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Beste schoonheidsspecialist(e), 

Het moment waarop tientallen jongeren hun diploma schoonheidsspecialist(e) ontvangen is aangebroken. 
Deze oorkonde heeft een grote waarde daar zij bewijst dat het erkende onderwijs met succes werd voleind. 
Het garandeert de klanten dat beroepsbekwame mensen de rangen van onze schoonheidsspecialisten in de 
instituten komen aanvullen. Wij wensen alle nieuwkomers hartelijk welkom in het beroep. 
Dat het beroep onder druk staat, in verband met de afschaffing van de vestigingswet, las u reeds in mijn vorig 
voorwoord en verder in een artikel in dezelfde Hebe (142).
BESKO laat u echter niet in de steek. Na het groot verlof lichten wij onze leden in over hoe zij zich kunnen blijven 
onderscheiden bij de consument ten overstaan van on- of minder bevoegden. Wij eisen waarborgen voor goede 
schoonheidszorgen, onze klanten hebben daar recht op. Besko schoonheidsspecialisten blijven niet bij de pakken 
zitten. Dit doen we nooit maar zeker niet nu we voor een drukke periode staan.
Wij hebben u meermaals de richtlijnen voor zonnebanken overgemaakt en hopen dan ook dat ieder schoonheids-
instituut zich strikt zal houden aan de aanbevelingen. Het is ook onze taak om klanten te waarschuwen voor het 
zich overdadig blootstellen aan de natuurlijke UV bron bij uitstek: de zon.
Wij zullen onze klanten zo veel mogelijk inlichten over de gevaren die zij lopen aan de hand van hun huidtype, 
de duurtijd van het “zonnen”, en zullen hen zeker aanraden beschermingscrèmes te gebruiken met een voor hen 
geschikte beschermingsfactor. We gaan ook ouders en grootouders onder onze klanten op het hart drukken hoe 
belangrijk het is kinderen goed tegen het zonlicht te beschermen.
Heel wat nare gevolgen treden dikwijls maar veel later op als gevolg van een verbranding door de zon gedurende 
de kinderjaren.
Schoonheidsspecialisten, wees fier op je beroep en weet dat je met je kennen en kunnen uw steentje kan 
bijdragen tot de gezondheid en de levensvreugde van onze medemensen.
Een prettige, rustgevende vakantie wensen we jullie allen want ook dit is belangrijk om nadien onze beroeps- 
bezigheden met succes te kunnen hervatten.

Uw voorzitter: John Boeckx
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Dé leidraad om veiliger en gezonder
in uw instituut te werken

Ook uw schoonheidsinstituut is onderworpen 
aan een reeks wettelijke bepalingen voor 
preventie en bescherming op het werk.

In deze RISKTRAINER komen diverse risico’s  
die zich in uw schoonheidsinstituut
kunnen voordoen aan bod en worden 
tips gegeven om deze te voorkomen.

Behandelde onderwerpen:
1° Arbeidsveiligheid
2° Bescherming van de gezondheid
3° Hygiëne
4° Ergonomie
5° Psychosociaal welzijn
6° Milieu
7° Verfraaiing van de werkplekken

“Risktrainer” voor schoonheidsspecialis-
ten, heeft vorm gekregen in een
belangrijk volumineus document.

Met dank aan onze sectorconsulente, 
Anne Bertrand, voor de redactie, 
het opzoekingswerk en de uitgebreide 
documentatie. Ook Sofie Leyten, even-
eens sectorconsulente, heeft, samen 
met het Beskobestuur, vele uren 
besteed aan de realisatie en correctie 
van dit werk. Zo kwamen wij tot een 
vrij uitgebreide leidraad voor het 
veilig, aan de wetgeving aangepast, 
uitoefenen van ons beroep. “Risk-
trainer” belangt alle estheticiennes, 
leerkrachten en leerlingen aan. 

Alhoewel wij geen “risico” beroep 
uitoefenen, is voorzichtigheid, 
informatie over mogelijke valkui-
len, elementaire kennis van de 
regelgeving, van het hoogste 
belang voor wie plichtsbewust 
zelf werkt of te werk stelt.
Er werd geopteerd voor een 
schematische indeling. Men 
leze het in zijn geheel of 
gebruike het als geheugen-
steun of naslagwerk. De uit-
gebreide inhoudstafel kan u 
hierbij van dienst zijn.

Niet zonder reden wordt 
arbeidsveiligheid bena-
drukt. Iedere werknemer 
of patroon heeft recht 
op een veilige arbeids-
plaats, zij is de eerste 

vereiste die moet leiden tot een aange-
name werkervaring en tot productieve 
prestaties.
De zekerheid dat alle veiligheidsaspec-
ten vooraf werden gecheckt, en dat er 
in geval van een probleem, gepast kan 
opgetreden worden. Dit bevordert de 
rust op de werkvloer en een werksfeer 
zonder achterliggende kopzorgen.

Hierbij aansluitend ging onze bekom-
mernis uit naar het bestendigen van de 
gezondheid van de estheticiennes en 
hun klanten, teneinde zoveel mogelijk 
(kleine) risico’s, eigen aan specifieke 
beroepsaspecten, uit te sluiten.

Dat een belangrijk hoofdstuk gewijd 
werd aan hygiëne is vanzelfsprekend 
maar zeker geen overbodige luxe. 
Alle hygiëne bevorderende aspecten 
worden naast elkaar geplaatst. 
Vanuit onze opleiding zijn we er zo 
vertrouwd mee dat we daardoor soms 

kleinigheden over het hoofd zien. 
Ook persoonlijke hygiëne is meer dan in 
veel andere beroepen, van primordiaal 
belang.
Een correcte houding, aangepast meu-
bilair, oog voor ergonomie zullen onze 
mogelijkheden tot het bestendigen van 
onze beroepsbezigheden zeker bevorde-
ren. Wanneer we elementaire ergonomi-
sche beginselen in ons salon toepassen, 
komt dit in ieder geval ook ten goede 
aan onszelf, onze werknemers en onze 
klanten, wier welzijn wij nastreven. 
Dit onder de aandacht brengen van onze 
schoonheidsspecialisten kon zeker in dit 
werk niet ontbreken. 

“Mens sana in corpore sano” een 
gezonde geest in een gezond lichaam. 
Deze spreuk vat samen wat we met 
psychosociaal welzijn bedoelen. 
De duidelijkste manier om dit onderdeel 
te belichten deden we langs de nega-
tieve aspecten om.
Oog hebben voor het milieu, onze “habi-
tat” , en de nodige maatregelen kunnen 
treffen om dit zo goed mogelijk in stand 
te houden is voor iedereen niet enkel 
een bekommernis maar een verplichting. 
In de “Risktrainer” worden de verschil-
lende vormen van verontreiniging belicht 
en de verplichtingen dienaangaande 
aangekaart. Hieraan werd ook een 
belangrijk hoofdstuk gewijd.

Dat onze beroepsuitoefening dient 
plaats te hebben op een aangename 
werkplaats kan alleen maar de ijver van 
de schoonheidsspecialiste en het welbe-
vinden van de klanten bevorderen.
Om dit alles levendig voor te stellen 
werden, treffende quotes, belangrijke 
logo’s, symbolen en getuigenissen aan 
de teksten toegevoegd.
Besko, de beroepsvereniging voor 
schoonheidsspecialisten, beveelt alle 
professionals en toekomstige uitoefe-
naars en opleiders in onze branche het 
gebruik van de “Risktrainer” warm aan. 
Optimaliseren van alle aspecten van ons 
beroep is en blijft voor ieder van ons een 
belangrijke opdracht.

Meer info bij 
Besko vzw, 
Belpairestraat 6, 2600 Berchem, 
info@besko.be
Tel. 03 280 80 70
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8 REDACTIONEEL
Daniël De Backer

De essentie van 
 cosmetische detox

1.  Agressieve invloeden op de huid
Men kan het niet ontkennen en het is ten overvloede 
bewezen: de huid, de fysiologische barrière tussen ons 
intern milieu en de omgeving, staat continu bloot aan 
allerlei agressieve invloeden, waarbij luchtvervuiling en 
UV-straling de voornaamste actoren zijn, maar ook ziek-
teverschijnselen, dermato-cosmetische nevenwerkingen, 
bijwerkingen van medicatie en stress hun duit in het zakje 
doen. Het is ingeburgerd om het effect van huidagres-
sors ‘toxisch’ te noemen, ook al is dit wetenschappelijk 
wat overdreven. ‘ Toxisch’ stamt van het Latijn toxicum en 
het Grieks toxikon, wat ‘giftig’ betekent, met het gevolg 
dat we met ‘detoxificatie’, of kortweg ‘detox’ een krach-
tige cosmetische claim in huis hebben. 

De bekendste en terecht meest geviseerde agressoren 
zijn de vrije radicalen en in het bijzonder de reactieve 
zuurstofverbindingen (reactive oxygen species of ROS), 
zoals het superoxideradicaal (°O2) en het hydroxylradi-
caal (°OH). Naast endogene oorzaken zoals ontstekin-
gen of inflammaties, zijn de bij overdaad inwerkende 
UV- en in mindere mate de IR-stralen de radicalenuitlok-
kers bij uitstek. Zowel UV als IR induceren huidschade, 
maar op een verschillende wijze. UVB en UVA hebben 
het DNA van de huidcellen als doelwit, terwijl IR-stralen 
extra de mitochondriën, de energiecentrales van de 
cellen, in het vizier nemen en inflammatoire cytokinen 

(boodschappermoleculen) alarmeren. Op termijn leidt 
de globale fotoveroudering tot afnemende collageen- 
en hyaluronzuursynthese, pigmentatiestoornissen, en 
een vervlakking van de dermo-epidermale junctie of 
basale membraan, die gepaard gaat met verminderde 
interactie tussen dermis en epidermis.

Minder bekend, maar eveneens te duchten, is de vor-
ming van starre dwarsverbindingen tussen suiker- of 
sacharidemoleculen en jonge collageenmoleculen, die 
hierdoor aan stevigheid en veerkracht verliezen. Dit 
proces wordt glycatie genoemd en de ontaarde mole-
culen noemt men glycatie-eindproducten, in het Engels: 
Advanced Glycation Endproducts (AGE). In een optimaal 
functionerende huid wordt glycatie grotendeels gecoun-
terd door de proteïne carnosine, maar bij huidbelasting 
door UV en andere pollutie wordt de beschikbare hoe-
veelheid carnosine ontoereikend, zodat er een toxisch 
overschot aan AGE ontstaat. 

Bij elke vorm van stress, zowel fysieke of psychologi-
sche, komt er een extra hoeveelheid van het stresshor-
moon cortisol vrij. Cortisol is een corticosteroïdhormoon, 
dat in de bijnierschors wordt geproduceerd en bij her-
haaldelijke stress de barrièrefunctie van de huid kan 
aantastten, waardoor de hydratatietoestand vermin-
dert. Cortisol inhibeert ook de groei en de migratie van 
de cellen in de dermis en epidermis en de collageen-
synthese. Stress werkt hierdoor huidveroudering in de 
hand. Het neutraliseren van cortisolinvloed op de huid 
is dus geen overbodige cosmetische luxe. 

2. Celdetox door proteasoom en autofagie
Zelfregulatie of homeostase van de huid is afhanke-
lijk van de balans tussen biosynthese en katabolisme 
(afbraak) van macromoleculen zoals proteïnen of eiwit-
ten en celorganellen. In menselijke cellen zijn twee sys-
temen bij de opruiming van opgebruikte bestanddelen 

‘De schoonheidsspecialiste van gisteren is 
zij die de basis van ons beroep heeft gelegd 
en er een vak met bijgaande behoefte heeft 
van gemaakt. De esthéticienne van vandaag 
is zij die soms twijfelt in een constant 
evoluerende wereld en bewust moet ijveren
om zich aan te passen en te differentiëren. 
De schoonheidsspecialiste van morgen zal 
een geïnspireerde, inspirerende en alerte 
esthéticienne zijn, met een visie en een 
aanpassingsvermogen zonder weerga!’

Aurélie Chalus
  professionele beautyconsulente en coach

Proteasoom en autofagie 
garanderen celvernieuwing 

en homeostase



actief: het proteasoom en de autofagie. De belang-
rijkste taak van het proteasoom is het opruimen van 
kortlevende oplosbare proteïnen, ongeacht hun struc-
tuur. Het proteasoom is een complex protease-enzym 
(eiwitafbrekend enzym), dat de peptidebindingen 
tussen de aminozuren in proteïnen verbreekt. Proteaso-
men vangen de overbodige of beschadigde eiwitten op 
en breken ze af tot peptiden met zeven tot acht amino-
zuren, die vervolgens worden geassembleerd in nieuwe 
proteïnen (fig.1). Autofagie is een enzymatisch afbraak-
proces dat plaatsgrijpt in specifieke celorganellen: auto-
fagosomen en lysosomen. Autofagosomen omhullen 
en verzwelgen de te elimineren bestanddelen uit het 
cytoplasma en leveren ze aan de lysosomen, die een 
brede waaier van enzymen bevat, die niet alleen bio-
moleculen zoals geoxideerde eiwitten en glycatie-eind-
producten opruimen, maar ook tal van andere ontaarde 
celbestanddelen, zoals mitochondriën en ribosomen 
(fig.2). Door autofagie worden de huidcellen verlost 
van hun afgedankte componenten, die nadien in jonge 
macrostructuren worden ingebouwd. Door de continue 
vernieuwing van de celbestanddelen, garanderen prote-
asoom en autofagie de homeostase. Door veroudering 
en agressieve invloeden, wordt de opruimingsactiviteit 
van beide systemen op een lager pitje gezet, waardoor 
de homeostase minder efficiënt verloopt. Dit heeft o.m. 
een negatieve invloed op de procollageensynthese en 
de differentiatie van de keratinocyten. Cosmetische 
celdetoxificatie beoogt dan ook een activering van pro-
teasomen en autofagie, bij voorkeur in associatie met 
antioxidanten en carnosine. 

