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Aanvullingen
AANVULLINGEN BIJ BEAUTY LEVEL ONDERNEMEN
Deze aanvullingen horen bij Beauty Level Ondernemen. Hierin staan aanvullingen 
op het huidige lesboek. 

Hoe werkt deze aanvulling?
Aan de linkerkant van de pagina zie je een miniatuurweergave van een pagina uit 
het lesboek. Hierin zie je een nummer staan. Dit nummer verwijst naar een tekst 
of afbeelding aan de rechterkant van de pagina. Deze tekst of afbeelding is een 
aanvulling op de aangegeven plaats in het lesboek.

Waarom aanvullingen?
De aanvullingen zorgen ervoor dat de methode Beauty Level volledig aansluit op 
het kwalificatiedossier, het servicedocument en de exameneisen van de ANBOS.
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Tekstuele toevoeging (pagina 81):

Je kunt in je klanttevredenheidsonderzoek bijvoorbeeld vragen wat klanten 
denken over jouw personeel, kwaliteit, prijzen, service en bereikbaarheid. De 
informatie die je verzamelt met je klanttevredenheidsonderzoek gebruik je om 
jouw salon te verbeteren. 

Een klanttevredenheidsonderzoek kun je op verschillende manieren uitvoeren. Je 
kunt bijvoorbeeld aan klanten in de salon vragen om een vragenlijst in te vullen, 
je deelt een vragenlijst via social media of je verstuurt een korte vragenlijst aan alle 
klanten in jouw klantenbestand. Je houdt dus een enquête onder je klanten.
Zorg ervoor dat jouw vragenlijst niet te lang is en geef van tevoren aan hoe lang het 
invullen van de vragenlijst ongeveer duurt. Houd de vragen duidelijk en simpel. 
Door ook open vragen te stellen, geef je jouw klant de ruimte om zijn mening 
te uiten. Daar haal je de meeste informatie uit. De klant krijgt daardoor ook het 
gevoel dat hij gehoord wordt. Maak niet te veel open vragen omdat het verwerken 
best lang duurt.

Tekstuele toevoeging (pagina 81):

REDENEN WAAROM KLANTEN WEG GAAN
Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden voor een klant om naar een andere 
salon te gaan een gebrek aan aandacht is. Een klant wil zich graag belangrijk voelen 
wanneer zij geholpen wordt. Dat betekent dat je met je volle aandacht bij de klant 
bent tijdens de behandeling. Andere redenen om weg te gaan zijn een gebrek aan 
deskundigheid en het niet goed oplossen van klachten. De klant komt naar jou 
toe omdat ze verwacht dat je verstand hebt van schoonheidsbehandelingen. 
De klant zoekt snel iemand die er wel verstand van heeft als blijkt dat jij dat niet 
hebt. Dit geldt ook voor het oplossen van klachten. Als je de klacht niet naar wens 
van de klant oplost, verleen je in haar ogen slechte service en zal ze een andere salon 
zoeken. De prijs van jouw behandelingen of producten is de minst belangrijke 
reden voor een klant om weg te gaan. Zo lang je de klant genoeg aandacht geeft, 
deskundig bent en goede service verleent, maakt de prijs weinig uit.

Tekstuele toevoeging (pagina 81):

VERKOOP EVALUEREN
Veel salons werken tegenwoordig met een kassasysteem waarin je aangeeft 
welke behandelingen je hebt uitgevoerd en welke producten je hebt verkocht. 
Je kunt daarmee precies uitzoeken welke behandelingen en producten je veel of 
juist weinig hebt verkocht en welk deel van de omzet van welke behandelingen 
en producten komt. In je exploitatiebegroting heb je misschien aangegeven welk 
percentage van jouw omzet moet komen van de verschillende behandelingen en 
van de productverkoop. Je kunt jouw verkoop evalueren door te controleren of 
de verwachting in jouw exploitatiebegroting overeenkomt met de cijfers die je 
terugziet in het kassasysteem. Het is handig om dit één keer per maand of één keer 
per drie maanden te doen.
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EVALUEREN 
De evaluatie begint met het vergelijken van de cijfers in jouw exploitatiebegroting 
en de werkelijke cijfers uit het kassasysteem. Als je de cijfers hebt vergeleken, 
weet je of je jouw doelstellingen hebt behaald of niet. Als je de doelstellingen hebt 
behaald, kun je op dezelfde weg verdergaan. Heb je je doelstellingen niet behaald, 
dan kun je op verschillende manieren sturen op verkoop van producten
of behandelingen.

