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Op naar een Omzet 
van minimaal €100.000

U wIlT EEN EIgEN bEdRIjf STARTEN EN dAARMEE EEN goEd bElEgdE boTERHAM vERdIENEN? dAARvooR HEEfT 
INTERNATIoNAl gECERTIfICEERd bUSINESSCoACH AMbER vAN dER wIEl HEEl wAT NUTTIgE TIpS. MAAR ook AAN 
oNdERNEMERS dIE Al (jAREN) EEN EIgEN SCHooNHEIdSINSTITUUT RUNNEN gEEfT zIj ANTwooRd op bElANgRIjkE 
vRAgEN. zoAlS HoE U op EEN INTEgERE MANIER Uw bEdRIjf kUNT lATEN gRoEIEN EN MEER oMzET kUNT REAlISE-
REN. dIT IS TE REAlISEREN dooR Uw pASSIE, TAlENT EN EENvoUdIgE MARkETINgToolS IN TE zETTEN, TERwIjl U 
EvENEENS gENoEg vRIjE TIjd ovERHoUdT oM vAN dE lEUkE dINgEN IN HET lEvEN TE gENIETEN.

Veel (startende) ondernemers lopen met hun hoofd tegen de muur, 
merkt Amber van der Wiel: “Denk goed na over wat u wilt bereiken 
en start niet zomaar ergens mee zonder van tevoren inzichtelijk te 
maken waar u naar toe wilt.” Amber ziet dat verschillende onder-
nemers een apparaat aanschaffen of bijvoorbeeld verbouwen, om 
zo meer cliënten te trekken. “Maar zo werkt het niet. Eerst moet u 
weten op welke manier u nieuwe cliënten binnenkrijgt en hoe u uw 
omzet kunt verhogen. Daarna kunt u weer investeren in nieuwe 
apparatuur.”

Marketing
“Kennis van marketing en sales is van wezenlijk belang om uw omzet 
te verhogen”, aldus Amber. “Zorg dat u eerst trainingen daarin volgt, 
voordat u een nieuwe stap in (uitbreiding van) uw instituut zet.” 
Amber hoort van veel schoonheidsspecialisten dat ze zich daarin lie-
ver niet verdiepen, maar alleen in vakkennis. “Als u dat werkelijk zo 
wilt, dan is het in dat geval beter dat u geen eigen zaak start, maar 
in loondienst gaat werken. Wilt u echter als ondernemer aan de slag, 
dan kunt u niet om marketing en sales heen om daarin te slagen.” Als 
starter zult u eerst uw doelgroep moeten kiezen en deze goed leren 
kennen. “Welke groep van cliënten spreekt u aan? Waar gaat uw hart 
naar uit? Wilt u vooral aandoeningen als acne behandelen, of is uw 
doel het realiseren een stralende huid?” Stel dat u zich vooral op het 
verbeteren van een huid met acne wilt richten, dan is het zaak men-
sen die daar last van hebben beter te leren kennen: “Op internet vindt 
u veel informatie. Ook over uw doelgroep. Wat is hun grootste pro-
bleem? Waar zitten ze het meest mee en waarvoor zoeken ze hulp? 
“Via de site adwords.google.com ziet u onder meer wat mensen wil-
len weten over acne.” Om deze mensen aan te spreken, adviseert 
Amber om dezelfde woorden te gebruiken als die hier ook worden 
gesteld. “Op deze manier wordt u makkelijker op internet gevonden 
wanneer mensen een schoonheidsinstituut zoeken waar ze terecht 
kunnen voor acne.”

kennis delen
Als een (potentiële) cliënt u op internet vindt, moet hij zien dat u die 
expertise in huis heeft waar hij naar op zoek is. Amber: “Dat kunt 
u laten zien door uw kennis te delen op uw website. Dat kan onder 
andere via het schrijven van een blog. Of u maakt een e-book over 
acne, als we deze aandoening even als voorbeeld aanhouden. Daarin 
leert u uw lezer hoe hij zijn huid beter kan verzorgen om acne te ver-
minderen. Of u geeft op uw site een aantal stappen aan die daarvoor 
gevolgd kunnen worden.” Voor deze gratis informatie staat dan de 

oMzET vAN MINIMAAl €100.000 

‘gRoEI NAAR EEN oMzET vAN MINIMAAl €100.000 pER jAAR of MEER.’ 

