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Ik zie het in de praktijk nog veel te vaak dat schoon-
heidsspecialisten zich drie slagen in de rondte werken 
en toch geen goede omzet maken. Zonde, zonde, zon-
de…dit is écht niet nodig! 

Tijdens de vakopleiding leer je helaas te weinig over 
ondernemersvaardigheden, logisch dus dat dit zijn 
weerslag heeft op de praktijk. Ik zie regelmatig dat 
schoonheidsspecialisten te weinig goed betalende klan-
ten hebben. Daarnaast zijn veel schoonheidsspecialisten 
te bescheiden om hoge bedragen te vragen voor hun 
diensten en producten. Geldt dit ook voor jou? Stop hier 
dan mee en zie in dat je een zéér belangrijke bijdrage 
levert aan je klanten! En met deze mindset pas je je 
prijzen aan naar waarde van de producten en diensten. 
Marketing is ook een terrein waar schoonheidsspecia-
listen zich liever niet aan branden. Zonde, want voor de 
naamsbekendheid van je huidpraktijk is dit wel zeer aan 
te bevelen. Last but not least lopen veel  schoonheids-
specialisten er tegenaan dat ze niet weten hoe ze aan een 
hoog voorspelbaar inkomen kunnen komen, terwijl dat 
onontbeerlijk is voor je omzet en winst!

Het is belangrijk dat je de 80/20 regel – de zogenaamde 
Pareto regel – hanteert. Dit houdt in dat 20 procent van 
jouw best betalende klanten zorgt voor 80 procent van 
jouw omzet! Daarbij moet ik wel opmerken dat marke-
tingdeskundigen menen dat dit na de crisis verschoven 
is naar de 50/50 regel. 
Zorg dat je ook niet meer denkt in het verdienmo-
del ‘uurtje factuurtje’. Maak één prijs voor een kuur 
inclusief de producten. Geef bij de klanten ook echt 
duidelijk aan dat dit de énige manier is om succesvolle 
resultaten te boeken. Durf ook ‘NEE’ te zeggen tegen 
klanten die dit niet willen. Dat valt prima uit te leggen, 
omdat je kunt aangeven dat je dan niet het resultaat 
kunt leveren dat je voorstaat.
 
Een paar tips op basis van mijn eigen ervaringen. Zorg 
dat je tijd maakt om ‘aan’ je bedrijf te werken en niet 

alleen ‘ín’ je bedrijf. Geef dus niet alleen behandelin-
gen, maar blok op gezette tijden je agenda voor mar-
ketingactiviteiten. Durf hoge prijzen te vragen voor 
behandelingen en kuren. Denk nooit in concurrentie 
maar in je eigen uniciteit. Voor een kuur van bijvoor-
beeld zes behandelingen kun je véél meer geld vragen 
omdat alle kosten hierin worden verrekend. Zorg dat je 
vaardigheden op het gebied van marketing en sales op 
orde zijn. De meest succesvolle ondernemers in onze 
branche beheersen deze aspecten volledig. Denk goed 
na over de vraag welke doelgroep je wilt bedienen en 
maak vervolgens een plan van aanpak. Op welk digitale 
platform begeven zij zich? Tot nu toe is Facebook het 
belangrijkste platform om je doelgroep te laten weten 
wie je bent en waar je voor staat. Hanteer hier het 
know-like-trust principe. Jouw doelgroep moet je eerst 
leren kennen voordat ze je vertrouwen en een product 
en/of dienst bij je afnemen. Schrijf bijvoorbeeld korte 
berichten over je privéleven. Ik zie vaak dat huidprak-
tijken via sociale media vertellen over hun fantastische 
aanbiedingen. Hier ga je het echter niet mee redden. Je 
doelgroep krijgt het gevoel dat je alleen wat wilt halen 
en voelt daardoor niet die verbinding. 
 
Tot slot wil ik graag benadrukken dat het verkrijgen 
van een voorspelbaar inkomen onontbeerlijk is voor 
je eigen onderneming. Dit geeft je als ondernemer véél 
meer rust. Hoe je daarvoor zorgt? Door het maken van 
een marketingjaarkalender. Hierin zet je bovenaan je 
omzetdoel voor het komende jaar. Dit vertaal je naar 
omzet op jaar-, maand-, week-, en dagniveau. Je weet 
dus precies welke activiteiten je moet verrichten om 
je jaaromzet te halen. Je koppelt je omzet aan je acti-
viteiten op dag-, week- en maandniveau. Het mooie is 
van een voorspelbaar inkomen is dat je de daluren en 
zomermaanden ook goed kunt overbruggen zonder 
dat er gaten vallen in je agenda! Dit is écht hoe het 
werkt in de (huid)praktijk. 
Dus ik zou zeggen…ga ervoor!
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‘Jouw doelgroep 
moet je eerst leren 
kennen en mogen 

voordat ze je 
vertrouwen en een 

product bij je 
afnemen’

Veel uren, maar geen goede omzet?