STUREN OP VERKOOP
Er zijn verschillende manieren om meer omzet uit de verkoop te krijgen. 
Deze manieren noemen we stuurknoppen.

Meer behandelingen per klant
Een klant kan in een bezoek meerdere behandelingen ondergaan. Als een klant 
komt voor een massage, kun je haar ook voorstellen om scrubbehandeling te doen. 
Het aantal klanten blijft gelijk, maar omdat je meerdere behandelingen uitvoert, is 
jouw omzet hoger.

Meer verkoop per klant
Wil je meer omzet uit de verkoop van verzorgingsproducten halen? Vertel klanten 
duidelijk welke verzorgingsproducten je gebruikt en laat zien hoe ze werken. 

Hogere bezoekfrequentie
Als klanten vaker komen, kun je meer omzet behalen. Sommige klanten komen 
elke maand, andere klanten komen maar eens per half jaar. Je kunt ook een actie 
bedenken waardoor klanten blijven terugkomen naar jouw salon. Denk hierbij aan 
het geven van een korting als klanten binnen zes weken weer terugkomen.

Meer klanten
Als er meer klanten in je salon komen, kun je meer behandelingen of 
verzorgingsproducten verkopen. Je kunt verschillende manieren van promotie 
gebruiken om meer klanten te krijgen. 
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Tekstuele toevoeging (pagina 113):

Dit is bijvoorbeeld een makelaar. Een makelaar kan je ook meer vertellen over 
andere wetten en regels die gelden voor als je een bedrijfspand huurt of leaset. 

Tekstuele toevoeging (pagina 136):

Naast bovenstaande wetten krijg je als ondernemer ook te maken met de plicht om 
belasting te betalen. 

BELASTINGEN BETALEN
Als ondernemer ben je verplicht om belasting te betalen. Je betaalt belasting 
over de winst die je salon maakt. Daarnaast draag je de btw van de producten en 
diensten die je verkoopt af. 

Btw afdragen
Belasting die je afdraagt over producten en diensten die je verkoopt noem je 
belasting toegevoegde waarde (btw). Je draagt 21% btw af over de diensten 
en producten die je verkoopt. Je kunt de btw over producten die je inkoopt 
terugvragen bij de Belastingdienst. 

Je bent verplicht om elke drie maanden btw-aangifte te doen. Dit moet je digitaal 
doen. Als je geen, of niet op tijd aangifte doet, kun je een boete krijgen. Kleine 
ondernemers hoeven vaak maar één keer per jaar aangifte te doen. Kijk op de 
website van de Belastingdienst om te weten hoe en hoe vaak je aangifte moet doen. 
Voor je aangifte gebruik je de cijfers uit je eigen boekhouding.

Inkomstenbelasting
Inkomstenbelasting is een percentage van je winst dat je betaalt aan de overheid. 
Hoe hoger je winst, hoe hoger het belastingpercentage is dat je moet betalen. 

Aftrekposten
Je komt als ondernemer in aanmerking voor bepaalde aftrekposten. Dat betekent 
dat je een bepaald bedrag van jouw winst mag aftrekken waarover je dan geen 
belasting hoeft te betalen. Een voorbeeld is startersaftrek. In de eerste vijf jaar dat 
je jouw bedrijf hebt, mag je drie keer startersaftrek aanvragen. Je hoeft dan geen 
belasting te betalen over een bepaald bedrag van jouw winst. Op de website van de 
Belastingdienst kun je vinden welke aftrekposten er voor jouw situatie gelden.
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Tekstuele toevoeging (pagina 141):

4   maatschap

Tekstuele toevoeging (pagina 142):

Over de winst van de eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting. Inkomsten-
belasting is een vast percentage van jouw winst of salaris dat je betaalt aan de 
overheid. Met een eenmanszaak kom je in aanmerking voor bepaalde aftrekposten. 
Dat betekent dat je een bepaald bedrag van je inkomsten mag aftrekken. Je betaalt 
dan minder inkomstenbelasting. Een accountant of financieel adviseur kan je meer 
vertellen over de aftrekposten.