dAT IS EEN dEEl vAN dE SlogAN vAN dE wEbSITE vAN AMbER. “EN HET 

wERkT. vooR SoMMIgEN vEREIST dAT EEN vERANdERINg IN dE MINdSET, 

IN dE MANIER vAN dENkEN. dAT kAN dooR TE foCUSSEN op IETS poSI-

TIEfS, bIjvooRbEEld op HET gEld dAT U wEl bINNENkRIjgT IN plAATS 

vAN op dATgENE wAT U TEkoRT koMT. HET IS EEN pITTIgE UITdAgINg, 

zEkER AlS U AAN dE gRoNd zIT. ToCH IS HET bElANgRIjk dAT U blIjfT 

IN INvESTEREN IN oNdER MEER MARkETINg EN vERkoopTRAININgEN. 

vEEl SCHooNHEIdSSpECIAlISTEN vINdEN dIT ENg, MAAR IN dE pRAk-

TIjk blIjkT dAT Uw oMzET SNEl gRoEIT AlS U dE jUISTE MAATREgElEN 

NEEMT. zIT U AAN dE gRoNd, MAAR wIlT U wEl vERdER? dENk dAN 

IN oploSSINgEN. HoE kUNT U AAN gEld koMEN? IS ER IEMANd dIE U 

kAN HElpEN? MAAR ook EEN poSITIEvE MINdSET IS bElANgRIjk. HIER-

dooR TREkT U poSITIEvE dINgEN IN HET lEvEN AAN. dAT klINkT MIS-

SCHIEN vAAg, MAAR HET blIjkT wEl zo TE wERkEN. EN HET MooIE IS 

dAT EEN poSITIEvE MANIER vAN lEvEN zEkER TE lEREN IS.” vANdAAR 

dAT AMbER dAT ook IN HAAR jAARTRAININg AAN bod lAAT koMEN. 

“wANT AlS U Uw EIgEN TwIjfElS EN oNzEkERHEdEN NAAR Uw ClIëNT 

UIT, dAN kRIjgT U dAT TERUg. MAAR AlS U zEkER wEET dAT U zUlT SlA-

gEN MET Uw INSTITUUT, dAN gEbEURT dAT ook. zo kUNT U Uw oMzET 

vERMEERdEREN. EEN oMzET vAN MINIMAAl €100.000 IS dAN AbSolUUT 

HAAlbAAR.” CoACHINg IS EEN vAN dE bElANgRIjkE ASpECTEN vAN dE 

jAARTRAININg dIE AMbER AANbIEdT: “IN dAT jAAR lEERT U NIET AllEEN 

dE bElANgRIjkSTE ASpECTEN vAN MARkETINg EN SAlES, MAAR ER IS 

ook AANdACHT vooR dE IMplEMENTATIE vAN HET gElEERdE.” TIjdENS 

dEzE jAARTRAININg koMT U NIET AllEEN IN klEINE gRoEpEN vIER MAAl 

EEN HElE dAg bIj ElkAAR, MAAR kRIjgT U EvENEENS vEEl INdIvIdUElE 

AANdACHT, ook vIA dE TElEfooN of SkypE. AMbER vUlT AAN: “dAAR-

bIj kRIjgT U EEN EIgEN lEERoMgEvINg MET kANT-EN-klARE ModEllEN 

dIE U EENvoUdIg kUNT ovERNEMEN EN IMplEMENTEREN. dIT bESpAART 

vEEl TIjd, gEld EN UITzoEkwERk.” lEzERSAANbIEdINg: INTERNATIoNAl 

bUSINESSCoACH AMbER vAN dER wIEl vERlooT TwEE gRATIS SESSIES 

bUSINESS STRATEgIE oNdER dE AboNNEES vAN ESTHÉTICIENNE. IN EEN 

TElEfooNgESpREk vAN EEN UUR koMEN bElANgRIjkE zAkEN AAN bod 

AlS ‘wAAR STAAT U NU’, ‘wAAR wIlT U NAAR ToE’, ‘wAT HoUdT U TEgEN 

oM dAT TE bEREIkEN’ EN TIpS oM Uw oMzET TE vERHogEN EN MEER ClI-

ENTEN TE wERvEN.” STUUR Uw gEgEvENS EN AboNNEENUMMER NAAR 

REdACTIE@ESTHETICIENNE.Nl.

Voor meer informatie: www.beautyminds.com.

