Doel intake:
Een intakegesprek voer je om informatie van de klant te verzamelen, maar ook is het de
bedoeling dat je informatie geeft voor hetgeen waar de klant voor komt. Het is de
bedoeling dat je door middel van een intakegesprek vertrouwen opbouwt met de
klanten, waardoor zij overgaan tot behandeling. Dit doe je door middel van dit
stappenplan.

Doel is:
• Het verkennen van wat de klant wilt.
• Om te ontdekken of jij van meerwaarde kunt zijn voor de klant. Het kan
voorkomen dat je de klant beter kunt doorverwijzen naar iemand die
gespecialiseerd is op het gebied van de specifieke vraag.
• De klant te motiveren en stimuleren een behandeling bij jou aan te gaan. Doe dit
alleen als je overtuigd bent dat het bij jou de beste keuze is.

Stap 1: Maak Verbinding En Connectie Met Je Klant
Voordat je het gesprek aangaat, is het belangrijk dat er een klik is.
Dit doe je door veiligheid te creëren voor de klant. De veiligheid geeft een gevoel van
vertrouwen.
3 manieren om een klik te krijgen;
1. Oprecht geïnteresseerd luisteren en door vragen te stellen. Ze komen niet bij jou
voor jouw verhaal, houdt daarom het woordje “ik” zoveel mogelijk uit het gesprek.
2. Door hun woorden te gebruiken en niet jouw woorden. Klant: ‘’Ik vind mijn
wenkbrauwen te dun.” Zeg dan niet smal maar ook dun. Dat is niet hun woord,
voor jou betekent dat wellicht hetzelfde maar voor hun niet.

3. Spiegel hun fysiologie (lichaamstaal) tot een bepaalde hoogte. Als ze zacht
praten, ga dan niet terugschreeuwen. Beweegt iemand langzaam? Beweeg dan
langzaam mee. Dit wordt spiegelen genoemd. Wanneer er een klik is, kan jij een
fysiologie aannemen die jij wilt en dan zal je merken dat die persoon mee gaat in
jouw fysiologie.

Stap 2: Stel hulpvragen
De klant formuleert haar hulpvraag om richting te geven aan het gesprek. Je stelt de
klant vragen zoals:
• Wat wil je precies?
• Waar kan ik je specifiek mee helpen?
• Wat is de reden dat je hier bent?
Hierop kun je drie soorten antwoorden krijgen:
• De klant geeft aan dat ze veel angst heeft.
• Dat de klant vertelt wat ze niet wilt.
• Dat de klant vertelt over wat ze wel wilt.
Je kunt bij elk antwoord passende vragen stellen. Hieronder enkele voorbeelden:
Angst vragen:
Hier vertellen ze over hun angsten en overtuigingen. Luister goed naar wat de klant je
vertelt.
De klant geeft aan dat ze angst heeft
Enkele voorbeelden die vaak terugkomen in de praktijk:
• Ik ben bang dat de permanente make-up te donker eruit gaat zien.
• Ik ben bang dat het niet wordt zoals ik in gedachte heb.
• Ik ben bang dat het er onnatuurlijk uit gaat zien.
• Ik ben bang dat het veel pijn gaat doen.
• Ik ben bang wat andere mensen ervan zullen vinden.
• Ik ben bang dat er een ontsteking komt.
• Ik ben bang dat de kleur rood wordt.
• Ik ben bang dat het niet pakt.
• Ik ben bang dat ik niet naar buiten kan etc.
Je kunt vervolgens vragen stellen zoals:
• Is het waar wat je denkt?
• Kun je met 100% zeker weten dat het waar is? Zo ja, wat is je bewijs?
• Hoe voel je je daarbij?
• Wat heeft ervoor gezorgd dat je hier zo over denkt? En hoe voel je je daarbij?
• Waar heb je op dit moment moeite mee?

Wat ze niet wilt:
Hier vertelt de klant over hetgeen dat ze niet wilt.
Dit is een perfecte mogelijkheid om een klant te overtuigen van jouw specialisme.
Je kunt vragen stellen zoals:
• Kun je specifiek aangeven wat je niet wilt?
• Wat zou je wel willen?
• Heb je foto van wat je graag zou willen?
• Wat ben je gewend om te doen?
• Mag ik het voortekenen zodat je kunt zien hoe het zou kunnen worden?
> * je tekent voor *. Zou je nu kunnen wat je anders zou willen vanuit deze
tekening?

Wat ze wel wilt:
Hier vertelt de klant over hetgeen dat ze wel wilt.
Vaak is het nog onduidelijk, als permanente make-up specialiste te taak om het zo
duidelijk mogelijk voor jezelf en de klant te maken.
Je kunt vragen stellen zoals:
• Wat wil je specifiek?
• Wat bedoel je met … (breed, smal, donker, licht etc.)
• Heb je een foto van wat je zou willen?
• Heb je … (make-up, potlood, kleur etc.) bij je?

