
DURF JIJ TE GROEIEN? 
Interview met Aletta de Rooij, Partners in Crème

Aletta de Rooij van Partners in Crème is al 
sinds de start van De Beauty Professional 
een van onze vaste columnisten. En dat 
is niet voor niets. De meesten van jullie 
kennen haar dan ook wel. Velen gingen 
een coachingstraject met haar aan, met 
succes! Want investeren in jezelf, gaat 
jou uiteindelijk veel meer opleveren. De 
Beauty Professional ging in gesprek met 
Aletta, die net een nieuw webinar heeft 
gelanceerd. Tijdens de coronatijd hebben 
de meeste specialisten ingezien dat het 
hebben van een financiële buffer een must 
is. Heb je je wel eens afgevraagd of jij de 
meeste omzet uit jouw behandelingen 
haalt of uit de verkoop van producten? Dat 
laatste kan je namelijk veel meer brengen 
dan je denkt! Voor ons was het gesprek 
met Aletta in ieder geval een echte 
eyeopener. Doe er je voordeel mee!
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Het behandelen van klanten is jouw passie, daar 
heb je voor geleerd en vind je het allerleukste 
om te doen. Maar realiseer je dat je een bedrijf 
bent gestart om een goede boterham te 

verdienen met het werk dat je leuk vindt. Tijdens Aletta 
haar coachingstraject leer je meer over wie jij bent, wat je 
wilt met jouw salon en hoe je daar kunt komen. En vooral 
ook waar het dan nu misgaat, waar je omzet laat liggen en 
hoe jij echt de ideale klant binnen kunt halen óf creëren 
van bestaande klanten. Aletta: “De ideale klant neemt 
jouw advies ter harte, kiest voor een luxere behandeling 
en gaat thuis aan de slag met het complete pakket aan 
schoonheidsproducten passend bij de huidwens.” Is dit bij 
jou nog niet het geval? Ben je bang om klanten te verliezen 
als je jouw strategie veranderd? Houd iets je tegen om het 
anders te gaan doen en meer geld te verdienen? Lees dan 
snel verder! 

Nadruk op verkoop
Aletta: “Het behalen van succes met de salon heeft te maken 
met verschillende factoren die allemaal moeten kloppen. 
We hebben een moeilijke tijd achter de rug. De nadruk mag 
wat mij betreft echt meer op de verkoop komen te liggen. 
En het kan… de salons uit mijn coachtrajecten, leveren 
het bewijs. Als beautyspecialist voer je je passie uit, echter 
je hebt een bedrijf dus moet je het ook zakelijk bekijken. 
Als je een salon start, heb je vaak maar een doel: klanten 
binnenhalen. En dan maakt het niet uit wat voor klanten dat 
zijn, want alles is omzet. Maar heb jij weleens gekeken naar 
jouw klantenbestand? Hoeveel klanten zijn er na één of 
enkele behandelingen niet meer teruggekeerd? En hoeveel 
klanten komen voor behandelingen die ook daadwerkelijk 
iets opleveren zowel qua omzet als aan resultaat voor de 
klant? En heel belangrijk: hoeveel klanten schaffen ook 
producten aan? En dan hebben we het niet over een potje 
crème één keer in het half jaar. Als je net start heb je maar 
een doel: de agenda vullen. Iedereen krijgt een plekje 
in de stoel. Maar heb je je wel eens afgevraagd of dat de 
beste manier is om je salon te laten draaien? Zijn dat dan 
jouw ideale klanten? En het geldt ook voor als je al jaren 
ondernemer bent. Levert de salon jou op wat je voor ogen 
had? Heb jij wel die ideale klanten in de salon? Dat is het 
allerbelangrijkste. Want met de ideale klanten, kun je omzet 
maken en houd je uiteindelijk meer tijd over voor jezelf.” 

