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Inleiding

Samenwerking
Voor schoonheidsspecialisten die natuurlijke producten, kwaliteit, ondernemerschap en 
een eerlijke relatie met de consument hoog in het vaandel hebben staan, heeft Weleda 
een samenwerkingsmodel ontwikkeld onder de naam Partnerplan. 

Het Partnerplan is erop gericht samen te werken, te ondernemen en van elkaar te leren. 
Als Weleda Schoonheidsspecialist biedt je in je salon de Weleda Verwenbehandeling aan 
en verwelkom je (nieuwe) klanten die geïnteresseerd zijn in natuurlijke verzorging.

Werken met natuurcosmetica
Natuurlijke cosmetica wint terrein. Bij steeds meer mensen groeit het bewustzijn: 
verzorging met puur natuur is veilig en zacht voor je huid. Weleda produceert en 
verhandelt sinds 1921 natuurlijke verzorgingsproducten en antroposofische 
geneesmiddelen in harmonie met mens en natuur.



Wat maakt Weleda bijzonder?

100% natuurlijke ingrediënten

80% biologische ingrediënten

Met respect voor de planeet

Animal friendly

Partner in biodiversiteit

Verantwoorde verpakkingen

Wij zijn de natuur
Voel jij je thuis in de natuur? Geen wonder. We zijn deel van de natuur. Niets laat ons 
beter voelen dan de verbinding met de natuur. Weleda staat al bijna 100 jaar voor de
verbinding tussen mens en natuur. We helpen je om het beste uit jezelf te halen, van 
binnen én van buiten. Met de kracht van de natuur.



Weleda’s kijk op huidverzorging

Uiterlijke en innerlijke schoonheid
De huid staat in direct contact met de buitenwereld en is ook nog eens het grootste 
orgaan van ons lichaam. Voortdurend is ze onderhevig aan verandering door interne en 
externe factoren. Bij Weleda geloven we in het ondersteunen van de lichaamseigen 
processen, zodat we het zelfregulerend vermogen van de huid aanspreken. Een juiste 
balans tussen uiterlijke en innerlijke schoonheid staat dan ook centraal bij de Weleda 
schoonheidsbehandelingen.

Manueel
Daarnaast gelooft Weleda in manuele behandelingen. Apparatuur leidt af en kan 
verstorend werken. Weleda kiest voor een puur natuurlijke behandeling, waarbij de 
kracht van de behandeling het huidcontact is tussen de handen van de specialist, 
en de huid van de cliënt.

Weleda Schoonheidsbehandelingen
Bij de Weleda schoonheidsbehandelingen gaat het om ontspannen en verwennen. Even 
tot rust komen met heerlijke, natuurlijke en werkzame producten. Uniek is de start met 
een voetenbad, gevolgd door een gezichtsbehandeling en (deel)massages. Een 
heerlijke, complete schoonheidsbehandeling uitsluitend met gebruik van Weleda 
producten.



Match met Weleda? 
Ben je gediplomeerd schoonheidsspecialist en op zoek naar een holistische 
behandelwijze? Is werken met natuurlijke cosmetica vanzelfsprekend voor je? 
Dan sluit Weleda perfect aan bij je behoeftes.

Als Weleda Partner Schoonheidsspecialist bied je in je salon:
• de Weleda Verwenbehandeling aan
• Weleda producten als bijverkoop aan
• verwelkom je (nieuwe) klanten die geïnteresseerd zijn 

in natuurlijke verzorging

Waarom kies jij Weleda voor in je salon?
• holistische visie op schoonheid en schoonheidsbehandelingen
• unieke Weleda behandelingen
• 43% inkoopkorting op producten



Waarom kies jij Weleda?

Inkoopvoordeel
Als Weleda Partner Schoonheidsspecialist krijg je 43% korting op de advies-verkoopprijs 
(excl. BTW). Deze korting is alleen geldig voor verkoop binnen de salon. Regelmatig zijn er 
promoties waarvan de kortingen en marketing-materialen behorende bij deze acties 
beschikbaar zijn voor alle Partner Schoonheidsspecialisten.

Volgens onderzoek van het ANBOS halen schoonheidsspecialisten gemiddeld 23% 
van hun saloninkomsten uit bijverkoop. Weleda producten hebben een toegankelijk 
prijspunt, en zijn voor een cliënt in de salon een aantrekkelijk alternatief. Door de 
marge van 43% die Weleda biedt aan schoonheidsspecialisten, zijn de potentiële 
inkomsten uit bijverkoop aantrekkelijk.

Probeerverpakkingen 
Per bestelling ontvangen alle Partner Schoonheidsspecialist een aantal 
proefverpakkingen. Je kunt hierbij denken aan sachets van Skin Food en Granaatappel 
Verstevigende Dagcrème.

Zichtbaarheid op de website 
Onze website www.weleda.nl bevat een winkelzoeker waarin alle Partner 
Schoonheidsspecialisten te vinden zijn.

Online portal & webshop
Als Weleda Partner Schoonheidsspecialist krijg je toegang tot PSS Online, een speciale 
website met onder andere een webshop voor al je bestellingen, en alle informatie en 
downloads die je nodig hebt om als Weleda Partner Schoonheidsspecialist aan de slag te 
kunnen. Bestellingen worden portovrij thuisbezorgd vanaf een bestelbedrag van €40,-
excl. BTW bij betaling via automatische incasso.

