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Hallo beautyondernemer!
Heb je een salon of denk je eraan om een salon te 
beginnen? Leer dan nu de geheimen die ervoor 

zorgen dat je omzet snel stijgt. 
 

Ik heb 10 eenvoudige stappen samengesteld die een 
enorm verschil maken voor je omzet en zorgen voor 

een blijvend succes.
 

Veel plezier met lezen en toepassen van de stappen!
 

Liefs Sanne
www.salonmarketing.nl



Nr. 1 Ambitie en doelen
Prioriteit nummer 1 is dat je ambitie en doelen hebt. Ik heb het dan niet over een 
ambitie waarbij je maar 1 of 2 jaar vooruit kijkt, maar echt tot het einde. Als jij 
straks de leeftijd hebt behaald dat je wil stoppen met werken, wat wil je dan 
hebben behaald?  Hoe ziet je perfecte salon er dan uit en je perfecte leven? En 
hoe ben je daar gekomen? Door je ambitie duidelijk voor ogen te hebben en te 
weten wat je echt wilt, zal het makkelijker worden om je doelen te bepalen. 
Wanneer je de doelen haalt zal dit extra motiveren om door te gaan naar het 
volgende doel en op deze manier nog succesvoller te worden. Het gaat hierbij 
niet alleen om je zakelijke leven maar ook je persoonlijke leven.
 
Als er niets is wat je tegenhoudt, hoe ver zou je dan gaan? Wat is je ultieme 
droom? Dit zal je motiveren op momenten dat het moeilijk wordt. Het geheim 
van een succesvolle salon zit allemaal in je mindset – zonder een duidelijke 
richting waar je heen wil en wat je wil bereiken kom je er niet. 
 
Het belangrijkste onderdeel van het bepalen van je ambitie en doelen is het op 
papier zetten ervan om er dagelijks aan herinnerd te worden. Maak bijvoorbeeld 
een moodboard of visionboard waardoor je jouw ambitie in beeld brengt.  Het 
helpt je jouw droom te visualiseren waardoor je beter zicht krijgt op de stappen 
die je kunt zetten om het echt te realiseren. Hoe wil jij dat je perfecte leven 
eruitziet? Als je jouw moodboard af hebt zet hem dan op een plek waar je hem 
elke dag kunt zien.



Door je ambitie en doelen duidelijk te hebben wordt het makkelijker om ze te 
bereiken en motiveert het om door te gaan. Ze maken het pad vrij voor 
persoonlijke en zakelijke ontwikkeling en zorgen dat je het leven krijgt waar je 
van droomt.

WAT JIJ NU KUNT DOEN:
 

Schrijf op hoe je leven eruitziet als je straks stopt met werken. Als je 
dit helder hebt ga er dan verder over brainstormen. Welke doelen 

wil je in de tussentijd behalen?



Nr. 2 Time Management
Wanneer je een salon hebt dan is tijd geld waard. “Time is money”. Het effectief 
en efficiënt inzetten van je tijd zal meer winst en groei opleveren.
 
Voordat je van alles gaat doen om je tijd beter in te delen moet je eerst kijken 
waar je de tijd nu aan besteedt! Dit is waar een timesheet van pas komt. Neem 
een week lang de tijd om alles op te schrijven wat je doet voor je werk en hoe 
lang je ermee bezig bent. Als je het lastig vindt om dit in een agenda of een 
notitieboek te schrijven houdt het dan bij op je telefoon. Bang dat je het gaat 
vergeten? Zet dan om het uur de wekker van je telefoon om jezelf eraan te 
herinneren. Het klinkt misschien een beetje heftig om het op deze manier te doen 
maar het zorgt er wel voor dat je overzicht krijgt van je tijdsbesteding.  
 
Strategieën die je kunt gebruiken.
 
Als je weet hoe je de uren besteedt maak dan een lijst met noodzakelijke taken 
en optionele taken. Bekijk de lijst met de noodzakelijke taken en ga na welke 
taken je niet leuk vindt of niet perse zelf zou hoeven doen. Besteed deze taken uit 
aan een teamlid of neem iemand aan die dit voor je kan doen.



