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Ontdek jouw eigen, unieke route naar
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Z A K E L I J K E  &  P E R S O O N L I J K E  C O A C H I N G  

V O O R  D E  B E A U T Y B R A N C H E
 

Over mij

Motiveren & inspireren.
Echt contact en aandacht.
Eerlijk en oprecht advies en feedback.
Ingewikkelde zaken gemakkelijk en logisch
maken.
Niet interessant zijn, maar geïnteresseerd.

06 25192702

info@johannanauta.nl

www.johannanauta.nl

Mijn coaching

Contact

Ruim 25 jaar relevante 
 praktijkervaring
Persoonlijke aanpak

Met veel plezier en overtuiging begeleid ik
professionals in de beautybranche bij hun

persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. 
 

Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de beautybranche,
op verschillende gebieden. Zo werkte ik als

schoonheidsspecialist, pedicure en masseur, maar
ook jaren als accountmanager en trainer voor

cosmeticamerken en voedingssupplementen voor
de huid. Ook heb ik lesgegeven aan de opleiding 

uiterlijke verzorging.
 

Bij alles wat ik deed, vond ik het 'waarom' van
mensen het meest fascinerend. 

Waarom doe je iets wel of niet, wat zijn je
drijfveren? Waarom werkt iets bij de één

supergoed en bij de ander juist totaal niet? 
 

Met mijn coaching help ik mensen om succesvol te
zijn op hun eigen, authentieke manier. 
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Soms heb je het gevoel dat het je 'overkomt' in de salon, dat je als het ware geleefd
wordt. 
Je hebt je de afgelopen jaren enorm ontwikkeld in je vakgebied en toch voel je een
drempel om naar buiten te treden als de specialist die je nu bent, of je hebt klanten
die altijd toch weer de 'gewone' behandeling willen. 
Wanneer je de social media van collega's voorbij ziet komen, maakt je dat soms
onrustg of onzeker.
Je vindt het lastig om je producten te verkopen, je bent bang om opdringerig over
te komen. 
Je bent wel eens thuisgekomen na een beursbezoek met leuke nieuwe dingen, om
er vervolgens achter te komen dat het toch niet je ding is of dat het op de één of
andere manier niet werkt bij jouw in de salon?

Herken jij je in het volgende?

Waarom werkt iets bij de ene salon als een tierelier en bij jou voor geen meter? 
Hoe kun je er voor zorgen dat je voortaan alleen de keuzes maakt die goed voor jou en
je salon zijn en wanneer weet je zeker dat iets echt een succes gaat worden? Hoe kun
je jouw eigen koers bepalen en de focus behouden?
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Alleen wie
zelf brandt,
kan anderen
in vuur en
vlam zetten.

Waar sta jij nu? 

Waar sta jij op dit moment met je salon? Ben je hier
heel bewust terechtgekomen? Of is het eigenlijk min of
meer zo gelopen? Overkomt alles je of heb je een
duidelijke koers? Heb je heel helder waar je naar toe
wilt of ben je als een rubber eendje op zee en waai je
met alle winden mee? De afgelopen jaren waren voor
de meesten van ons uitdagend te noemen. Maar weet
je wat ik heel duidelijk zag tijdens mijn coaching? De
salons die een duidelijk doel voor ogen hadden,
vonden vrijwel altijd een manier om dat doel toch te
bereiken. Niet dat het altijd gemakkelijk was, maar het
lukte. Terwijl de salons die dat niet hadden, zich veel
meer als dat badeendje voelden. Overgeleverd aan de
heftige wind die er waaide.... 

Brandt het vuurtje
nog? 

En…. Kriebelt het nog? Borrelt het
nog? Voel je het vuurtje nog branden
van binnen?
Toen ik op Curaçao woonde, ging ik
’s ochtends vaak hardlopen. Toen ik
mijn coaching vorm ging geven,
borrelde het zo erg van binnen, dat
ik gewoon af en toe even moest
gaan wandelen of zelfs stilstaan. Dat
borrelen, dat je bijna ontploft van
enthousiasme, dat gun ik jullie ook!
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HET BEGINT
BIJ JOU!

Het draait om jou!
Alleen wanneer je werkt en leeft volgens wat voor jou echt belangrijk is, kun je echt
succesvol worden en blijven. En blijft het kriebelen en borrelen. Blijft het vuurtje
branden. Als je werkt vanuit jouw eigen, intrinsieke motivatie, dan werk je met echte
passie. En dat werkt!