Tekstuele toevoeging (pagina 144):

De vennoten in de vof betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de 
winst. De Belastingdienst ziet iedere vennoot als zelfstandig ondernemer. 
Elke vennoot heeft daarom recht op zijn eigen aftrekposten.

Tekstuele wijziging (pagina 145):

Bij een cv ga je op dezelfde manier om met winst en inkomstenbelasting als 
bij een vof. Je verdeelt de winst zoals je van te voren hebt afgesproken over de 
vennoten. Iedere vennoot betaalt inkomstenbelasting over een deel van de winst. 
De verdeling van schulden werkt niet op dezelfde manier als bij een vof. Bij een 
cv is er een verschil tussen beherende en stille vennoten. De beherende vennoten 
zijn, zowel met hun zakelijk als privévermogen, aansprakelijk voor schulden 
van de onderneming. De stille vennoten zijn alleen met hun zakelijk vermogen 
aansprakelijk. Als je salon dus failliet zou gaan, dan is de stille vennoot alleen 
zijn geïnvesteerde vermogen kwijt en dragen jij en de andere vennoten de overige 
aansprakelijkheid.

Tekstuele toevoeging (pagina 145):

MAATSCHAP
Een andere ondernemingsvorm met persoonlijke aansprakelijkheid is een 
maatschap. Je vormt dan met verschillende zelfstandige ondernemers, op basis van 
het beroep, een maatschap. Alle deelnemers van de maatschap (de maten) voeren 
hun eigen onderneming, maar betalen bijvoorbeeld samen een kantoorpand, 
secretaresse of andere diensten. Advocaten of huisartsen vormen vaak samen een 
maatschap. In de uiterlijke verzorging komen maatschappen eigenlijk nooit voor.

HOOFDSTUK 9 ONDERNEMINGSVORMEN
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Tekstuele toevoeging (pagina 146):

Een ondernemingsvorm waarin iedereen aandelen mag kopen is een naamloze 
vennootschap (nv). Nv’s zijn vaak grote, internationale organisaties zoals Shell.
Je moet namelijk minimaal €45.000 hebben om een nv te kunnen starten. 
Nv’s komen daarom niet voor in de uiterlijke verzorging.

Tekstuele wijziging (pagina 146):

Bij een bv betaal je inkomstenbelasting over de salarissen die worden uitgekeerd. 
Over de winst betaalt de bv vennootschapsbelasting (vpb). De aandeelhouders 
kunnen een uitkering krijgen uit de winst. Deze uitkering heet dividend. De 
ontvanger van het dividend moet dit optellen bij zijn inkomen en daarover 
inkomstenbelasting betalen.  

Tekstuele toevoeging (pagina 148):

COMMERCIËLE SAMENWERKINGSVORMEN
Als je een ondernemingsvorm hebt gekozen, kun je een keuze maken over de 
organisatie van jouw onderneming. Je kunt er voor kiezen om met of zonder 
personeel een zelfstandige salon te starten. Je kunt er daarnaast voor kiezen om 
een commerciële samenwerking te beginnen. Jouw onderneming werkt dan samen 
met een andere onderneming. Voor jouw salon kunnen er twee commerciële 
samenwerkingsvormen interessant zijn:

• stoelenverhuur
• concessieovereenkomst 

De samenwerkingsvormen worden hieronder beschreven. Op basis daarvan kun 
je kijken of één van deze samenwerkingsvormen misschien interessant is voor 
jouw salon.