Om je een idee te geven van de hoeveelheid tijd je zou moeten besteden AAN 
je salon in plaats van IN je salon: per week zou je minstens 5 uur moeten 
besteden AAN je salon en dan het liefst alleen met noodzakelijke taken. Dit 
zouden geen activiteiten IN de salon moeten zijn maar taken die je moet doen 
om je bedrijf te verbeteren. Gebruik een planner of agenda en blokkeer bepaalde 
tijden om AAN je salon te werken en wijk hier niet van af. Door je prioriteiten te 
plannen zul je je georganiseerd en ontspannen voelen omdat je weet dat je de 
tijd hebt om het voor elkaar te krijgen.
 
De juiste mindset voor het uitvoeren van je taken is ontzettend belangrijk. Ga niet 
multi-tasken maar ga single-tasken. Wanneer je met een taak start sta jezelf dan 
niet toe om afgeleid te worden door je telefoon of andere dingen die je tijd 
verdoen. Besteed op dat moment al je tijd, moeite en energie om de klus te 
klaren. Je zult verbaasd zijn hoe snel het dan gaat. Laat de telefoon dus even in 
een andere kamer of zet hem uit (ik weet het, dit is super lastig maar het werkt 
echt!) Je komt dan minder snel in de verleiding.
 
Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe aanpak is dat je niet bang moet zijn 
om nee te zeggen! Weet waar je het meest nodig bent en concentreer je energie 
daarop. Dit is ook waar delegeren kan helpen. Heb je teamleden die bepaalde 
taken kunnen overnemen zodat jij je kunt focussen op de taken die je salon 
verder laten groeien? Of kun je mensen aannemen hiervoor doe dit dan!



Het is niet alleen timemanagement die het succes van je salon kan beïnvloeden. 
Als klanten geneigd zijn om op het laatste moment te annuleren verspilt dit veel 
kostbare tijd. Om dit te stoppen is het de moeite waard om een aanbetaling te 
vragen aan klanten. Het hoeft niet veel te zijn (20% is prima) maar het 
weerhoudt klanten ervan te annuleren en het dekt je kosten. Als het in jouw 
salon veel voorkomt dan kan dit een groot verschil maken.
 
 

WAT JIJ NU KUNT DOEN:
 

Print de Time Sheet uit die je achterin het e-book kunt vinden. Houdt 
een week lang bij hoe jij je tijd besteedt en probeer je tijd hierna 

waardevol in te plannen
 



Nr. 3 Specialiteit/niche
In de beautybranche is het erg moeilijk om op te vallen tussen alle andere salons. 
Het is echter wel belangrijk om te erkennen en begrijpen wat je salon 
onderscheidt van de concurrenten en waarom klanten juist voor jou moeten 
kiezen. Daarnaast maakt het je marketing een stuk makkelijker.
Het hebben van een specialiteit/niche moet waarde toevoegen aan je salon. Als je 
niet weet waar je moet beginnen vraag jezelf dan het volgende af: “Waardoor 
val ik op?”, “Waarom komt de klant naar mij toe en gaat ze niet naar de 
concurrent?”. Op het moment dat jij deze verschillen kunt herkennen kun je ze 
gebruiken om jezelf te onderscheiden.
 
Heb je echt veel moeite om je specialiteit te ontdekken dan heb je hem misschien 
nog niet. Ga dan goed nadenken over wat jouw salon onderscheidend zou 
kunnen maken, bijvoorbeeld door het werken met een exclusief merk of je puur 
te richten om een bepaald huid/haar probleem. Misschien ben jij de enige salon in 
jouw omgeving waar klanten terecht kunnen voor die speciale behandeling. Kijk 
naar wat er bij jou en je ideale klant past en voer dit door in je salon.
 
Heb jij je specialiteit scherp? Breng dan iedereen ervan op de hoogte. Zorg dat 
het zichtbaar is in je online uitingen (website en social media) en laat het zien in 
je salon.
 



