nog van 3 maan-
den ver alles invullen…” Jouw dagontvangstenboek moet 
verplicht dagelijks bijgewerkt worden en steeds up-to-date 
zijn. Indien er zich onverwachts controle aanbiedt, zal je 
moeten kunnen bewijzen dat je tot op die dag, met alles in 
orde bent volgens de voorschreven regels.

Hoe lossen wij deze problematiek op voor onze 
klanten?

Zelfs al ben je een doorwinterde ondernemer, door gewoonte 
ga je snel een aantal regels vergeten. Bij het verwerken van 
jouw ontvangsten zijn onze dossierbeheerders zeer alert 
op alles van bovenstaande regelgeving, waardoor we onze 
klanten snel een opmerking geven indien ze ergens een fout 
maken. Kortom: jouw boekhouder kan jou de bevestiging 
geven of jij met deze formaliteit 100% in orde bent.

Daarnaast: wij zijn als kantoor overgeschakeld naar een online 
klantenportaal. Dankzij MyKantoorCM bieden we via apps zelf 
het digitale dagontvangstenboek aan. Dit voldoet volledig aan 
de normen van de FOD Financiën en werd goedgekeurd als 
digitaal middel. Je kan dit gemakkelijk invullen via de com-
puter, tablet of zelfs met je smartphone. Dat zorgt ervoor dat 
je met minder dan een minuut werk per dag volledig in orde 
bent met jouw administratie. Verder wordt automatisch een 
kasboek gegenereerd, waarin je de wijze van betaling kan 
aanduiden. Dit stroomt door naar de verkooppostbus in jouw 
klantenzone en staat meteen klaar voor je dossierbeheerder 
om te verwerken. Je gegevens altijd beschikbaar en up-to-
date, met een minimum aan werk en met een gerust hart bij 
eventuele controle.

Wie zijn wij?
Kantoor Céline Manfronelli is een boekhoudkantoor dat focust op het totaalpakket: een correcte admini-
stratie 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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ESTETIKA AWARDS
EEN UNIEKE EN LEUKE WEDSTRIJD VOOR DE BEAUTYSECTOR IN BELGIË.

AWAR
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Op zondag 2 april tijdens de lente editie van Estetika 2023 reiken we de eerste “Estetika Awards” uit. Het is 
de start van een nieuwe wedstrijd die als doel heeft het professionele imago van de beautyprofessional in 

de kijker te zetten. Een onafhankelijke vakjury zal de genomineerden beoordelen in twee categorieën.  
Er wordt een opsplitsing gemaakt voor Nederlandstalige en Franstalige beautyprofessionals. 

• Salon Award 2023 – FR
• Salon Award 2023 – NL
• Digital Influencer Award 2023 – FR
• Digital Influencer Award 2023 – NL

SALON AWARD 2023

Deze award gaat naar een nieuw salon of een nieuwe vestiging die een opstart kende tussen 1 januari 2021 
en 28 februari 2023. Maar ook een salon dat een ware metamorfose of grondige verbouwing onderging 

op dezelfde locatie. In dit salon streeft men van bij de start naar de ultieme klantenbeleving. Jij begrijpt dat 
een succesvol salon runnen veel meer is dan ‘gewoon behandelingen uitvoeren’. In jouw zaak voelt de klant 

zich thuis van het eerste contact tot het afscheid. De jury beoordeelt elk aspect van de customer journey: 
etalage, onthaal, interieur, sfeer en (online) communicatie …

DIGITAL INFLUENCER AWARD 2023

Om de award voor Digital Influencer of the Year te winnen, ben je hartstikke goed in beauty behandelingen 
en toon je dat resultaat ook trots digitaal. Online (Google Business, website,…) en social media (Instagram, 

Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn) dragen onmiskenbaar bij aan het imago en succes van het salon 
én van jou als beautyprofessional. Deze award gaat naar een digitale creatieveling die investeert in een 

professionele online aanwezigheid en dit op een unieke en vernieuwende manier aanpakt.

Een Estetika award winnen is jezelf profileren als een professional en je behoort hiermee tot de top van 
onze beautysector. Het is een kroon op je werk en een unieke ervaring. Als winnaar ben je een inspiratie 

voor je collega’s en word je een ambassadrice voor onze mooie sector. De award zet ook je zaak in de 
picture. Het is een unieke ervaring die je met je klanten kan delen.

De Estetika Awards worden georganiseerd door Besko, de beroepsvereniging van de beautysector, in 
samenwerking met Estetika – IJV IFAS. 

Ben jij een schoonheidsspecialiste, mua, nagelstyliste of pedicure dan ben je een potentiële kandidate.
Doe mee en schrijf je nu in!



DÉ BEAUTY EXPO FOR PROFESSIONALS

ESTETIKA IS AL MEER DAN 40 JAAR 
DÉ ONTMOETINGSPLAATS VOOR 
BEAUTYPROFESSIONALS IN DE BENELUX

Dit voorjaar zal Estetika opnieuw plaatsvinden in Brussels 
Expo. Zoals ieder jaar vind je er alle topmerken uit de 
beautysector terug onder één dak. Een niet te missen 
evenement dus voor alle beautyprofessionals. 

Ontdek wat de beautysector te bieden heeft en probeer de 
nieuwste producten, technieken, opleidingen en apparatuur 
uit in een boeiende en interactieve omgeving. Laat je 
inspireren door je collega's beautyprofessionals en andere 
toonaangevende leveranciers. 

ESTETIKA IS DÉ VAKBEURS VOOR 
PROFESSIONALS…

… met alle beautymerken onder één dak
… en alle nieuwe beauty- en schoonheidstrends
Een echte educatieve beauty-ervaring dus!

VOOR 
PROFESSIONALS

ALLE MERKEN 
ONDER ÉÉN DAK

NIEUWSTE 
TRENDS

EDUCATIEVE 
ERVARING

ONTDEK ONZE  

Ontdek dit jaar onze nieuwe ‘Ateliers by Estetika’ en word op 
een unieke manier ondergedompeld in de wondere wereld 
van beauty en verzorging.

In de ‘Ateliers by Estetika’ wordt volop ingezet op beleving. 
Topprofessionals geven er meer uitleg over hun unieke 
producten en diensten. Kom naar Estetika en ontdek dit alles 
vanop de eerste rij. 

‘Ateliers by Estetika’, enkel tijdens de lente‑editie. 

Koop je tickets online via www.estetika.be/tickets.

ATELIERS
by ESTETIKA

NIEUW

"De Ateliers by Estetika 
zorgen voor een 

intensere beleving."

BEKIJK DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN IN DE 
BEAUTYSECTOR VAN DICHTBIJ

Wil je meer te weten komen over de nieuwste make‑up en 
verzorgingsproducten op de markt?
Dan is deze lente‑editie iets voor jou.

Indien je lid bent van de beroepsvereniging Besko wordt 
jouw toegangsticket zelfs terugbetaald. Ook wie nog geen lid 
is van Besko, is meer dan welkom.

Je kan op onze stand terecht voor meer informatie over onze 
werking en wat het lidmaatschap voor jou kan betekenen.

We verwelkomen je graag op onze stand met een hapje en 
een drankje!

LAAT JE INSPIREREN DOOR BEAUTYEXPERTEN  
UIT DE BENELUX

VOOR 
PROFESSIONALS

ALLE MERKEN 
ONDER ÉÉN DAK

ATELIERS
by ESTETIKA

NIEUWSTE 
TRENDS

EDUCATIEVE 
ERVARING

"Ontdek de lente-editie van Estetika.  
Dé vakbeurs voor beautyprofessionals."
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INFO: IJV-IFAS 
TEL. 09-241 55 01
E-MAIL: INFO@ESTETIKA.BE