3. Harmonisch reinigen en optimaal 
beschermen
De primaire detox-actie is het reinigen van de huid, over-
eenkomstig het huidtype en in harmonie met de hydroli-
pidenfilm en de huidproteïnen. Bij voorkeur hebben de 

reinigende producten, zoals micellaire waters, een pH-
waarde van ong. 5,5, overeenstemmend met deze van 
de huid. Meestal hebben reinigende producten een bij-
komende verzorgende werking. Specifieke kleimaskers 
bieden waardevolle aanvullende detox. Kleisoorten 
zoals kaolien, bentoniet, montmorilloniet en ghas-
soul, hebben een groot absorptievermogen voor aller-
lei wateroplosbare en olie-oplosbare onzuiverheden. 
Vaak worden er in dergelijke maskers ook exfoliërende 
hydroxyzuren zoals glycolzuur verwerkt en actieve kool, 
die een sterk selectief adsorptievermogen heeft. Een 
dergelijke mix reinigt en verfijnt de poriën optimaal. 

Alle verzorgende detox-cosmetica bevatten antioxi-
dantia en UV-filters met een gemiddelde SPF van 15. 
Geavanceerde producten bevatten ook IR-neutralise-
rende ingrediënten. Innoverend in dit verband is het 
Thermus thermopylus ferment, dat rijk is aan stabiele 
multifunctionele enzymen, die IR-geïnduceerde zuur-
stofradicalen counteren en de integriteit van de mito-
chondriën beschermen.1 Het ferment vermindert ook 
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Fig.1. Werkingsmechanisme van een 
proteasoom

Fig. 3. Kerrieplant (Helichrysum italicum)

Fig. 2. Autofagie door autofagosomen en lysosomen

Fig. 2. Van DNA naar eiwit



inflammatoire activiteit en voorkomt de denaturatie van 
epidermale macromoleculen. Carnosine wapent de huid 
tegen een overschot aan glycatie-eindproducten. Voor 
het kalmeren van stresseffecten op de huid incorporeren 
we een gestandaardiseerd extract van de kerrieplant 
(Helichrysum italicum, fig. 3), dat klinisch bewezen het 
cortisolgehalte vermindert en hierdoor de gaafheid van 
hyaluronzuur en antioxiderende enzymen waarborgt.2 
Als beschermend scherm tegen huid- en haarpollutie 
opteren vele labo’s voor Biosaccharide gum 4 (INCI), 
een filmvormend polymeer opgebouwd uit de monosa-
chariden L-fucose, 2-D-glucose en glucuronzuur.3 Deze 
biosacharide deponeert op de huid en het haar een 
beschermende matrix tegen atmosferische pollutie en 
agressieve chemicaliën. 

4. Activeren van proteasomen en autofagie
Gespecialiseerde cosmetische labo’s ontwikkelden 
werk stoffen die stimulerend en beschermend werken op 
proteasomen en autofagie. In 2011 ontdekten Japanse 
onderzoekers dat bijenkoninginnen langer leven door 
consumptie van koninginnenbrij, waarin het proteïne 
royalactine de genexpressie in bijenkoninginnen ver-
andert zonder de DNA-sequentie te wijzigen, wat een 
epigenetisch proces betekent.4 Een gereputeerd Zwit-
sers labo creëerde het Pentapeptide-48 (INCI), dat het 
actief gedeelte van royalactine kopieert en in een sfe-
risch draagmedium is verpakt.5 Het peptide stimuleert, 
in een concentratie van 2 tot 3 %, binnen de 28 dagen 
opmerkelijk de proteïne-omzetting in proteasomen. De 
detoxificerende werking van het peptide gaat gepaard 
met een verbetering van de teint en een epigenetische 
vertraging van de huidveroudering. Het duo van olijfbla-
derenextract (Olea Europaea Leaf Extract) en het extract 
van de zaden van Ziziphus Jujuba (Ziziphus Jujuba Seed 
Extract, fig. 4), combineert de proteasomen activerende 
actie van oleuropeïne uit olijfbladeren aan de krachtige 
antioxiderende werking van jujubosides uit Ziziphys 

Jujuba, wat een betekenisvolle reductie van glycatie-
eindproducten (AGE) oplevert.6  In samenwerking met 
de universiteit van Limoges werd er een autofagiesti-
mulerend extract ontwikkeld uit de gist Candida Saito-
ana, dat het aantal lysosomen, de opruimers bij uitstek, 
doet toenemen en opmerkelijk de hoeveelheid geoxi-
deerde proteïnen en lipiden vemindert.7 Voor een exo-
tisch autofagie-effect kan men opteren voor het extract 
van de populaire Zuidoost Aziatische plant Tiliacora 
triandria, dat traditioneel in een energiegevende en 
detoxificerende drank wordt geconsumeerd. Uit der-
mato-cosmetisch onderzoek blijkt dat dit extract ook via 
externe applicatie de autofagie-activiteit van de huid 
activeert, die zich vertolkt in een verhoogde collageen-
productie in de fibroblasten en toegenomen differen-
tiatie van de epidermale keratinocyten (fig. 5).

 Referenties

1. Wetenschappelijke info Venuciane®, Sederma, 786112 
Le Perray-en Yvelines, France.

2. Wetenschappelijke info Areomat Perpetua®, Codif Recher-
che & Nature, 35417 St-Malo cedex, France.

3. Wetenschappelijke info Glycofilm/Pollustop®, Solabia, 
93698 Plantin cedex, France

4. De Backer D. : ‘Vitale huidprotectie via epigenetica’, 
in ‘Hebe’, Nr 142, jan.-feb.-maart 2017, A. Zweers, 
2600 Berchem.

5. Wetenschappelijke info Royal Epigen P5®, Mibelle bioche-
mistry, 5033 Buchs, Schweiz.

6. Wetenschappelijke info Proteolea®, Rahn AG, 8050 Zürich, 
Schweiz.

7. Wetenschappelijke info Celdetox®, Silab, 19240 Saint-
Viance, France.
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Fig. 4. Ziziphus jujuba 

Fig. 5. Tiliacora triandria 
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Hebe met een knipoog…

Ik weet niet of het aan de volle maan lag op 12 
maart, of aan de zonnige dagen rond die datum, 
maar het momentum triggerde in ieder geval de 
hormonen. Over de aard van die hormonen ga 
ik mij hier niet uitspreken, maar ze resulteerden 
in ieder geval in een positieve vibe. Deze vibe 
vond haar weg naar de paleizen 1 en 3 en zelfs 
daarbuiten. Om maar te zeggen, de beurs was 

een schot in de roos. Een omstandig verslag hiervan vind je 
uiteraard elders in dit nummer. 

Zoals in de vorige editie van uw vakblad al aangekondigd, 
heb ik mijn portie reismicroben weer tijdelijk verdreven 
met een rondreis door Singapore, Maleisië, Cambodja en 
Vietnam. Zeer gevarieerde gebieden met een schokkende 
geschiedenis, zeker de laatste twee landen. Wat daar in 
de tweede helft van de vorige eeuw allemaal gebeurd is, 
tart de verbeelding. En toch zijn de mensen er niet (althans 
niet zichtbaar) verbitterd. Ik herinner me nog hoe lang 
de Fransen de Duitsers met een scheef ook bekeken heb-
ben (en soms nog bekijken) na de twee wereldoorlogen, 
maar hier praten we over de jaren 60 en 70. Elke familie 
in Cambodja heeft leden verloren tijdens het bewind van 
Pol Pot einde jaren 70, in Vietnam hebben de Amerikanen 
wel het één en ander uitgestoken, maar alle toeristen, van 
om het even waar, worden even vriendelijk ontvangen. Het 
heeft misschien ook wel te maken met het boeddhisme, dat, 
zeker in Cambodja mensen aanzet tot een ‘goed’ leven. Wij 
westerlingen zijn, althans in mijn ogen, toch wel dikwijls 
verbitterd, zien niet het goede en het mooie in de dingen, 
maar klagen en zagen liever dan eens te (glim)lachen. 

Als lesgever in een school voor schoonheidszorgen en tot 
op zeker niveau op de hoogte van hoe het er op zulk een 
school aan toe gaat in de praktijk, wilde ik toch ook eens 
wat behandelingen in Ho Chi Minh stad (het vroegere 
Saigon) meemaken. Ik ga ervoor: manicure (kniptang en 
vellentang, geen achteruitduwer of vaseline gezien, en dat 
is, dacht ik, bij ons toch standaard) pedicure idem. Daarna 
hoofdmassage. Een kwartier wrijven, met de nagels ‘krab-
ben’ en regelmatig afspoelen met lauwwarm water. Daar ze 
gebruik maakten van shampoo was dat ook weer in orde. 
Ik moet zeggen, het had wel iets. Daarna, als kers op de 
taart: lichaamsmassage. Deze lijkt helemaal niet op deze 
van ‘mijn’ school, en ik vermoed ook niet op die van andere 
scholen hier in het land. Er werd o.a. letterlijk over me heen 
gelopen en met de enkels geduwd op plaatsen waar het 
ook minder aangenaam was. Daarnaast nog wel wat andere 
(be)handelingen, maar geen die ik kende van de school… 

nu ja. Alles samen kostte het 350.000 Dong of zo’n 14 euro. 
Is dat niet zo ongeveer de prijs van een pedicure in een 
school? Ik vermoed dat er hier ook wel verschil in kwaliteit 
zal bestaan, maar ik ben binnen gegaan in een etablis-
sement dat er nogal professioneel uit zag… misschien kan 
Besko hier een afdeling oprichten en vervolmakingscursus-
sen geven? Ben altijd bereid de dagelijkse “lijding” op me 
te nemen.

Over ‘lijden’ gesproken. Ik ben iemand die nogal erg hangt 
aan de laatste nieuwe snufjes. Je gaat op reis en je neemt 
mee: een smartphone met daarop: de landkaarten van de 
te bezoeken landen, de vertaalcomputer met de talen van 
de landen waar je naartoe reist, de vlieg- en treintickets 
die je onderweg boekt, Reislogger om je verhalen online 
te gooien zodat het thuisfront weet waar je uithangt, de 
bankapplicaties om je rekeningen een beetje in het oog te 
houden. Nog net niet de kledij die je moet meenemen, die 
kan daar niet op en moet nog met het koffertje mee. Als je 
dan je “mobieltje” kwijt raakt, zo ergens in het zuiden van 
Vietnam, ben je toch een tijdje stuurloos. Zeker als je de 
dag voordien via het internet net de vlucht van Saigon naar 
Singapore had geboekt. Eerste werk: een nieuwe smartp-
hone kopen, tweede werk, de back-up van de gegevens die 
je gelukkig genomen had voor je vertrok, ergens in de cloud 
zien op te vissen (ook niet simpel, want als je inlogt naar 
die gegevens, ziet Samsung dat dit gebeurt vanuit zuidoost 
Azië en moeten ze nogal wat gegevens hebben ter verifi-
catie, ze sturen dan een bericht met de code die je moet 
gebruiken naar de telefoon die je kwijt bent…). Dan naar 
de luchthaven gaan zoeken met welke maatschappij je een 
vlucht had geboekt. (voor de nieuwsgierigen: bij de vierde 
had ik prijs). Enfin, ik ben uiteraard wel heelhuids thuis 
geraakt, maar het heeft een kleine twee weken geduurd 
voor mijn nieuwe smartphone kon wat de oude kon. Ik ben 
alleen nog de foto’s kwijt die ik had genomen, maar ik heb 
er gelukkig ook met een regulier fototoestel genomen. 
Volgende reis bevestig ik een ringetje aan de gsm. De helft 
van de jeugd in de bezochte landen heeft zulk een ringetje 
geplakt op de achterzijde van hun telefoon. Ze steken daar 
dan hun wijsvinger door van de hand waarmee ze hem 
vast houden, zo kan hij niet vallen als er bv. per ongeluk 
iemand tegen hen loopt. Ik zal die ring gebruiken om een 
ketting aan vast te maken, die ik dan ook vastmaak aan 
mijn broeksriem. Als ik dan de telefoon naast mijn broekzak 
steek, sleur ik hem toch nog mee aan de ketting.

Een mens is nooit te oud om te leren. Laat het een les zijn. 
Met een vriendelijke, oosterse, knipoog… 

Ben altijd bereid de dagelijkse “lijding” 
op me te nemen
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BESKO
ondersteunt
en verdedigt uw 
beroep

BESKO komt op voor de 
 belangen van iedereen
die een esthetisch beroep 
uitoefent, zoals de schoon-
heidsspecialist, voetverzorger, 
nagelstylist en visagist.