Hoe bepaal je de juiste bestemming? 
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W
aarden

JOUW WAARDEN
Je waarden geven aan wat voor jou echt belangrijk is. 
Wanneer je je eigen waarden niet helder hebt, gaat het
vroeg of laat mis. Hoe authentieker je bent, hoe krachtiger
je over komt en hoe gemakkelijker je de juiste klanten aan
je bindt. Het is belangrijk om je eigen, unieke koers te
blijven bepalen. Het is dus belangrijk om je persoonlijke
waarden te kennen.  Als je je waarden waarmaakt, voel je
je in harmonie met jezelf. Als je dat niet doet, dan ervaar je
een onbalans, een onbestemd gevoel, een onrust. Het kan
best een tijdje goed gaan, bijvoorbeeld als je net een
training hebt gevolgd of een nieuwe behandeling hebt,
maar na een tijdje gaat het ergens weer knagen….

Gebruik je waarden om beslissingen te nemen. 
Beslissingen die gebaseerd zijn op je persoonlijke waarden,
leiden tot meer tevredenheid. 
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WAT IS JOUW WAAROM?

Waarschijnlijk kun je goed vertellen wat je doet. 
Maar kun je ook verwoorden waarom je dat doet? 

Mensen voelen zich juist aangetrokken tot jouw
waarom. Met je waarom maak je verbinding met je
klanten.  Succesvolle schoonheidsspecialisten
hebben niet meer succes omddat ze betere
behandelingen geven of betere producten
verkopen, maar doordat ze beter kunnen
aangeven waarom ze doen wat ze doen, waar ze in
geloven en wat ze ermee willen bereiken. 
 
De “wat” vraag is meestal eenvoudig te
beantwoorden, ook voor jezelf. 
Bijvoorbeeld: Ik ben huidspecialist en ik richt me op
acnebehandelingen. 
De “hoe” vraag beschrijft vervolgens de acties die
hieruit volgen: bijvoorbeeld je behandelmethode, je
specifieke producten etc. 
Bijvoorbeeld: De acnebehandelingen bestaan uit
een speciale peelingkuur in de salon en specifieke
cosmeticaproducten en supplementen voor thuis.
Ook krijgen de klanten voedingsadviezen mee. 
De “waarom” vraag brengt vervolgens alles naar
een hoger plan. Waarom doe je wat je doet? Hier
gaat het om het hogere doel, oftewel de motivatie
voor je actie. 
Bijvoorbeeld: Omdat ik zelf als puber heel veel last
had van acne en weet hoe ontzettend veel impact
dat kan hebben, ben ik me gaan specialiseren in
het behandelen van acne. 

Wat is het waarom van jouw salon? Waarom is het
zo belangrijk voor je? Dit onderscheidt je van de
rest. Draag die boodschap uit. Het formuleren en
uitdragen van die boodschap zal bijdragen aan het
vergroten van je focus en je succes. 

D
rijfveren
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Een sterk concept

Als je jouw persoonlijke drijfveren helder hebt, dan is het zaak om dit alles te vertalen naar een
krachtig en succesvol salonconcept. 

Het concept van je bedrijf is de brug tussen je waarden en drijfveren en wat je aanbiedt in je
salon. Het onderscheidende vermogen van je concept is veel groter dan je aanbod aan
behandelingen en producten. Wanneer je een uniek concept neerzet, heb je iets wat geen
enkele concurrent heeft. Bij een sterk concept klopt alles, tot in de kleinste details. Alles wat je
doet (of juist niet doet) en elke uiting moet je concept onderstrepen. 

De duidelijkheid van je concept bepaalt voor een groot gedeelte je succes. 
Hoe duidelijker, hoe gemakkelijker je de juiste klanten aantrekt en de klanten die je niet wilt
juist buiten de deur houdt. Ook helpt het je om de juiste keuzes te maken. Zonder duidelijk
concept is het voor de klant niet duidelijk waar jij voor staat. Waarom zou ze voor jou kiezen?
Wat kan ze verwachten?
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ELKE KLANT HEEFT
RECHT OP HET MEEST
OPTIMALE ADVIES

Elke klant het meest optimale advies

Geef elke klant het meest optimale advies, passend bij jouw concept. Het advies waarmee
hij/zij het allerbeste resultaat krijgt. Iedere klant heeft recht op het meest optimale
advies! Zowel qua behandelingen als voor de thuisverzorging. Zo zorg je ook dat je op
een bepaalde manier bekend staat. Ook al schikt het deze klant bijvoorbeeld nu financieel
niet, jij zult de eerste zijn aan wie hij/zij denkt als iemand een specifiek huidprobleem
heeft of wanneer hij/zij zelf ooit wel zover is. Bang om opdringerig over te komen? Alles
valt en staat met de manier waarop je adviseert; het is de toon die de muziek maakt...
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Copywriting
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet
massa convallis, suscipit nibh sit amet, aliquam eros. Sed ipsum libero,
laoreet a suscipit in, pretium eget turpis. Donec id tellus nisi. Etiam lectus
eros, consectetur vel dapibus at, maximus in lacus.