Nodig de klanten altijd uit voor een vervolgafspraak en vraag aan je klanten om 
na hun behandeling een beoordeling te schrijven op social media. Moedig je 
klanten aan om hun familie en vrienden over de ervaring te vertellen. Je kunt 
bijvoorbeeld een flyer meegeven waarop vermeld staat dat als zij een nieuwe 
klant (vriendin/familie/kennis) introduceren bij de salon zij beiden 10% korting op 
de volgende behandeling ontvangen.
 
 

WAT KUN JIJ NU DOEN:
 

Brainstorm! Neem 10 minuten de tijd om een lijstje te maken met 
alle punten die jouw salon uniek maken. Loop alle opgeschreven 

punten na en kies de meest interessante punten uit.
 



Nr. 4. Vervolgafspraken maken
Waar veel salons omzet laten liggen is het maken van vervolgafspraken met hun 
klanten. Ze gaan ervan uit dat de klanten vanzelf wel weer een afspraak maken 
omdat ze zo enthousiast waren. Het blijkt dat de klanten dit vaak vergeten en 
uiteindelijk veel later weer terugkomen of zelfs helemaal niet! Dit betekent dat jij 
harder moet werken om nieuwe klanten aan te trekken!
 
Wanneer je de klant niet opnieuw inboekt en ze vergeten je gaan ze misschien 
wel naar de concurrent. Terwijl ze juist zo blij waren met jouw behandeling! Is 
het herkenbaar voor je dat klanten op het allerlaatste moment een afspraak bij je 
willen maken omdat ze helemaal vergeten waren in te plannen? Hoe vervelend 
is het dan als je nee moet zeggen omdat je geen plek meer hebt en ze dan naar 
een andere salon gaan!
 
Om dit allemaal een stapje voor te zijn kun je aan je klant uitleggen waarom het 
waardevol is om een vervolgafspraak in te plannen.  De eerste stappen naar een 
vervolgafspraak beginnen al bij de intake aan het begin van de behandeling. Je 
bespreekt de staat van hun huid/haar/wimpers/etc. en komt erachter wat exact 
de reden is en wat de wensen zijn. Misschien heeft zij ook wel teveel tijd tussen 
haar behandelingen gehouden en is bijvoorbeeld haar huid er slechter van 
geworden. De kans is groot dat zij al langere tijd niet behandeld is.
 



Onthoud wat je klant je heeft verteld en voordat de behandeling voorbij is geef 
je haar extra advies over de thuisverzorging. Welke producten heeft ze nodig en 
wat is het belang van het regelmatig terugkomen voor de behandeling. Het is 
belangrijk op dat moment dat je het niet uitspreekt als een vraag. Schrijf het nog 
liever op in een persoonlijk plan wat je mee geeft aan de klant om hun 
huid/haar/wimpers gezond te krijgen en te houden. Het persoonlijk plan spreek je 
natuurlijk nog even luchtig door met de klant. Hoewel dit misschien makkelijker 
gezegd is dan gedaan draait het er hier puur om dat je eerlijk bent en het beste 
wilt voor je klant.
 
Op het moment dat je gaat afrekenen met de klant vraag je wanneer ze haar 
volgende afspraak wil inplannen. Laat dan ook weten aan de klant dat zij hun 
afspraak altijd kunnen verzetten/annuleren tot 24 uur van tevoren. De stap om 
een nieuwe afspraak in te plannen is dan minder groot. Het ergste wat er kan 
gebeuren is dat ze nee zegt.
 
Vraag daarnaast altijd of je de klant mag aanmelden op je nieuwsbrief. Zo krijgt 
ze jouw marketing mee via de mail en zal je salonnaam regelmatig opduiken in 
haar mailbox. Zo vergroot je ook weer de kans dat ze een nieuwe afspraak gaat 
inplannen.



Vergeet niet dat het jouw kennis en expertstatus is waardoor de klanten naar je 
toekomen. Gebruik je kennis en leer je klanten hoe ze hun problemen kunnen 
oplossen en hoe ze het goed kunnen houden. Als een klant zonder 
vervolgafspraak je salon verlaat doen ze vooral zichzelf tekort!
 

WAT KUN JIJ NU DOEN:
 

Probeer het op deze manier! De volgende keer dat er een klant komt 
pas jij alle punten toe en zorg je ervoor dat er een vervolgafspraak 

gepland wordt



Nr. 5 Angst om je prijzen te 
verhogen.