vzw

ORGANISATIE: BESKO VZW
TEL. 03-280 80 70
E-MAIL: INFO@BESKO.BE

20
Reeds 40 jaar toonaangevend in de beautysector BRUSSELS EXPO | 1-2-3/4/2023 | PALEIS 6 & 7

6/B01 6/B05 6/B11

6/F03 6/F07 6/F17 6/F21 6/F33 6/F35

6/E35

6/E36 6/E38 6/E40 6/E44

6/D27

6/D28

6/C27

6/C34

6/B356/B15

6/C13

6/C08
6/C14

6/C23

6/C24

6/C25

6/C26

6/D08 6/D16

6/E19

6/E16 6/E20

6/E27 6/E29

6/E28 6/E30 6/E32 6/E34

6/E01

6/E02

6/D01

6/D02

6/C01

6/C02

6/C03

6/C04

6/E14

6/B37

7/A01 7/A07 7/A09

7/B127/B107/B02

7/C04
7/C06 7/AE6 7/AE1

7/AE4 7/AE3

7/AE5 7/AE2

7/A15 7/A21 7/A25

7/B14 7/B20

7/C20 7/C24 7/C30

7/D02 7/D14 7/D18 7/D20

7/D13

7/E11 7/E13 7/E19

7/A47

7/B34 7/B38

7/B45

7/E33 7/E35

7/B24

7/B25

7/C34 7/C36

7/C33

7/C42

7/D42 7/D46

7/B01
7/B07

7/E01

7/A71

7/A65

7/A53

7/E25

7/D32 7/D34 7/D36

7/D337/D31

7/A57 7/A61

6/B19

6/D32 6/D34

6/D31

6/AE6 6/AE1

6/AE4 6/AE3

6/AE5 6/AE2

6/C28

7/E37

6/C31

6/B13

6/C20

7/B36

7/C44

7/D45

ATELIERS
by ESTETIKA

NIEUW

ATELIERS
by ESTETIKA

NIEUW

IN
OUT

IN
OUT

Pal. 7 Pal. 6

DÉ BEAUTY EXPO FOR PROFESSIONALS

VOOR 
PROFESSIONALS

ALLE MERKEN 
ONDER ÉÉN DAK

ATELIERS
by ESTETIKA

NIEUWSTE 
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WE VERWELKOMEN JE GRAAG  
OP DEZE LENTE-EDITIE VOOR 

DÉ NIEUWSTE BEAUTYINSPIRATIE
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Adore Cosmetics 6/E27
Via Egadi 7
20144 Milano
Italy
www.adorecosmetics.it
Aesthetic Solutions 7/AE2
Schapenbaan 28
1731 Relegem
www.aesthetic-solutions.be
Alina Hoyo Nail Artist 7/B07
Monnikenwerve 43/1
8000 Brugge
www.alinahoyo.com
Allure Kristalpad 6/C20
Nijverheidsstraat 70
2160 Wommelgem
www.kristalpad.com
Ant Beauté 7/D31
44 rue Piat
75020 Paris
Frankrijk
Anti Aging Cosmetic Research 6/D27
Boulevard Emile Jacqmain 131
1000 Bruxelles
www.antiagingcosmeticresearch.com
Anubis Care 7/B14 
Donksesteenweg 212
2930 Brasschaat
www.anubiscare.be
Baïja / Paris 1944 7/C24
Rue de l’Abbaye 17
4540 Amay
www.lauvive.com
Be Jewels 7/A01
Klein Frankrijkstraat 2
9500 Geraardsbergen
www.bejewels.be
Beaming White 6/D32
42, rue Coquilliere
75001 Paris
Frankrijk
www.Beamingwhite.eu
Beauty Company 6/D01
Run 4221
5503 LM Veldhoven
Nederland
www.wwbdgroup.com
Beauty Planet 7/D33
Powstancow Slaskich 5/12
71_100 Szczecin
Polen
www.beauty-planet.eu
Biologique Recherche 7/D36
Rue de la Procession 28
92150 Suresnes
Frankrijk
www.biologique-recherche.com
Bio-Therapeutic Benelux 7/C33
Ereundersstraat 30
2000 Antwerpen
www.bio-therapeutic.be
Bloomea Paris 7/B20
20, Chemin Louis Chirpaz, Allée A
69130 Ecully
Frankrijk
www.bloomea.fr
Bowie Medical 7/D20
Brugstraat 51
2300 Turnhout
www.bowiemedical.be
BSM Technology 7/B02
2 rue Brossolette
62153 Souchez
Frankrijk
www.bsm-technology.fr
Bush/NWT 6/C02
Koningsbaan 44
2220 Heist-op-den-Berg
www.districos.com



By Ness Academy 6/B15
Rue Jean-Marie Clerdin 1
4684 Haccourt
www.bebeautybyness.com
Cerepharma 7/D46
rue des Journaliers 15
7822 Ghislenghien
www.cerepharma.com
Charme d’Orient 6/E02
10, Avenue Christiane Doppler
77700 Paris
Frankrijk
www.charmedorient.com
Cobra Nails 6/C01
Koningsbaan 44
2220 Heist-op-den-Berg
www.districos.com
Curasano / ICE Prof. 7/A47
Statiestraat 2
8570 Anzegem
www.curasano.com
Districos Training Center 6/AE2
Koningsbaan 44
2220 Heist-op-den-Berg
www.districos.com
DS V-Line / SQT Biomicroneedling 
Benelux 7/A71
Herenweg 60 B
8435 WV Donkerbroek
Nederland
www.dsvlinenederland.nl
DZ Beauty Instruments 6/C14
Thorn-Prikker-Str. 1
50769 Köln
Germany
www.dz-instruments.be
Eden Skin Pro 6/D02
Bd du Souverain 36/19
1170 BRUXELLES
www.pro.edenskin.be
Erlinda Solingen 7/B12
Schlagbaumerstrasse 154-156
42653 Solingen
Germany
www.erlinda.de
Famo 6/B13
Papegaaistraat 17
8400 Oostende
Gemology - Origine 7/D32
Grande Bruyère 6B1
4840 Welkenraedt
www.helocosmetics.com
Germaine de Capuccini  7/C06 
Metropoolstraat 1
2900 Schoten
www.germainedecapuccini.be
Germaine de Capuccini  7/AE5
Metropoolstraat 1
2900 Schoten
www.germainedecapuccini.be
Gharieni Benelux 7/C04
Hulsenweg 14
6031 SP Nederweert
Nederland
www.gharieni.nl
Ginkel’s Cosmetics 6/F21
Hermesweg 13B
8861 VN Harlingen
Nederland
www.ginkels.nl
HHP 7/C30
Ambachtstraat 1
9700 Oudenaarde
www.detoxbodyprogram.com
I-Motion Group 7/B34
Calle Loeches 66, Nave 8 PI Ventorro
28925 Alcorcon
Spain
www.imotion-ems.com
Innovative Beauty Solutions 7/AE3
Kwadestraat 149b
8800 Roeselare
www.inbesol.com
Jelessi 6/D34
Avenue Jean Jaurès 165
93700 Drancy
Frankrijk
www.jelessi.com

Jojoba Care 7/AE6
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5
9031 Drongen
www.jojobacare.be
Just Bellani Style 7/E33
Ketelmakerij 16
3010 Leuven
www.bellani.be
Laserconn 7/E19
Schulstraat 53
2018 Antwerpen
www.laserconn.be
Lenks Nailart 6/E35
Vosheuvelstraat 19A
3950 Bocholt
www.lenks.eu
Les Professions Médico Esthétiques 6/E44
Rue Pierre Hennebert 9
7030 Mons
www.lespe.be
Lioness Lash 6/AE3
Balsemboomstraat 69
8000 Brugge
www.lionesslash.be
Luxlaser  7/E37
Route d’Arlon 66
8210 Mamer
Luxemburg
www.luxlaser.org
M&K Design 6/E40
Avenue de Jemappes 171/1
7000 Mons
Marc Inbane 7/B24
Goirkekanaaldijk 211-04
5048 AA Tilburg
Nederland
www.marcinbane.com
Maxcamo 6/F17
Wijkermeerweg 44 S
1948 NW Beverwijk
Nederland
www.maxcamo.nl
Maxelbeauty 7/A21
Houtmolenstraat 117
3900 Overpelt
www.maxelbeauty.be
Medilaser / Toskani 6/E20
Kleinhoefstraat 5
2440 Geel
www.medilaser.be
Milànton 7/C20
Rue de la Rogerée 19 bte 1
5300 Verlaine
www.milantongroup.be
Milesman 7/AE4
Av. Padre Isal 127
24008 Leon
Spain
www.milesman.com
Move to Beauty 7/A09
Boulevard de Waterloo 47
1000 Bruxelles
www.movetobeauty.eu
Musa Nails Belgium 7/E25
Rue de la Station 25
7170 Manage
www.musanails.be
myPOS 7/D45
Drukkerijstraat 16
2000 Antwerpen
www.mypos.com
Nailisa 6/F07
rue du Charbonnage 16
4100 Seraing
www.nailisa.com
Nails Company 6/B19
Place de l’Abattoir 5
6000 Charleroi
www.nailscompany.pl
Neolabo 7/A25
Sluizeken 34
9620 Zottegem
www.neolabo.be
Ongle Amor 6/B11
rue de Bonneton 30
69530 Brignais
Frankrijk
www.excellence-nail-art.com

OnlySmile Teeth Whitening 6/C08
Königsallee 27
40212 Düsseldorf
Germany
www.onlysmile.de
Optios 6/E19
Antwerpse Steenweg 19
9080 Lochristi
www.optios.net
Payment Solutions 6/B01
Ninovesteenweg 198/39
9320 Aalst
www.payment-solutions.be
Pipa Cosmetics 7/B45
Heirbaan 131
2070 Burcht
www.pipaprofessionalproducts.ecwid.com
Polkadots 7/E35
Gentsesteenweg 49
9750 Kruisem
shop.madamepolkadots.be
Polystone Chemical 6/C31
In den Krummenäckern 6
66440 Blieskastel
Germany
www.polystone-chemical.de
Postquam Cosmetic 7/B25
Carretera Burgos-Portugal km 115
47270 Cigales
Spain
www.postquam.com
Princess Paris 6/D16
Brugsesteenweg 221
8520 Kuurne
www.princessparis.be
Pro Esthetic 7/A15
12 avenue du Bois d’Hongrée 
1460 Ittre
www.proesthetic.be
Products For Wellness 6/E29
Laan van Archeologie 67
1948 CH Beverwijk
Nederland
www.productsforwellness.nl
Pyramide 7/E13
Avenue Jean 1er
5000 Namur
www.pyramide.be
QMS Medicosmetics 7/D34
Siemensstrasse 11
79331 Tennigen
Germany
www.qmsmedicosmetics.com
Roxils 6/E14
rue de Renory 38
4031 Angleur
www.roxils.com
Safety 4 You 6/B37
Uraniumweg 10
8445 PH Heerenveen
Nederland
www.safety4you.eu
Salonized 6/D08
Vijzelstraat 790
1017 HG Amsterdam
Nederland
www.salonized.com
Salonkee 7/D42
Rangwee 38
2412 Hesperange
Luxemburg
www.salonkee.be
Scarlett Beauty / Dépil Beauté 6/D31
Avenue de l’Artisanat 2A/3
1420 Braine-l’Alleud
www.depilbeaute.be
Skinpromedics 7/C42
Roeselaarseweg 40A
8820 Torhout
www.skinpromedics.be
Soleil, Elevare, Venofye 6/C13
West Avenue 1
SG6 2HB Letchworth
United Kingdom
www.soleileu.com
Sothys/Bernard Cassière/Beauty Garden/
Akileïne/Heliabrine 7/D02
Parc Industriel 20
1440 Wauthier-Braine
www.sothys.be; www.bernardcassiere.be; 
www.akileine.be