Stap 3: Als Er Toch Nog Een “Maar” Is
Je hebt met de klant overlegd over wat de angsten zijn, wat ze niet wilt en wat ze wel
wilt. In de praktijk kom ik nog een enkele keer tegen dat de klant vervolgens nog een
“maar” heeft. In stap 3 leg ik je uit welke vervolgvragen je kunt stellen om de klant te
overtuigen.
Je kunt vragen stellen zoals:
• Je wilt X, Je ervaart nu Y. Wat houd je nu tegen om te krijgen wat jij wilt?
• Wat houd je tegen om permanente make-up te laten zetten?
• Wat heb je nodig om verder te komen?
• Welke gedachten houden je tegen?
• Welke ongewenste gevoelens staan je in de weg?
• Is er iemand of iets in je omgeving dat jou tegenhoudt?

Stap 4: Onderzoek Ervaring
Onderzoek wat de ervaring is van de klant met vragen zoals:
•
•
•
•
•

Wat vind je mooi?
Wat doe je dagelijks op aan make-up?
Welke producten gebruik je?
Wat heb je al geprobeerd, dat niet heeft gewerkt?
Wat heb je al geprobeerd, dat wél heeft gewerkt?

Stap 5: Vergroot Het Verlangen
Ongemak koppelen
• Hoe zou je je voelen als je een paar weken verder bent en geen actie hebt
ondernomen?
• Wat zou je hierbij voelen?
Plezier koppelen
• Wat zal het voor je betekenen als je wel actie hebt genomen en jouw obstakels
hebt overwonnen?
• Wat zou je voelen, hebben, doen?

Stap 6: De Daadwerkelijke Verkoop!
3 manieren om de behandeling te realiseren, welke heeft jouw voorkeur?
•
•
•

Niet proberen: Niets proberen, betekend dat er niets veranderd en de klant
dezelfde ongemakken blijft ervaren.
Zelf proberen: Hier wil je refereren wat de klant allemaal zelf geprobeerd heeft.
Samen: De behandeling laten zetten door een specialiste.

PRE CLOSE
Stel je eens voor dat ik een behandeling heb, dat perfect is voor jou:
• De behandeling: … (eyeliner, wenkbrauwen etc.)
• Duur: bijvoorbeeld 45 minuten
• Aantal behandelingen: bijvoorbeeld 1 behandeling (90% van mijn behandelingen
doe ik in 1 keer, zonder na te behandelen).
• Methode: zoals type behandeling (bijvoorbeeld hairstroke, shadow,).
• Prijs: bijvoorbeeld €350,-

Is er dan nog een reden om niet de behandeling met mij aan te gaan?
Nee: Geweldig, laten we de afspraak gaan inplannen.
Ja: Hier worden we vaak angstig, wat niet nodig is. Het enige wat je wilt zijn is
nieuwsgierig en hun bezwaren onderzoeken.
Je zegt: Okay, wat zou de reden zijn?
Is er naast deze reden nog een andere reden?
Stel je voor dat deze obstakels er niet zouden zijn, zijn er dan nog redenen om niet
een behandeling aan te gaan?
De simpelste manier om dit te tackelen is:
Bespreek hun wensen en obstakels nogmaals. Vraag vervolgens: Wil je dit echt? Wat
kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik jou kan helpen?
Is er nog een reden om de afspraak niet te plannen?
Afsluiting
• Afspraken samenvatten met de klant.
• Zijn er verder nog zaken van belang?
• * Afspraak maken *

Leren is altijd onwennig in het begin!
Wel zal het implementeren van deze methodes jou helpen de impact te maken die jij
voor ogen hebt!

DISCLAIMER
• Voor de volledigheid sluit ik in dit werkboek de complete disclaimer bij, zoals je deze ook op de website van de masterclass
kunt lezen. Ik ga ervan uit dat jij, als deelnemer, de inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je persoonlijke
ontwikkeling.
• Het copyright © van de werkboeken behorende bij deze masterclass is vastgelegd door Angelica de Brouwer. Het is niet
toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video’s en audiofiles te verspreiden op een manier waarvan je met gezond
verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische
gevolgen hebben. Als deelnemer van deze cursus stem je er automatisch mee in dat elke overtreding hiervan onbetwist
leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een vergoeding van alle juridische
kosten en een aanvullende schadeclaim. Bij twijfel niet doen of per e-mail toestemming vragen
via: info@teamestetica.nl. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder
vermelding van ‘bron: Angelica de Brouwer of Team Estetica’.
• Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze masterclass is jouw eigen verantwoordelijkheid. Angelica de Brouwer /
Team Estetica kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
• Mijn programma’s zijn bedoeld om je te helpen om jezelf te ontwikkelen op het gebied van permanente make-up. Ik kan je
geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik wil en kan
je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.
• Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve doeleinden. Ik bied geen financiële,
juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde
programma’s, producten, evenementen, diensten en websites gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid
van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur
voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke
vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Angelica de Brouwer) aansprakelijk worden gehouden voor jouw
beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.
• Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt. Bovenstaand verhaal is allemaal standaard juridisch geneuzel, maar ik wil het
graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