Ik heb met veel salons gewerkt die het beangstigend vinden als zij hun prijzen 
moeten verhogen. Ze zijn bang dat klanten zullen weglopen. Ik kan je verzekeren 
dat dit niet het geval is. De enige keer dat je een klant verliest is als je ze een 
slechte service geeft die niet past bij je salon. Prijzen veranderen nou eenmaal en 
hoe graag we ook gratis behandelingen zouden weggeven dat is gewoon niet 
mogelijk. Door het verhogen van je prijzen laat je zien dat je respect hebt voor je 
vak, je kennis en de behandelingen die je geeft.
 
Mensen zijn gewend dat de prijzen ongeveer 1 keer per jaar stijgen door inflatie. 
Maak hier ook gebruik van. Loop jaarlijks je prijslijst na en zorg ervoor dat je 
winst blijft maken.
 
Bekijk elk jaar de kosten en alles wat invloed heeft op de winst. Vanaf daar kun 
je inschatten hoe veel de prijsstijging moet zijn. Een algemene vuistregel: 5-10% 
stijging zal een enorm verschil maken voor de winst en ligt binnen de grenzen 
van je klanten. Als dit voor sommigen niet binnen de grens ligt, dan zijn deze 
mensen wellicht niet je ideale klanten en passen zij niet goed bij je salon.
 



Als je het geheel wilt verzachten zou je in stapjes je prijzen kunnen verhogen. 
Bijvoorbeeld in januari en in juli. De leveranciers zullen hun prijzen ook jaarlijks 
verhogen, dit kun je natuurlijk ook als argument gebruiken als een klant vraagt 
waarom je prijs is gestegen. Dit minimaliseert de impact van prijsstijging.
 
Laat je klanten voornamelijk merken hoe waardevol je behandelingen zijn. Dat is 
de allerbeste manier om je prijsstijging uit te leggen. Het grijpt terug naar je 
unieke specialiteit en wat jouw salon te bieden heeft wat een ander niet kan.

WAT KUN JIJ NU DOEN:
 

Ga eens na wanneer jij voor de laatste keer je prijzen hebt 
verhoogd.



Nr. 6 Marketing
Als je jouw salon niet promoot op internet dan doe je je beautyonderneming 
zwaar tekort. Het online aanwezig zijn is erg belangrijk voor het succes van een 
salon. Het is op dit moment de belangrijkste en makkelijkste vorm van marketing 
en kan voor veel nieuwe klanten zorgen.
 
Sowieso moet de salon een website hebben. Het hoeft niet ontzettend bijzonder 
te zijn maar het moet wel de informatie en uitstraling bevatten die jouw ideale 
klant zullen aantrekken.  Je kunt het natuurlijk zelf proberen maar je kunt ook 
een professional inhuren. Het enige wat jij dan hoeft te doen is de inhoud 
schrijven en je website promoten zodra hij klaar is!
 
Laat klanten zien waar je voor staat als salon, wie jij bent en wie je teamleden 
zijn, welke behandelingen je aanbiedt, wat je specialiteit is en waar je salon 
gevestigd is. Zorg dat alles overzichtelijk is en dat klanten makkelijk kunnen 
vinden wat ze nodig hebben. Omschrijf kort de inhoud van de behandeling zodat 
je kunt laten zien dat de salon anders is dan andere salons en wat de klanten 
kunnen verwachten.
 
Terwijl je de salon promoot op je website is het belangrijk dat je het einddoel in 
gedachten houdt. En dat is dat er afspraken gemaakt gaan worden. Het is 
belangrijk om dit proces zo makkelijk mogelijk voor de klant te maken. Zorg voor 
een aparte ‘afspraak maken’-knop op alle pagina’s en een duidelijke 
contactpagina. Een online boekingssysteem kan goed en makkelijk werken.



WAT KUN JIJ NU DOEN:
 

Maak foto’s! En zorg ervoor dat je actief bent op Facebook en 
Instagram. Ga ook na of je website nog van nu is en of het uitstraalt 

wie jij als salon bent!