Het doel
Aletta heeft verschillende trajecten ontwikkeld. “Ik ben 
ervan overtuigd dat als je in jezelf investeert, je hier in 
laat begeleiden, het jou veel meer zal brengen en je zal 
veel meer overtuigd zijn van jouw kunnen. Het doel is 
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Eyeopeners

“ Je moet eerst 
snoeien om te 
groeien.”
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altijd: klanten creëren die regelmatig terugkomen 
en minimaal een set van vijf producten consequent 
gebruiken. Vijf producten klinkt veel, maar ik heb een 
methode ontwikkeld om dit echt te kunnen verkopen, 
zonder aansmeren, zonder je daarbij ongemakkelijk 
te voelen. Elke dag dat je niet(s) verkoopt, laat je heel 
veel omzet liggen. Ik zie veel schoonheidsspecialisten 
die zichzelf belemmeren. Die denken dat het te 
zijner tijd allemaal vanzelf wel lukt. Maar voer jij ook 
daadwerkelijk veranderingen door die goed zijn voor 
jouw bedrijf?” Het klinkt natuurlijk heel erg mooi. 
Maar hoe maak je de omslag en wat gaat het je als 
ondernemer daadwerkelijk opleveren? “Het is heel erg 
belangrijk om als ondernemer naar je bedrijf te kijken 
en je klantenbestand onder de loep te nemen. Door 
corona hebben veel salons andere inzichten in het 
ondernemerschap gekregen. Na de lockdowns zaten de 
meeste salons helemaal vol. Maar is dat nu nog steeds 
het geval? Of werd de agenda na een aantal weken 
weer een gatenkaas? Dat heb je even een soort van 
kerstomzet en daarna valt het stil. Dan kost geld en kan 
echt anders!” 

Bezwaren
Wat hoor jij vaak van jouw klanten als je ze producten 
adviseert? Ik gebruik al Nivea. Of ik gebruik Vichy, want 
dat komt bij de apotheek vandaan en dat moet dus 
wel goed zijn. Of wellicht heb jij klanten waarvan het 
potje dat ze gebruiken nooit opgaat? “Dit zijn niet de 
ideale klanten. En de vraag is of je deze klanten wel 
wilt behouden.” Dit zijn voorbeelden van klanten die 
iets verzinnen en ergens aan vast houden. Dat doe jij 

wellicht als schoonheidsspecialist ook. “Ik 
hoor bijvoorbeeld regelmatig dat specialisten 
aarzelen een merk in het hogere segment 
te  introduceren omdat ze bang zijn dat de 
klanten het niet willen of kunnen betalen. En 
vaak durven specialisten om diezelfde redenen 
ook hun prijzen niet te verhogen. Maar het 
is tijd om te ondernemen! En ik kan daarbij 
helpen. Dat betekent wel dat ook jij in jezelf 
moet investeren. Je kunt je wel focussen op 
de kosten, het is beter je te focussen op het 
resultaat. En dat garandeer ik. Net als dat jij dat 
doet bij jouw klanten. Jij weet wat je de klant 
te bieden hebt en wat het resultaat zal zijn als 
ze zich aan jouw huidplan houden, zowel qua 
behandeling in de salon als thuis. Jij gunt jouw 
klant een mooie huid en als ze dit met een hele 
set voor thuis onderhouden, des te meer ze 
resultaten behalen. Gun jezelf en uiteindelijk 
jouw klant de skills om dit voor elkaar te 
krijgen.

Meer omzet 
Aletta gunt iedereen een goede ‘Business in 
Beauty’, dat is niet voor niks haar slogan. Stel 
dat je per klant per bezoek € 100 meer omzet. 
Natuurlijk is dat afhankelijk van je tarieven, 
assortiment en wat de klant nu al besteedt. 
Maar het is geen sprookje, dit kan gewoon. Je 
hebt niet voor niets geïnvesteerd in bepaalde 
technieken, behandelingen en apparatuur. Een 
merk heb je niet voor niets opgenomen. Dit 
hoort bij het totaalplaatje van de behandeling 
om tot resultaat te komen. Nu staan ze daar 
maar. De salon is je winkel, geen museum.

Hoe dan?
Wat dit allemaal voor je salon kan betekenen 
en waar je op moet letten toont Aletta in haar 
gloednieuwe webinar. Wij hebben al een 
voorproefje gezien en het is zeker de moeite 
waard! De webinar is gratis online te bekijken. 
Aletta laat je tijdens het webinar nadenken over 
jouw vaardigheden en het fundament van je 
bedrijf. Waar gaat het nu mis? Wat kun je eraan 
veranderen? En wat kan het je opleveren? Ga er 
nu meteen mee aan de slag. Scan de QR Code 
en ga de uitdaging aan! Aletta’s boodschap: 
“Doe jezelf, maar ook jouw klanten, niet tekort! 
Alles is er al, je hoeft er alleen maar voor te 
kiezen.”

“Ik kan het,
ik wil het,

ik doe het!” 
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