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Beauty Trade Special Lorraine Vesterink

Lorraine Vesterink motiveert 
ondernemers met LEF hun 
hart te volgen tijdens 
Beauty Trade special 2013
Lorraine Vesterink, directeur van ‘De unieke ondernemer’ en auteur van verschillende 

ondernemersboeken, vertelt op Beauty Trade special schoonheidsbeurs hoe je met 

LEF een salon tot een succes kunt maken. De schoonheidsbranche is voor Vesterink 

bekend terrein. Haar boek ‘Ondernemen is doen’ is vaste kost bij verschillende 

opleidingen tot schoonheidsspecialiste en pedicure. Daarnaast is ze jurylid van 

de prestigieuze Beauty Award 2013. Met haar bedrijf helpt ze starters een eigen 

onderneming op te zetten. “Mijn doel is om mensen te laten doen wat ze willen 

doen” zegt Vesterink. Deze zingende zakenvrouw heeft zelf ook van haar passies 

haar beroep gemaakt. Zij gebruikt haar vlotte pen en gouden stem om anderen

 te motiveren ook hun hart te volgen. In de workshop ‘Onderneem met LEF’  

laat ze zien hoe schoonheidsspecialistes een goedlopende salon kunnen opstarten. 

Beauty Trade special vindt plaats van 23 tot en met 25 maart in Jaarbeurs Utrecht.

Tipje van de sluier
In de workshop zal duidelijk worden wat 

de sleutel tot succes is. 

Vesterink licht alvast een tipje van de 

sluier op: “Wat het verschil maakt, is LEF. 

Het draait allemaal om Lol, Energie en 

Focus!” Ze raadt ondernemers aan 

om allereerst hun kernkwaliteiten te 

ontdekken. “Ga datgene doen waar 

jij goed in bent en plezier in hebt” 

adviseert Vesterink. “Ten tweede is het 

belangrijk dat je genoeg energie hebt 

om jouw bedrijf te runnen. Ga sporten, 

eet gezond en verzamel mensen om je 

heen die gemotiveerd zijn in plaats van 

energie vreten. Ten derde moet je jezelf 

als ondernemer gaan zien. De kunst is 

om voor jouw zwakke punten goede 

oplossingen te vinden, zodat jij je kunt 

gaan focussen op zaken die je lol en 

energie geven”. 
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Beursinformatie
De workshops van Lorraine Vesterink 

en de andere toptrainers zijn te 

volgen op Beauty Trade special. 

Hét event voor de uiterlijke 

verzorgingsbranche Beauty Trade 

special vindt plaats van 23 tot en 

met 25 maart in de Jaarbeurs in 

Utrecht. De workshops van Lorraine 
zijn op locatie in het Beauty Business 
Plaza in hal 11. 

Zie ook: 

www.beautytradespecial.nl
Meer informatie over Lorraine Vesterink 

is te vinden op haar site 

www.deuniekeondernemer.nl

Meerdere toptrainers geven advies
Tijdens de workshop kunnen de deel-

nemers de LEF-test doen om uit te vinden 

wat voor type ondernemer ze zijn. 

“Aan de hand van tien vragen wordt 

duidelijk wat jouw kernkwaliteiten zijn 

en op welke punten je aanvulling nodig 

hebt” zegt Vesterink. In de andere 

workshops op de beurs wordt hier verder 

op doorgegaan. “Diverse toptrainers 

staan klaar om de broodnodige verkoop-

geheimen te onthullen en jou als onder-

nemer op weg te helpen met social 

media, omzetverhoging en het business 

plan. Met alle tips en nieuwe inzichten kun 

je met frisse moed in jouw salon aan de 

slag gaan.” Vesterink onderstreept dat 

humor in het ondernemerschap belangrijk 

is. Daarom eindigt de dag met een lach. 

Een aantal stand-upcomedians zullen als 

beauty freaks op ludieke wijze hun kijk op 

de schoonheidsbranche geven.