In dit tijdperk met social media en een website met verleidelijk beeldmateriaal en 
waardevolle informatie duurt het niet lang om nieuwe klanten aan trekken. Het is 
daarom zeker waardevol om te investeren in professionele foto’s van je team en 
salon. Daarnaast kun je natuurlijk met je smartphone hele mooie foto’s maken in 
je salon en zo je klanten een kijkje geven achter de schermen. Vraag aan je 
klanten of je voor- en na foto’s mag maken van de behandeling of terwijl ze in 
de stoel genieten van hun maskertje. Vraag ze om je foto’s en berichtjes te delen 
op hun eigen social media!
 
Elke keer als je een actie hebt, een evenement organiseert, een nieuw teamlid 
verwelkomt of een nieuwe behandeling introduceert kun je in een paar minuten 
je netwerk op de hoogte brengen. Natuurlijk kun je ook bestaande producten en 
behandelingen laten zien, (resultaat) foto’s van je behandelingen delen en een 
kijkje achter de schermen geven van je salon. Laat zien waar je mee bezig bent 
en deel je kennis!



Nr. 7. Stop met korting geven
Korting geven is een heel gebruikelijk hulpmiddel in de beautybranche. Van 
seizoensacties tot “koop er twee & krijg er één gratis”.
 
Als het gaat om je eigen salon kan korting geven een aantrekkelijk optie zijn. Het 
zorgt voor klanten die hopelijk terugkomen na een positieve ervaring. Helaas 
vallen veel salons in dezelfde valkuil door zichzelf in de vingers te snijden met 
continu kortingen weg te geven. De waardering van je behandeling gaat naar 
beneden en klanten gaan van je verwachten dat je altijd korting geeft.
 
Om het volledige effect te begrijpen van korting geven op je prijzen denk dan in 
kleding termen. Stel je ziet een jas met 50% korting wat is dan je eerste 
gedachte? Is hij kapot of is hij niet populair en probeert de winkel ervan af te 
komen?
 
Beide opties zien er niet goed uit voor het product of voor de winkel. Hetzelfde 
geldt voor je behandelingen en producten. Door korting te geven gaan klanten 
zich afvragen waarom je de prijzen hebt verlaagd. Het kan ook overkomen alsof 
je geen vertrouwen hebt in de kwaliteit van het product of de behandelingen.



WAT KUN JIJ NU DOEN:
 

Verwijder al je kortingsacties! Je hebt ze niet meer nodig!

Korting geven zorgt ervoor dat nieuwe klanten de kortingsprijzen gaan 
vergelijken met de normale prijzen. Ze werden aangetrokken door de 
goedkopere behandeling en kunnen/willen misschien de normale prijs niet betalen 
waardoor ze eigenlijk niet je ideale klanten zijn. De korting klanten zullen er alles 
aan doen om weer voor een goedkoper tarief behandeld te worden.
 
Het belangrijkste… je prijzen verlagen betekent je winst verlagen. Als jij alles voor 
de helft weggeeft zul je er dubbel zo hard voor moeten werken om het terug te 
verdienen.
 
Maar hoe verleid je de nieuwe klanten dan wel? Door het verplaatsen van de 
focus! Je gaat ervoor zorgen dat de klanten niet naar prijzen gaan kijken maar 
juist naar de waarde. Met jouw behandelingen en producten los je hun 
problemen op! Door op deze manier te werken val je op en creëer je een 
positieve ervaring. Deze ervaring blijft langer in het geheugen dan een korting 
ooit zal doen!
 
Ken je publiek, weet wat hun problemen zijn en welke oplossing ze nodig hebben 
en je hoeft nooit meer korting te geven.



Nr. 8. Het verschil tussen 
opslagpercentages en marges

Alle beautyondernemingen hebben te maken met opslagpercentages en marges. 
Wat is het verschil? Begrijpen wat ze betekenen en hoe ze je bedrijf beïnvloeden 
is een cruciaal onderdeel om de omzet te laten groeien.
 
Eenvoudig gezegd is opslagpercentage het percentage dat berekend wordt op 
basis van de inkoopprijs van je producten. Dit wordt gebruikt om erachter te 
komen wat het rendement van de investering zal zijn op alles wat je verkoopt, 
inclusief je behandelingen.
 