Specialista Cosmetics 7/B01
Uitbreidingstraat 84/3
2600 Berchem
www.esthetica.shop
Stalena 6/E36
Moerstraat 100/11
9230 Wetteren
www.stalena.be
Stratocom 7/D13
8-10 Rue Mathias Hardt
1717 LUXEMBOURG
Luxemburg
www.stratocom.net
Sunstar producten 6/F35
Celsiusstraat 76
6716 BZ Ede
Nederland
www.sunstar.nl
Thalgo Group 7/C36
rue Henri Goossens 15
4431 Loncin
www.thalgo.be
The Swedish Glow 7/D14
Bernsedijk 2
5318 LE Bern
Nederland
www.theswedishglow.com
Urban Nails 7/E01
Siberiëstraat 69
3900 Pelt
www.urbannails.be
Vandilux 6/B05
Sint-Jobsesteenweg 34
2930 Brasschaat
www.vandilux.be
Vitasweets 7/D18
Roskamstraat 7B
9820 Merelbeke
www.vitasweets.be
We Shair Academy 7/E11
Hoek 120
2850 Boom
www.weshairacademy.be
Wittex 6/C34
Adolf-Kolping Strasse 33
84359 Simbach am Inn
Germany
www.wittex.de

22

Deze lijst is bijgewerkt 
tot 28/02/2023. 

Ontdek alle exposanten op 
www.estetika.be/exposanten

166



Veel zonnecrèmes veroorzaken een vettig gezicht, een
geïrriteerde huid of laten een witte waas achter. Ook
zijn ze vaak niet goed te combineren met make-up.
Sunday Brush biedt een natuurlijk alternatief waarbij
je bovendien niet meer hoeft te smeren, je brengt het
zonnepoeder makkelijk en moeiteloos aan met de
zachte zelfdoserende brush. Ideaal om je zonnefactor
gedurende de dag bij te werken.

MINERALE ZONBESCHERMING MET NATUURLIJKE
FORMULE VOOR DE GEVOELIGE HUID

100% NATUURLIJKE FORMULE
Sunday Brush is een volledig natuurlijk mineraal poeder. Het
zonnepoeder heeft een hoge UV-beschermingsfactor van SPF
50 met breed spectrum bescherming (UVA en UVB) en is als
zeer waterbestendig getest. Sunday Brush is verkrijgbaar in
vier natuurlijke huidtinten: Light, Medium, Tan en Dark. Het
lichte mineraal poeder heeft bovendien een egaliserende
werking tegen oneffenheden en vermindert de roodheid van
de huid, zoals bij rosacea en couperose. Terwijl het de huid
niet afsluit en de poriën niet verstopt.

HUIDVERBETERENDE BEHANDELINGEN
Sunday Brush is ideaal om te gebruiken na huidverbeterende
behandelingen zoals peelings, micro-needling en
laserbehandelingen. Na deze huidverbeterende
behandelingen is de huid rood en kwetsbaar en is het nóg
belangrijker om deze tegen UV-straling te beschermen.
Sunday Brush profileert zich als geschikte bescherming terwijl
het de roodheid van de huid vermindert.

MINERALE ZONNEPOEDER
De mineralen blijven op de huid liggen en worden niet in de
huid opgenomen. Sunday Brush is dermatologisch en anti-
allergeen getest en het minerale zonnepoeder geeft geen
enkele reactie met de huid, wat het zonnepoeder zeer
geschikt maakt voor iedereen met een gevoelige huid.

VOORDELEN
De 100% natuurlijke formule van Sunday Brush bevat geen
chemicaliën, parabenen of siliconen. Bovendien is de formule
Vegan en parfum vrij. Het product is makkelijk over make-up
aan te brengen en altijd en overal mee naar toe te nemen.

SUNDAY BRUSH IN JOUW SALON
Heb je interesse om Sunday Brush in jouw praktijk of salon te
verkopen? Speciaal voor professionals hebben wij een
partnerprogramma ontwikkeld.
Email naar info@sundaybrush.com of bel:

WWW.SUNDAYBRUSH.COM

+31 85 004 31 21.

Nieuw!
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Trends en innovatie  
in ontwikkeling en productie  
van cosmetica 
Door Daniël De Backer, cosmetoloog

‘Schoonheid is geen inherente kwaliteit
van de dingen zelf; zij bestaat enkel in
de geest die haar bewondert en iedere
geest neemt een verschillende 
schoonheid waar’

Immanuel Kant (1724-1804)
Duitse filosoof

Een bestendig evoluerende sector
Onze boeiende sector beleeft constant nieuwe trends inza-
ke esthetische behandeling, ontwikkeling van cosmetica en 
apparatuur. We ontsnappen niet aan de biotrend, waarin ter-
men zoals natuur, plantaardig, milieurespect, bio en vegan de 
toon aangeven. De digitalisering heeft groeiende impact op 
ons salonbeheer en onze praktijk. Dit manifesteert zich in een 
noodzakelijke aanwezigheid op sociale media zoals Instagram 
en hieraan medewerkende ‘influencers’, die in toenemende 
mate als partners van merken o.a. via virtuele 3D metaverse 
duizenden abonnees informeren over merken en persoonlijke 
methoden van huidanalyse. De verbetering van de huid via 
nutricosmetica en het  vrijwaren van het microbioom hebben 
beduidend meer impact verworven. Formulaties van verzor-
gende en verfraaiende producten worden door geavanceerde 
research doeltreffender en huidvriendelijker. Innoverende ap-
paratuur leidt, dikwijls in synergie met bijhorende producten, 
tot nieuwe mogelijkheden in esthetische behandelingen

Voortschrijdende bio- en ecotrend
De biotrend via producten met biolabels wordt met de dag 
toonaangevender, waardoor men ‘conventionele’ cosmetica 
soms als minder huid- en milieuvriendelijk gaat aanzien, wat 
hoegenaamd niet het geval is.1 Alle op de markt gebrachte cos-
metica moeten aan de strenge Europese cosmetische richtlij-
nen voldoen en bij voorkeur dermatologisch worden getest. 
Op wettelijk vlak bestaan er geen specifieke definities voor de 
vermelde labels, die echter wel door verschillende organisa-
ties worden gecertificeerd, volgens hun specifieke normen. De 
verbruiker kan hierdoor meer inzicht en vertrouwen verwerven, 
eventueel met behulp van de INCI-benamingen van de ingre-
diënten, die men op het internet kan terugvinden. Bij voor-
keur kan men professionelen zoals schoonheidsspecialisten 

en apothekers raadplegen. Bepaalde beweringen moeten wel 
op hun echte waarde worden beoordeeld. Zo is de vermel-
ding ‘zonder’ misleidend omdat ze laat veronderstellen dat de 
afwezige bestanddelen schadelijk zijn, niettegenstaande vele 
ervan zonder problemen of in beperkte concentraties mogen 
verwerkt worden. De bewering ‘zonder chemische stoffen’ is 
eveneens onterecht, aangezien alle cosmetische ingrediënten 
in essentie chemische verbindingen zijn. De term ‘chemisch’ 
wordt gewoonlijk als synoniem voor ‘schadelijke’ synthetische 
substanties aanzien, maar vanuit wetenschappelijk standpunt 
beschouwd, bestaat iedere vorm van levende en niet-levende 
materie uit stoffen, die via chemische reacties tot stand ko-
men. Ons organisme bijv. ondergaat permanent chemische 
reacties, zoals de enzymatische spijsvertering en immunolo-
gische afweer. Het is ook naast de kwestie een cosmeticum 
hypoallergeen of vrij van allergene ingrediënten te declareren, 
aangezien allergie persoonsgebonden is en elke ingrediënt, 
met inbegrip van water, potentieel bij persoon X of Y toch een 
allergische reactie kan veroorzaken. De vermelding ‘dermato-
logisch getest’ is wel een verantwoorde waarborg voor huid-
verdraagzaamheid. Krachtens de Europese wetgeving mogen 
cosmetica niet worden getest op dieren, zodat het ook weinig 
zin heeft om dit te vermelden. In sommige niet-Europese lan-
den, en vooral China, moeten cosmetica echter verplicht op 
dieren worden getest, wat begrijpelijkerwijs problemen geeft 
voor de export van Europese producten.

De eigenschap bij uitstek die voor bio-ingrediënt wordt ver-
meld is duurzaam, die wel taalkundig verschillende betekenis-
sen heeft, zoals ‘bestemd om te duren’, ‘weinig vergankelijk’ 
en ‘lang aanhoudend’, als synoniem voor ‘weinig verganke-
lijk’. In de cosmetische sector is duurzaam een multifactorieel 
concept, dat o.m. betrekking heeft op ingrediënten afkomstig 
van hernieuwbare plantaardige oorsprong, die biologisch wor-
den geteeld. Cosmetisch voorbestemde planten worden op 
beperkte schaal ook indoor gecultiveerd in futuristische afge-
schermde verticale serres met een eigen microklimaat.2 Men 
kweekt ook op laboschaal in vitro een beperkt aantal planten 
met interessante cosmetische eigenschappen, o.a. het bruin-
wier wakame (Undaria Pinnatifida), waarvan het antioxidanten-
rijke extract een regulerende invloed heeft op het microreliëf 
van de huid (fig. 1).3 Beide kweekmethodes garanderen een 
verwerking op maat met verse extracten. Men creëert ook via 
biotechnologie continu nieuwe interessante ingrediënten. Een 
voorbeeld hiervan zijn uit natuurlijke suikers biotechnologisch 
verkregen oligosachariden, die een heilzame invloed hebben 
op het microbioom van de huid. Duurzaam omvat ook een 
bereidingsproces met kleinere CO2-uitstoot, lagere energie-
consumptie en milieuvriendelijk recycleerbare verpakking. Dit 
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geldt zowel voor bio- als voor conventionele cosmetica. De op 
gang komende trend voor al dan niet verpakte vaste verzor-
gende cosmetica in tabletvorm, biedt ecologische voordelen, 
maar kan logischerwijs potentieel problemen opleveren qua 
hygiëne, gebruiksvriendelijkheid en houdbaarheid. 

