
Tips voor succesvol ondernemerschap

Is het wel reëel, een 
omzet van minimaal 
100.000 euro? Dat 
is een vraag die 
international busi-
ness coach Amber 
van der Wiel vaak 
hoort, ook tijdens 
haar lezing op het 
laatste congres van 
ProVoet eind vorig 
jaar. Zij vertelde 
daar over succesvol 
ondernemerschap. 
En hoe u in tijden 
van crisis méér geld 
kunt omzetten. Niet 
door harder, maar 
door juist slimmer te 
werken.

Aan ondernemers die al jarenlang een eigen praktijk run-
nen én aan starters, geeft Amber van der Wiel antwoord 
op belangrijke vragen. Bijvoorbeeld hoe u op een inte-
gere manier uw bedrijf kunt laten groeien en meer omzet 
kunt genereren. Amber: “Dat is te realiseren door uw pas-
sie en talent in te zetten, terwijl u eveneens genoeg vrije 
tijd overhoudt om van de leuke dingen in het leven te 
genieten.”

Op naar een omzet van 
minimaal 100.000 euro

Kennis vergroten
Veel (startende) voetverzorgers lopen met het hoofd te-
gen de muur, zo merkt Amber van der Wiel. “Denk goed 
na over wat u wilt bereiken,” zo merkt ze op, “en start 
niet zomaar ergens mee zonder van te voren inzichtelijk 
te maken waar u naar toe wilt.” Zij ziet dat verschillende 
ondernemers een apparaat aanschaffen of bijvoorbeeld 
verbouwen, om zo meer klanten te trekken. “Maar zo 
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Op naar een omzet van 
minimaal 100.000 euro

werkt het niet. Eerst moet u weten op welke manier u 
nieuwe klanten aantrekt en hoe u uw omzet kunt verho-
gen.” Investeer daarom altijd eerst in de kennis en vaar-
digheden om nieuwe cliënten te werven en bestaande te 
behouden. Denk pas daarna aan bijvoorbeeld de aanschaf 
van nieuwe apparatuur. “Om uw omzet te kunnen vergro-
ten, is kennis van marketing en sales van wezenlijk be-
lang,” aldus Amber. “Zorg dat u eerst trainingen daarin 
volgt, voordat u een nieuwe stap zet met uw praktijk.” 
Amber hoort van veel voetverzorgers dat ze zich liever 
niet verdiepen in marketing- en salestrainingen, maar wel 
in vakkennis. “Als u dat werkelijk zo wilt, dan is het beter 
dat u geen eigen zaak start maar in loondienst gaat wer-
ken. Wilt u echter als ondernemer aan de slag, dan kunt 
u niet om marketing en sales heen. Anders zult u niet 
slagen.” 

DoeLgroeP
Als voetverzorger is de doelgroep van groot belang. Uw 
doelgroep zult u weloverwogen moeten kiezen en goed 
leren kennen. “Welke groep van klanten spreekt u aan, 
waar gaat uw hart naar uit? Hebt u veel informatie over 
deze groep, weet u wat voor hen belangrijk is? Weet u 
met wat voor problemen zij worstelen? Kunt u daarvoor 
een oplossing aanbieden?” Van belang is daarvoor na-
tuurlijk wel dat u weet waar uw potentiele klanten naar 
zoeken. Amber heeft dat op internet gevonden: “Via de 
site www.adwords.google.com zag ik dat 248.200 mensen 
op de woorden pedicure, schimmelinfectie, eeltverwijde-
ring zochten. En het is een gemiste kans dat wanneer de 
consument daarop zoekt, er bijna gaan pedicure te vin-
den is die zijn of haar diensten aanbiedt. Ik vond haast 
alleen maar fabrikanten van producten of sites die pro-
ducten promoten. Dat kan anders, beter. Zorg dat u als 

voetverzorger op internet 
gevonden wordt!” Hoe 
zorgt u er vervolgens voor 
dat potentiële klanten u 
kunnen vinden op het world 
wide web? Amber: “Gebruik 
woorden op uw site en/of 
uw blog die bezoekers zul-
len intikken op google als ze 
naar een voetverzorger zoe-
ken. Op deze manier wordt 
u makkelijker gevonden op 
internet en komt u boven-
dien hoger in de zoekmachi-
nelijst te staan als mensen 
een voetverzorger zoeken.”