Je kunt alleen lid van BESKO 
worden als je een erkende 
opleiding hebt gevolgd.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2018

professioneel lid €  55,-
school (directie) €  60,-
leerkracht  €  25,-
leerling/student €  15,-
werknemer/stagiair €  20,-
steunend lid, firma’s € 150,-

Alle professionele leden zullen GRATIS vermeld worden 
op de Besko publieke website.

Aanvraag voor lidmaatschap

Naam: ______________________________________________________________________________

Voornaam:  ________________________________________________________________________

Straat:  _____________________________________________________________________________

Postnr.:  _______________________ Plaats: __________________________________________

Tel.: _________________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________  

Handtekening: ____________________________________________________________________  

opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem

Zodra wij uw aanvraag hebben 
ontvangen zullen wij u een vra-
genlijst toesturen. Indien hieruit 
blijkt dat u voldoet aan de voor-
waarden om lid te worden, ont-
vangt u van ons een uitnodiging 
om uw lidgeld te betalen.
Ieder professioneel lid zal behal-
ve de algemene voordelen ook 
publiciteitsmateriaal ontvangen, 
zodat uw klanten duidelijk kunnen 
zien dat u een gediplomeerd lid 
bent van een erkende beroeps-
vereniging.

Wet van 8 december 1992: De gegevens in ons 
bestand voldoen aan alle voorwaarden voorzien in 
de wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk en 
zullen nooit doorgegeven worden. Uw gegevens 
kunnen altijd op een eenvoudige aanvraag inge-
zien, gewijzigd of geschrapt worden.

Besko biedt:

•   Voordracht- en informatie-
avonden per provincie

•    Cursussen over meerdere dagen 
per provincie (waarvan met 
erkenning van F.B.Z. PC. 314)

•    Vakbeurs met congres Estetika

•    Verdediging van uw belangen 
in het  paritair comité en de 
Hoge Raad van de 
Middenstand

•    U hulp bij alle vragen 
 betreffende uw beroep

•    Alle leden ontvangen 
gratis Hebe

•    Alle leden kunnen gratis een 
kleine advertentie  plaatsen

•    Gratis vermelding op website 
www.schoonheidsspecialiste 
besko.be voor leden-instituten

www.besko.be
www.schoonheidsspecialistebesko.be

Hebe 143



Booiebos 6A
Industriepark I - Drongen

T 09 227 90 15
F 09 227 90 16

                  intermedi@telenet.be 

Kortrijksesteenweg 325
Harelbeke

T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22

   info@intermedi.be 

Shop online: www.intermedi.be
Follow us: facebook.com/intermedi
Follow us: instagram.com/intermedibelgium

ZOMERCOLLECTIE 2017
IBD Just Gel Polish - Destination: COLOUR

VERDELER VOOR BELGIË - IBD JUST GEL POLISH 

€19.95  - NU €14.50 
excl. btw

www.intermedi.be

1/2_advertentie_ibd_destinationcolour.indd   1 17/05/17   16:40

Beauty
From 
inside 

NIEUW

VErzorg jE VAn BinnEnuit mEt 
HoogkwAlitAtiEVE SupplEmEntEn VAn 

NUTRITION4YH
Hers & His
Een specifieke samenstelling van speciale en 
natuurlijke mariene collageen-hydrolisaat
type I in combinatie met 15 uitermate aanbevolen
ondersteunende nutriënten en plantenextracten
voor het HAAR, de NAGELS en de HUID. 
Verpakking: 60 tabletten, kuur voor 2 maanden. 
Adviesverkoopprijs consument: €27,90
Notificatienummer: nut/pl/as 3-314

GESCHIKT VOOR VEGETARIËRS

Ideal Line Bsvelt
Een combinatie van 500mg van het natuurlijk en 
hoogwaardig Garcinia cambogia extract CITRIN® 
(van Sabinsa) rijk aan HCA(-)hydroxycitraat met 
4 plantenextracten (zoals groene thee), papaya, 
bromelaïne, jodium en chroompicolinaat
speciaal voor het VETMETABOLISME en een 
GEWICHTSBEHEERSINGSPROGRAMMA. 
Bevat een kwaliteitsextract van zwarte peper
rijk aan piperine voor de maximale bevordering 
van de opname en assimilatie van de vele natuurlijke 
actieve stoffen. 
Verpakking: 60 tabletten, kuur voor 2 maanden. 
Adviesverkoopprijs consument: €29,00 
GESCHIKT VOOR VEGETARIËRS

VOEDINGSSUPPLEMENTEN GENOTIFICEERD BIJ HET BELGISCH MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID!
Deze producten zijn voorbehouden voor haarklinieken, haarkappers, lichaamsverzorgingscentra,

schoonheidsinstituten en nagelstudios. Aankoop als verdeler mogelijk met geldig BTW nr en info over uw zaak.

Nutrition 4YH
FOR YOUR HEALTH

♀♂

PRODUCENT, INFO, BESTELLINGEN: DIEXIMPORT, B- 2100 DEURNE - Tel: 03/321 67 19 - 03/321 49 55 - nutrition4yh@online.be
(MA-DO 8.30u-12.30u, 14.00u-17.00u / VR: 8.30u-12.30u, gesloten van 7 juli 2017 - 5 aug 2017)

Notificatienummer:
nut/pl/as 3-313

adv HEBE DIEXIMPORT 24 mei 2017 kopie:Opmaak 1  26/05/17  11:12  Pagina 1



DÉ REVOLUTIE
VOOR UW SALON!

Lieven Bauwensstraat 19
8200 BRUGGE

+32 (0)50 32 15 82
education@asap-nails.com

07/06 08/07
beautyschool.asap-nails.comINFO & INSCHRIJVINGEN

VOOR EEN OPLEIDING BIJ UW

DICHTSTBIJZIJNDE DISTRIBUTEUR

MAIL: EDUCATION@ASAP-NAILS.COM

 

19/06
9.30u -12.30u 13.30u -16.30u13.30u -16.30u

• VOELT VEDERLICHT AAN

• ZIET ER NATUURLIJK UIT

• STERKER DAN GEL & ACRYL

• GEEN BRANDERIG GEVOEL

• HYPOALLERGEEN
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Afstuderend? Tijd voor de “testyourselfie”. 
Pas op de markt.

HR managers en werkgevers zijn dezer dagen op zoek naar 
nieuwe arbeidskrachten die beschikken over specifieke 
softskils. Pure kennis en kunde volstaan al lang niet meer 
om een bloeiende carrière uit te bouwen. De grote meerder-
heid van de rekruteerders (77%) is er immers van overtuigd 
dat minder duidelijk te omschrijven vaardigheden op per-
soonlijk, emotioneel en sociaal gebied – de zogenaamde 
soft skills – minstens even belangrijk zijn. 16% hecht er 
bij het selecteren van kandidaten voor een job zelfs meer 
belang aan dan aan duidelijk meetbare vaardigheden, zo 
blijkt uit een online onderzoek van de Amerikaanse site 
CareerBuilder bij 2.138 HR-verantwoordelijken.

Welke zijn de belangrijkste skills? 

Volgens een onderzoek door de Amerikaanse site Career-
Builder zijn dit: 
1. Sterke werkethiek: 73%
2. Betrouwbaarheid: 73%
3. Positief ingesteld: 72%
4. Sterk gemotiveerd: 66%
5. Teamspeler: 60%
6. Goed georganiseerd : 57%
7. Stressbestendig: 57%
8. Communicatief vaardig: 56%
9. Flexibel: 51%
10. Zelfzeker: 46%

Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat mensen die 
aanwerven (rekruteerders, werkgevers) een heel ander 
beeld hebben dan de jongeren als er wordt gepolst naar 
de verworvenheid van deze vaardigheden. Bij werkgevers 
horen we dat de jongeren er een gebrek aan hebben, de 
jeugd zelf vindt dat ze deze competenties wel bezitten. Dit 
maakt dat iets oudere kandidaten worden aangeworven 
omdat werkgevers bij hen wel die competenties ontdekken.
 
Jongeren op weg helpen

Om jongeren beter te wapenen, lees: meer inzicht in hun 
competenties te geven, werd er een internationaal team 
(België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk) samengesteld om 
met Europese middelen (Erasmus+) een internationaal pro-
ject (App-titude) op te zetten waaruit nu een tool is voort-
gevloeid die jongeren bewust wil maken van het belang van 
die soft skills. Op de site www.testyourselfie.eu kunnen ze 

aan de hand van een aantal herkenbare situaties hun soft 
skills zelf evalueren. Uiteraard kan dit via verschillende plat-
formen: smartphone, tablet en pc. Het gaat voornamelijk 
om 6 vaardigheden: flexibiliteit, mondelinge communicatie, 
professioneel voorkomen, op tijd komen, initiatief nemen 
en inzicht hebben in sterke en zwakke punten
Tijdens een lanceringsevent in Hasselt werd Testyourselfie 
tijdens de maand april aan het doelpubliek voorgesteld. 
Zo’n 120 studenten van de Hogeschool PXL namen de proef 
op de som. De meesten waren verrast door de confronte-
rende uitkomst van hun test. Ze beschouwen de tool nu 
inderdaad als een uitgangspunt voor verbetering.
Je moet je wel even registreren of aanmelden met je Face-
book account om te kunnen deelnemen. 

Bronnen: www.vacature.com
www.jobat.be
www.testyourselfie.eu

Rechten
en 
plichten

PLICHTEN

RECHTEN

Skinline 
Officieel distributeur 
voor Lutronic

Bruno D’hont
Georges Wittouckstraat 20
1600 Sint-Pieters-Leeuw
+32(0)473 49 65 28
www.skinline.be

Nieuw en exclusief bij Skinline…

EnCurve van Lutronic
 

Encurve en haar 27,12 Mhz 
radiofrequentie energie is 
specifiek effectief tegen vetcellen.

Deze energie creëert een 
opwinding van de adipocieten 
en uiteindelijk een breuk in hun 
membraan. De zo vrijgelaten 
vetstoffen worden dan door 
het lichaam op een natuurlijke 
manier weggevoerd, en de 
vetcellen zijn voorgoed 
vernietigd.

EnCurve is zeer gebruiks- 
vriendelijk, handenvrij, zonder 
gebruiksmateriaal en heel 
aangenaam voor de patient.
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Cursussen en lezingen
Gehouden en te houden activiteiten: 
Tenzij anders vermeld zijn de bedragen die gevraagd  worden als toegangsprijs voor lezingen in elke provincie  gelijk: 15,00 euro voor 
niet-leden, 10,00 euro voor leden, leerlingen jonger dan 21 jaar met een geldige lidkaart  betalen 5,00 euro. 

ANTWERPEN
Dhr. J. Boeckx
Grote Steenweg 227
2600 Berchem
 Tel.: 03-280 80 70 - Fax: 03-281 33 96 
E-mail: voorzitter@besko.be

Gehouden activiteiten:
• De uiteenzetting over probiotica, gebracht door apo-
theker Tom Verlinden en doctor I. Claes bracht een grote 
groep schoonheidsspecialisten, een wetenschappelijk 
sterk onderbouwd inzicht in het nut van “goede” bacte-
riën op de menselijke huid. Vandaar het nuttig gebruik 
hiervan in cosmetica. Een boeiende avond. 
• Een top spreker, Professor, doctor Jan Gutermuth, 
diensthoofd dermatologie aan het universitair zie-
kenhuis van Brussel, gaf een zeer duidelijk en leerrijk 
overzicht van verschillende huidkankers en andere 
huidaandoeningen en de gevolgen ervan op de huid 
maar ook voor de gezondheid in het algemeen. 
Verschillende provinciale besturen woonden de lezing 
bij met het oog op een eventueel studiemoment in hun 
provincie.
Het betrof een vruchtbare samenwerking tussen de 
provincies Antwerpen en Brabant.

Te houden activiteiten: 
• Mevrouw Katleen Vanderbeken stelt de cursussen 
voor die schoonheidsspecialisten kunnen volgen om 
zich verder te bekwamen in het verzorgen van personen 
met een of andere vorm van kanker. IFPC richt deze 
cursussen in met de steun van Besko.
Alleen al het bestaan van deze opleidingen kan schoon-
heidsspecialisten er toe brengen zich te verdiepen in 
deze problematiek.
Deze avond gaat door in de lokalen van Denise Grésiac, 
Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem op19 JUNI 2017 om 
20.00 uur.

BRABANT
Mevr. G. Van Noten
Lennikseweg 31
1700 Dilbeek
 Tel.: 02-569 43 14 
E-mail: norina.joossen@telenet.be

Het nieuwe najaarsprogramma voor Brabant vindt u in 
de volgende Hebe of op de website: www.besko.be. 

