
 



 

1. Momenteel wordt er veel gevraagd door instituten of zij de misgelopen behandeltijd (gedeeltelijk) 
in rekening moeten brengen bij hun klant. In principe is dat wel de regel natuurlijk. Maar tijdens deze 
crisis win je meer om dit niet te doen. Je kunt het beter oplossen door een lijst met af bellers bij te 
houden.  Je belt de klant na een dag of 4 à 5 op om te vragen hoe het gaat en nodig uit voor een 
nieuwe afspraak. De afspraken kun je plannen op de tijden dat andere klanten afgemeld hebben. Zo 
kun je ja agenda goed gevuld houden met super gemotiveerde klanten. 
Immers je hebt begrip getoond voor de spannende dagen waarin zij zich bevinden. 
 
Hier is wel een goede administratie voor nodig. Probeer niet om te onthouden wie er heeft afgebeld 
en wie je moet nabellen. Houd hiervoor een goede lijst bij met aantekeningen. Je kunt een document 
hiervoor downloaden. 
 
Klik hier om het document te downloaden. 
 
Je loopt dan niet alleen de kans om te vergeten maar het geeft ook extra stress. Stress leidt onnodig 
af van zaken waar je wel omzet mee kunt maken (zie mijn tips hierna). 
 

2. Maak elke behandelingen completer door deze op te schalen.  
Dat werkt niet alleen heel simpel, maar levert je veel meer omzet op. 
Enkele voorbeelden. 
 

• Verver van wimpers en wenkbrauwen 
• Epileren 
• Extra massage of bindweefselmassage 
• Oogbehandeling 
• Hoofdhuid massage 
• Hals/decolleté behandeling 
• Voet/been massage 
• Manicure 
• Rug massage 

 
Deze behandelingen zijn algemeen en door elke schoonheidsspecialist toe te passen. 
Het ligt aan het behandelaanbod aanbod wat je er nog meer bij zou kunnen aanbieden.  
Bijvoorbeeld behandelingen met apparatuur die je hebt of behandelingen in kuurvorm aanbieden. 
 

3.Loop je prijslijst na en noteer de extra’s die je denkt als aanvulling op de behandeling te kunnen 

aanbieden aan de betreffende klant.  
Dat kan voor alle klanten iets anders zijn, of mogelijk meerdere dingen die je bij 1 klant kunt 
aanbieden. 
 

4.Loop alle producten na die je voert. 
Kijk hierbij naar de ondersteunende producten, zoals serums, ampullen, oog crème, 
hals/decolletecreme, voetcreme, handcrème, lipverzorging, bodyverzorging, net wat jouw merk in 
het assortiment heeft. 

5. pas punt 2 t/m 5 toe bij alle klanten die jouw instituut bezoeken. 

https://www.beautybusinesseducation.nl/dwl/blad.pdf


Maak voor jezelf een berekening van je extra omzet per dag. 
Ik geef hierna een simpel voorbeeld met fictieve bedragen; 
 
Stel je rekent voor wimper en wenkbrauwverven €.20,00 
Wanneer je 5 klanten op een dag hebt waarvan bijvoorbeeld 3 klanten deze behandeling willen  
noteer je + €. 60,00 per dag.  
Vermenigvuldig €.60,00 met het aantal dagen dat je werkt bijvoorbeeld 5. 
Aan het einde van de week noteer je + €..300,00 
Je zou dus met deze simpele toevoeging zomaar maandelijks €.1200,00 meer kunnen omzetten. 
 
Nog een voorbeeld om jouw enthousiast te maken: 
Stel je rekent voor een hals/decolleté behandeling €. 30,00 
Je neemt weer 3 klanten per dag om deze behandeling bij te doen. 
Je noteert voor die dag + €.90,00. Vermenigvuldig dit met het aantal dagen dat je werkt. In dit 
rekenvoorbeeld nemen we 5 werkdagen x €. 90,00 = + €.450,00 
Met deze extra behandeling heb je + €.1800,00 omzet extra per maand. 
 
Stel dat je bijvoorbeeld de bovengenoemde opties beide bij deze klanten kunt toepassen 
Dan heb je een extra omzet van + €. 3000,00 per maand. 
 
Op deze manier kun je je negatieve gevoel over de afbellende klanten ombuigen naar kansen. 
 

6. Neem in de ochtend een kwartier de tijd om alle klanten welke die dag jouw instituut bezoeken 

door te nemen.  
Je kijkt dan vooral naar de aangeschafte producten van de afgelopen tijd. Op deze manier kun je de 
ontbrekende toevoegingen uit punt 4 noteren als optie. 
 
Maak elke dag een berekening van wat je zou kunnen omzetten gefundeerd op een goede klant-
analyse vooraf. 
Dit houd je gemotiveerd en zorgt ervoor dat je je doel behaalt. 
 
Maak ook een berekening voor een week en daarna voor een maand. 
Je zult zien dat je omzet stijgt zonder meer te werken en zonder meer klanten en wat vooral 
belangrijk is, met hetzelfde aantal uren 
 
Wil je je resultaten delen? 
Sluit je dan aan bij onze besloten Facebookgroep voor High-end Beauty ondernemers. 
 
Klik hier om je aan te melden voor de Facebook Groep. 
 
Mocht je hulp nodig hebben dan mag je mij je vraag mailen of stellen in de facebook groep. 
Info@beautybusinesseducation.nl 
 
Veel succes 

Anke 

https://www.facebook.com/groups/266551657882013
mailto:Info@beautybusinesseducation.nl


 

Herken je een aantal zaken?  Heb ik je nieuwe inzichten kunnen geven? 
Of zijn het open deuren. Is het niks nieuws voor jou. En, als dat zo is, waarom heb je ze dan nog niet 

toegepast? 
 

Welk besluit neem jij na het lezen. Wil je meteen aan de slag? En sta je klaar om van je hobby een 
serieuze onderneming te maken! Kun je wel wat hulp gebruiken bij het ondernemen van actie? 

Laat mij je helpen. 
 

Ik bied je een gratis telefoon consult aan van 20 minuten waarbij ik je tips geef hoe in actie te kunnen 
komen. Daardoor weet je precies wat je moet gaan doen om je droom te realiseren. 

 
Heb je eerst nog vragen, neem dan gerust contact met mij op; 

info@beautybusinesseducation.nl. 
 

Start met de belangrijkste stappen naar een succesvol schoonheidsinstituut en overwin de angst om 
te veranderen. 

 
Beauty Business Coach 
Beauty Business Education b.v. 
 
www.beautybusinesseducation.nl 
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