Kennis DeLen
Als een potentiële klant op 
uw website terechtkomt, 
dan moet het gelijk zicht-
baar zijn dat u de expertise 
in huis heeft waar deze 
klant naar op zoek is. Am-
ber: “Dat kunt u laten zien 
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oMZet vAn MiniMAAL 
100.000 eUro
‘Groei naar een omzet van mini-
maal 100.000 euro per jaar of 
méér.’ Dat is een deel van de slo-
gan van de website van Amber. 
“En het werkt. Voor sommigen 
vereist dat een verandering in de 
mindset, de manier van denken”, 
legt Amber uit. Dat kan door te 
focussen op iets positiefs, bijvoor-
beeld op het geld dat u wel bin-
nenkrijgt in plaats van op datge-
ne wat u tekort komt. “Het is een 
pittige uitdaging, zeker als u aan 
de grond zit. Door een positieve 
mindset trekt u ook positieve din-
gen in het leven aan. Het klinkt 
misschien vaag, maar het blijkt 
wel zo te werken. En het mooie 
is, dat een positieve manier van 
leven zeker te leren is”, zegt Am-
ber. Vandaar dat Amber dat ook 
in haar jaartraining aan bod laat 
komen. Amber: “Want als u uw 
eigen twijfels en onzekerheden 
naar uw klant uit, dan krijgt u dat 
terug. Maar als u zeker weet dat 
u zult slagen met uw praktijk, 
dan gebeurt dat ook. En zo kunt 
u uw omzet vermeerderen. Een 
omzet van minimaal 100.000 euro 
is dan absoluut haalbaar.” Coa-
ching is een van de belangrijke 
aspecten van de jaartraining die 
Amber aanbiedt: “In dat jaar 
leert u niet alleen de belangrijk-
ste aspecten van marketing en 
sales, ook is er aandacht voor de 
implementatie van het geleerde.” 
Tijdens deze jaartraining komt u 
in kleine groepen vier keer een 
hele dag bij elkaar en krijgt u 
veel individuele aandacht, ook 
via de telefoon en Skype. 

door uw kennis te delen. Dat kan onder andere door het schrijven 
van een E-book over bijvoorbeeld het voorkomen of verwijderen van 
eelt onder de voeten. Als dit boek gratis te downloaden is, ziet uw 
lezer hoe de voeten beter verzorgend kunnen worden om eelt te 
verminderen. Ook kunt u de bezoeker in een aantal stappen laten 
weten hoe eelt voorkomen kan worden.” Voordat de lezer deze gra-
tis informatie kan lezen, vraagt u hem om een wederdienst. En die 
is simpel: als de bezoeker zijn/haar naam en e-mailadres voor u ach-
terlaat, kunt u bijvoorbeeld uw nieuwsbrief sturen en meer tips ge-

Een business coachingsgesprek via skype.
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ven. De coach: “Op deze wijze kunt u een bestand opbouwen met 
(potentiële) klanten, waarmee u een vertrouwensband gaat opbou-
wen.” Als de bezoeker van uw site merkt dat u echt belangrijke tips 
hebt en ziet dat uw behandelingen kunnen bijdragen aan mooiere 
voeten met bijvoorbeeld minder eelt, dan is de stap naar een af-
spraak in uw praktijk sneller gezet.” Amber heeft gemerkt dat flye-
ren of adverteren in een lokale krant veel minder effect heeft dan 
aandacht besteden aan internetmarketing. “Promotie van uw prak-
tijk door op internet kennis te delen is heel effectief.” 