Stoelenverhuur
Als ondernemer kun je er voor kiezen om stoelen te huren of te verhuren. 
Stoelenverhuur is een samenwerking tussen twee of meer zelfstandige 
ondernemers met dezelfde doelgroep en dezelfde belangen. Een ondernemer 
verhuurt stoelen, of een stukje bedrijfsruimte, aan een zelfstandige ondernemer. 
De huurder en de verhuurder spreken samen een huurprijs af. In deze prijs kunnen 
verschillende zaken worden opgenomen zoals de huur van de bedrijfsruimte 
en gebruik van water en licht. Er worden eventueel ook andere zaken zoals 
reclamekosten, schoonmaakkosten en afschrijving in de huurprijs opgenomen.

 Stoel huren
 Als zelfstandig ondernemer kun je er voor kiezen om een stoel in een   
 bedrijfsruimte te huren. Je deelt de bedrijfsruimte dan met andere zelfstandige 
 schoonheidsspecialisten die hun eigen bedrijf hebben. Er ontstaat dan  
 interne concurrentie. Je maakt onderling afspraken over de prijzen van hun   
 behandelingen. Behandelingen zijn dan bij elke schoonheidsspecialiste even 
 duur. De verhuurder van de ruimte kan er ook voor kiezen om ruimte te verhuren  
 aan een ondernemer uit een ander vakgebied. Zo kan het voorkomen dat er naast  
 een schoonheidsspecialiste, ook een nagelstylist, een pedicure of een kapper in   
 het pand zit. De verschillende ondernemers kopen gezamenlijk producten in en  
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 maken samen gebruik van faciliteiten zoals de kassa en klantensystemen. 
 Zo lijkt het voor de klant alsof het één bedrijf is. 

 Stoel verhuren
 Je kunt er voor kiezen om als zelfstandig ondernemer een stukje van  
 jouw bedrijfsruimte te verhuren aan andere zelfstandige ondernemers. 
 Deze ondernemers kunnen zelfstandige schoonheidsspecialisten zijn,   
 maar je zou er ook voor kunnen kiezen om de ruimte aan, bijvoorbeeld, 
 een nagelstylist of een kapper te verhuren. Als je voor stoelenverhuur kiest, 
 betekent dat, dat je zelf geen eigen medewerkers aan kunt nemen. 
 Dit is namelijk wettelijk niet toegestaan. Als je personeel in loondienst hebt en 
 personeel inhuurt, wordt het inhuren gezien als het ontlopen van loonbelasting.

 Concessieovereenkomst 
 Bij een concessieovereenkomst zit er een winkel in een winkel. Een ondernemer   
 kan besluiten om een deel van zijn bedrijfsruimte te verhuren aan een ander   
 bedrijf. Op deze manier kan de winkel meer bieden dan één dienst. 
 Als salon zou je bijvoorbeeld kunnen besluiten om een kapper bij de salon   
 in te doen. Beide bedrijven in het pand zijn onafhankelijk van elkaar en hebben 
 een verschillende doelgroep. Beide bedrijven hebben hun eigen faciliteiten 
 en kunnen ook meerdere personen in dienst hebben. Hierin verschilt een   
 concessionaire samenwerking van stoelenverhuur.

 Het concept van concessionaire samenwerking zie je tegenwoordig steeds meer.
  Er zijn salons die hun bedrijfsruimte hebben bij een nagelsalon of een
 pedicure. De bedrijven hebben eigen belangen maar door de samenwerking 
 kunnen ze samen meerdere diensten aanbieden. Dit versterkt de 
 concurrentiepositie van beide bedrijven. Je kunt ook een salon beginnen in 
 een ziekenhuis of bejaardentehuis. Dit wordt ook een concessieovereenkomst  
 genoemd, omdat jouw bedrijf bij een ander bedrijf in het bedrijfspand zit. 
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Tekstuele wijziging (pagina 166):

De uitkomst van deze berekening moet boven de 20% liggen.

Tekstuele toevoeging (pagina 166):

Voorbeelden van lang vreemd vermogen zijn een hypotheek, een lening van familie 
of vrienden en een banklening. 

Tekstuele wijziging (pagina 167):

Lening ouders valt onder vreemd vermogen ipv eigen vermogen.