Weleda Partner Schoonheidsspecialist Coördinator 
Heb je vragen over Weleda verzorgingsproducten, Weleda behandelingen en/of andere 
salon gerelateerde onderwerpen? Neem dan gerust contact op met 
meriel.sneep@weleda.nl

http://www.weleda.nl/
mailto:meriel.sneep@weleda.nl


Trainingsprogramma

Nieuwe Partner Schoonheidsspecialisten
Voor schoonheidsspecialisten die Partner van Weleda willen worden, bieden wij een 
online inscholing aan. Deze training staat in het teken van een kennismaking met 
Weleda en haar producten en het leren van de Weleda Verwenbehandeling. Om 
daadwerkelijk Partner Schoonheidsspecialist te worden, dien je deze training met 
goed gevolg af te ronden. 

Inspiratieseminar
Tweejaarlijks organiseren wij voor alle Partner Schoonheidsspecialisten een 
Inspiratieseminar. Het perfecte moment om geïnformeerd te worden over het laatste 
nieuws van Weleda, en vakgerelateerde trends. Ook is er dan tijd om ervaringen uit te 
wisselen met je collega’s, en natuurlijk te genieten van onze tuin en een heerlijke 
biologische lunch. 

Verdiepingstrainingen
Voor elke Partner Schoonheidsspecialist bieden wij jaarlijks diverse 
verdiepingstrainingen aan. Deze hebben vaak een specifiek thema, zoals bepaalde 
behandelmethoden als de Mama-, of Arnica-behandeling.



Deelnamecriteria

Wat verwachten we van een Partner Schoonheidsspecialist?
Jij bent een gediplomeerd schoonheidsspecialist die ondernemend is ingesteld. Het is 
van belang dat je als schoonheidsspecialist je klantenbestand wilt uitbreiden en 
openstaat voor de activiteiten die Weleda daartoe onderneemt. Je bent enthousiast 
over Weleda en haar producten, en over natuurcosmetica in het algemeen. Je geeft 
professioneel advies over het gebruik van onze producten.

Weleda Verwenbehandeling
Als Partner Schoonheidsspecialist kan je een door Weleda gedefinieerde behandeling 
met Weleda producten geven en biedt je deze ook actief aan in een professioneel 
ingerichte salon/praktijkruimte. Daarnaast is het van belang dat je deze behandeling 
ook via je website, social media en of gedrukte communicatiemiddelen onder de 
aandacht brengt.

Randvoorwaarden bij een Weleda Verwenbehandeling zijn:
• ontvangst en behandeling van de cliënt in een ontspannen en verzorgde omgeving
• zoveel mogelijk werken met de handen
• behandeling geven zoals deze door Weleda is gedefinieerd
• het geven van eerlijk productadvies



Deelnamecriteria

• Je bent professioneel opgeleid bij gerenommeerd opleidingsinstituut (kopie van 
een rijks erkend vakdiploma is vereist). 

• Je cliënten worden ontvangen in een professioneel ingerichte salon/praktijkruimte.
• De salon/praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
• Om Partner Schoonheidsspecialist te worden, dien je de online scholing te volgen. 
• Voor de salon/praktijk schaf je een startpakket aan (vanaf ca. €440,- excl. BTW). 

In dit pakket zijn alle producten terug te vinden die nodig zijn om een Weleda 
Verwenbehandeling te kunnen geven en waarvan wij verwachten dat je als Partner 
Schoonheidsspecialist deze actueel en constant op voorraad houdt.

• Het geven van een Weleda Verwenbehandeling in de salon/praktijk zoals deze door 
Weleda is gedefinieerd. 

• Je volgt minimaal één x per twee jaar deelname aan een Weleda training. 
• Twee keer per jaar organiseert Weleda een inspiratieseminar. Je deelname aan de 

seminars kan zeer waardevol zijn voor de salon. 
• Voor de salon/praktijk bestel je producten met een minimum bestelbedrag 

van € 250,- excl. BTW per jaar.
• Weleda benoemen op website en evt. andere communicatiekanalen.

Looptijd
We zullen regelmatig evalueren of de samenwerking voldoet aan de (wederzijdse) 
verwachtingen en zo nodig voorstellen doen voor optimalisatie. Als de samenwerking 
niet overeenkomt met je verwachtingen kun je afzien van verdere deelname. 
Andersom geldt ook: werkt de salon niet conform onze verwachtingen of afspraken 
dan passen we het Partnerplan aan of beëindigen de samenwerking.



Waarom kies jij Weleda?

▪ holistische visie op schoonheid en schoonheidsbehandelingen
▪ unieke Weleda behandelingen
▪ 43% inkoopkorting op producten

Meld je aan als Partner Schoonheidsspecialist

Online aanmelding kan via: 
www.weleda.nl/professionals/schoonheidsspecialisten/aanmelden

Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een inschrijvingslink voor de 
inscholingstraining

Meer informatie?
Bezoek www.weleda.nl/professionals/schoonheidsspecialisten

Weleda. Puur natuur, net als jij. 

http://www.weleda.nl/professionals/schoonheidsspecialisten/aanmelden
http://www.weleda.nl/professionals/schoonheidsspecialisten