Fig.1.  Wakame (Undaria Pinnatifida)

Vrijwaren van het microbioom van de huid
De bovenste hoornlaag (stratum disjunctum) wordt voortdu-
rend gekoloniseerd door micro-organismen, die een dyna-
misch ecosysteem vormen, dat het microbioom van de huid 
wordt genoemd. Het leeuwendeel van alle micro-organismen 
zijn overwegend goedaardige bacteriën, die noodzakelijk zijn 
voor het welzijn van de huid. De pH van de hydrolipidenfilm 
waarin de micro-organismen vertoeven, is medebepalend voor 
de samenstelling van de micropopulatie. De fysiologische pH 
van de hydrolipidenfilm en de opperste huidlagen bedraagt 
ongeveer 5,5. De ‘zure alliantie’ tussen epidermis en huidmi-
crobioom verantwoordt verzorgende en reinigende producten 
die ingesteld zijn op een pH van 5 tot 5,5, met uitzondering 
voor oogverzorgende cosmetica, die men bij voorkeur op de 
neutrale pH van de ogenzone formuleert. 

Ofschoon uit vele microbiologische huidtesten blijkt dat de 
meeste cosmetica geen blijvende invloed uitoefenen op het na-
tuurlijke evenwicht of homeostase van het microbioom, wordt 
er bij het ontwikkelen van producen in toenemende mate extra 
aandacht besteed aan het respect voor het microbioom. Bij 
specifieke behandelingen, zoals keratolytische inwerking van 
hydroxyzuren, recupereert het microbioom doorgaans trager, 

zodat men in het geval van o.m. droge gevoelige huidtypes 
als nabehandeling best verzorgende producten met probio-
tische  ingrediënten aanbrengt, zoals melkzuurbacteriën, die 
bijzonder gunstige resultaten geven voor het behandelen van 
acneletsel en ook in sommige deodoranten worden verwerkt. 
Door natuurlijke fermentatie van vruchten en gistcellen met 
melkzuurbacteriën, zoals Lactococcus lactis en Bifidobacte-
rium lactis, worden proteïnen omgezet in andere organische 
moleculen zoals melkzuur en peptiden, die progressief de 
huidflora en barrièrefunctie normaliseren (fig. 2).

Fig. 2. Bifidobacterium lactis

Tendensen in de ontwikkeling van verzorgende 
cosmetica
Het valt niet te ontkennen dat men bij de ontwikkeling van 
producten zoveel mogelijk ingrediënten van biologische ori-
gine nastreeft. Het betreft overwegend bestanddelen van 
plant aardige oorsprong, die in belangrijke mate fysicoche-
misch afkomstig zijn van sachariden, proteïnen en lipiden. 
Ook minerale verbindingen worden frequent in verzorgende 
producten verwerkt. Vanzelfsprekend behouden waardevolle 
ingrediënten van dierlijke herkomst eveneens hun plaats in 
verzorgende formulaties. Topvoorbeelden hiervan zijn bijen-
was, honing bestanddelen en mariene collageen, dat ook in 
veel nutricosmetica voorkomt. 

Hydraterende producten overheersen zonder tegenspraak 
wereldwijd het cosmetica-aanbod. Hydrateren of, vollediger 
uitgedrukt, het op peil houden van de hydratatiehomeos-
tase, is terecht de primaire actie voor de huidverzorging. De 
hoornlaag realiseert deze homeostase door middel van een 
vernuftig biochemisch proces, waarin tal van bestanddelen 
betrokken zijn, die bij vereenvoudiging tot twee types kunnen 
worden herleid: hydrofiele substanties, zoals de NMF en lipo-
fiele moleculen, waarbij ceramiden als hoekstenen fungeren. 
Deze componenten worden continu gesynthetiseerd in een 
meerlagig of multilamellair systeem. 

Met het oog op het activeren van de lipidensynthese in de 
hoornlaag heeft een onderzoekersteam een multilamellair 
werkend mengsel samengesteld van verschillende soorten 
ceramiden, cholesterol, sfingosine en beheenzuur, dat de 
huideigen cocktail van SC-lipiden mimeert. Het mengsel blijkt 
in een concentratie van 5 % het gehalte aan ceramiden in 
de huid opmerkelijk aan te vullen.4 Het stimuleert tevens de 

In de cosmetische sector is duurzaam 
een multifactorieel concept, dat 

betrekking heeft op ingrediënten 
afkomstig van hernieuwbare 

plantaardige oorsprong en ook een 
bereidingsproces met kleinere CO2-
uitstoot, lagere energieconsumptie 
en milieuvriendelijk recycleerbare 

verpakking omvat.



16626

genexpressie van epidermale proteïnen die bij de hydratatie 
betrokken zijn, zoals AQP3 (aquaporine 3) en filaggrine. Als 
hydrofiele ingrediënten fungeren naast NMF-bestanddelen en 
klassieke humectanten zoals glycerol en propyleenglycol, ook 
moleculen met een specifieke meerwaarde, zoals antiverou-
dering. Waardevolle voorbeelden hiervan zijn ectoïne en hya-
luronzuur (hyaluronaan). Ectoïne (INCI: Ectoin) wordt geprodu-
ceerd uit zoutminnende bacteriën in bioreactoren. Naast een 
langdurige hydratatie, door o.m. versterking van de huidbar-
rière, oefent ectoïne tal van andere anti-aging effecten uit. Hy-
aluronaan is een grote molecule of polymeer, dat in de dermis 
fungeert als basiscomponent van de extra-cellulaire matrix 
(ECM). Het wordt ook in kleinere hoeveelheid aangetroffen in 
de basaallaag en in het middelste gedeelte van de stekellaag 
(stratum spinosum) van de epidermis. De biosynthese van HA 
grijpt plaats in fibroblasten in de lederhuid en keratinocyten 
in de opperhuid. Hyaluronaan is alom geprezen voor zijn anti-
aging bijdragen. Het specifieke huidgunstig effect van hya-
luronaan wordt bepaald door de molecuulmassa. Het hoog-
moleculair natriumhyaluronaat (natriumzout van HA) vormt 
hygroscopische filmen op de huid, die zowel op korte als op 
lange termijn de waterbindende capaciteit van de hoornlaag 
verhogen en het transepidermaal waterverlies inperken. On-
derzoekingen wezen uit dat laagmoleculair hyaluronaan vol-
doende diep in de huid dringt en geleidelijk biochemisch actief 
wordt, waardoor het niet enkel actief hydraterend functioneert, 
maar de huid ook elastisch en satijnzacht maakt. Bovendien 
volstaat een concentratie van 0,2 % om na 8 weken de rimpel-
diepte significant te verminderen. Dit effect is het gevolg van 
het activeren van 40 specifieke genen! Als bonus kan men de 
synthese van HA in de fibroblasten merkbaar stimuleren door 
het incorporeren van het extract van vlierbloesems (Sambucus 
nigra), met als INCI-naam: Sambucus flower extract (fig. 3).5 
Dit extract bevordert de regeneratie van de lederhuidcellen 
en moduleert ook de productie van schadelijke inflammatoire 
cytokinen. Calciumketogluconaat (INCI: Calcium Ketogluco-
nate), een natuurlijke molecule uit het metabolisme van melk-
zuurbacteriën, bevordert simultaan de synthese van hyaluron-
zuur en elastine.6

Het hoeft geen betoog dat het thema antiveroudering, ge-
paard gaande met bescherming en herstel van de huidcellen, 
een blijvend cosmetisch streefdoel is. Hiervoor staat er een 
steeds aangroeiend arsenaal aan werkstoffen ter beschikking. 
UVA- en UVB- filters fungeren hierbij in de meeste complete 
verzorgingsproducten als vaste waarden in antiveroudering, 
met een gemiddelde SPF van 15. Ze worden steeds geas-
sisteerd door antioxidantia, die de reactieve zuurstofradicalen 
counteren, zoals het onafscheidelijke antioxiderend van duo 
vitamine E en vitamine C. Ferulinezuur werkt in synergie met 
beide vitaminen en versterkt hun antioxiderende activiteit, wat 
op termijn leidt tot een merkbaar stevigere en helderde huid 
(fig. 4). Additioneel bieden o.m. een groot aantal peptiden di-
verse dermato-cosmetische herstellende en stimulerende mo-
gelijkheden. Een performant voorbeeld hiervan is het sh-Po-
lypeptide-17 INCI), een signaalpeptide met 159 aminozuren, 
dat het in de dermis geproduceerde celactiverend interleukine 
1-alfa mimeert en doorheen de epidermis de fibroblasten aan-
zet tot een verhoogde synthese van collageen, elastine en hy-
aluronzuur.7 

Fig. 3. Vlierbloesems (Sambucus nigra)

Fig. 4. Structuurformule van ferulinezuur
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Onder de kerktoren
“In 2015 werd mijn salon Skin & Health Clinic in Brugge 
geboren. Eerst gelegen in Snellegem, een dorp net buiten 
Brugge. Dat was niet echt een trekpleister. Sinds 2020 kan je 
ons vinden naast de kerk van Sint-Andries. Het commercieel 
hart van de rand van Brugge. Gekend en vlot bereikbaar. Ik 
ben hier opgegroeid, heb hier familie en vrienden. Hier voel ik 
mij écht thuis.”