LIMBURG
Mevr. K. Niedziela
Begoniastraat 4
3600 Genk
 Tel.: 089-38 60 53 
E-mail: karin.niedziela@skynet.be

Gehouden activiteiten:
• DRAADEPILATIE: Wat hebben wij geleerd?
Draadepilatie is een techniek die bij ons best vaak wordt 
toegepast maar vooral bekend is in het midden-oosten.
De techniek wordt vooral toegepast voor het epileren 
van de wenkbrauwen, daar men gemakkelijk in rechte 
lijnen kan ontharen. Deze techniek is niet gemakkelijk 
en vraagt veel oefening.
Men gebruikt een stevige draad uit katoen. Onze les-
geefster Shirin, met Iraanse roots, heeft een uitgebreide 

en praktische info-sessie 
gegeven over hoe men 
de draad moet vast-
houden en bewegen. Zij 
heeft ons de juiste tech-
nieken aangeleerd en 
verschillende personen 
geëpileerd zodat de cur-
sisten ook konden aan-
voelen hoe zo’n epilatie 
aanvoelt. Op de foto’s is 
te zien hoe zo’n epilatie 
uitgevoerd wordt.
Verschillende cursisten 
zijn nadien wat gaan 
bijscholen bij onze les-
geefster.

Het minst wat we kunnen zeggen is dat het een 
geslaagde leerrijke avond was.
• MICROBLADING, een andere manier om permanent 
make-up (PMU) uit te voeren. Joëlle SENDEN heeft ons 
een zeer uitgebreide demo gegeven over de techniek 
met micro-blading.
Het is een nieuwe techniek in de permanent make-up: 
de “hand made wenkbrauwen”. De ultra fijne steriele 
naaldjes zijn geplaatst in een pen die manueel bediend 
wordt, waardoor de haartjes , getekend in de wenkbrau-
wen, zeer fijn zijn,dunner dan 1 mm.

Het nieuwe najaarsprogramma voor Limburg vindt u in 
de volgende Hebe of op de website: www.besko.be
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De meeste cursussen zijn erkend en 
geven recht op een vormingsvergoeding 
voor werknemers in het PC 314. 

1. Hoe bepaal ik mijn doelgroep? 
2. Hoe prikkel ik mijn doelgroep? 
3.  Hoe bouw ik aan mijn merk (instituut) o.a. door logo-

opbouw?
4. Wat maakt mijn salon anders?
5.  Wat beloof je, hoe voelt de klant zich, hoe maak jij de 

belofte waar?
6. Hoe gebruik je website, faceboek, instagram etc….?
De reacties van de deelnemers waren zeer positief.

Het nieuwe najaarsprogramma voor West-Vlaanderen 
vindt u in de volgende Hebe of op de website: 
www.besko.be

Voor de meest recente info: 
www.besko.be

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms
Kruisstraat 77
9090 Melle
 Tel.: 0479-69 52 22 
E-mail: info@besko-oostvlaanderen.be

Te houden activiteiten:

Besko Oost-Vlaanderen selecteerde volgende onderwer-
pen voor het programma 2017-2018:
 • Microneedling: infomoment
 • Smokey eyes: demo-avond door Christine Baert
 • Gezonde voeding, mooiere huid: lezing
 • Etherische oliën up-to-date
 • Nieuwe freestoestellen voor de (zelfstandige) pedi-
cure, door het bedrijf ‘Intermedi’, demo-avond

 • Perfectioneer je acryl: demo-avond of workshop door 
Tabitha Windels, Belgische kampioene acryl 2016

 • Medische anti-aging, door een ervaren dermatoloog
 • Treatwell: ja of neen? Infosessie 
 • Online opvallen met je zaak, infosessie door Vicky 
Vermeiren

Tenzij anders vermeld gaan alle activiteiten door in 
Het Perspectief/PIHS,Godshuizenlaan 65-75, 9000 Gent.
Het volledige uitgewerkte programma zal vanaf eind 
augustus beschikbaar zijn op de website van Besko: 
www.besko.be en op de Facebookpagina: Besko-Oost-
Vlaanderen. Het zal ook in de volgende Hebe worden 
vermeld. 
Bij interesse in een onderwerp, mag je dan ook 
steeds contact opnemen via Linkedin: Sylvie Burms,
E-mail: info@besko-oost-vlaanderen.be

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot
Patersstraat 32
8900 Ieper
 Tel. + fax: 057-20 29 28 
E-mail: roger.deprez@telenet.be

Gehouden activiteiten:

• Op 27 maart werd een voordracht gegeven in de 
gebouwen van de firma A.S.A.P. te Brugge over “Brui-
ningstechnieken”, waarbij dank voor de zeer hartelijke 
ontvangst. Wat zijn de alternatieven voor de zonnebank, 
wat zijn de bestanddelen, gevaar voor de gezondheid? 
Eline Noppe gaf hierop klaar en duidelijke antwoorden 
voor een zeer geïnteresseerd publiek die later op de 
avond alle antwoorden kregen op hun veel gestelde 
(praktische) vragen.
• Op 15/05/2017 gaf Vicky Vermeiren een voordracht 
“Boost my Business“ in Coach Roeselare. Er was een 
grote opkomst van zowel instituten als leerkrachten. 
Vicky vertrok van vroeger “wij verkopen alles voor ieder-
een” naar het heden “werken met doelgroepen”  
De volgende kernpunten werden besproken: 



Voor u 
gelezen in de 
pers…
Voor wie het leven grijs inziet 
Als u, zoals ik, vroegtijdig geconfronteerd wordt/werd met 
een verkleuring van de haren en uw kapper geen andere 
remedie kende/kent dan kleuren, is er goed nieuws. 
Amerikaanse wetenschappers hebben immers de cellen 
geïdentificeerd die haren doen uitvallen of grijs worden. 
Zoals zo dikwijls het geval, gebeurde deze ontdekking bij 
toeval. Toen ze op zoek waren naar een remedie voor één 
of andere zeldzame genetische ziekte, ontdekten ze dat 
een eiwet met de welluidende naam KROX20 huidcellen 
doet veranderen in de haarschacht, waarna nog een twee-
de eiwit wordt geproduceerd, de stamcelfactor genoemd. 
Bij muizen constateerden ze dat, als ze de cellen die het 
genoemde eiwit produceerden verwijderen, de muizen 
kaal werden. Toen ze de stamcelfactoren verwijderden, 
werden hun haren wit. 
Het onderzoek naar vorming van tumoren gaf de onderzoe-
kers het antwoord op de vraag waarom haren grijs worden 
en werd de cel ontdekt die haren laat groeien. Verder 
onderzoek moet nog uitwijzen of dezelfde eiwitten voor 
hetzelfde resultaat zorgen bij de mens, maar men hoopt in 
de toekomst eiwitten te creëren of een gen in te sluizen in 
de haarfollikel om haaruitval en haarkleuring te voorkomen. 
Ik vrees dat ze in mijn geval iets te laat zullen zijn, maar 
wellicht kan de generatie na de onze er haar profijt mee 
doen.  

Voor wie het leven langs de zonnige kant 
bekijkt
Die is zeker mee met de laatste trend die opgang maakt 
op de catwalk, maar ook op Instagram en bij beautyblog-
gers: gele blush op je wangen. Wie durft, heeft er meteen 
een sprookjesachtig en zonnig effect op het gelaat bij. De 
echte durvers trekken de kleur door naar de oogschaduw 
en lippenstift. Zullen we die trend op Estetika Herfst ook 
waarnemen? 

Niets met kleuren te maken, maar artikels 
over seks worden ook graag gelezen
Een datingsite voor getrouwde mannen en vrouwen deed 
een onderzoek naar het ideale aantal bedpartners dat een 
mens in zijn leven moet gehad hebben. Ik weet niet hoe-
veel mensen ze ondervraagd hebben en wat de relevantie 
van de antwoorden is, maar hier gaan we: volgens 40% 
van de mannen en 49% van de vrouwen zou dat aantal tus-

sen de 10 en de 14 moeten liggen, met als perfect cijfer: 
een dozijn. Minder dan 10 zou volgens de meerderheid 
van de ondervraagden duiden op een gebrek aan seksu-
ele ervaring en een tekort aan avontuur in de slaapkamer. 
Meer dan 19 zou dan weer een bewijs zijn van egoïsme of 
moeilijk te plezieren. Mannen en vrouwen verschillen wel 
in mate van nieuwsgierigheid. Een meerderheid (53%) van 
de mannen wil wel weten met hoeveel mensen hun partner 
de lakens heeft gedeeld, bij de vrouwen is dat een minder-
heid (45%). Ik vraag me af wie hier de boekhouding van 
bij houdt… 

Inspirerende 
wedstrijd 
Nail Art tijdens 
Estetika Lente
Dat meedoen aan een nagelwedstrijd een leuke uitdaging 
is, bleek wel uit de enorme opkomst tijdens het Belgisch 
Nail Art Kampioenschap in Brussel! Natuurlijk kon niet 
iedereen in de prijzen vallen, maar het devies was om 
vooral mee te blijven doen. Bovendien waren al die prach-
tige designs een adembenemend gezicht. Wanneer ga jij 
de competitie aan met andere nagelspecialisten? 

Zondag 12 maart was het podium voor het Belgisch 
Kampioenschap Nail Art. De deelnemers kregen tweeën-
half uur de tijd om hun mooiste design te maken in een vrij 
te kiezen thema. Er waren natuurlijk wel voorwaarden aan 
verbonden: zo mochten bloemen maximaal tien procent 
van het geheel uitmaken, het thema moest een naam heb-
ben én een heldere beschrijving in het Nederlands en het 
Engels die tijdens de registratie voor het kampioenschap 
ingeleverd moest worden bij de wedstrijdleiding. Er kon 
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meegedaan worden in de beginners- en gevorderdendivi-
sie. Verder waren er voldoende internationale deelnemers 
(buiten België) waarvoor een aparte beker ter beschikking 
werd gesteld. Het was flink aanpoten voor de dames om 
binnen de gestelde tijd hun creatie af te ronden, maar het 
uiteindelijke resultaat was dan ook verbluffend. 

De deskundige jury, bestaande uit nail art-coach Ilse Vos, 
Ashley de Leener van Besko en internationaal kampioene 
Tamara Bhagoe, hadden de zware taak uit alle prachtige 
creaties de uiteindelijke winnaars te bepalen. In de cate-
gorie beginners eindigde Nikita Temmerman met 75,5 pun-
ten op de eerste plaats, nieuwkomer Jessica Olaerts kreeg 
73 punten wat haar een tweede plaats opleverde en Els 
Wauters eindigde met 69,5 punten als derde. In de divisie 
gevorderden streek Alina Hoyo Gramatges met 84,5 pun-
ten hoogste eer op, Nikita van Damme werd tweede met 
79 punten en met 75 punten eindigde een dolgelukkige 
Maite Roman op de derde plaats. De beste internationale 
deelnemer was – net als vorige jaar – Sabrina Schenk. Zij 
behaalde 81 punten. De jury was erg enthousiast over het 
niveau op het gebied van creativiteit en inzet. Een tip van 
jurylid Tamara was om de reglementen nog beter te lezen. 
De jury wil natuurlijk liever geen aftrekpunten geven. Denk 
hierbij aan de omschrijving van je ontwerp wat je vooraf 

dient in te leveren. Ook Ashley had nog wel een advies 
om het jezelf makkelijker te maken als je kiest voor een 
goed model. De jury wil immers echt het wow-effect zien 
en dat gaat beter met een mooi handmodel. Niemand 
ging uiteindelijk met lege handen naar huis, want alle 
deelnemers kregen een mooi aandenken. De winnaars kre-
gen nog een prachtige beker, bloemen en een oorkonde. 
Het Belgisch Kampioenschap Nail Art werd georganiseerd 
door Nail Design Magazine in samenwerking met Besko 
en IJV-IFAS.  

BEZOEK ONS TIJDENS DE KOMENDE ESTETIKA BEAUTY EXPO

U HEEFT INTERESSE IN EEN 
NIEUW COSMETICAMERK OF 

HUIDVERBETERENDE APPARATUUR? 
BOEK DAN NU UW 

KENNISMAKINGSBEHANDELING!

Volg ons ook op facebook 
en blijf op de hoogte! 



