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5 STRATEGIEËN OM WAARDE 
TOE TE VOEGEN AAN JOUW 
BEAUTY ONDERNEMING
Waarom slaagt de ene schoonheidsspecialist wel in succesvol ondernemen en 
blijft de ander hangen in geleefd worden door het bedrijf, leveranciers en 
klanten?

Veel kennis experts hebben gebrek aan tijd en blijven daardoor hangen op het 
behaalde niveau. Zij denken dat er niet meer in zit dan dit.
De meeste kennis experts en professionals in de Beauty branche richten zich 
op omzet en hebben over het algemeen weinig oog voor bedrijfsprocessen.
En dat heeft gevolgen. In sommige gevallen staat hierdoor zelfs de winst onder En dat heeft gevolgen. In sommige gevallen staat hierdoor zelfs de winst onder 
druk en kunnen zij net de kosten betalen. En dit ondanks de vele uren zij in hun 
bedrijf steken.

Spanning, stress, gevoel geen grip te hebben op het bedrijf zetten werkplezier, 
bedrijfsresultaat en persoonlijke relaties onder druk.

Gelukkig kan het anders!
Als je weet hoe een goed businessplan werkt kun je soepel en rimpelloos je Als je weet hoe een goed businessplan werkt kun je soepel en rimpelloos je 
bedrijf tot een winstgevend imperium opbouwen.
Je krijgt meer tijd voor gezin, familie en ontspanning en de bedrijfsresultaten 
worden vele malen groter door dit proces.

In dit E-book deel ik 5 strategieën die essentieel zijn voor een succesvol 
winstgevend beauty bedrijf.

DANKZIJ ANKE heb ik binnen
5 maanden mijn omzet met 80.000 

kunnen verhogen .

En is er meer rust binnen mijn team 
gekomen. Ik heb deze zomer voor het 
eerst 4 weken vakantie kunnen nemen.
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VERBIND JE 
MEDEWERKERS 
MET JE BEDRIJF 
DOOR JE VISIE 
HELDER TE 
COMMUNICEREN
Samenwerken met je medewerkers 
lijkt in het begin fantastisch leuk, 
maar de praktijk leert vaak anders. 
Als eigenaar van je bedrijf wat je 
vaak met grote passie hebt 
opgebouwd werk je vaak aan je visie opgebouwd werk je vaak aan je visie 
en missie zonder deze echt helder te 
hebben. 

Met de komst van personeel in het Met de komst van personeel in het 
bedrijf is dit anders. Zij hebben vaak 
geen idee wat jouw visie en missie is 
en hoe je jouw prachtige bedrijf hebt 
weten uit te bouwen.

Het gaat botsen. Je voelt dat er 
irritaties zijn. De groei stagneert irritaties zijn. De groei stagneert 
doordat er geen stappen kunnen 
worden genomen die nodig zijn om 
omzet te kunnen verhogen. Door 
gebrek aan een heldere visie met 
duidelijke doelen raakt het bedrijf 
uit koers.

Het ziekteverzuim loopt op, Het ziekteverzuim loopt op, 
de sfeer verslechtert en je goede 
klanten merken dit.

STRATEGIE 1

De effecten van het opstellen van het 
nieuwe businessplan hebben mijn ogen 

geopend
 Het heeft mij niet alleen meer omzet op-
geleverd maar ook veel meer vrije tijd
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GA EERST AAN DE SLAG MET EEN 
PASSEND BUSINESSPLAN EN DAARNA 
MET HET TEAM
90% van de kennisexperts gaat direct aan de slag met het aanleren van 
vaardigheden aan het team door hen naar leveranciers te sturen voor een 
opleiding. Dat lijkt logisch maar hier gaat het eigenlijk al mis.

Leveranciers zijn gefocust op hoe jouw bedrijf zo snel mogelijk omzet kan Leveranciers zijn gefocust op hoe jouw bedrijf zo snel mogelijk omzet kan 
maken met hun producten en behandelingen. Er is te weinig aandacht voor de 
visie en missie van de ondernemer. Dit is vaak de belangrijkste reden voor het 
stagneren van de onderneming.

De oorzaak is vaak dat de ondernemer niet duidelijk genoeg is over wat zij/hij De oorzaak is vaak dat de ondernemer niet duidelijk genoeg is over wat zij/hij 
verwacht van hun team. Hete hangijzers worden niet opgelost waardoor de 
druk toe neemt. De basis is hierdoor niet stevig genoeg om druk en stress te 
kunnen opvangen.

In de meeste gevallen komen gebreken vaak aan het licht nadat de nieuwe In de meeste gevallen komen gebreken vaak aan het licht nadat de nieuwe 
medewerker al in dienst genomen is. Zij zijn niet voldoende op de hoogte van 
het businessplan en de daarmee gestelde doelen van de ondernemer. Zij 
denken een vak te hebben geleerd en dit zo goed mogelijk uit te voeren volgens 
hun eigen visie. Zij houden hierbij geen rekening met de visie van de 
ondernemer omdat deze meestal niet duidelijk is gecommuniceerd. De druk ondernemer omdat deze meestal niet duidelijk is gecommuniceerd. De druk 
wordt te hoog, melden zich vaker ziek en de ondernemer maakt hen verwijten 
over het niet goed functioneren.