soCiAL MeDiA
Tegenwoordig is de inzet van social media een must, aldus Amber: 
“U kunt zichzelf via Twitter en Facebook eindeloos promoten bij 
serieus geïnteresseerden, uw doelgroep. Zet de social media kanalen 
in om tips en adviezen te geven, en bijvoorbeeld korting voor een 
behandeling. Daarbij is het wel van belang dat uw volgers (potenti-
ele) klanten zijn. ‘Money is in the list’, is de slogan die hiervoor door 
marketeers wordt gebruikt. Met andere woorden: u kunt geld ver-
dienen door uw volgers van interessante informatie te voorzien en 
zo naar uw praktijk te krijgen. Het is dan wel van belang om regel-
matig met iets nieuws te komen en daar actief voor te zorgen.” 
Eveneens wil Amber beklemtonen, dat het er niet om gaat dat uw 
collega’s uw volgers zijn. Dit ziet zij weleens in de branche, maar het 
is juist belangrijk dat u geïnteresseerden in uw salon aantrekt. 
“Doordat u zich in uw doelgroep hebt verdiept, weet u ook wat er 
speelt en welke problemen zij met hun voeten ervaren. Daar kunt u 
ook via social media op inspelen. Post bijvoorbeeld een bericht over 
een cliënt die zich door een voetprobleem onzeker voelt of pijn er-
vaart, en hoe dit opgelost kan worden.” Een van de belangrijkste 
tools om meer klanten naar uw website (en dus naar uw praktijk) te 

krijgen, is door het schrij-
ven van een blog. Am-
ber: “Als voetverzorger 
hebt u veel kennis. Deel 
uw expertise met uw po-
tentiële klanten. Laat 
zien dat u een expert 
bent op uw vakgebied. 
Dit kunt u heel goed 
doen door te bloggen. 
De bezoeker kan op een 
blog niet alleen snel in-
formatie vinden, maar 
ook antwoorden op be-
langrijke vragen en op-
lossingen voor een pro-
bleem. Met een blog 
kunt u, eventueel in com-
binatie met een goed ge-
schreven nieuwsbrief, op 
een goedkope en effec-
tieve manier enorm veel 
nieuwe klanten werven.

Voetverzorger en schoonheidsspecialist 

Marjan van der Reest is al acht jaar eige-

naar van Centre Estetica in Nagele in de 

Noordoostpolder. Marianne: “Hoewel mijn 

praktijk goed liep, wilde ik meer omzet. 

Ik kwam bij een workshop van Amber te-

recht en leerde op een andere manier  

denken. En dat werkt! Niet alleen verdub-

belde in het begin de verkoop van mijn 

producten, in de maanden daarna ver-

kocht ik ook meer behandelingen.” Naast 

voetverzorging, geeft Marjan ook massa-

ges en heeft ze een zonnebank. “Omdat de 

meeste cliënten hier al jaren komen, ging 

ik ervan uit dat ze dat wel zouden weten. 

Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn.” 

Door de training leerde Marjan over haar 

aanbod te praten. Marjan: “Bovendien 

weet ik nu dat ik niet voor mijn cliënten 

hoef te denken. Ik ging er eigenlijk vanuit 

dat een speciale voetencrème te duur zou 

zijn om naast een behandeling te betalen. 

Maar nu zie ik dat ik daarmee het pro-

bleem van mijn cliënt, bijvoorbeeld heel 

droge voeten, kan oplossen. En ik merk 

dat de cliënt blij is met de soepele en 

zachte huid die ze door een betere verzor-

ging heeft gekregen.” Een andere tip die 

zij in haar praktijk toepast, is om meer 

‘gewone’ taal te gebruiken: “Vaktermen 

laat ik achterwege. Ik geef advies in be-

grijpelijke taal. Daardoor kan ik er mak-

kelijker achter komen wat mijn cliënt wil. 

Door advies in een begrijpelijke taal te 

geven, merk ik dat ik veel makkelijker 

producten en behandelingen kan verko-

pen. Op een integere manier.”

Voor meer informatie: 

www.centreestetica.nl.
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LeZersAAnBieDing:
Onder de abonnees van Voet-

Vak+ verloot international busi-

ness coach Amber van der Wiel 

een gratis lidmaatschap van 

twee maanden van de Beauty-

Minds Beautiful Business Asso-

ciation. Tijdens deze twee maan-

den krijgt de winnaar 

maandelijkse telefonische trai-

ningen over het integer verko-

pen van diens diensten en pro-

ducten. Aan bod komen verder 

trainingen in het veranderen 

van een negatieve naar een posi-

tieve mindset, omzetverhoging 

en klantenwerving. 

Voor meer informatie: 

www.beautyminds.com.

Marjan van der Reest van Centre Estetica 

in Nagele. 
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