HOOFDSTUK 11 FINANCIEEL 
PLAN OPSTELLEN
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Tekstuele wijziging (pagina 170):

Zodra je denkt dat je de financiering rond krijgt, maak je een exploitatiebegroting. 
De exploitatiebegroting laat zien of je winst of verlies maakt. Je trekt namelijk 
de kosten die je maakt voor je bedrijf, van je omzet af. Je omzet, ook wel baten 
genoemd, is het bedrag dat je overhoudt na afdracht van btw. Je houdt niet het 
hele bedrag van je omzet over. Er zijn namelijk ook kosten gemaakt. Je hebt 
bijvoorbeeld producten ingekocht. De winst, die je overhoudt na aftrek van de 
inkoopwaarde van producten en materialen om je behandeling uit te voeren, noem 
je de brutowinst. Van je brutowinst trek je de overige bedrijfskosten, zoals huur en 
personeelskosten, af. Dan blijft je nettowinst over.

Tekstuele toevoeging (pagina 170):

Je kunt op basis van de plaatselijke omstandigheden en de cijfers uit de branche 
ongeveer schatten wat jouw omzet wordt. Dit noem je een omzetprognose. Een 
branchevereniging heeft vaak omzetprognoses voor verschillende salontypes. Deze 
prognoses kun je opvragen bij de branchevereniging. Je kunt jouw te verwachten 
omzet ook zelf berekenen. 

Tekstuele toevoeging (pagina 172):

Dit noem je ook wel de kostprijs. De kostprijs van een behandeling zijn de kosten 
die je maakt om de behandeling te leveren.

Tekstuele toevoeging (pagina 172):

PRIJSLIJST OPSTELLEN
Na het berekenen van je uurtarief kun je een prijslijst voor je behandelingen 
opstellen. Hierop staan de tarieven die je aan je klanten vraagt voor behandelingen 
en producten. Voor behandelingen kun je je prijzen baseren op je uurtarief. Je kijkt 
dan naar hoe lang deze behandelingen duren. Omdat niet alle behandelingen een 
uur duren, is het handiger te rekenen met een minutentarief. Hiervoor deel je 
je uurtarief door 60 minuten. 

De prijzen voor de verkoop van producten worden bepaald door de inkoopprijs en 
de winstmarge die je hierop wilt of kunt halen. Je verkoopprijs is dus je kostprijs 
plus je winstmarge. Welke kosten maak je en welke winstmarge kan en wil je 
halen? In veel gevallen is het zo dat de leverancier een adviesprijs meegeeft voor de 
verkoopprijzen van producten.

Tekstuele toevoeging (pagina 174):

Het is belangrijk te weten welke kosten je verwacht in een periode. Dan kun je een 
begroting maken voor alle uitgaven in je salon. Je geeft dan per maand of per jaar 
aan wat je bijvoorbeeld kunt uitgeven aan inkoop of decoratie van je salon.  
Dit noem je budgetteren.

Tekstuele toevoeging (pagina 174):

Je kunt op basis  van je nettowinst ook je (netto)winstmarge berekenen. Als je de 
nettowinst deelt door de omzet krijg je een percentage. Dit percentage geeft de 
nettowinstmarge aan. Als jouw nettowinstmarge 10% is, betekent het dat van elke 
euro omzet, 10 cent aan winst overblijft.
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Tekstuele toevoeging (pagina 244):

Op je bankafschriften vind je ook informatie over andere betaalwijzen zoals 
creditcardbetalingen en betalingen met cadeaubonnen of waardebonnen. 
De aankoop van een cadeaubon of waardebon zie je niet direct op je bankafschrift. 
Het bedrag van de aankoop zet je in je boekhouding op een aparte rekening, een 
zogenaamde tussenrekening. Omdat je nog geen dienst hebt geleverd, is deze 
omzet nog niet voor jou. Als de cadeaubon of waardebon wordt ingeleverd, haal je 
het bedrag van de tussenrekening af en kun je het boeken als omzet.

