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Onderscheidend vermogen:  
een fabeltje of broodnodig?

Veel huidpraktijken leveren dezelfde diensten, dus het is goed om je af te vragen hoe je jezelf 
meer in de spotlights zet en zorgt dat je er boven uitspringt. En als je dat doet….doe het dan op 
je eigen, unieke manier. 
Iedere ondernemer van een huidpraktijk weet dat onderscheidend vermogen van levensbe-
lang is. Wil je jouw bedrijf tot een groot succes maken? Zet dan marketingactiviteiten in om je 
business te laten groeien. Met de steeds maar toenemende concurrentie wordt dat de komende 
jaren alleen nog maar belangrijker. Hoe ga je daarmee om?  

Veel huidpraktijken gebruiken dezelfde criteria om zich in de markt te zetten. Niet alleen 
de producten of diensten lijken op elkaar, maar ook de inrichting van het bedrijf. Het is de 
kunst om onderscheidend te zijn en te weten hoe je kunt opvallen. Vraag je om te beginnen af 
waarom je doet wat je doet. Waarom ben je met jouw huidpraktijk begonnen? Waarom zou-
den klanten naar jou komen en niet naar een andere salon? Dit is de basis, het bestaansrecht 
van je huidpraktijk. Het is hierbij vooral enorm van belang dat je dúrft te kiezen welke doel-
groep jij wilt bedienen en welke huidbehandelingen daarbij horen. Alleen dan kun je je écht 
onderscheiden van de rest van je vakgenoten. Vanuit deze positie kun je je profileren en jezelf 
neerzetten als een expert. Ik koos zelf bij het intakegesprek wie ik wel of niet toeliet tot mijn 
huidpraktijk. Zo behandelde ik alleen klanten die me energie gaven.  

Het is ook belangrijk dat je goed luistert naar je klanten en scherp blijft op het leveren van 
maatwerk. Op deze manier bied je jouw klanten altijd de juiste oplossing die je je speciaal voor 
hen ontwikkeld hebt. Ze zullen dol zijn op jouw unieke behandelmethode. Door het gesprek 
aan te gaan, voel je zowel de pijnpunten als de wensen van jouw klanten. Op basis daarvan kun 
jij met jouw huidbehandelingen voor een ware transformatie zorgen. Klanten willen graag dat 
ze gehoord worden en dit zorgt écht voor de nodige verbinding. Zorg ook dat je voorloper bent 
op het gebied van de beautytrends en verras je klanten hiermee tijdens een behandeling. Zo’n 
extra toevoeging wordt altijd enorm gewaardeerd. Volg de ontwikkelingen op de voet en voer 
de laatste huidtechnieken en nieuwste huidproducten toe in je behandelingen. 

En last but not least: wat ook heel goed werkt is om klanten die je al een tijdje niet hebt gezien 
te bellen. Ze zullen het als heel  bijzonder ervaren als je vraagt hoe het met ze gaat uit pure 
belangstelling. Mijn ervaring is dat klanten zo blij zijn met jouw telefoontje dat ze meteen 
weer een afspraak voor een huidbehandeling willen maken.  

Ga ervoor vakgenoten. Wees onderscheidend en trots op jezelf!
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‘Het is de kunst om 
onderscheidend 

te zijn en te 
weten hoe je kunt 

opvallen’