Ik bezocht Skin & Health Clinic in Brugge, uitgebaat door An-Sofie Carly.

“Ik maak graag het verschil voor mijn 
klanten maar mijn ultieme doel is om een 
verschil te kunnen maken in de sector.”
Sofie Leyten
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An-Sofie Carly nam een niet voor de hand liggende 
pad na haar opleiding schoonheidsspecialist. 
Ze stapte op een cruiseschip en reisde de wereld 
rond als schoonheidsspecialiste en assistent spa 
manager. In 2015 opende ze haar salon in Brugge. 
Reizen zit nog steeds in haar bloed maar dat doet 
ze nu enkel nog als ontspanning.

Voorkennis is key
“Ik hou ervan om dagelijks met mensen bezig te zijn die 
problemen ondervinden met hun huid. Wanneer ze ten einde 
raad naar mij komen en ik kan hen een oplossing bieden, 
geeft me dat een geweldig gevoel. Dat vraagt natuurlijk ook 
wel de nodige kennis. De afschaffing van de vestigingswet 
vind ik dan ook écht schandalig. De klant kan niet alleen een
onderscheid maken in kwaliteit maar het is ook gevaarlijk. We 
werken met én op mensen.”

“Om mijn kennis kwalitatief uit te breiden ben ik ook steeds 
op zoek naar interessante opleidingen en bijscholingen. 
Zo heb ik een cursus ‘deep tissue, bamboo & cupping’ in 
London gevolgd, ‘Thaise massage’ in Thailand, ‘Neurokinetic 
therapy’ in LA, ‘Medisch schoonheidsspecialiste’ bij 
U-Consultancy in Nederland, ‘Orthomoleculaire genees-
kunde’ bij KPNI in Melle en SPMU bij Beauty Queens.  
Een hele mond vol maar ik vind het erg belangrijk om een 
goede basiskennis te hebben.”

Gelukkig zijn is …
elke dag van je passie je 
job maken, thuiskomen 
en genieten van de kleine 
dingen.

Een levensles die ik door 
schade en schande heb 
geleerd …
dat ik moet blijven geloven  
in mezelf, iedereen heeft het  
eens moeilijk.

Vul dat zinnetje maar aan



We go beyond an above
“De klanten komen naar ons voor onze persoonlijke aanpak. 
We nemen echt de tijd om voor elke klant een persoonlijke 
verzorging te ontwikkelen. We hebben jarenlang ervaring op 
vlak van huidverbetering.”

“Onze service gaat ook verder wanneer een klant de zaak 
verlaat. Wij staan klaar om alle vragen te beantwoorden en 
extra uitleg te geven. Communicatie tussen beide partijen is
belangrijk want een klant moet de routine thuis verder toe-
passen om het optimale resultaat te behalen.”

Ieder zijn specialiteit
Ondertussen zijn we met vier en hebben we allemaal onze 
aparte focus. Zo kunnen we een breed publiek behandelen. 
Wij werken ook allemaal twee avonden in de week zodat ons
salon telkens tot 22u geopend is. We proberen iedereen te 
helpen en oplossingen te zoeken waardoor we ook af en toe 
doorverwijzen naar andere professionals indien wij de klant 
niet kunnen behandelen.

Naast klassieke verzorgingen zoals pedicure, epilaties en 
massages, kan je terecht voor pre en post chirurgische ver-
zorgingen, voedingscoaching, afslanking, SPMU en laseront-
haring. Mijn specialiteiten zijn huidverbetering en deep tissue 
massage.”

Papierwerk
“Papierwerk is absoluut niet mijn lievelingsbezigheid maar 
wel enorm belangrijk bij het starten van een zaak. Ik raad ook 
iedereen aan om een basis bedrijfsmanagement en boekhou-
ding te volgen. Het opvolgen van de cijfers is belangrijk om 
groei te garanderen en je zaak rendabel te maken. Een boek-
houder kan je zaak maken of kraken. Maak ook hier dus
een verstandige keuze.”

Mijn inspiratie
“Hebe inspireert me om actie te ondernemen en ik blijf ook 
up-to-date met de laatste nieuwe trends. Ik haal ook veel 
inspiratie uit mijn omgeving. Tijdens congressen wissel ik
vaak ideeën uit met een bevriende chirurg. Ook het buiten-
land is een enorme bron van inspiratie voor mij. Het is wel 
belangrijk dat je jezelf niet vergelijkt met de concurrentie. 
Zorg dat je eigenheid terugkomt in je zaak.”

Mijn trots
“Ik blink van trots als ik terugkijk naar de weg die ik heb 
afgelegd en wat ik allemaal bereikt heb. Ik heb de wereld 
gezien en een bedrijf met een fantastisch team dat ik graag 
wil uitbreiden. We hebben allemaal een bedrijfswagen met 
reclame, we worden dus extra gespot in het straatbeeld. 
Dat is een redelijk grote kost maar erg waardevol. Mond-
totmondreclame is nog steeds de beste reclame die je kan 
hebben.”

“We maken ook sowieso gebruik van sociale media. We 
werken al jaren samen met enkele influencers die een handje 
helpen met het bereik en de naambekendheid. De grotere 
zaken besteden we uit aan een marketingbureau in de buurt. 
Stay local, weet je wel.”

Hoopvolle plannen
“Ik wil graag een tweede vestiging. Wanneer en waar die er 
gaat komen is allemaal nog onduidelijk maar dat is wel een 
plan waar ik naar wil streven. Ik wil ook graag een verschil
maken voor mijn klanten maar mijn ultieme doel is om een 
verschil te maken in de sector.”

29

Zonder mijn instituut  
kan ik …
NIET functioneren, na een 
weekje vakantie ben ik blij 
terug te zijn.

Beautyprofessional is het 
schoonste beroep …
omdat we elke dag mensen 
gelukkiger mogen maken.
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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

lavera. Natuur, die je voelt.Verkrijgbaar bij

GLOW BY NATURE.
 Revitaliserende huidverzorging voor een natuurlijke glans en

 een stralend frisse teint  
 Geformuleerd met natuurlijk Q10 om tekenen van vermoeidheid 

 en fijne lijntjes te verminderen 
 Natuurlijk vitamine C beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf 
 Vrij van minerale oliën



Hoe goede klantenrelaties opbouwen?

KORTE- OF LANGETERMIJNVISIE?
Als je een zaak leidt, kan je ervoor kiezen om te werken op 
een kortetermijnrelatie of op een langetermijnrelatie met je 
klant. Welke van deze 2 visies zou jij willen neerzetten in je 
zaak?

Laat ons even inzoomen op deze 2 verschillende visies,  
die lijnrecht tegenover elkaar staan. 

Kortetermijnvisie
Korte termijn staat voor “one shot” verkoop, dit wil zeggen, 
een klant komt bij je en jij probeert de klant jouw product te 
verkopen. De focus ligt hierbij op zoveel mogelijk verkopen, 
geen rekening houdend met wat de klant wil en of wat goed 
is hem/haar en het liefst zoveel mogelijk, wat de gevolgen 
voor die klant ook zijn. De focus ligt hier op jezelf verrijken 
en niet op “wat goed is voor de klant”. 

Deze visie vinden we vaak bij een deur-aan-deur-verkoop, 
de opdringerige telefoontjes van een verkoper die je belt 
over een nieuw product of de verkoop van abonnementen. 
Deze visie zien we ook vaak in de parfumeriewereld op 
A-locaties gelegen, waar veel passage is, en de nadruk ligt 
op verkoop. “Deze maand moeten we zoveel omzet behalen 
van een bepaald merk, want dan krijgen we een beloning”. 

Bij de kortetermijnvisie is er geen nazorg voor de klant, of de 
klant terugkomt, doet er niet toe. Het is een vrij agressieve, 
opdringere manier van verkopen. Als er een probleem 

is, zal in de kortetermijnvisie geen oplossing geboden 
worden, “verkocht is immers verkocht”. Tevens zullen er 
bij behandelingen supplementen worden opgedrongen, 
zoals een oogbehandeling, extra peeling,…, zonder 
de prijs op voorhand open te communiceren, waar-
door de klant buiten gaat met een hoger uitgegeven 
bedrag dan dat ze in gedachten had. Het grote risico 
is hier, dat klanten zich bedrogen voelen en niet 
meer terugkomen en/of misschien erger, slechte 
reclame gaan maken voor je zaak! “Time is money”, 
denken deze ondernemers en ze gaan door, zonder 
te beseffen dat ze schade berokkenen aan hun 

zaak en hun imago krijgt een deuk.

Langetermijnvisie
Langetermijnvisie zien we in secto-
ren waar we te maken hebben met 
klanten die je regelmatig terugziet, 

waar je een ver-
trouwensrelatie 
opbouwt en via 

deze manier je 
verkoop realiseert. De 

focus ligt hier op het 
welbevinden van de 

klant, tevreden klanten-
relaties opbouwen, zodat zij 
goed gezind en blij buiten 
stappen. Ze zijn als het  
ware een levende reclame-

campagne voor je, want hun enthousiasme over jouw zaak 
zullen ze delen met anderen. 