HET STARTEN vAN Uw EIgEN bEdRIjf (Xv)
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wederdienst van de lezer. Die kan door zich aan te melden en zijn naam 
en e-mailadres achter te laten bijvoorbeeld uw nieuwsbrief ontvan-
gen of nog meer tips krijgen. “Zo kunt u een bestand opbouwen met 
(potentiële) cliënten, waarmee u een vertrouwensband krijgt.” Als de 
lezer merkt dat u voor hem echt belangrijke tips heeft en ziet dat uw 
behandelingen kunnen bijdragen aan een mooiere huid met minder of 
geen acne, dan is de stap naar een afspraak in de salon eerder gezet.” 
Amber heeft gemerkt dat flyeren of adverteren in een lokale krant 

veel minder effect heeft 
dan aandacht besteden 
aan internetmarketing. 
“Promotie van uw salon 
door op internet kennis te 
delen is heel effectief.”

social Media
In deze tijd is inzet van 
social media een must, 
beweert Amber: “U kunt 
zichzelf via twitter en 
facebook eindeloos pro-
moten bij serieus geïn-
teresseerden. Geef ook 
hierop tips of geef bijvoor-
beeld korting voor een 

behandeling. Daarvoor is het wel van belang dat uw volgers (potentiële) 
cliënten zijn. Money is in the list, is de slogan die hiervoor door marke-
teers wordt gebruikt. Met andere woorden: u kunt geld verdienen door 
uw volgers van interessante informatie te voorzien en zo naar uw salon 
te krijgen. Het is dan wel van belang om regelmatig met iets nieuws te 
komen en actief daarvoor te zorgen.” Eveneens wil Amber beklemto-
nen, dat het er niet om gaat dat uw collega’s uw volgers zijn, wat zij in 
de beautybranche nogal eens ziet, maar dat u geïnteresseerden in uw 
salon aantrekt. “Doordat u zich in uw doelgroep heeft verdiept, weet u 
ook wat er speelt en welke problemen zij met hun huid ervaren. Daar 
speelt u ook via social media op in. Schrijf bijvoorbeeld over een cliënt 
die zich door zijn huidprobleem onzeker voelt en hoe hij dat kan oplos-
sen.” Een evenement waar Amber weinig schoonheidsspecialisten 
tegenkomt, is de netwerkborrel: “Laat u overal zien en promoot uzelf. 
Vertel over uw salon, uw behandelingen en waarin u uitblinkt. En geef 
iets gratis weg, bijvoorbeeld een korte massage of een manicure, als 
iemand op deze wijze de weg naar uw instituut weet te vinden.”

ontwikkel uzelf
‘Wat kan ik doen om in korte tijd mijn omzet te verhogen’ en/of ‘Wie 
kan mij helpen uit dit dal te komen’ of ‘Wie kan mij helpen een (volgen-
de) stap te zetten’. Dit zijn vragen die volgens Amber zelfkennis verei-
sen: “Neemt u een beslissing uit angst, of vanuit kracht?” Amber merkt 
dat er veel ondernemers, ook schoonheidsspecialisten, zijn die zich niet 
uit hun angstige gedachten kunnen losmaken: “Zij durven geen stap te 
zetten om een eigen instituut te starten of om uit een dal te komen. 
Het helpt om u bewust te zijn hoe u denkt. Helpt datgene wat u denkt 
u verder, of belemmert het u? Een statement uit angst is nooit de waar-
heid, hij kan ook niet kloppen. Want hoe weet u zeker dat bijvoorbeeld 
uw cliënt uw producten niet kan betalen. Maar gaat u erin mee, gelooft 
u dat hij te weinig geld heeft om uw producten te betalen, dan weer-
houdt dit u ervan om stappen te nemen.” Het is volgens Amber beter 
om in uzelf te geloven, erop te vertrouwen dat u uw instituut wel kunt 
runnen en ervan kunt leven: “Dat kan onder andere door tien redenen 
op papier te zetten waarom cliënten wel naar u toe zouden moeten 
komen, waarom uw behandeling en advies een meerwaarde hebben.” 

MAANdoMzET vERdUbbEld

SCHooNHEIdSSpECIAlIST MIRIAM vAN gEEl IS Al TwINTIg jAAR EIgE-

NAAR vAN INSTITUUT HElMIR IN SCHAIjk (NooRd-bRAbANT). MIRIAM: 