64 kunstwerken voor anderhalve minuut exposure per stuk
19 mei 2017. Het gemeenschapscentrum Den Boomgaard 
in Broechem (Ranst) was al weken op voorhand uitverkocht. 
De 37ste uitgave van de maquillage- en grimeshow van de 
school voor schoonheidszorgen “Denise Grésiac” kende een 
zeer grote belangstelling, dat was duidelijk. 64 leerlingen 
van het laatste jaar schoonheidsverzorging, brachten hun 
eindwerk maquillage/bodypainting/grime op het toneel 
en de belangstelling hiervoor groeit blijkbaar jaar na jaar. 
Het is natuurlijk ook wel spectaculair. 64 modellen, met 
zorg uitgekozen, presenteerden elke het eindwerk van 
een leerling van het 6de jaar. Deze had een paar uur tijd 
gekregen om het lichaam/gelaat van haar model zodanig 
te transformeren dat het een echt kunstwerk werd. Spijtig 
genoeg kregen ze maar een 90-tal seconden om het aan 
het publiek te tonen op aangepaste muziek en met aange-
paste tekst. De avond zou te ver uitlopen als iedereen de 
tijd die ze verdiende kreeg om het werk aan het publiek 

te tonen. Maximum 90 seconden dus, en toch was het 
publiek laaiend enthousiast. Er werd geapplaudisseerd en 
geroepen voor elk kunstwerk. De sfeer zat er duidelijk in. 
In drie groepen van ruim 20 modellen werden de kunstwer-
ken voorgesteld door de presentatoren: oud-leerlinge en 
ex-miss België Ellen Petri en haar goede vriendin Manou 
Deckers. Daarnaast werden nog de werken van het 7e 
specialisatiejaar grime (Se-n-Se) voorgesteld in een zelf 
gerealiseerd decor. Deze creaties vertrokken vanuit de 
vraag van de Vlaamse Opera tot samenwerking rondom 
het requiem van Fauré. Het is dan duidelijk dat de leer-
lingen hun inspiratie gingen zoeken in het delicate thema 
van de dood. De drie bodypaintings overstegen duidelijk 
de negatieve spiraal die het levenseinde bij ons oproept 
en getuigden meer van de ‘fiesta de la muerte’- sfeer 
die we in Zuid-Amerika ervaren rond 1 november. Dezelfde 
sfeer ademde de kortfilm uit die het 7de specialisatiejaar 
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64 kunstwerken voor anderhalve minuut exposure per stuk
(Se-n-Se jaar) grime realiseerde voor de Vlaamse Opera. 
Dezelfde leerlingen waren op tweedaagse geweest naar 
het provinciaal vormingscentrum Malle waar zij onder de 
professionele begeleiding van de organisatie IDAward een 
tweede kortfilm hadden opgenomen. De bedoeling van 
deze kortfilm is om te laten zien wat de leerlingen op de 
school leren en geleerd hebben en hoe zij hun carrière op 
Denise Grésiac hebben ervaren. Dit was ook een ideaal 
teambuilding moment. Zoals we in de film konden zien, zat 
de sfeer op alle gebieden goed!

Na dit optreden ging de jury in conclaaf en konden de 
aanwezigen genieten van “The Lost Souls & Friends”, het 
huisorkest dat voordien de verschillende onderdelen ook al 
aan elkaar breide. Na een goed half uur kwam de jury met 

haar verdict, echter niet nadat er al een heleboel prijzen 
van firma’s, verenigingen, privépersonen, pers en publiek 
waren uitgereikt. Het ereschavot zag er als volgt uit: op 
de derde plaats het werk ‘Galaxy Queen’, gerealiseerd 
door Yana Kiss, het zilver was voor ‘The Mad Hatter’ door 
Lenka Latré en de primus inter pares was voor ‘Black Angel’, 
een werk voorgesteld door Lisa Van Camp. Zij mocht de 
bloemen en de trofee in ontvangst nemen en mag zich tot 
het einde der tijden winnares van de maquillage- en grime-
show editie 2017 noemen. 

Zij was echter niet de enige die een prijs mee naar huis 
nam. Alle deelnemers mochten zich verheugen in een prij-
zenpakket. Zo werd duidelijk gemaakt dat er geen verlie-
zers waren deze avond. We kijken al uit naar editie 38.  



Wedstr i jden Brusse l
Op zondag 8 oktober worden het Benelux Kampioenschap Soak Off  en 
het Belgisch Kampioenschap French Manicure gehouden in de EXPO te 
Brussel tijdens Estetika Herfst. Beide wedstrijden worden georganiseerd 
door Beauty Publishing Group BV in samenwerking met BESKO en 
IJV-IFAS. Bij het Belgisch Kampioenschap French Manicure zullen 
bij voldoende deelnemers de gel- en acrylwedstrijden apart worden 
gehouden, zowel in de beginners- als in de gevorderdencategorie. 
Daarnaast kunnen ook internationale deelnemers van buiten België 
meedoen aan de wedstrijd. Bij een minimum van vijf internationale 
deelnemers wordt er een aparte beker voor de beste internationale 
deelnemer ter beschikking gesteld. Per wedstrijd kunnen maximaal 35 
deelnemers zich inschrijven, zorg dus dat je er bij bent! Deze wedstrijd 
telt mee voor het Benelux Wedstrijdteam van het jaar. Dit houdt in 
dat de punten die door een teamlid van een wedstrijdteam worden 
behaald tijdens deze wedstrijd, meetellen voor de totaalscore van 
het desbetreff ende wedstrijdteam. Als je lid bent van BESKO of een 
abonnement hebt op Nail Design 
Magazine bedraagt het inschrijfgeld 
€ 47,50. Voor anderen bedraagt 
het inschrijfgeld € 95,00. Je kunt je 
inschrijven via de website van Nail 
Design Magazine 
www.naildesign-magazine.nl. 

Benelux Soak-off Polish
De opdracht voor de Benelux Soak-
off  Polish Wedstrijd 2017 is het 
aanbrengen van een soak-off 
gel of soak-off  gel polish (gel-nagellak), 
volgens een professioneel systeem naar 
keuze, van om het even welk merk. 
Traditionele nagellak is uiteraard niet 
toegestaan. De nagels van één hand 
dienen een eff en rode kleur te krijgen. 
De nagels van de andere hand dienen 

een traditionele French manicure te krijgen, met wit op de vrije rand en 
roze-tinten op de nagelplaat. Deelnemers hebben drie kwartier de tijd 
om deze opdracht te voltooien. Het inschrijfgeld bedraagt voor leden van 
BESKO of abonnees van Nail Design Magazine € 35,00. Voor anderen 
bedraagt het inschrijfgeld € 70,00. Je kunt je inschrijven via de website 
van Nail Design Magazine www.naildesign-magazine.nl. Na je inschrijving 
ontvang je een factuur voor het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient dan 
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Ga de 
uitdaging aan voor één van de wedstrijden, en geef je vandaag nog op!

Tip: alle nagelstylisten die zich inschrijven voor deze kampioenschappen, 
krijgen van tevoren het wedstrijdreglement toegestuurd. Het reglement 
kun je ook op de website vinden en is beschikbaar in het Nederlands, 
Frans en Engels. Zo kunnen alle deelnemers zich optimaal voorbereiden 
op de wedstrijd. Lees zowel het wedstrijdreglement als de criteria goed 
door, want dat kan je punten opleveren! <<<

Wedstrijden Es tetika

Schrijf je in!
Daag jezelf uit!

Wedstrijden Es tetika

Jij doet toch ook mee?

De winnende nagels van het Benelux 

Kampioenschap Soak-off Polish 2014.

Zondag 4 oktober is het weer zover, je kunt dan tijdens Estetika Herfst 2015 weer meedoen aan het 

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015 en het Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015. 

Deze wedstrijden worden georganiseerd door Beauty Media Group BV, uitgever van Nail Design Magazine 

en Beauty Wellness Magazine en mede mogelijk gemaakt door BESKO en IJV/IFAS.

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Belgische Kampioenschappen French Manicure 2015

Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015
Alle Belgische nagelstylisten mogen laten zien wat 

ze kunnen tijdens Estetika Herfst, op het Belgisch 

Kampioenschap French Manicure. Ook deelnemers 

uit Nederland en andere landen kunnen meedoen. 

Bij minimaal vijf internationale deelnemers wordt er een mooie beker 

ter beschikking gesteld voor beste internationale deelnemer. Dus... 

iedereen kan meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 95,00 

of € 47,50 als abonnee van Nail Design Magazine of als lid van 

BESKO. Voor de reglementen en het inschrijfformulier kijk je op 

www.naildesign-magazine.nl. Doe ook mee en schrijf je in!

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Schrijf je nu in voor het Benelux Kampioenschap 

Soak-off Polish 2015! Deze wedstrijd vindt plaats 

op zondag 4 oktober in Brussels EXPO, tijdens 

beautyvakbeurs Estetika. De opdracht voor de 

Benelux Soak-Off Polish Wedstrijd 2015 is het aanbrengen van 

een soak-off gel of soak-off gel polish (gel-nagellak), volgens een 

professioneel systeem naar keuze, van om het even welk merk. Durf 

jij de uitdaging aan te gaan? Ook als schoonheidsspecialist kun je 

natuurlijk meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 70,00, als 

abonnee van Nail Design Magazine of Beauty Wellness Magazine of 

als lid van BESKO betaal je slechts € 35,00. Voor de reglementen en 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nl. Doe ook 

mee en schrijf je in!

De winnende nagels van het Benelux 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nlwww.naildesign-magazine.nl

mee en schrijf je in!

BMG - advertorial - wedstrijden 1-1.indd   85 20-05-15   09:27

Een record aantal deelnemers bij de Soak-off  wedstrijd van vorig jaar
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SCHRIJF U IN VOOR 
DE MAQUILLAGE-

WEDSTRIJD 
ESTETIKA HERFST 2017

PERSOONLIJK INSCHRIJVINGSFORMULIER
VOOR DE MAQUILLAGEWEDSTRIJD
TER GELEGENHEID VAN ESTETIKA HERFST 2017

Naam:  ___________________________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________________

Postnr.: _____________________ Plaats:  ___________________________________________________

Tel.: _______________________________________________________________________________________

Ik schrijf mij in voor de volgende categorie:
□ a. avond- en fantasiemaquillage □ b. facepainting 
□ c. bodypainting en grime 

Ik ben lid / geen lid van B.V. Besko (schrappen wat niet past)

Het inschrijvingsgeld van € 5,00 of € 10,00  
stort ik op rek. IBAN BE13-4344-1941-2139 t.n.v. B.V. BESKO
Inschrijvingsformulier terug sturen naar: SECRETARIAAT B.V. BESKO,  
BELPAIRESTRAAT 6, 2600 BERCHEM – Fax 03 281 33 96

Wilt u meedoen met de maquillagewedstrijd, vul dan  onderstaand 
inschrijvingsformulier in en stuur het uiterlijk  tegen 30 september 2017 
naar ons op.

Meer dan e 2.500 aan prijzen
Er zijn 3 categorieën en voor iedere deelnemer is een prijs voorzien.
Voor de winnaars is per categorie de 1e prijs: e 250 + speciale Besko-award
Bovendien is er een speciale prijs van de Jury.
Dit zijn de categorieën waarvoor je je kunt inschrijven:
a) avond- en fantasiemaquillage 
b) facepainting (min. 70 % v.h. gelaat beschilderd) 
c) bodypainting en grime
Schrijf je snel in, want het totale aantal deelnemers is beperkt.

REGLEMENT MAQUILLAGEWEDSTRIJD
1. Onderwerpen:
 a. avond- en fantasiemaquillage 

b. facepainting (minimaal 70 % van het gelaat beschilderd)
 c. bodypainting en grime 
2. Aanvang wedstrijd: zaterdag 7 oktober 2017 om 12.00 u.
 Werktijd: body-painting: 2.30 u. / anderen: 2 u.
3. De modellen worden door de deelnemer meegebracht. 

Zij moeten bij het begin van de wedstrijd ontschminkt zijn 
(behalve voor de bodypainting).

4. De haartooi mag vooraf in orde gebracht worden. 
Kleding en accessoires zijn aangepast aan de gekozen maquillage.

5. De inschrijvingsprijs bedraagt:
 a)  voor leden BESKO vzw en leerlingen van de aangesloten  scholen: e 5
 b) voor niet-leden: e 10.
6. De jury bestaat uit personen uit het vak. 

De beslissing van de jury is niet betwistbaar.
7. Er is een eerste prijs per categorie en een speciale prijs van de jury.
 Voor alle deelnemers zijn er prijzen voorzien.
8. De modellen moeten geschminkt blijven tot na de prijsuitreiking.
9. Het is belangrijk u in de juiste categorie in te schrijven.
10. Men schrijft in op naam en niet per groep.
11. Iedere deelnemer tekent het formulier publicatierecht foto's aan Besko vzw.
12. Ieder model neemt deel aan de rondgang door de beurs.

Inschrijven met vermelding categorie, naam en telefoonnummer, 
door storting van het verschuldigde bedrag op rekening van Besko vzw:
IBAN BE13-4344-1941-2139 – BIC KREDBEBB

Maquillagewedstrijd
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Wedstr i jden Brusse l
Op zondag 8 oktober worden het Benelux Kampioenschap Soak Off  en 
het Belgisch Kampioenschap French Manicure gehouden in de EXPO te 
Brussel tijdens Estetika Herfst. Beide wedstrijden worden georganiseerd 
door Beauty Publishing Group BV in samenwerking met BESKO en 
IJV-IFAS. Bij het Belgisch Kampioenschap French Manicure zullen 
bij voldoende deelnemers de gel- en acrylwedstrijden apart worden 
gehouden, zowel in de beginners- als in de gevorderdencategorie. 
Daarnaast kunnen ook internationale deelnemers van buiten België 
meedoen aan de wedstrijd. Bij een minimum van vijf internationale 
deelnemers wordt er een aparte beker voor de beste internationale 
deelnemer ter beschikking gesteld. Per wedstrijd kunnen maximaal 35 
deelnemers zich inschrijven, zorg dus dat je er bij bent! Deze wedstrijd 
telt mee voor het Benelux Wedstrijdteam van het jaar. Dit houdt in 
dat de punten die door een teamlid van een wedstrijdteam worden 
behaald tijdens deze wedstrijd, meetellen voor de totaalscore van 
het desbetreff ende wedstrijdteam. Als je lid bent van BESKO of een 
abonnement hebt op Nail Design 
Magazine bedraagt het inschrijfgeld 
€ 47,50. Voor anderen bedraagt 
het inschrijfgeld € 95,00. Je kunt je 
inschrijven via de website van Nail 
Design Magazine 
www.naildesign-magazine.nl. 