“Happy Clients are the best advertising 
money can’t buy.”
Uiteraard gaan we ook hier onze focus leggen op verkoop, 
maar we gaan zien wat de klant nodig heeft, wat voor haar 
het beste is. Hier vertrekken we vanuit de noden van de 
klant. In plaats van te pushen en zomaar wat te verkopen, 
gaan we de klant informeren. Doordat we de klant profes-
sioneel informeren, gaan we via deze weg ook onze verkoop 
kunnen realiseren, wat gaat leiden tot goede omzetten en 
tevreden klanten.

“Get closer than ever to your customers. 
So close, in fact, that you tell them what 
they need well before they realise it 
themselves.” Steve Jobs

Het is met respect dat we de klant behandelen. Waarden 
als: duidelijk advies, transparante communicatie, eerlijke 
prijzen en nazorg. Met de nazorg bedoelen we de klant goed 
opvolgen, te vragen “hoe het gaat met haar huid” en met het 
gebruik van het product en of ze vragen heeft. Als we tijdens 
een behandeling zouden kiezen voor een supplement dan 
communiceren we open de prijs en vragen of ze het goed 
vindt, zodat de klant niet voor verrassingen komt te staan 
aan de kassa.

Zoals je ziet, zijn dit 2 verschillende manieren om een klan-
tenrelatie op te bouwen. Jij moet datgene doen waarbij jij je 
goed voelt. Maar persoonlijk kies ik resoluut voor een lange-
termijnrelatie met de klant omdat deze ervoor zal zorgen 
dat je je zaak constructief opbouwt i.p.v. te kiezen voor het 
snelle geld. Een langetermijnvisie is gericht op het creëren 
van een toekomstvisie en het ontwikkelen van een strategie 
om deze visie te bereiken. In mijn 30-jarige carrière is dat 
altijd de sleutel tot succes geweest.

HOE BOUW JE EEN LANGETERMIJNRELATIE MET JE 
KLANT OP?
Wees eerlijk en correct met je klant. Adviseer en informeer je 
klant, maar push niet. Is er een probleem, los het op. Wees 
klantvriendelijk en flexibel met je klant. Hanteer een eerlijke 
prijszetting. Communiceer open de prijzen en laat haar beslis-
sen welke behandeling ze wil nemen. Geef alternatieven, vb. 
een goedkopere en een duurdere behandeling met de voor- 
en nadelen voor haar huid. Volg je klant na haar bezoek op!

IK DOE ALLEEN DE BEHANDELINGEN WAAR IK HET 
MEESTE AAN VERDIEN? 
Een stelling die ik tegenwoordig vaak hoor en dan draai ik al 
eens met mijn ogen omdat ze niet realistisch is. 
Ik had onlangs een nieuwe klant voor een coachingtraject. 
Ze vertelde me dat ze al een coaching traject had gevolgd 
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en dat men haar had aanbevolen om geen pedicures meer te 
doen, want het brengt niet op, en als ze het toch zou doen, 
moest ze de prijs sterk verhogen. 

Ze moest zich concentreren op haar dure verzorgingen en 
op de dure verkoopsproducten. Tja, dat willen we allemaal, 
niet? Is dit advies niet een beetje te gemakkelijk, te kort 
door de bocht? Is dit het juiste advies als je je zaak aan het 
opbouwen bent? Neen, natuurlijk niet! De klant was nog 
maar enkele jaren bezig met haar zaak, dus nog aan het 
opbouwen. Het gevolg was, dat ze het cliënteel dat ze had, 
terug verloor omdat ze ineens stopte met pedicures en hier-
door haar agenda niet vol kreeg. 

Dit zijn zo van die adviezen die vaak gegeven worden door 
jonge coaches met weinig ervaring in de sector en met een 
gebrek aan langetermijnvisie en helikopterview. Immers die 
klant komt misschien eerst voor een pedicure om je te leren 
kennen en boekt nadien een gelaatsverzorging. Of de klant 
van pedicure die niets koopt of geen gelaatsverzorging laat 
uitvoeren, brengt misschien wel haar vriendinnen en haar 
zus of moeder mee, die wel “all the way“ gaan bij je. Of de 
klant van pedicure laat ook het gelaat verzorgen, maar moet 
nu naar ergens anders om haar pedicure te krijgen, maar 
blijft zo bij je concurrent hangen ook voor haar gelaat! Het is 
onderschat welke kettingreactie dit met zich meebrengt. 

Ik ken geen enkele ondernemer die alleen maar de leuke 
dingen doet die dan ook nog eens het meeste opbrengen. 
Sorry, maar dat bestaat niet. Het werken naar snel 1 miljoen 
euro zonder rekening te houden met je klant is absurd te 
noemen. Want geen tevreden klanten, zijn uiteindelijk geen 
klanten. Zo help jij onbewust de concurrent, die jouw klanten 
met open armen zal ontvangen. Pedicure hoort nu eenmaal 
op het menu van een schoonheidsinstituut. Ik wil hier zeker 
geen pedicure promoten maar deze behandelingen niet meer 
doen, zorgt voor gaten in je agenda, zorgt voor een beper-
king van je cliënteel. 

EN uiteraard gaan we de focus op huidverbetering leggen en 
daar onze specialisatie van maken, maar geloof me, als je 
de stap naar schoonheidsinstituut zonder voetverzorging zet, 
ga je klanten verliezen. Ik hoor het meer en meer, schoon-
heidsspecialisten hebben meer gaten in hun agenda, nadien 
moeten ze toch hun prijzen terug aanpassen, of de pedicure 
terug op hun prijslijst zetten. Er is een lage kost aan product 
en het is snel meegenomen. Je kan er wel voor kiezen om 
je personeelslid de pedicures te laten doen en jij alleen de 
gelaatsverzorgingen. Of je kan een meerprijs aanrekenen als 
een klant door jou geholpen wil worden.

De opbrengsten van de pedicures zijn op het einde van het 
jaar toch een mooi bedrag, als je het optelt bij de rest. Dus 
het is wat kort door de bocht als je zegt: “het brengt niet 
op”. Je moet het totaalplaatje zien. Als je per uur kijkt, dan 
geeft dit geen juist beeld van de totale omzet. 

“De Tiktokkers en Youtubers die 
generatie Z adviseren, zijn doorgaans 
amateurs” Sarah Meuleman in de Standaard

PRIJSVERHOGING
Wat ik ook merk, is dat prijzen aangepast worden, zonder 
hierover na te denken. Dat alles duurder geworden is, daar 
zijn we het allemaal over eens. Dat het belangrijk is om je 
prijzen te herbekijken naargelang de kost, is overduidelijk. 
Maar prijzen in deze tijden aanpassen, zonder in het oog te 
houden wat de consument bereid is te betalen, dat is een 
moeilijke oefening en zorgt momenteel voor grote discus-
sie onder de grote marketingbureaus. Dus ook hier, gebruik 
je gezond verstand. Wat ben jij bereid om te betalen? Is je 
klant ook bereid om dat te doen? Immers geen verkoop, 
geen omzet! De klant is degene die uiteindelijk beslist of ze 
bij je komt of niet.

“Everything starts with the customer”  
June Martin

5 BELANGRIJKE PUNTEN VOOR EEN GOEDE  
KLANTENRELATIE:
1. In de sector van de esthetiek is het belangrijk om te 

denken op lange termijn omdat je klanten maandelijks 
terugkomen, als je ze juist en correct adviseert, zijn ze een 
bron van nieuwe inkomsten, omdat het tevreden klanten 
zijn, die nieuwe klanten aanbrengen.

2. Eerlijk en transpartant: Infomeer de klant over je product 
en wees hier transparant in. Ga bewust om met prijs-
zetting. Vraag de prijs die nodig is om je zaak gezond 
te houden, maar hou in het oog, of de consument ook 
bereid is deze te betalen. 

3. Vertrouwen: Het is belangrijk om open en eerlijk te zijn 
naar de klant toe. Laat zien dat je betrouwbaar en com-
petent bent. Houd het persoonlijk en bouw een positief 
gevoel op bij je klant.

4. Wederzijds respect is belangrijk. Respecteer je klant, ook 
al koopt die niet, laat zien dat je de klant begrijpt.

5. Wees authentiek en integer: Draag je waarden, missie en 
visie uit.

Blooming Coaching & Consultancy
Op zoek naar een professioneel klankbord? Iemand die met kennis van zaken praat? Een mentor die je begeleidt? 
Laat je ondersteunen, uitdagen en inspireren. Aarzel niet om me te contacteren.

Wie is Micheline?
Micheline verdiende de afgelopen 30 jaar ruimschoots haar sporen in de cosmeticasector. Via haar coachingbedrijf Blooming deelt ze 
haar businessinzichten op een eigenzinnige en inspirerende manier. 
Blooming verzorgt individuele en collectieve coachingtrajecten voor zelfstandigen, ondernemers, professionals en bedrijfsleiders, 
organiseert praktijkgerichte sales- en businesstrainingen en staat ondernemers op regelmatige basis bij met professioneel advies en 
inspiratie. Daarbij richten we ons in de eerste plaats op vrouwen en de specifieke obstakels waarmee ze te maken krijgen. Zo helpen 
we vrouwen uit hun comfortzone te komen zodat ze hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. www.bloomingconsultancy.com 
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Nieuws uit bedrijven
Droomhuid met Retinol
ACTIVE REPAIR van Celestetic is een regene-
rerende nachtcrème, rijk aan retinol en groei-
factoren, die de celvernieuwing en het herstel 
stimuleert om de natuurlijke collageenproductie 
aanzienlijk te verhogen. De actieve ingrediënten 
werken samen om puistjes en pigmentatie te 
bestrijden en tegelijkertijd de elasticiteit en ste-
vigheid van de huid te verbeteren. Wanneer de actieve bestanddelen 
in contact komen met de huid, is hun voornaamste doel de zichtbare 
en onzichtbare tekenen van huidveroudering te bestrijden: ze verjon-
gen de opperhuid, maken de huid steviger, verbeteren de elasticiteit 
en stevigheid van de huid, verminderen rimpels en helpen puistjes 
net als andere oneffenheden weg te werken. Inderdaad, retinol is een 
van de doeltreffendste antiverouderingsbehandelingen.