Social Media Management
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet
massa convallis, suscipit nibh sit amet, aliquam eros. Sed ipsum libero,
laoreet a suscipit in, pretium eget turpis. Donec id tellus nisi. Etiam lectus
eros, consectetur vel dapibus at, maximus in lacus.

Samengevat

Wat is je doel?
Weet je waar je naar toe wilt met je salon en heb je een duidelijke
focus?

Wat zijn jouw waarden?
Wat vind jij echt belangrijk?

Wat zijn jouw drijfveren?
Wat is jouw waarom?

Ontwikkel een sterk concept.
Is jouw salon een weerspiegeling van jouw waarden en drijfveren?
En klopt jouw salonconcept tot in de allerkleinste details?

Geef elke klant het optimale advies.
Ook de klant die toch wel niets zal willen of kunnen kopen...
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MEER WETEN?

 

 

P l a n  d a n  e e n  g r a t i s  e n  v r i j b l i j v e n d  o r i ë n t a t i e g e s p r e k !
O p  d e  v o l g e n d e  p a g i n a  v i n d  l e e s  j e  m e e r  h i e r o v e r .   

 
O f  k i j k  v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e  

o v e r  m i j n  c o a c h i n g  e n  w o r k s h o p s  m i j n  w e b s i t e .
 
 
 
 

S a m e n  m a k e n  w e  j o u w  s a l o n  
n o g  s u c c e s v o l l e r !

 

Wil je weten of mijn coaching iets voor jou is? 
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O R I Ë N T A T I E G E S P R E K

C O N T A C T

O R I Ë N T A T I E

J O H A N N A  N A U T A

Z A K E L I J K E  &  P E R S O O N L I J K E  C O A C H I N G  
V O O R  D E  B E A U T Y B R A N C H E

06 25192702 

info@johannanauta.nl

www.johannanauta.nl

Iets voor jou zou kunnen zijn?
Jouw specifieke probleem kan oplossen?
Voor de door jou gewenste groei of verbetering van je

Jou zou kunnen helpen om jouw ideale klant aan te
trekken of van jouw bestaande klanten fans te maken?
Jouw salon naar een hoger (of ander) niveau zou kunnen

Het plezier in je werk weer terug zou kunnen brengen? 
Of heb je misschien vragen over één van mijn
coachtrajecten of workshops? 

Wat kan mijn coaching voor jou en je salon betekenen?

Wil je weten of mijn coaching:

      salon zou kunnen zorgen? 

      brengen?

Plan dan nu een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek!

Waar is het goed voor?
Met een oriëntatiegesprek kunnen we samen bespreken
welke uitdagingen je tegenkomt in je salon/praktijk of op
welk gebied je zou willen groeien. Wat is je coachdoel? 
Ik bekijk van tevoren jouw website en social media en vertel
jou welk beeld ik op basis daarvan van jouw bedrijf heb
gekregen. Komt mijn beeld overeen met de werkelijke situatie
of met wat je zou willen bereiken? Of is er nog werk aan de
winkel... eh... aan de salon? 

Ook kan je tijdens het oriëntatiegesprek voelen of er een klik
is om samen te werken. Na afloop ontvang je eerlijk advies en
een coachvoorstel. 

Hoe?
Het oriëntatiegesprek vindt in principe online (videobellen) of
telefonisch plaats en duurt zo’n 30 – 60 minuten. 
Het is gratis en vrijblijvend en je krijgt altijd advies, tips en
inspiratie. Dus… waar wacht je nog op? Plan nu jouw
oriëntatiegesprek!

 

Wil je weten wat coaching 
voor jou zou kunnen 
betekenen? Plan dan een 
gratis en vrijblijvend 
oriëntatiegesprek!

Ruim 25 jaar relevante 
praktijkervaring 
Persoonlijke aanpak