Benelux Soak-off Polish
De opdracht voor de Benelux Soak-
off  Polish Wedstrijd 2017 is het 
aanbrengen van een soak-off 
gel of soak-off  gel polish (gel-nagellak), 
volgens een professioneel systeem naar 
keuze, van om het even welk merk. 
Traditionele nagellak is uiteraard niet 
toegestaan. De nagels van één hand 
dienen een eff en rode kleur te krijgen. 
De nagels van de andere hand dienen 

een traditionele French manicure te krijgen, met wit op de vrije rand en 
roze-tinten op de nagelplaat. Deelnemers hebben drie kwartier de tijd 
om deze opdracht te voltooien. Het inschrijfgeld bedraagt voor leden van 
BESKO of abonnees van Nail Design Magazine € 35,00. Voor anderen 
bedraagt het inschrijfgeld € 70,00. Je kunt je inschrijven via de website 
van Nail Design Magazine www.naildesign-magazine.nl. Na je inschrijving 
ontvang je een factuur voor het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient dan 
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Ga de 
uitdaging aan voor één van de wedstrijden, en geef je vandaag nog op!

Tip: alle nagelstylisten die zich inschrijven voor deze kampioenschappen, 
krijgen van tevoren het wedstrijdreglement toegestuurd. Het reglement 
kun je ook op de website vinden en is beschikbaar in het Nederlands, 
Frans en Engels. Zo kunnen alle deelnemers zich optimaal voorbereiden 
op de wedstrijd. Lees zowel het wedstrijdreglement als de criteria goed 
door, want dat kan je punten opleveren! <<<

Wedstrijden Es tetika

Schrijf je in!
Daag jezelf uit!

Wedstrijden Es tetika

Jij doet toch ook mee?

De winnende nagels van het Benelux 

Kampioenschap Soak-off Polish 2014.

Zondag 4 oktober is het weer zover, je kunt dan tijdens Estetika Herfst 2015 weer meedoen aan het 

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015 en het Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015. 

Deze wedstrijden worden georganiseerd door Beauty Media Group BV, uitgever van Nail Design Magazine 

en Beauty Wellness Magazine en mede mogelijk gemaakt door BESKO en IJV/IFAS.

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Belgische Kampioenschappen French Manicure 2015

Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015
Alle Belgische nagelstylisten mogen laten zien wat 

ze kunnen tijdens Estetika Herfst, op het Belgisch 

Kampioenschap French Manicure. Ook deelnemers 

uit Nederland en andere landen kunnen meedoen. 

Bij minimaal vijf internationale deelnemers wordt er een mooie beker 

ter beschikking gesteld voor beste internationale deelnemer. Dus... 

iedereen kan meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 95,00 

of € 47,50 als abonnee van Nail Design Magazine of als lid van 

BESKO. Voor de reglementen en het inschrijfformulier kijk je op 

www.naildesign-magazine.nl. Doe ook mee en schrijf je in!

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Schrijf je nu in voor het Benelux Kampioenschap 

Soak-off Polish 2015! Deze wedstrijd vindt plaats 

op zondag 4 oktober in Brussels EXPO, tijdens 

beautyvakbeurs Estetika. De opdracht voor de 

Benelux Soak-Off Polish Wedstrijd 2015 is het aanbrengen van 

een soak-off gel of soak-off gel polish (gel-nagellak), volgens een 

professioneel systeem naar keuze, van om het even welk merk. Durf 

jij de uitdaging aan te gaan? Ook als schoonheidsspecialist kun je 

natuurlijk meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 70,00, als 

abonnee van Nail Design Magazine of Beauty Wellness Magazine of 

als lid van BESKO betaal je slechts € 35,00. Voor de reglementen en 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nl. Doe ook 

mee en schrijf je in!

De winnende nagels van het Benelux 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nlwww.naildesign-magazine.nl

mee en schrijf je in!

BMG - advertorial - wedstrijden 1-1.indd   85 20-05-15   09:27

Een record aantal deelnemers bij de Soak-off  wedstrijd van vorig jaar

WedstrijdpaginaBMG_v2.indd   1 06-06-17   17:21



Zomertrends 2017

De zomer staat voor de deur en brengt leuke make-up trends 
met zich mee. Na enig onderzoek in de gespecialiseerde 
media, neem ik jullie mee naar de wereld van leuke kleurtjes 
en toch ook wel van enige verrassende nieuwe looks. De 
afgelopen warme dagen zetten mij er eveneens toe aan om 
even de huidverzorging voor de zomer even aan te halen.

Bescherming
Hoe kunnen we onze huid voorbereiden om de zomer veilig 
tegemoet te gaan? 
Uiteraard is bescherming heel belangrijk. De eerste stap in 
de goede richting is het gebruik van zonnecrèmes. We raden 
onze klanten aan een voldoende hoge UV-bescherming fac-
tor te gebruiken om de huid te vrijwaren van nare gevolgen. 
Niet enkel wanneer zij een dagje naar zee gaan of lekker 
in de tuin even genieten van de zon, zelfs bij lichtbewolkte 
hemel, vraagt de huid om bescherming, het is van uiterst 
belang dat je de zonnecrème introduceert in je dagelijkse 
verzorging. Na een reiniging en de dagcrème zou de zon-
nebescherming een vaste plaats moeten krijgen in het och-
tendritueel. Nu klinkt dit misschien vanzelfsprekend maar uit 
ervaring weten we dat de constante herhaling hiervan naar 
je klanten toe noodzakelijk is opdat ze het zouden blijven 
toepassen. Heel veel mensen doen dit nog steeds niet en 
het is onze taak om hen hierin te adviseren.

Een hoge zonnefilter beschermt beter maar volstaat niet 
om je huid een volledige dag te beschermen, zelfs niet met 
een factor 50. Regelmatige herhaling is noodzakelijk. Zorg 
ook voor dat je een zonnecrème aanbiedt die een UV-A en 
een UV-B-filter heeft. Het UV-B-filter zowel als het UVA-filter 
beschermen tegen onder andere de verschillende vormen 
van huidkanker, veroudering van de huid, roodheid enz…
Wanneer je klanten een heel gevoelige huid hebben, kan 
je zonnevitaminen aanraden, uiteraard moet de klant dit 
eerst even bespreken met de huidspecialist of raad vragen 
aan de apotheker. De zonnevitaminen moeten een tweetal 
weken voor de blootstelling aan de zon worden ingenomen 
en zorgen ervoor dat de huid beter reageert op de eerste 
zonnestralen. Opgelet deze vitamines zijn geen vervanging 
van zonnebescherming.

Make-up
Voor de mensen die niet al te graag rond lopen met veel 
make-up tijdens de warme dagen, is er goed nieuws. Een 
nieuwe trend is de “nude” look en dan bedoelt men ook 
echt nude. 
Voor deze look is geen make-up toegelaten buiten een 
rozige nude tint lippenstift. Veel uitleg is hiervoor uiteraard 
niet nodig en het grote voordeel is dat men ’s morgens 
veel meer tijd heeft. Dit is wel geen aanrader wanneer je 
producten verkoopt.

Gelaat
Ook hier gaan we back to the roots. Huidverzorging en de 
natuurlijke look krijgen de absolute macht deze zomer. Stop 
je shaping paletten maar even terug weg want shapen is 
niet meer aan de orde tenzij heel natuurlijk met een vleugje 
poeder. Ook de overdreven strobing is reeds voorbij, een 
trend die niet lang heeft standgehouden. Stroben kan nog 
heel fijn, heel natuurlijk met een goudpoeder dat net het 
licht reflecteert. Voor de rest van het gelaat gebruik je geen 
glans meer.

Wenkbrauwen
De hoekige wenkbrauwen zijn passé. Kies vanaf nu voor 
natuurlijk geëpileerde wenkbrauwen voor een mooie uitstra-
ling. Een trend die ik persoonlijk enkel kan omarmen.
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Smokey eyes
De smokey eyes zijn nog steeds een must in het make-up 
landschap maar deze keer niet met zwart, donkergrijs of 
bruin. De smokey eyes worden deze zomer verzorgd met 
pastelkleuren. Roze, paarse, blauwe, groene en peach tin-
ten, deze krijgen in de smokey look de absolute bovenhand. 
Wil je een “edge” aan je make-up toevoegen, werk dan af 
met een metallic kleur. Goud, brons, koper, warme tinten 
zijn echt onmisbaar.

Pretty in Pink
Roze komt ook heel sterk naar boven, niet enkel in pastel-
tint maar helemaal op zichzelf als hoofdkleur, een vleugje 
antraciet erbij en je bent klaar om te knallen op elke beach-
party. Van zacht roze tot fuchsia, alles is mogelijk. Bij deze 
roze ogen mag ook gerust een felroze lipstick gebruikt 
worden, werk af met een gloss en je bent helemaal mee 
met de trends.

Eyeliner
Een grote verschuiving voor de eyeliner fans. Cat eyes en 
wings verdwijnen even. Wil je hip en trendy zijn deze zomer, 
kies dan voor oogpotlood. De absolute trend is het lijntje 
onder de ogen, dit zonder eyeliner bovenaan of een eyeli-
ner die stopt waar je wimpers stoppen.
Een tweede trend die zijn intrede doet is een nude look 
met enkel een gekleurde eyeliner, zo fel als je zelf maar wil.

Lippen
Het creëren van volume is terug erg belangrijk. Dit doe je 
best door het shaduweffect van een ombre en glanzende 
kleuren. Deze winter werden de matte lipsticks erg gepro-
moot maar de zomer draait echt om glossy kleuren. Niet 
enkel het gebruik van glanzende lipsticks is hierbij belang-
rijk. Gloss is helemaal terug, sterke doorschijnende gloss 
over de lippenstift kan maar ook enkel het gebruik van 
gloss is zeker trendy, als hij maar hard genoeg blinkt. Rode 
en oranje tinten zijn deze zomer terug helemaal in voor wie 
het aandurft!
Voor de durvers is er nog een optie, 3D lippen, deze kan je 
bekomen door glitters over je lippenstift en onder je gloss 
aan te brengen. Kan mooi zijn maar niet altijd handig. Ga 
je echter naar een exclusief feestje of festival, probeer het 
dan zeker eens uit.

Glossy ogen
Even terug naar de ogen. Om aan te tonen dat gloss erg 
belangrijk is, is er nog een look, glossy eyes. Hierbij bren-
gen we een beetje gloss aan op de oogschaduw zodat 
deze ook een wet look krijgt. Er bestaan oogschaduwen die 
reeds gloss bevatten. Mooi, maar waarschuw je klanten, 
deze trend is niet altijd handig. Het gevaar ligt erin dat je 
oogmake-up in lijnen trekt en dit is niet flatterend. De gloss 

houdt je make-up vochtig en bij warm weer kan dit best 
lastig zijn. Wat wel meer haalbaar is, is een zacht doorschij-
nend glansproduct op je bewegend ooglid, in combinatie 
met de gekleurde eyeliner. Zo begin je zelf te spelen met 
de trends en maak je je eigen looks.

Matching make-up
Er zijn trends die zeggen dat je of de ogen of de lippen 
moet benadrukken. Hier stapt men deze zomer vanaf, zorg 
dat alles klopt. 
Ogen, lippen, gebruik dezelfde kleur en houd je vooral niet 
in. 
Ook de blush kleur mag aangepast zijn maar dan in een 
lichte vorm en vergeet je goudpoeder niet.
Wanneer je zomer make-up af is, kan je beginnen aan je 
outfit. Eigenlijk is het heel makkelijk deze zomer. Alles kan 
en alles mag!
Ik geef even mee wat je je klant vooral kan aanraden om 
helemaal summerproof te zijn!
• Strepen
• Grote decolleté's
• Blote buiken
• Prints: heel veel bloemen
• Heel veel kleur
• Rokken in alle lengtes: van mini tot maxi
• Broeken mogen korter en wijder
• Benadruk de taille
• Hemdjurken
Overheersende kleuren in de mode
• Wit
• Blauw 
• Roze
• En trend nummer 1: frisgroen.
Zo, de zomer kan voor mij beginnen, geniet van de kleuren, 
van de zon en hopelijk van een welverdiende vakantie voor 
je klanten maar zeker ook voor jezelf! 

Make-up by P. Boeckx, S.J. Mussa, F. Janssens
Pictures by P. Boeckx, A. Van Loon
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Zelfstandig ondernemer zijn. Er komt heel wat bij kijken:  
klanten werven, hen de beste verzorging bieden, administratie en 
opleidingen… Dankzij het unieke concept van een Yves Rocher 
franchise – een winkel én een schoonheidsinstituut - boost u 
niet alleen uw omzet. U kan ook rekenen op onze professionele 
expertise en support. Zodat u de handen vrij hebt voor wat echt 
telt: uw vak, uw passie en uw klanten. 