Let op: retinol wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen en 
vrouwen die borstvoeding geven. Bovendien kan uw huid droger 
worden na de eerste paar toepassingen van de crème. Dit komt 
omdat de cellen moeten wennen aan de retinol. Het wordt aanbevo-
len geleidelijk retinol toe te voegen aan uw routine, bijvoorbeeld om 
de dag, en een rijkere vochtinbrengende crème te gebruiken.

Info: https://celestetic.be/nl/activrepair/

De 3-in-1 silhouet oplossing voor alle 
vrouwen
Het Phytomer afslankingsgamma helpt jouw klanten 
hun droomlichaam te bereiken. Onze aanrader: de 
nieuwe Body Declic! Dankzij zijn organische algen 
cocktail en natuurlijke cafeïne wordt de huid egaler 
en verminderen de zichtbare rimpels. De crème speelt 
in op 3 elementen: cellulitis en contouren, biologische 
ingrediënten en genot. Het resultaat: smallere dijen en 
taille. 

Neem contact op met jouw coach Laura op  
+32 (0)472 77 25 03 of laura.vlaeminck@neolabo.be 
voor meer informatie. 

Care Personal Beauty viert 
5-jarig bestaan
Het Belgisch verzorgingsmerk Care 
Personal Beauty bestaat 5 jaar!
In 2018 richtte founder Sophie Soenen een 
totaalconcept op dat iedereen helpt om 
mooi ouder te worden. In het Care concept 
bepaalt een enthousiaste Skin Coach de 
huididentiteit van de consument en wordt 
een verzorgingsplan samengesteld op maat 
van zijn of haar unieke huid. Vergelijk het 
met een fitnessabonnement: dankzij de 
behandelingen in het salon en de verzor-
ging voor thuis houd je de huid van je klant 
in topconditie.

Scan de QR-code en ontdek meer over het 
Care concept.

De nieuwe  
verzorging 
Destination 
Shirakami
Vernieuw jouw huid en jouw 
geest in het hart van de 
voorouderlijke bossen van 
Japan. Phytocéane introdu-
ceert hiermee zijn nieuwe 
hydraterende verzorging; 
Destination Shirakami. 
 

Deze biologisch gecertificeerde en multi-sensori-
sche gelaatsverzorging zorgt voor een diepgaande 
hydratatie en een verjongende pauze in volledige 
sereniteit. Met 4 nieuwe biologische formules cre-
eert deze verzorging een verhelderend effect op de 
huid en vervaagt het rimpels door dehydratatie. 

Neem contact op met jouw coach Laura op  
+32 (0)472 77 25 03 of laura.vlaeminck@neolabo.be 
voor meer informatie. 

Hello GLOW:  
Vitamine C ontmoet Q10
Nieuw! Serum en dagcrème van lavera voor 
een stralende huid
Anti-aging ingrediënten zoals 
Q10 zijn onmisbaar geworden in 
onze dagelijkse verzorgingsrou-
tine. Vitamine C werkt als een 
zeer effectieve antioxidant en 
speelt een essentiële rol bij de 
aanmaak van collageen. Deze 
natuurlijke ingrediënten komen samen in de nieuwe GLOW 
BY NATURE gezichtsverzorgingslijn van lavera. Een natuur-
lijke boost voor de vermoeide huid!
Een natuurlijk stralende teint? Dat is soms makkelijker 
gezegd dan gedaan. De nieuwe GLOW BY NATURE 
gezichtsverzorging met natuurlijk co-enzym Q10 en 
natuurlijk vitamine C bestrijdt de tekenen van een ver-
moeide huid en fijne lijntjes en beschermt tegen oxidatieve 
schade en vrije radicalen. Het GLOW BY NATURE serum 
en de GLOW BY NATURE dagcrème zijn een optimaal 
op elkaar afgestemd powerduo om de tekenen van een 
vermoeide huid op natuurlijke wijze te bestrijden en een 
natuurlijk mooie en gezonde gloed achter te laten. Met 
GLOW BY NATURE begin je de dag fris en stralend!
Zoals altijd bevatten de gecertificeerde natuurlijke cosmetica van 
lavera geen kunstmatige geur-, kleur- en conserveringsmiddelen en 
minerale oliën. Daarbij zijn de producten vegan. Duurzame verpakking 
is wederom essentieel: de glazen pot van de GLOW BY NATURE dag-
crème en de glazen fles van het GLOW BY NATURE serum zijn recy-
cleerbaar. Het karton dat voor de doosjes wordt gebruikt, is gemaakt 
van 100% gerecycleerde vezels.
Holland Pharma is de officiële distributeur van lavera in de Benelux. 
Volg lavera op Instagram & Facebook
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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

Word nagelstyliste in slechts 6 lessen!

e 29,95/tube

Beschikbaar in 4 kleuren!

GEURLOOS

EVEN STEVIG ALS ACRYL EN TOCH FLEXIBEL

GEMAKKELIJK TE MODELLEREN

COBRA NAIL GUM
Verstevig, verleng en/of reconstrueer de natuurlijke nagel in een handomdraai!

Cobra Soak-Off Gel Polish Manicurist + Cobra Nail Gum Artist Class

NIEUWE OPLEIDING

LESSEN OOK AFZONDERLIJK TE VOLGEN! Informeer u bij onze klantendienst.

excl. btw

LES 1

Basistheorie en Manicure.  
Cobra Soak-Off Full Color/

French + verwijdering

LES 2

Anatomie, producttraining 
en verlenging met 

sjablonen Full Color

LES 3

Verlenging met  
sjablonen Full Color

LES 4

Verlenging met sjablonen 
Reverse French

LES 5

Bijwerking Full Color/
baby boom + veilig leren 

frezen

LES 6

Verlenging met sjablonen 
op nagelbijter + droge 

manicure met frees

€ 690
(excl. btw / 6 lessen)

Professionele kit 
inbegrepen

met alle nodige materialen 
om aan de slag te gaan! 

Alle info over deze opleiding 
en hoe u zich kan inschrijven 

vindt u via onze QR-code!

Clear Soft Pink Milky White Cover

Ook te volgen in avondlessen!
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Nieuws uit onderwijs

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
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Verstevig, verleng en/of reconstrueer de natuurlijke nagel in een handomdraai!

Cobra Soak-Off Gel Polish Manicurist + Cobra Nail Gum Artist Class

NIEUWE OPLEIDING

LESSEN OOK AFZONDERLIJK TE VOLGEN! Informeer u bij onze klantendienst.

excl. btw

LES 1

Basistheorie en Manicure.  
Cobra Soak-Off Full Color/

French + verwijdering
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en verlenging met 

sjablonen Full Color
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Verlenging met  
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Verlenging met sjablonen 
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LES 5

Bijwerking Full Color/
baby boom + veilig leren 

frezen

LES 6

Verlenging met sjablonen 
op nagelbijter + droge 

manicure met frees

€ 690
(excl. btw / 6 lessen)

Professionele kit 
inbegrepen

met alle nodige materialen 
om aan de slag te gaan! 

Alle info over deze opleiding 
en hoe u zich kan inschrijven 

vindt u via onze QR-code!

Clear Soft Pink Milky White Cover

Ook te volgen in avondlessen!
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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

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

Ü  “Netwerkdag” - maandag 11 september 2023 – van 9.30 
tot 16.30 u – Mariakerke

Na het succes van de vorige editie organiseren we opnieuw 
een netwerkdag die gevuld zal zijn met workshops en spre-
kers. Noteer deze datum alvast in je agenda. Via de digitale 
nieuwsbrief, sociale media en het vakblad ontvang je meer 
info over het programma van deze dag. 
 
De cursussen gaan door in:
De Vinoscoop - Industrieweg 202 – 9030 Mariakerke
 

ANTWERPEN
Mevr. E. Van Ooteghem
Peter Benoitlaan 56
2960  Brecht
Tel.: 0495 22 28 40
E-mail: eliane.vanooteghem@telenet.be

Ü  “ERGONOMISCH WERKEN” - maandag 24 april 2023 – 
20 uur – Berchem

Dhr. K.Hoefkens  ( kinesist en oud leerkracht) zal onder het 
motto beter voorkomen dan genezen, uiteenzetten hoe 
belangrijk een goede houding is bij het uitoefenen van ons 
beroep. Dat dit nodig is, blijkt uit de vele rug en nekklachten 
waar schoonheidsspecialisten aan lijden. Om in de toekomst 
moeilijke en pijnlijke ingrepen te mijden, is een goede werk-
houding nodig. 
 
De cursussen gaan door in:
DENISE GRESIAC - Koninklijke Laan 7-9 - 2600 Berchem
 

  
Wij voorzien LIMBURG

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

Ü  “RIMPELS BEHANDELEN MET COLLAGEENDRADEN “ 
- donderdag 16 maart 2023 - 20u00 - Genk

Werken met DS V-Line collageendraad is een cosmetische 
behandeling en de nieuwste trend op dit moment. Deze speciale 
collageendraden zijn op basis van collageen en stamcellen, die 
samen met een unieke serum in de rimpel worden ingebracht.

