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Profileren

Waar je voor kiest hangt natuurlijk 
af van waar je eigen voorkeur 
naar uitgaat. Denk dus niet dat je 

keuze afhangt van wat je klanten willen. Als 
trainer heb ik te vaak meegemaakt dat een 
schoonheidsspecialist zich wilde laten omdopen 
tot huidverbeteringsspecialist omdat haar 
concurrent dat ook deed. Helaas bleek dit niet 
haar passie te zijn, waardoor het geen succes werd. 
Laat je dus niet beïnvloeden door iemand anders 
en luister naar je eigen gevoel. We beschikken als 
schoonheidsspecialisten allemaal over dezelfde 
basisopleiding. Het is aan jou om je te ontwikkelen 
in de richting die je zelf leuk vindt.

ANDERE TIJDEN
Graag neem ik jullie mee terug in de tijd. In 
1998 liep ik stage bij een schoonheidssalon in 
het prachtige Zutphen. Ik had mijn vakdiploma 
behaald en mocht dus al behandelingen geven. 
Na een praktijktraining van een halve dag 
werden er al afspraken voor me aangenomen 
en kon ik aan de slag in de salon. Op een 
gegeven moment was er een fout in de agenda 
gemaakt. Er was een klant bij mij ingeboekt die 
pigmentproblemen had. Hemel en aarde werd 
bewogen, want de hele agenda moest omgegooid 

In de twintig jaar dat Ahmet Turkkani actief is in de beautybranche is er heel veel veran-
derd. Behandelingen, producten, maar vooral ook de consument is veranderd.  
Vroeger was de schoonheidsspecialist een uitje van ontspanning en welzijn, maar tegen-
woordig is een duidelijke splitsing ontstaan tussen wellness en huidverbetering. De een 
kiest ervoor om zich te richten op huidverbetering, terwijl de ander kiest voor wellness. 
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worden. Een klant met een pigmentprobleem 
was een zeer speciaal geval en moest door de 
eigenaresse zelf behandeld worden. Prima, dacht 
ik. Na een halve dag praktijktraining zonder te 
weten wat de producten nu echt deden leek me 
dit geen slecht plan... Achteraf gezien waren 
er in die tijd (althans in die salon waar ik stage 
liep) niet eens specifieke pigmentproducten. 
En slechts enkele klanten kampten met dit 
probleem. Tegenwoordig mag je blij zijn als je op 
dagbasis niet een pigmentklant treft… 

HUIDPROBLEMEN
Het is overduidelijk dat er steeds meer 
huidproblemen geconstateerd worden. De 
industrie speelt hier ook flink op in. Als je je in de 
materie verdiept, dan zie je dat er zelfs specifieke 
merken ontwikkeld zijn naar aanleiding van 
huidproblemen. Ongeacht waar die huidproblemen 
nu vandaan komen: het is duidelijk dat hier veel 
in te doen is. En voor wie werkelijk huidspecialist 
wil zijn: op het gebied van huidproblemen valt 
er veel te doen, maar vooral heel veel te leren. 
We zijn geen arts en mogen dus officieel geen 
diagnose stellen. Maar wie een paar goede ogen 
heeft, vooral goed luistert naar de klant en daarbij 
ook nog eens de theoretische kennis beheerst over 

huidproblemen, is in staat om een huidprobleem 
op de juiste manier te behandelen. Dit gaat verder 
dan het beheersen van de nodige product- en 
behandelkennis. Wil je huidproblemen behandelen 
als huidspecialist, dan moet je weten hoe een 
probleem ontstaat, hoe het proces zich ontwikkelt 
en op welke fase van het probleem je inhaakt 
met welke behandeling, product of werkstof. Een 
‘one-size-fits-all’- product of behandeling, daar 
geloof ik niet in. De ene acne is immers de andere 
niet, toch? Ga je naar een cardioloog voor een 
operatie, dan wil je toch ook weten waar exact het 
probleem zit en wat eraan gedaan gaat worden? 
Krijg je medicatie, en zo ja welke, hoeveel, waarom 
en hoe lang moet je dit gebruiken? De consument 
verwacht dit ook van ons als het gaat om een 
huidprobleem.

KENNIS
Educatie is dus absoluut een must. Leveranciers 
bieden hier heel veel mogelijkheden in, maar in 
weze zijn leveranciers geen opleidingsinstituten. 
En ik kan het niet onder stoelen of banken 
steken: de opleiding schoonheidsverzorging 
voldoet echt niet aan de eisen van de consument 
(maar dat is weer een andere discussie). Dus 
ben je jammer genoeg op jezelf aangewezen. 

als schoonheids-
                  specialist
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“Maak de consument duidelijk waar 
de grens ligt van je behandelingen”
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Verdiep je in de markt en onderzoek wat er is op 
het gebied van specialistische cursussen. Bezoek 
congressen en vakbijeenkomsten. Via collega’s 
hoor je veel ervaringen. Vergelijk verschillende 
cursussen of opleidingen met elkaar en vraag wat 
je terugkrijgt voor je investering. 