   Yves Rocher is een wereldspeler en maakt deel 
uit van de Groupe Rocher (Petit Bateau,…)

   Yves Rocher is een sterk merk in volle groei

   U werkt met unieke, geavanceerde producten 
en PLANTAARDIGE COSMETICA®

   U wordt professioneel begeleid: trainingen, 
organisatie, juridisch advies, marketing…

Geïnteresseerd in een Yves Rocher franchise? Mail dan gerust 
Annick Fournier voor meer informatie: annick.fournier@yrnet.com  
met referentie Hebe

YVES ROCHER 
BEAUTY IN 

FRANCHISING

y v e s - r o c h e r . b e
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Lentebeurs in een lentezonnetje
We hadden er weken naar uitgekeken: de eerste lentezon, 
en ziedaar, het weekend van 11, 12 en 13 maart was het 
eerste zonovergoten weekend van het jaar. En toch weer-
hield het de schoonheidsspecialisten er niet van in groten 
getale de beurs Estetika te bezoeken. 
Zij hadden in de eerste plaats oog voor de vele stand-
houders die kosten noch moeite hadden gespaard hun 
producten en diensten zo aangenaam mogelijk voor te 
stellen. Het resulteerde in een fijne beurs waar bezoekers 
graag wat tijd besteden. 
Zoals u al van de redactie gewoon bent, bezochten wij 
vooral de standen die voor de eerste keer aanwezig waren 
om zo zeker al nieuwe producten te kunnen ontdekken. 
Uiteraard pakten ook vele vertrouwde standen uit met 
nieuwigheden. De weerslag daarvan vind je op de site van 
estetika.be (exposanten maart 2017).

Holisan, ruim 30 jaar een Ayurveda specialist in Europa, 
introduceerde op de beurs Padaprana, een nieuwe lijn 
puur natuurlijk Ayurvedische voetverzorgingsproducten 
waarbij rusten en ontspanning met de Vital Feet Bowl ten 
volle in de aandacht komt. De Pedi-Karma is dan weer 
een bijzondere voetbehandeling met behulp van heilzame 
metalen, thee of kruidenolie. 

Ook Cosmetityx was nieuw op deze beurs en situeert zich 
eveneens in de voetverzorging. Meer bepaald zijn zij de 
exclusieve verdelers van het Canadese voetverzorgings-
merk Footlogix, dat gebruik maakt van een nieuwe baan-
brekende technologie: de “Dermal Infusion Technologie” 
waarbij de actieve ingrediënten sneller indringen en lang 
nawerken. 

HDP Esthetic is de esthetische afdeling van HDP Medical 
en is exclusief verdeler van Exuviance en Coverblend in de 
Benelux. Deze merken zijn toonaangevend op het vlak van 
anti-agingverzorging. Speciale aandacht was er voor de 
Exuviance Bionic Oxygen Facial die een unieke mix bevat 
om extra zuurstof in de huid te brengen. De firma maakt zich 
sterk dat al na één enkele toepassing van het product de 
vale, vermoeide huid er weer jonger en stralender uit ziet. 
Het vet aanpakken is de core business van Maxelbeauty. 
Deze firma presenteerde de Cryolopolyseprocedure om op 
een niet-invasieve manier effectief vet te verminderen op 
welbepaalde plaatsen van het lichaam, met een duidelijk 
merkbare en natuurlijke vetreductie in de behandelde 
zones zoals op de buik, love handles en vet op de rug. Men 
maakt dus gebruik van koelingstechnologie in de plaats 
van warmte of ultrasoonenergie om het vet te reduceren. 
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Lentebeurs in een lentezonnetje
Treatwell is een bookingsplatform van waaruit klanten 
een behandeling kunnen kiezen, vertrekkende vanuit hun 
eigen woonplaats, maar evenzeer vanuit beoordelingen 
of afstand. Men ontdekt instituten in de eigen buurt waar 
men zelfs geen weet van had. Alle parameters werkten 
(nog?) niet zoals ik verwachtte, maar het platform biedt 
wel heel wat meerwaarde voor de klanten, lijkt me. Men 
kan er rechtsreeks boeken en betalen. 
Walking Trading International was op de beurs met een 
heel assortiment verpakkingsmiddelen, maar heeft daar-
naast o.a. decoratiemateriaal en prettige relatiegeschen-
ken. Een bezoekje aan hun website (walkingtrading.com) 
zal duidelijk maken wat ik bedoel…
Celestetic stelde op Estetika haar anti-agingverzorgingen 
en behandelingen voor die ze zelf ontwikkelen en commer-
cialiseren. Door gebruik te maken van electromesotherapie 
(mesotherapie zonder naalden) kunnen ze een hoge con-
centratie van actieve bestanddelen laten doordringen in 
de huid. Zij verdelen ook de BioLed, een toestel dat met 
behulp van LED-licht huid behandelt.
Utsukusy, de naam trok al direct mijn aandacht, combineert 
oude Japanse schoonheidsrituelen met doorgedreven 
technologie en o.a. Shashimi crèmes en lotions die pure 
Japanse ingrediënten bevatten en de huid stimuleren tot 

regeneratie. De huid komt tot rust en straalt. Ook ayurve-
dische schoonheidsproducten en aromatherapie maken 
deel uit van hun assortiment.
Naast de vele standhouders was er ook een gevuld neven-
programma. Voor de kleintjes was er de professionele kin-
deropvang gedurende drie dagen maar ook daarbuiten was 
er voor de ‘grote mensen’ eveneens wel wat te beleven. 
Zaterdag was er traditiegetrouw de maquillage- en grime-
wedstrijd met deze keer bijna 80 deelnemers. 
De uitslag hiervan, met foto’s van de prijswinnaars, vindt 
u op blz. 32.

Zondag werd het Belgisch Kampioenschap Nail Art beslecht 
in twee divisies, beginners en gevorderden. Ook hiervan 
een verslag op blz. 18.
Op maandag 13 maart kwam dhr. Pollet, grimeur, een 
demonstratie in grime geven. Hij transformeerde een man 
tot de figuur “nain” uit de film ‘Hobbit’ van Tolkien. Een 
zeer indrukwekkende transformatie.

Een gevarieerde beurs voor een gevarieerd publiek. En 
een trouw publiek, dat elk jaar weer als goede vriend(in) 
wordt ontvangen. Ik ben er zeker van dat we elkaar in 
oktober terug zien. 



KANKER BEAUTY PROFESSIONAL

ALLE INFO OP: WWW.INSTITUTEFPC.EU

Jaarlijks worden meer en meer mensen door kanker getroffen. Gelukkig wordt er 
op vandaag verder gekeken dan de ziekte alleen. Alle aspecten rond het innerlijk en 
uiterlijk welbevinden van de patiënt hebben alleen maar aan belang gewonnen.  
Zo worden er reeds in de ziekenhuizen verwen- en verzorgingssessies gegeven.  
Echter, éénmaal buiten het ziekenhuis valt deze zorg weg en is er vaak een 
drempelvrees om naar een schoonheidsinstituut of kapper te stappen. ‘Zal die mij wel 
begrijpen?’, ‘Weet die wel wat ik doormaak?’. Maar ook de schoonheidsspecialiste of 
kapper heeft vaak schrik het niet goed aan te pakken.

INHOUD OPLEIDING

WAT IS KANKER?
Een uiteenzetting over de basisprincipes 
van kanker met het ontstaan en de groei 
van een tumor, alsook het toelichten van 
de diagnose, behandeling en vooruit-
zichten voor de patiënt.

NEVENWERKINGEN
Bij een kankertherapie worden ook de 
goede lichaamscellen aangevallen waar-
door heel wat nevenwerkingen optreden.  
Hoe ga je ermee om en hoe behandelen?

ZIEKTEBELEVING
Op interactieve manier krijgen  we een 
beeld over hoe mensen met kanker en 
hun omgeving de ziekte emotioneel en 
cognitief beleven en verwerken en hoe ze 
de ziekte en/of verlies een plaats geven 
binnen hun leven. 

BASISCOMMUNICATIE
Gepast reageren: theorie en praktijk 

HYGÏENE
Een overzicht van de belangrijke  
hygiënemaatregelen die moeten in acht 
genomen worden.

ZELFZORG, STRESS 

Hoe jezelf emotioneel beschermen?  
Hoever kan je meegaan in het lijden van 
de klant/patiënt?  

EHBO
EHBO: belangrijke noodzakelijke kennis

DOORVERWIJZEN
Organisatie en structuur van 
(ondersteunende) zorgverleners en 
diensten/doorverwijzingsmogelijkheden. 

KANKER EN VOEDING (INLEIDENDE 
BEGRIPPEN)
Ziekte en behandeling hebben een 

negatieve invloed op de voedingstoe-
stand en lichaamssamenstelling.  
Voedings- en dieetbehandeling is daarom 
een belangrijke ondersteunende therapie.

BEHANDELINGEN
Praktijksessies met aangepaste 
behandelingen, basis make-up.

PRODUCTGEBRUIK
Overzicht van ingrediënten voor  
verzorgingsproducten die wel of niet 
kunnen gebruikt worden.  

PALLIATIEVE ZORG EN EUTHANASIE
Als er geen herstel meer mogelijk is.

GETUIGENISSEN EN DEBAT
Meer dan theorie, spreken levensechte 
verhalen voor zich.

MASSAGE
Een contra-indicatievrije massage wordt 
aangeleerd. Een massage met respect 
voor het ‘getekende’ lichaam.

MAKE-UP
Specifieke noden van de lijdende huid. 
Kleur in het gelaat bregen. Wenkbrouwen 
tekenen en/of bijtekenen. 

MANICURE
Bekijken, behandelen van de diverse 
problemen van huid en nagels in het 
kader an esthetische verzorging.

MARKTPOSITIONERING
Hoe kan je je diensten op een discrete, 
professionele en niet al te commerciële 
manier in de markt promoten. IN SAMENWERKING MET: 

LOTUS CARE FOUNDATION

DOEL OPLEIDING

Door het aanbieden van een 
gespecialiseerde opleiding naar 
deze doelgroep willen we: 

¡ De kennis van de dienstverleners 
vergroten.

¡ Klanten/patiënten een 
vertrouwen geven dat drempel-
verlagend werkt wetende dat ze 
bij een dienstverlener langsgaan 
die heel goed weet waarover  
hij/zij spreekt.

	Dienstverleners een erkenning 
geven die hen kwalificeert en 
onderscheidt in de markt.

één jaar

€ 1.800,00

Ja

LOOPTIJD OPLEIDING 

PRIJS PROJECT  

CERTIFICAAT 

ERKENNING Ja

TIJDSBESTEDING

THEORIE 
20 dagen van 10u – 16u

PRAKTIJK
120 uur met opleiding en ervaringsperiodes

Advertentie A4.indd   1 5/12/16   15:36

Najaar 2017 starten op:
• AZ Turnhout
 • UZ Gent
• AZ Groeninghe Kortrijk
• ZOL Genk
• AZ Sint-Maarten Mechelen

Voorjaar 2018 starten op:
• AZ Nikolaas Sint-Niklaas
• AZ Trudo Sint-Truiden
• AZ Zeno Knokke
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Pernot 
Tracy

Hellemans 
Yoko

Poizot 
Wendy

Van Nauw 
Kitty

Winnaars maquillagewedstrijd 
Estetika Lente 2017
Avond- en fantasiemaquillage

Facepainting

Bodypainting en grime

3 1ste prijs

3 1ste prijs

3 1ste prijs

3 2de prijs

3 2de prijs

3 2de prijs 3 3de prijs

3 3de prijs

3 3de prijs

Addis 
Emilie

Dumont 
Nathalie

Christianssen 
Joa

Tatarciuc 
Aliona

Jémimah 
Raty

32 Foto's: Bart Vercammen
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Startersdagen voor de toekomstige schoonheidsspecialisten
Voor jonge mensen is de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt een grote stap. Vandaag de dag is het ondernemerschap nog belangrijker in 
onze sector. Dat alles zorgt ervoor dat wij als beroepsvereniging Besko, de leerlingen hierin willen ondersteunen. We organiseren hiervoor jaarlijks de gratis 
startersdagen in Coach Antwerpen en Roeselare. Dit jaar had de startersdag in Antwerpen plaats op woensdag 26 april, met een opkomst van meer dan 
100 leerlingen uit verschillende scholen.
Deze voormiddag staat volledig in het teken van hun actieve beroepscarrière. Dhr. J. Boeckx, voorzitter van Besko, benadrukt nog eens de noodzaak van een 
goede beroepsvereniging en hoe ze de toekomstige en huidige schoonheidsspecialist(e) bijstaan. Daarnaast werd ook het verdedigen van de schoonheids-
specialisten in belangrijke overlegorganen zoals het Fonds voor bestaanszekerheid, de Hoge Raad voor Middenstand, de verschillende ministeries, … bena-
drukt. In het kader van levenslang leren werd het belang van de bijscholingen en studieavonden, georganiseerd door de verschillende provincies, toegelicht.
Daarnaast krijgen de leerlingen ook de nodige informatie over het werken als werknemer of als zelfstandige. Voor dit laatste doen we beroep op Unizo. Zij 

geven de leerlingen een uiteenzetting met praktische tips en de nadruk 
op een goede voorbereiding met een business- en marketingplan.
Voor “Gouden raad bij het starten van een zaak”, kwam Dhr. A. Zweers, 
secretaris en penningmeester van Besko, een toelichting geven. Met 
praktische berekeningen heeft hij aangetoond dat in onze dienstensec-
tor de duurtijd van de behandeling bepalend is voor de nettowinst van 
het instituut. Daarnaast zijn onze klanten vragende partij voor een goed 
advies, wat de verkoop van producten ten goede komt. Maar ook hier 
moeten we bewust mee bezig zijn, rekening houdend met de tijd die we 
nodig hebben om deze producten te verkopen, mogelijke promoties die 
we aangeboden krijgen, … Ook hier werd nogmaals het ondernemer-
schap in onze sector benadrukt en het belang van een goede voorbe-
reiding en boekhouding. Omwille van een beperkt aantal deelnemers 
in Roeselare, trok sectorconsulent Sofie Leyten naar Viso Roeselare om 
daar voor de leerlingen van het zesde en zevende jaar een toelichting te 
gaan geven. Ook hier werden alle belangrijke voorgaande onderwerpen 
besproken en kregen de leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen.
Kortom voor de zevende maal, met succes, hebben wij weer heel wat toe-
komstige schoonheidsspecialisten voorbereid op de nabije toekomst in 
onze sector. Wij wensen hen veel succes met hun carrière in onze sector.
Voor diegenen die er niet bij konden zijn geven we nog informatie en 
enkele tips mee:
 •  instituten, werknemers, scholen, leerkrachten en leerlingen kunnen lid 
worden van Besko