De marge daarentegen is het percentage dat berekend wordt op basis van de 
prijs waarvoor je producten/behandelingen verkoopt. Dit is handig om te weten 
als je de prijzen wilt verlagen, want je wil niet onder de inkoopprijs verkopen.
 
Hoe pas je dit toe op een echte situatie. Als je bijvoorbeeld een voorraad 
producten inkoopt voor €100,- en je verkoopt ze voor €200,-, dan heb je een 
opslagpercentage van 100% en krijg je een brutowinst van €100,-.
 
€100,- x 100% opslagpercentage = €200,- wat €100,- bruto winst betekent.
 
Als het slechts een opslagpercentage van 50% is, dan ziet het er zo uit:
 
€100,- x 50% opslagpercentage = €150,-, wat €50,- bruto winst betekent.



Hoe bereken je het opslagpercentage van een product? Met ouderwetse 
vergelijkingen die zelfs de meest vurige wiskundehaters zouden kunnen oplossen.
Bepaal eerst hoeveel je op elk product/behandeling wilt verdienen (brutowinst). 
 
Vermenigvuldig dat aantal met 100 en deel deze uitkomst door het 
inkoopbedrag. Het antwoord is het opslagpercentage.
 
Dit zou er zo uit komen te zien:
 
€100,- x 100 = 10.000 / €100,- = 100% opslagpercentage.
€50,- x 100 = 5000 / €50,- = 50% opslagpercentage.
 
Om je marge te berekenen trek je de inkoopwaarde van de omzet af. Stel je 
hebt producten voor €100,- ingekocht en hierna verkocht voor €150,-, je marge is 
dan €50,-.
 
Neem dan de marge x 100 en deel dit door de verkoopprijs.
 
Dit komt er dan zo uit te zien:
 
€50 x 100= 5000/€100,- = 50% marge
 
 



Als je een product zou inkopen voor €40,- en verkopen voor €90,- dan komt de 
berekening er zo uit te zien:
 
€50,- x 100 = 5000/€90,- = 56% marge
 
Dus ook al maak je dezelfde winst, de marge kan verschillen per product/dienst. 
Hier kun je gebruik van maken bij het bepalen van je prijzen. Als je nu korting 
zou geven (ondanks dat je hier geen reden voor hebt, zie nr. 7) wil je zeker 
weten dat je geen verlies draait.
 
Laten we zeggen dat het waxen van wenkbrauwen de klant €15,- kost en dat je 
hiervoor €6,- aan kosten maakt (tijd, huur, materiaalkosten). Wat zou je 
opslagpercentage en marge dan zijn?
 
Om het opslagpercentage te berekenen nemen we de brutowinst (€9,-) x 100 en 
dit bedrag deel je door de kosten (€6,-)
 
9 x 100 = 900/6 = 150%
 
Dit betekent dat er een opslagpercentage van 150% op de behandeling zit.
Om de marge te berekenen nemen we de brutowinst x 100 en delen we dit door 
de verkoopprijs (€15,-)
 
9 x 100 = 900/15 = 60%
 
 



WAT KUN JIJ NU DOEN:
 

Gebruik de berekeningen van dit punt en bereken je 
opslagpercentage en je marge op al je behandelingen en producten!

Er zit dus 60% marge op de behandeling. Dit betekent dat je de behandeling 
nooit meer dan 60% goedkoper kunt maken, anders draai je verlies. 
 
Wanneer je de prijzen bepaalt, zorg er dan voor dat je minimaal 50% marge op 
je behandeling hebt. Als je hieronder gaat zitten moet je erg veel moeite doen om 
een goede winst te behalen.



Nr.9 Ken je Break Even Point
Een ander heel belangrijk financieel punt in elke beautyonderneming is het 
begrijpen wat een Break Even Point is. In simpele woorden: je Break Even Point is 
de omzet die je moet hebben binnengehaald om je kosten te kunnen betalen. Op 
dit punt is je winst €0,-, maar ook je verlies is €0,-
 
Je Break Even Point is je kantelpunt en laat je zien hoeveel geld je moet 
verdienen om te zorgen dat je geen verlies draait. Voor winstgevende bedrijven 
laat het zien hoeveel ruimte je hebt om je kosten en prijzen (indien nodig) te 
verlagen, terwijl voor groeiende bedrijven het laat zien wat je nodig hebt om te 
groeien naar meer winst.
 