HUIDPROBLEEM VERSUS  
HUIDAANDOENING
Persoonlijk hou ik er niet van om me als een soort 
medisch opgeleide huidspecialist te profileren. 
Medisch opgeleid ben je als je medicijnen 
gestudeerd hebt en werkelijk een diagnose mag 
stellen. Ook kun je dan met behulp van medicatie 
een huidaandoening of ziekte bestrijden en 
dit is jammer genoeg bij de huidspecialist niet 
aan de orde. Wie de ware definitie van een 
huidaandoening wilt weten adviseer ik dan ook 
graag om op Wikipedia te zoeken naar de term 
huidaandoening. Daaruit blijkt namelijk toch 
echt dat er behalve een anamnese ook vaak een 
bloedonderzoek, een biopt of diverse andere tests 
nodig zijn om een diagnose te stellen waarop 
vervolgens een behandeling volgt. 

GEEN MEDISCH BEROEP
We hebben tot mijn grote verdriet een niet-
erkend beroep. Het is en blijft een mbo-ambacht, 
maar dit neemt niet weg dat wij de kennis en 
kunde kunnen beheersen om huidproblemen 
aan te pakken. Daarbij is het natuurlijk wel van 
belang om de consument duidelijk te maken 
waar de grens ligt van je behandelingen en 

wanneer je iemand moet doorverwijzen naar een 
arts. Kort samengevat: de zieke huid kunnen 
we niet behandelen. Dus huidproblemen in alle 
gradaties zijn welkom, maar de huidafwijkingen 
en ziektes hebben toch echt een medische 
benadering nodig en daar zijn de artsen voor. 

KEUZES
Voor de consument kan het moeilijk zijn om te 
achterhalen met welk soort schoonheidsspecialist 
hij of zij te maken heeft. Noem je je schoonheids-
specialist, dan heeft men vaak de associatie van 
een basis schoonheidsspecialist die klassieke 
behandelingen uitvoert, wimpers verft en hars 
(no offence: alle specialisten doen het, niemand 

stuurt een goede klant weg die geharst of geverfd 
wilt worden). Anderzijds snap ik ook dat je geen 
klanten wilt aantrekken die komen voor een 
behandeling waarbij de klassieke massage de 
hoofdrol speelt. 

HOE PROFILEER JE JEZELF?
Communicatie valt niet te onderschatten. 
Profileer je jezelf als huidspecialist, dan denkt 
de klant dat je de meest ingewikkelde bultjes en 
uitslag met jeuk en irritatie kunt behandelen. 
Zo heb ik ooit een klant gehad voor een consult 

met genitale wratten. Niet mijn ding, zeg maar… 
Wees dan ook duidelijk. De potentiële klant 
dient te weten waarvoor ze bij je terecht kan. En 
dit brengt ons weer bij het geven van de juiste 
naam aan de specialist die graag huidproblemen 
behandelt. Ik heb hier zelf heel vaak over 
nagedacht. Is het noodzakelijk om een soort van 
nieuw beroep te starten, of is ons vak te ‘grijs’ 
voor een eigen identiteit? De specialist die zich 
wil specialiseren in huidverbetering heeft het 
niet makkelijk bij het zoeken van een titel. 

ACTIE
Ondertussen is de huidverbetering zich zo aan 
het ontwikkelen dat we ergens actie moeten 
ondernemen. We houden zelf de ontwikkelingen 
amper bij, laat staan dat de consument moet 
weten bij wie ze terecht kan. Ik stel voor om de 
discussie van de vorige alinea over te slaan en nog 
een stap te maken richting de perfecte wereld. De 
hedendaagse consument weet namelijk heel goed 
wat ze wil en is bereid hiervoor op pad te gaan. Met 
andere woorden: mensen die van een probleem af 
willen, gaan hiervoor op zoek naar de allerbeste 
specialist. Als specialist wil je immers ook de juiste 
doelgroep aantrekken en doen wat je leuk vindt. 
Wat is er op tegen om je te specialiseren in een of 
enkele huidproblemen en je daar specialist in te 
noemen? Zo kun je jezelf profileren als specialist 
in huidverjonging of pigmentproblemen. Verdiep 
je in het onderwerp waar je je goed bij voelt en 
wat je leuk vindt. Volg hier opleidingen in en pas 
je communicatie hierop aan. Zo heb je de juiste 
titel bij het werk wat je doet en trek je de juiste 
doelgroep aan. Dit betekent overigens niet dat je 
geen andere behandelingen uitvoert, maar je bent 
ergens in gespecialiseerd en dat draag je uit. 

WORD SPECIALIST
Ik vraag me af hoeveel specialisten hun 
bestaande klanten vragen of ze nog naar andere 
salons gaan. De meeste collega’s verklaren me 
voor gek als ik dit zeg, maar je zult er versteld 
van staan als je hoort dat je trouwe klant die 
al jaren bij je komt, ook nog naar een masseur 
gaat of naar een andere salon voor andere 
behandelingen. Zo is het tegenwoordig helemaal 
niet vreemd dat je allerbeste anti-aging klant 
ook nog naar een andere salon gaat voor lekkere 
behandelingen en verwennerijen. Je kunt niet 
overal de beste in zijn. En gek genoeg heeft 
je bestaande klant dit al eerder door dan dat 
jij dit begrijpt. Als je voor de juiste klant gaat, 
voldoening uit je werk wilt halen en kwaliteit 
wilt leveren, dan kan je er niet omheen. Word 
specialist, draag dit uit en de klant zal je vinden. T
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“Op het gebied van 
huidproblemen valt er veel 
te doen, maar vooral heel 

veel te leren”