Mijn visie is dan ook dat je altijd eerst aan de slag moet gaan met het uitwerken 
van een vernieuwend businessplan. Hierdoor ontstaat helderheid bij de 
ondernemer zodat de visie helder is voor henzelf. Ideeën ontstaan dan weer 
vanzelf om de inhoudelijke kant van je onderneming (weer)te kunnen 
uitdragen aan je team.uitdragen aan je team.

Omzet komt in een stroomversnelling doordat jij meer tijd hebt gecreëerd om 
aan je bedrijf te kunnen werken.

STRATEGIE 2
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JE BEDRIJFSBELANG OP NUMMER 1
Een bedrijf voeren is een complex geheel. Bedrijfsbelangen en team aansturing 
lopen continue door elkaar. In het bedrijf draait het om winst maken en binnen 
het team draait het om competenties. Deze belangen staan haaks op elkaar en 
kunnen soms tot wrijving leiden.

Voor de ondernemer kan het ingewikkeld zijn om objectieve en zakelijke Voor de ondernemer kan het ingewikkeld zijn om objectieve en zakelijke 
keuzes te maken. Het uitzoeken van wie van je team de beste competenties 
heeft kan lastige vraagstukken opleveren.  Er kan bij medewerkers ondanks 
goede opleiding, onvermogen blijken door gebrek aan commerciële 
vaardigheden bijvoorbeeld.

Dit is voor de ondernemer een ongemakkelijke situatie omdat de praktische Dit is voor de ondernemer een ongemakkelijke situatie omdat de praktische 
kennis bij de medewerkers volop aanwezig is maar het onvermogen heeft dit 
tot een succesvolle verkoop te transformeren. Dit kan vaak te lang voortduren 
doordat de ondernemer geen plan van aanpak voor haar/zijn team heeft.

Om dit te voorkomen en een soepel lopend bedrijf te realiseren is het Om dit te voorkomen en een soepel lopend bedrijf te realiseren is het 
noodzakelijk om een geheel vernieuwend businessplan op te zetten en hierbij 
de deskundigheid en onafhankelijke begeleiding van derden te zoeken. Dit kan 
je helpen om je bedrijfsbelang helder te krijgen, de juiste mensen aan te 
trekken en met de beste klanten te werken.

Dit kan je helpen om meer tijd te creëren om aan je bedrijf te kunnen werken. 
Meer vrije tijd voor jezelf in te plannen. Hiermee stel je niet alleen je 
bedrijfsbelang voorop maar ook je persoonlijke geluk en van ieder individu.bedrijfsbelang voorop maar ook je persoonlijke geluk en van ieder individu.

Dit levert zakelijk de beste resultaten, zorgt voor groei van je bedrijf zonder 
dat je meteen gaat jagen op nieuwe klanten. Hierdoor komt meer rust, vrijheid 
en financiële ruimte.

Je bedrijf floreert het beste door een helder 
businessplan waarbij het bedrijfsbelang no.1 staat.

STRATEGIE 3
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NIEUW LEIDERSCHAP
Kennis experts werken vaak heel hard en veel. Klanten, planningen en backoffice 
werkzaamheden zitten voornamelijk in hun hoofd. Er staat weinig op papier. Je 
voelt je verantwoordelijk voor alle taken en je houdt daardoor vele petten op.

Zo is jouw bedrijf wel groot geworden, maar als er medewerkers bij komen 
voldoet dit niet meer. Medewerkers ervaren onduidelijkheid en raken 
gefrustreerd. Jij bent continue bezig brandjes te blussen waardoor je achter de 
feiten aanloopt. Je energielevel daalt en bij je medewerkers ontstaat irritatie. 
De sfeer wordt er niet beter op en het vertrouwen vliegt uit je organisatie.De sfeer wordt er niet beter op en het vertrouwen vliegt uit je organisatie.

Wat er nodig is is een vernieuwend businessplan dat passend is voor de nieuwe 
situatie.

Taken en werkzaamheden moeten opnieuw worden vastgesteld. De backoffice 
moet functioneel worden ingericht en doelen moeten helder zijn.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want hiervoor is nieuw leiderschap nodig!

Het helpt enorm om dit met een onafhankelijke deskundige te doen. 
Door objectief naar je bedrijf te kijken en je te begeleiden van A naar R. Door objectief naar je bedrijf te kijken en je te begeleiden van A naar R. 
(Ambitie naar Resultaat)

Hierdoor ontstaat snel helderheid en structuur in het bedrijf waardoor een 
enorme efficiencyslag plaatsvindt. Er ontstaat een stevig fundament voor een 
toekomst met winst vanuit de organisatie.

Niet alleen winst in geld, maar ook in tijd, vrijheid en ondernemerschap.

STRATEGIE 4
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KRIJG JE VISIE HELDER EN LEER DEZE OP 
EFFECTIEVE WIJZE TE COMMUNICEREN

Inhoudelijke gesprekken worden vaak vermeden onder het mom van de volle 
agenda.