De basis Break Even Point berekening is: Vaste lasten / Marge = Break Even 
Point
 
Vaste lasten zijn de lasten die hetzelfde blijven ondanks wat je in de salon doet. 
Bijvoorbeeld de huur, verzekeringen en loon voor je personeel zijn vaste lasten.
 
Je kunt het percentage van de marge berekenen met onderstaande berekening.
 
Totaal aantal verkopen – kosten van verkochte goederen = winst.
 
Om dit in een percentage uit te drukken neem je de winst / totale verkoopomzet 
x 100 = % marge.



Nr. 10 Be a Leader not a Boss

Eigenaresse zijn van een salon kan een hele uitdaging zijn. Naast het bezig zijn 
met je klanten, leveranciers, je pand, je administratie en wat er allemaal nog 
meer bij komt kijken moet je ook een team leiden.
 
Iedereen doet dit op zijn of haar eigen manier maar het is belangrijk om in 
overweging te nemen of je een leider wilt zijn of een baas. Hier zijn een paar 
belangrijke verschillen:
Een leider coacht, een baas geeft opdrachten.
Een leider inspireert, een baas zegt hoe het moet.
Een leider laat de weg zien, een baas bepaalt de weg.
Een leider kijkt naar het team, een baas kijkt naar zichzelf.
 
Zie je het verschil? Een baas is meer een commandeur en vertelt iedereen hoe 
het moet en iedereen moet naar hem luisteren. Een leider ziet zichzelf als gelijke, 
motiveert om het beste uit het team te halen en krijgt respect. Een leider heeft de 
beste intenties en kijkt naar kansen en groei.
 



WAT KUN JIJ NU DOEN:
 

Blokkeer wat tijd in je agenda om 1-op-1 gesprekken te voeren met 
ieder teamlid. Dit is een kans om te zien hoe het met ze gaat, wat ze 

leuk vinden aan hun werk en of er punten zijn waar verbetering 
nodig is.

Hoe zal dit je bedrijf beïnvloeden? Om het beste team om je heen te hebben 
moet je ervoor zorgen dat ze met plezier naar hun werk komen. Als je een 
werkomgeving kunt creëren waar je team zich gehoord en gerespecteerd voelt 
en een prettige werkplek heeft zullen je teamleden niet alleen met je werken 
maar ook de juiste inzet tonen. Ze zullen eerder hun visies en ideeën met je delen 
om de salon naar de next level te brengen.
 
Nog belangrijker; als je teamleden gelukkig zijn dan zijn je klanten dat ook!
Dus wat wordt het? Leider of baas?



Berekening van je 
opslagpercentage en je marge

Als je opslagpercentage … % is
150
120
100
95
90
85
80
75
70
66
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
10

Dan is je marge...%
60
54.55
50
48.72
47.36
45.94
44.44
42.85
41.17
40
39.39
37.5
35.48
33.33
31
28.57
25.92
23.1
20
16.66
9.1



Opslagpercentage en Marge 
Werkblad

Behandeling                  Huidige opslagpercentage %            Huidige Marge %
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -
-                                 -                                                 -                                 



Time Sheet
                  Waar ik gefocust op was:    Waar ik gefocust op moet zijn
 
06.00 uur     -                                     -            
                                                                   
07.00 uur     -                                     -
 
08.00 uur     -                                     -
 
09.00 uur     -                                     -
 
10.00 uur      -                                     -
 
11.00 uur       -                                     -
 
12.00 uur      -                                     -
 
13.00 uur      -                                     -
 
14.00 uur      -                                     -
 
15.00 uur      -                                     -
 
16.00 uur      -                                     -
 
17.00 uur      -                                     -
 
18.00 uur      -                                     -
 
19.00 uur      -                                     -   
 
20.00 uur     -                                     -
 
21.00 uur      -                                     -