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 ook welkom.

Gebruik 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 je 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

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). 

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. 

Programma opleidingen voorjaar 2023



Deze werkwijze van het inbrengen van collageen is volledig 
legaal en druist niet in tegen het verbod op uitvoeren van 
medische handelingen door schoonheidsspecialisten. De col-
lageendraden zorgen zo voor meer volume in het gelaat. De 
huid wordt zichtbaar strakker en steviger.
Er wordt op een model een demonstratie gegeven hoe de col-
lageendraden worden aangebracht.
Elke VAN CALSTER, schoonheidsspecialiste en Master trai-
ner bij “WellnessOase Anahata” komt ons uitleggen hoe deze 
nieuwe techniek in zijn werk gaat.  

Ü  “MAKE-UP AVOND” - donderdag 27 april 2023 - 20u00 
- Genk

VEERLE DE BREMME, visagiste en zaakvoerster van “ 
Elleryfilms”  zal ons wegwijs maken via een presentatie en een 
demonstratie van de nieuwste zomertrends en diverse make-
up tips. Een interessante avond en een verrijking in de toepas-
sing van de make-up. Er wordt op een model gewerkt.

De cursussen gaan door in: 
zaal ‘t Kapelleke – Lievevrouwstraat 5 – 3600 Genk

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  

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
 
De cursussen gaan door in: CC-Westrand (lokaal 301 en 302) 
– Kamerijklaan 46 – 1700 Dilbeek 
Café de Curve (Marktzaal) – Baron A. de Becker-Remyplein 2 – 
3010 Kessel-Lo

COLUMN

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

Change nothing

 & 

nothing changes. 
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Heb jij teveel producten in je 
schoonheidssalon?   

Wanneer heb je teveel producten in je salon? 
Het idee dat je 120 producten nodig hebt om je schoonheids-
salon te doen draaien is helemaal achterhaald. Toch blijft de 
klassieke opvatting overeind dat wanneer de klant iets vraagt, 
jij het MOET aanbieden. Waarom? Heeft het te maken met de 
moeite die je hebt om ‘nee’ te zeggen? Omdat je bang bent dat 
de klant dan ergens anders naartoe zal gaan? 
Het nadeel van steeds iets ‘nieuws’ aan te bieden is dat je in een 
eindeloze spiraal terecht komt waarbij de klant ook verwacht dat 
je steeds meer producten in je schoonheidssalon gaat aanbie-
den. Je creëert een verwachting die je nooit kunt inlossen. 
Bovendien gaat elk verkoopgesprek over de nieuwigheden in 
plaats van wat je al in huis hebt. Resultaat? Te veel stock, geen 
overzicht én verlies van controle.  

Goede leveranciers verkopen minder  
Droom je van een voorraad die wél beheersbaar is? Kies voor 
de goede leveranciers! Die smeren je niet elke maand een 
nieuw product aan wat alleen maar bijdraagt aan een hogere 
stock, een hogere factuur en nóg meer druk om meer te ver-
kopen. Goede leveranciers halen geen voldoening uit verkoop 
maar uit het succes en de rendabiliteit van jouw salon.  

Kwaliteit vs. kwantiteit   
De consument wil resultaat. Dat is de belangrijkste reden 
waarom hij of zij bij jou komt. Niet omdat jij het nieuwste pro-
duct van X, Y of Z in huis hebt. Een compact maar kwaliteitsvol 
assortiment zorgt voor meer focus, minder keuzestress én een 
voorraad die beheersbaar is. Door je te concentreren op minder 
referenties liggen je kosten veel lager. 
Vertrek vanuit de overtuiging dat dat je het probleem van je 
klant kunt aanpakken en er zo een tevreden klant van maakt. 
Zolang het resultaat er maar is. En daar heb je geen 120 pro-
ducten voor nodig.  
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green: Didot Italic, Gotham Light
COUTURE: Gotham Book

COUTURE
green

Für Anzeigen, Prospekte etc.

COUTURE
green

COUTURE
green

COUTURE
green

NEOLABO  •  Sluizeken 34, 9620 Zottegem  •  +32 9 364 51 10  •  info@neolabo.be  •  www.neolabo.be

JOUW DISPLAY TE VERKRIJGEN BIJ NEOLABO
Contacteer jouw Coach Laura op +32 (0)472 77 25 03 of 
laura.vlaeminck@neolabo.be voor meer informatie. 

Jouw display, incl. testers van elk product:

1 | GELAAT
 Natural Foundation • Natural Finish Compact Foundation 
 • Natural Skin Bronzer • Natural Trio Blush • Silky Powder Blush

2 | LIPPEN
 Natural Cream Lipstick • Smooth Lip Liner  

3 | OGEN 
 Smooth Eyeshadow Stick • Natural 
 Liquid Liner • Smooth Eye Liner • 
 Natural Brow Liner • Natural Volume 
 Mascara • Natural Lenghtening Mascara 

4 | ACCESSOIRES
 Zonder testers: Double Pencil Sharpener 
 • Multi Powder Brush 

DUURZAME VERPAKKINGEN
Papier en hout uit duurzame bosbouw 

NATUURLIJKE TEXTUREN
60-99%* ingrediënten van natuurlijke oorsprong 
* Exclusief watergehalte

DE HOOGSTE PRESTATIES
Natuurlijke producten zonder compromissen

ONZE GREEN COUTURE BELOFTE

ONTDEK 
MEER

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

jump out!
Color up 
your personal brand 
and

DOE DE PERSOONLIJKE KRACHTTEST EN
ONTDEK DE KLEUREN DIE PASSEN BIJ JOUW PERSOONLIJKHEID

GEBRUIK JE POWERKLEUREN IN JE BRANDING EN 
 STRAAL UIT WIE JIJ BENT EN WAAR JIJ VOOR STAAT!

Resultaat : een branding die echt bij jou en jouw onderneming past 
én die jouw ideale klant aantrekt!

Katrien De Vlieger I Personal brand builder 
+32 (0)492/58.38.40 I  info@creadvise.be I www.creadvise.be

Katrien  De Vlieger

Nieuwsgierig?
Doe de persoonlijke krachttest!

Y O U R  P E R S O N A L  B R A N D  !
F R O M  I N S I D E  T O  O U T S I D E

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

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

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

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

TE KOOP schoonheidssalon te Houtem
Het schoonheidshuisje, staat na 12 jaar over te nemen voor 
4000 euro (stock, meubilair en instrumenten) wegens verhuis 
naar het buitenland.
Indien u zich wil vestigen, kan het huurcontract worden overge-
nomen voor 570 euro per maand en ook vast klantenbestand.

Contacteer ons op: 0496 95 08 95

Schoonheidssalon over te nemen in Heist op 
den Berg wegens pensioen vanaf 1 juli 2023
Mooi ingericht en goede ligging in centrum Schriek.
Zaak over te nemen via huurcontract. Ruimte van 65m², etalage 
en verkoopruimte, behandelruimte, professionele zonnebank, 
toilet, berging, kelderruimte. Parkeren mogelijk.
Overname klantenbestand, alsook het materiaal zoals behandel-
tafel, make-up stoel, taboeret, manicuretafel, de stock, … ideaal 
voor een snelle en voordelige start. Overnameprijs te bespreken.

Heeft u interesse of wenst u meer info: 0479 18 69 65

OVER TE NEMEN Zéér goed draaiend  
schoonheidssalon te LEUVEN
Je geniet van een volwaardig cliënteel. Werk verzekerd!!!!
Je wens en voorstellen zijn bespreekbaar.

Contact: 0479 85 75 16

TE KOOP Chromapuncter Phyto 5 te Turnhout 
Prijs = overeen te komen (Nieuwprijs € 5690) 
Het kleurenlicht-toestel is in goede staat.

Annemie Smets
De Kleine Herborist
GSM: 0479 21 66 20



green: Didot Italic, Gotham Light
COUTURE: Gotham Book

COUTURE
green

Für Anzeigen, Prospekte etc.

COUTURE
green

COUTURE
green

COUTURE
green

NEOLABO  •  Sluizeken 34, 9620 Zottegem  •  +32 9 364 51 10  •  info@neolabo.be  •  www.neolabo.be

JOUW DISPLAY TE VERKRIJGEN BIJ NEOLABO
Contacteer jouw Coach Laura op +32 (0)472 77 25 03 of 
laura.vlaeminck@neolabo.be voor meer informatie. 

Jouw display, incl. testers van elk product:

1 | GELAAT
 Natural Foundation • Natural Finish Compact Foundation 
 • Natural Skin Bronzer • Natural Trio Blush • Silky Powder Blush

2 | LIPPEN
 Natural Cream Lipstick • Smooth Lip Liner  

3 | OGEN 
 Smooth Eyeshadow Stick • Natural 
 Liquid Liner • Smooth Eye Liner • 
 Natural Brow Liner • Natural Volume 
 Mascara • Natural Lenghtening Mascara 

4 | ACCESSOIRES
 Zonder testers: Double Pencil Sharpener 
 • Multi Powder Brush 

DUURZAME VERPAKKINGEN
Papier en hout uit duurzame bosbouw 

NATUURLIJKE TEXTUREN
60-99%* ingrediënten van natuurlijke oorsprong 
* Exclusief watergehalte

DE HOOGSTE PRESTATIES
Natuurlijke producten zonder compromissen

ONZE GREEN COUTURE BELOFTE

ONTDEK 
MEER



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

“
VERDIEN DANKZIJ ONS CONCEPT € 120 PER UUR                                                    

ANDERS TE WERKEN, MAAR NIET MEER

BETERE WORK-LIFE BALANCE

 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