 •  alle leden en belangrijke actoren in de sector krijgen het gratis vak-
blad Hebe

 •  Besko is medeorganisator van de beurs Estetika
 •  per provincie organiseert Besko studieavonden en bijscholingen

Als werknemer
 •  ga je na je schoolcarrière als werknemer aan de slag in de sector dan 
krijg je een premie eerste job van � 150 bruto

 •  als werknemer krijg je een opleidingsvergoeding wanneer je op cursus 
gaat of de beurs Estetika bezoekt

 •  jaarlijks krijg je een tussenkomst, als werknemer, van � 20 voor een 
bezoek aan de dermatoloog

 •  alle informatie voor werknemers vind je op www.fbz-pc314.be

Als zelfstandige
 •  enkele belangrijke ondernemerscompetenties zijn; doorzettingsver-
mogen, zelfkennis, besluitvaardigheid, gerichtheid op leren, besef van 
rendement, zicht op de markt, …

 •  als startende zelfstandige moet je een zichtrekening openen bij de 
bank, een ondernemingsnummer aanvragen, vergunningen aanvragen, 
je BTW status activeren en je aansluiten bij een sociaal verzekerings- 
en ziekenfonds

 •  zorg dat je als zelfstandige goed verzekerd bent voor persoonlijke 
risico’s, aansprakelijkheidsrisico’s en bedrijfsschade risico’s

 •  een goed businessplan is een belangrijk document als je wil starten 
als zelfstandige

 •  wie, wat, waarom en hoe zijn 4 belangrijke vragen als startende on-
dernemer

 •  een goede voorbereiding bestaat uit een ondernemersidee, een 
marktanalyse, een bedrijfsstrategie, een marketingplan en een finan-
cieel plan

Sofie Leyten

DE KRACHT VAN DRIE

Pijnloze ontharing

•  3 gecombineerde technologieën,  voor een  
optimale dekking  van het spectrum

• Vrijwel pijnloze behandeling

•  Geschikt voor alle huidtinten

•  Het hele jaar door behandelen, ook in de zomer

• Snelle behandeling

• Bewezen veiligheid

www.sopranolasers.be

De Soprano ICE Platinum is het eerste en 
enige laserontharingssysteem dat drie 
golflengten (755nm | 810nm | 1064nm) 
combineert in één applicator

T +32 (0)472 85 99 98 (Tom)

E info@bloomedical.com
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Mat, mat, mat. De make-up trend van 2017
Matte highlighter, maar ook matte bronzer, matte foundation en 
matte oogschaduw mogen niet aan de make-up stash ontbre-
ken. W7’s nieuwste palette Mighty Mattes Eye Colour Palette 
bevat dan ook twaalf matte kleuren oogschaduw. De oogscha-
duwpoeders zijn in range van natuurlijke kleuren en peachy- en 
chocoladebruine tinten. Mighty Mattes is ideaal voor een dage-
lijkste oogschaduwlook en zeer geschikt om te blenden. 
Meer informatie: www.asth.nl 

Eindelijk in Vlaanderen! 
Verkiezing van de Schoonheidsspecialiste van 
het jaar 
Het schoonheidsinstituut is bezig aan een constante opmars 
want nog nooit is de behoefte aan individuele schoonheidszorg 
zo groot geweest…

Hoog tijd om de schoonheidsspecialiste in de bloemetjes te zet-
ten en dit bijzondere beroep naar waarde te schatten. De eerste 
officiële verkiezing van Schoonheidsspecialiste van het jaar vindt 
plaats in november.

De inschrijvingen zijn eind maart beëindigd, de winnaars ont-
moeten in juni en september nog een vakjury en kunnen dan in 
november doorstoten naar de finale.

De uitreikingsavond is op 16 november.

Deze avond met feestelijke uitreiking gaat door in een bijzonder 
kader, namelijk de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Wil je er bij zijn, 
bestel dan nu jouw tickets via de website. Ontvangst, spekta-
kel, receptie, diner en afterparty met dj … In een uniek kader. 
De presentatie van deze avond is in handen van Truus Druyts. 
Meer info: www.sonarmedia.be of volg Sonarmedia via Facebook.

Contact: info@schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be 
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Mevr. P. Manheim-Boeckx

Opleidingsvergoeding
voor werknemers
Par. Com. 314

Nieuws uit de 
bedrijven

Vanaf 1 juli 2010, zijn we in de sector van start gegaan met een vernieuwd 
systeem rond accreditatie: de kwalificatiepremie wordt vervangen door een 
opleidingsvergoeding. Het basisprincipe blijft hetzelfde: als werknemer uit de 
sector (PC 314) wordt je financieel beloond wanneer je naschoolse, erkende 
 cursussen volgt. Het volledige systeem wordt een pak eenvoudiger en gebruiks-
vriendelijker, deze website is er getuige van.

OPLEIDINGSVERGOEDING IN PLAATS VAN CREDITS OF PUNTEN 

In het oude systeem werd aan elke erkende cursus een aantal credits of punten 
toegekend. Voortaan worden de cursussen gekoppeld aan een effectieve geld-
som – de opleidingsvergoeding. Voor je de cursus volgt, weet je dus hoe groot 
de opleidingsvergoeding is die je ervoor ontvangt!

DIRECTE UITBETALING

Voorheen werd de kwalificatiepremie max. anderhalf jaar later samen met de 
eindejaarspremie uitbetaald. Met het nieuwe systeem zal dit allemaal veel 
 sneller en vaker gebeuren. Ten laatste 6 weken na het volgen van de opleiding, 
ontvang je de opleidingsvergoeding op je bankrekening! Het maximale bedrag 
aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, 
bedraagt 750,00 euro. Bruto.
Bijvoorbeeld: je volgt een erkende cursus op 5 oktober 2010. Ten laatste in de 
tweede helft van november zal je een opleidingsvergoeding ontvangen. 
Deze wordt rechtstreeks gestort op het bankrekeningnummer dat je tijdens de 
cursus hebt opgegeven!

CURSUSSEN VINDEN! 

Via de website heb je een handige zoekmachine waardoor je heel snel cursus-
sen kan vinden die aansluiten bij jouw interesses en behoeften.
Je vindt er bovendien alle nodige informatie voor inschrijven, hoeveel de 
 opleidingsvergoeding bedraagt, waar de cursus doorgaat, …

REGISTRATIE TIJDENS DE CURSUS

Wanneer je een cursus volgt, wordt jouw aanwezigheid op 2 manieren geregi-
streerd: op papier en online. Wanneer je een cursus volgt, vul je alle nodige 
gegevens in op de aanwezigheidslijst. Al de rest gebeurt automatisch! 
Geen probleem meer met het vergeten of verliezen van uw kwalificatiekaart.

AANMELDEN OP DE WEBSITE

Werknemers kunnen op deze website gratis een login aanvragen om zo hun 
 historiek van gevolgde vormingen en uitbetalingen te raadplegen. 
Geen verplichting, maar wel een handige tool.
Voor meer inlichtingen, ga naar de web-site www.fbz-pc314.be

Enkele kandidaten bereiden zich voor





INTERMEDI: master in de nattechniek
compact-ts

Jetspray

Mya

Masterspray  Premium Captive Masterspray         PROJetspray

INTERMEDI: master in de nattechniek
compact-tscompact-tscompact-ts

Masterspray         PRO

Showroom Drongen
Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be 

Showroom Harelbeke
Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

Ontdek het volledige gamma van Euroclinic en NWT:
• intermedi.be » Pedicure » Freesapparaten
• euroclinic-podologische-unit.be
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Nationaal bestuur
 –   Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 

Grote Steenweg 227, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89 - Fax 03/230 19 62
–  Erevoorzitster: Mevr. Fr. Gys-Behets 

Verbrandhofstraat 17/6, 9500 Geraardsbergen, Gsm 0478-29 74 49
–  Ondervoorzitster: Mevr. J. Berghmans 

Zandstraat 4/110, 2960 St.-Job-in-'t-Goor
–  Secretaris-penningmeester: Dhr. A. Zweers 

Esmoreitlaan 5 - bus 27, 2050 Antwerpen, Tel. 03/219 65 08
–  Leden: Mevr. S. Burms - Mevr. K. Benoot - Mevr. G. Van Noten - Mevr. K. Niedziela - 

Dhr. D. D'Hont

Dagelijks bestuur
Dhr. J. Boeckx, Voorzitter - Mevr. Gys-Behets, Erevoorzitster 
Mevr. J. Berghmans, Ondervoorzitster - Dhr. A. Zweers, Secretaris-penningmeester

Provinciale besturen
Antwerpen:
Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 
Grote Steenweg 227, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89 - Fax 03/230 19 62
Bestuursleden: Mevr. D. Govers - Mevr. Berghmans - Dhr. K. Hoefkens - Mevr. I. Topff - 
Mevr. P. Monheim-Boeckx - Mevr. K. Roels-Boeckx - Mevr. E. Van Ooteghem
Brabant: 
Voorzitster: Mevr. G. Van Noten, 
Lennikseweg 31, 1700 Dilbeek, Tel. 02/569 43 14
Bestuursleden: Mevr. N. Joosen - Mevr. Fr. Gys - Mevr. K. Daniëls
Limburg:
Voorzitster: Mevr. K. Niedziela 
Begoniastraat 4, 3600 Genk - Tel. en fax 089/38 60 53
Bestuursleden: Mevr. M. Meuleners - Dhr. P. Karpez
Oost-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. S. Burms 
Kruisstraat 77, 9090 Melle - Gsm 0479 69 52 22 
Secretaris: Dhr. D. De Backer
Bestuursleden: Mevr. C. Baert - Mevr. R. Puylaert - Mevr. R. Vanhoyweghen - 
Mevr. E. Deblauwe
West-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. K. Benoot, Patersstraat 32, 8900 Ieper, Tel. 057/20 29 28 
Secretaris: Dhr. B. Dewulf
Bestuursleden: Mevr. A. Lips - Dhr. R. Deprez - C. Benoot

Comité jaarbeurzen “Estetika” & congressen
Dhr. J. Boeckx - Dhr. A. Zweers

Contactcomité voor de scholen
Dhr. J. Boeckx, Mevr. S. Burms

Comité wetenschappelijke en technische inlichtingen
Dhr. D. De Backer
Computerplanning: Dhr. D. D’Hont

Samenstelling van de bestuursorganen

Beroepsvereniging 
voor bio-estetiek en cosmetologie

BON VOOR KLEINE AANKONDIGINGEN Lid nr.  _____________

Ondergetekende, naam  _______________________________________ voornaam ______________ 

straat  ________________________________________  postnr. __________ te ___________________________ 

BTW nr.  ___________________________________________________ telefoon ___________________________

BON - ADVERTENTIES: Hebe 143
 2x per jaar een advertentie van 100 lettertekens  
GRATIS voor leden van Besko vzw, 
met lidkaart.

Tarief: € 40,- per 100 lettertekens - € 6,- per 25 bijkomende lettertekens - incl. B.T.W.
Opsturen naar afd. publiciteit Hebe, Belpairestraat 6, 2600 Berchem.
U moet pas betalen na ontvangst van de factuur.

Over te nemen
Volautomatisch zonnecentrum ten noorden van Anwerpen – Woonst 
mogelijk – Bestaat 12 jaar, combinatie schoonheidsinstituut moge-
lijk – Weg wegens andere activiteiten – Info: tel.: 0495 50 98 74

   
   

   
   

   
   

  

SOL’ESTA SPA
lichaamsverzorging

universums
uithoeken van de wereld
producten per lijn: 
 melk, olie, peeling en douche gel

MEER INFO?
Contacteer Neolabo op 09/364 51 10 of via info@neolabo.be
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