Daardoor heeft de ondernemer verwachtingen van zijn of haar team die door de 
ander niet worden uitgevoerd. De spanning loopt op.

Vaak worden deze zaken niet tijdig uitgesproken en gaan zowel bij de 
ondernemer als bij de teamleden een eigen leven leiden. Alles stapelt zich op 
waardoor jij als ondernemer dingen zegt die je liever niet had willen zeggen.
Vaak zet een dergelijk patroon zich vast in de organisatie. Tijdens het Vaak zet een dergelijk patroon zich vast in de organisatie. Tijdens het 
teamoverleg wordt er oeverloos geleuterd over zaken die niet meehelpen aan de 
omzet van je bedrijf. Erger nog is dat er nooit concrete afspraken kunnen worden 
gemaakt. Hierdoor loopt de betrokkenheid van de medewerkers drastisch terug.

Tijdens het opzetten van een nieuw werkbaar businessplan is vaak 
herstructureren van de organisatie noodzakelijk.

Het is een periode van inzicht krijgen, nieuw leiderschap ontwikkelen.
Vaardigheden die daarvoor noodzakelijk zijn kunnen moeiteloos worden 
aangeleerd tijdens dit proces.

Dit proces heeft een enorme impact op je bedrijf en op jou als ondernemer.
Je krijgt meer tijd om te ondernemen waardoor jouw persoonlijke relaties veel Je krijgt meer tijd om te ondernemen waardoor jouw persoonlijke relaties veel 
beter zullen worden. Stress en irritatie maken plaats voor rust en vertrouwen.

GELUKKIG KAN DIT OOK ANDERS!

STRATEGIE 5
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Tijdens mijn bewezen succesprogramma speciaal voor Beauty ondernemers 
met personeel leer ik je in 6 maanden de stappen te maken van A naar R. 

Waarom A en waarom R.?

- Betere omzet

- Ruime winst

- Goed werkend team

- Vrijheid

- Rust

- Kwaliteits omslag

- Meer tijd voor relaties, familie en leuke dingen- Meer tijd voor relaties, familie en leuke dingen

A

R
R.  Staat voor wat dit nieuw ontworpen 
businessplan voor jouw organisatie voor 
resultaat geeft.

A. Staat voor jouw ambitie, aanvang 
(de nul meeting)
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EDUCATION 

CONCLUSIE 

De sleutel tot succes van een kennisondernemer is werken aan een goedwerkend 

winstgevend businessplan. 

Daarvoor is herstructureren van je bedrijf noodzakelijk. We gaan terug naar de 

basis. Jouw passie! 

Waarvoor ben je dit prachtige bedrijf ooit begonnen! 

Door het toepassen van de 5 bovengenoemde strategieën zorg je voor een 

gezond winstgevend bedrijf waar medewerkers kansen krijgen om op high-end 

niveau te functioneren. 

Wil jij jouw vaardigheden als kennisexpert uitbreiden naar nieuw leiderschap 

waardoor een succesvol beauty instituut binnen handbereik is? 

Vraag dan een strategie-gesprek met mij aan zodat we een gedegen plan kunnen 

maken geheel passend bij jouw specifieke situatie. 

► JE KUNT DIT HIER DOEN

@BeautyBusinessEducation 

https://beautybusinesseducation.nl/gratis-gesprek/
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Anke

Anke Slegtenhorst founder/owner van vier gerenommeerde beauty instituten 
die ik tussen 2006 en 2016 heb kunnen uitbouwen tot een Beautyketen. 

Na 2016 is de focus nog meer komen te liggen op High-End beauty 
behandelconcepten onafhankelijk van systemen maar met een unieke visie op 
kennis en oplossingen. Zo kon ik mijn uniek ontworpen systemen committeren 
aan het allerbeste resultaat voor mijn klanten. 

Deze unieke systemen heb ik geheel ontworpen naar eigen idee.

Hierdoor kon ik zonder moeite het businessmodel vormgeven rondom mijn Hierdoor kon ik zonder moeite het businessmodel vormgeven rondom mijn 
intellectueel eigendom voor mijn coach/mentor bedrijf de 
Beauty Business Education.

Beauty bedrijven future proof maken is mijn passie. Mijn rol als coach/mentor Beauty bedrijven future proof maken is mijn passie. Mijn rol als coach/mentor 
binnen de specifieke Beauty branche is om instituut eigenaren op high-end 
niveau te leren functioneren. Om een High-End onderneming in de Beauty 
Branche te realiseren is het aanleren van vaardigheden om een winstgevend 
businessmodel te creëren de eerste stap.

Ik bouwde mijn succesformule in 2018 uit met een online platform waar ik de Ik bouwde mijn succesformule in 2018 uit met een online platform waar ik de 
moderne beauty specialist met ambitie de weg naar de top help vinden op basis 
van het stellen van krachtige doelen om sterke leiders te creëren.

Door mijn persoonlijke ervaring om tijdens uitdagende tijden gepaste 
vaardigheden te leren ben ik in staat geweest om winstgevende Beauty 
Instituten van naam op te zetten. 

ANKE SLEGTENHORST
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