“oNdANkS HET fEIT dAT MIjN pRAkTIjk Nog STEEdS goEd loopT, 

MERkTE Ik vERANdERINgEN. MIjN ClIëNTEN koMEN Nog 

STEEdS vooR HUN bEHANdElINg HIERHEEN, MAAR zE 

NEMEN MINdER pRodUCTEN MEE NAAR HUIS. zE vERTEl-

lEN MIj bIjvooRbEEld dAT zE Nog gENoEg CRèME HEb-

bEN, TERwIjl zE IN HET vERlEdEN wEl vEEl EERdER EEN 

NIEUwE poT AANSCHAfTEN. of zE gAAN bEzUINIgEN op 

lICHAAMSpRodUCTEN.” MIRIAM HAd NIEUwE IdEEëN 

NodIg EN zE wIldE ANdERE bRoNNEN AANboREN. zE 

gINg dAARoM op zoEk op INTERNET EN dE SlogAN vAN 

AMbER TRok HAAR AANdACHT. zE volgdE bIj AMbER 

EEN TRAININg IN HET bEAUTyMINdS vERkoopModEl EN 

HET bEAUTyMINdS MARkETINgSySTEEM. Al NA HET EER-

STE gESpREk REAlISEERdE dE SCHooNHEIdSSpECIAlIST 

zICH dAT zE AAN ‘TUNNElvISIE’ lEEd: “Ik wIST NIET MEER 

HoE Ik MIjN oMzET koN vERHogEN; Ik kREEg gEwooN 

gEEN NIEUwE INvAllEN MEER.” MIRIAM HEEfT IN dE loop dER TIjd 

Al vEEl vERkoopTRAININgEN gEvolgd. “ToCH kREEg Ik zEER bRUIk-

bARE TIpS dIE ME Al vEEl HEbbEN gEbRACHT. zovEEl zElfS dAT dE 

MAANdoMzET vAN AfgElopEN dECEMbER Al vERdUbbEld wAS TEN 

opzICHTE vAN HET jAAR dAARvooR. Ik HEb NU gElEERd oM IN RESUl-

TATEN TE pRATEN. Ik gEbRUIk gEEN vAkTERMEN MEER EN Ik lEg ook 

NIET MEER UIT wElkE INgREdIëNTEN IN EEN pRodUCT zITTEN of wAT 

zE doEN.” wEl gEEfT zE AAN wAT dE vooRdElEN vAN bIjvooRbEEld 

EEN CRèME zIjN vooR dE HUId vAN EEN ClIëNT: “Ik vERTEl NIET MEER 

dAT EEN CRèME HydRATEERT, MAAR dAT dE HUId ER MINdER dRoog 

dooR AANvoElT.” ook IS zE TEgENwooRdIg zo CoNCREET MogE-

lIjk. “Ik vERTEl oNdER ANdERE HoE dooR EEN vIjfSTAppENplAN EEN 

MooIERE HUId gEREAlISEERd kAN woRdEN.” EN zE dENkT MEE EN 

vRAAgT dooR. MIRIAM: “AlS IEMANd zEgT dAT dE HUId zo dRoog 

AANvoElT, dAN vRAAg Ik wANNEER dAT IS. HET blIjkT dAN bIjvooR-

bEEld dooR EEN vERkEERd UITgEvoERdE REINIgINg TE koMEN. dAAR 

kAN Ik MET MIjN AdvIEzEN op INSpElEN.” wAT ook HElpT IS dAT 

MIRIAM dooR MIddEl vAN EEN HUIdANAlySE dE RESUlTATEN vAN 

EEN bEHANdElINg kAN lATEN zIEN. “bovENdIEN vRAAg Ik NAAR HET 

doEl dAT MIjN ClIëNT dIT jAAR wIl bEREIkEN. EN dAN dENkEN wE 

SAMEN NA HoE wE dAT kUNNEN REAlISEREN, MET IEdER zIjN EIgEN 

vERANTwooRdElIjkHEId. zo STREvEN wE SAMEN dAT doEl NA. 

dAT gEEfT NIET AllEEN INzICHT, HET SCHEpT ook EEN bANd EN HET 

vERgRooT HET vERTRoUwEN IN MIjN INSTITUUT.” MIRIAM wIl Nog 

ToEvoEgEN dAT vERkopEN vooR HAAR NIETS MET ‘pUSHEN’ HEEfT TE 

MAkEN: “dooR MIjN vAkkENNIS HEEfT MIjN ClIëNT vERTRoUwEN IN 

MIjN AdvIES. dAARdooR NEEMT dE vERkoop vAN pRodUCTEN ToE. 

Ik vERkoop gEEN SpRookjES, MAAR STA pAl ACHTER wAT Ik doE EN 

vERkoop.” EN dE NIEUwE bENAdERINg, EEN bETERE CoMMUNICATIE, 

wERpT ook zIjN vRUCHTEN Af.

International businesscoach Amber van der 
Wiel geeft trainingen en workshops aan 
(startende) ondernemers in binnen- en 
buitenland (tot Nieuw-Zeeland aan toe).

Een van de manieren om uit een dal te komen, is het ontwerpen 
van een uniek aanbod in uw salon. Zo kunt u onder andere denken 
aan het aanbieden van een pakket in plaats van een eenmalige 
behandeling.” Ook denkt Amber aan het op meerdere fronten 
verwerven van uw inkomen: “Hoe kunt u uw diensten zo vermark-
ten dat u niet alleen afhankelijk bent van de verkoop in uw salon? 
Dat kan bijvoorbeeld door verkoop via een webshop.”

miriam van 

Geel heeft haar 

maandomzet 

zien verdub-

belen.
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