Tekstuele toevoeging (pagina 244):

Je voegt ook je kasopmaakformulier toe aan je dagboek. Dit formulier vul je in 
als je aan het einde van de werkdag de kas opmaakt. Je sluit de kassa af en het 
kassasysteem geeft aan hoeveel omzet je vandaag hebt gedraaid. Je maakt een 
uitdraai van de pinbetalingen van vandaag en telt het contante geld dat in de kassa 
zit. De bedragen die hier uitkomen en het eventuele kasverschil schrijf je op het 
formulier op en dat neem je op in de kasadministratie. 

Het eventuele kasverschil is het verschil tussen de werkelijke hoeveelheid geld in 
kas en de hoeveelheid geld die volgens het systeem in kas zou moeten zitten. Een 
mogelijke oorzaak van een kasverschil is het teveel of te weinig teruggeven van 
wisselgeld aan klanten. Om je administratie kloppend te houden, is het belangrijk 
dat je kasverschillen ook boekt in je administratie. 

HOOFDSTUK 16 FINANCIËN BEWAKEN
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LIQUIDITEITSBEGROTING DENISE

Beginsaldo

Ontvangsten 

Omzet

Btw uit verkopen (21%)

Totaal ontvangsten

Uitgaven

Inkopen

Btw op inkopen

Huisvesting

Reclame en promotie

Algemene kosten

Crediteuren

Afdracht btw

Totaal uitgaven

Eindsaldo

April

500

4.800

1.008

5.808

550

115

375

250

160

600

2.050

4.258

Mei

4.258

4.950

1.040

5.990

600

126

375

250

160

600

893

3.004

7.244

Juni

7.244

5.150

1.081

6.231

650

136

375

250

160

600

914

3.085

10.390

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Markering

c.derouw
Notitie
We willen hier de getallen vervangen en de rijen 'omzet' en 'btw' splitsen. We zullen de nieuwe tabel meesturen in een worddocument. Het is de bedoeling dat deze geheel hetzelfde wordt als pagina 178 van het lesboek.

c.derouw
Markering
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Na het tellen van de kassa heb je een bepaald bedrag in kas. Je wilt meestal een vast 
bedrag in de kassa hebben als je een nieuwe werkdag start. Het overige geld breng 
je naar de bank, zodat het op je zakelijke rekening wordt gestort. Vaak verzamel je 
het contante geld in je kluis en breng je dit eens per week of eens per twee weken 
weg om af te storten.

Tekstuele wijziging (pagina 266):

Liquiditeit wordt ook wel netto-werkkapitaal genoemd. Het geeft aan in
hoeverre je onderneming in staat is om kortlopende schulden af te betalen. 
Met andere woorden: Heb je genoeg geld beschikbaar om direct aan je betaling- 
en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen? Hoeveel dekking heb je voor je 
kortlopende schulden? Je bepaalt de liquiditeit door de verhouding tussen de 
vlottende activa en de kortlopende schulden te berekenen. 
Hiervoor gebruik je de bedragen uit de eindbalans.

Tekstuele toevoeging (pagina 354):

Doet jouw medewerker niets met de feedback die je geeft? Dan is er sprake van 
weerstand bij de medewerker. Weerstand ontstaat als iemand het niet eens is met 
een andere werkwijze, of het nut er niet van inziet. Er kan ook weerstand ontstaan 
bij het krijgen van instructies of taken en als er (personele) verandering zijn in de 
salon. Probeer er achter te komen waarom er weerstand is bij de medewerker en 
probeer dit om te buigen.

Tekstuele toevoeging (pagina 355):

STIJLEN VAN LEIDINGGEVEN
Als leidinggevende heb je te maken met veel verschillende taken, maar ook met 
verschillende soorten medewerkers. Sommige medewerkers kunnen alles al, 
anderen moeten nog veel leren. Sommigen willen graag leren, anderen liever niet. 
Medewerkers hebben allemaal hun eigen behoeften en eigenschappen. Het kan je 
als leidinggevende helpen als je voor elke medewerker en situatie een manier van 
leidinggeven kunt kiezen die daar het beste bij past. De manier waarop iemand 
leiding geeft noem je een leiderschapsstijl. 

Wat de beste leiderschapsstijl is, hangt af van de situatie en de medewerker. In de 
ene situatie is het beter om aan te sturen op het werk dat uitgevoerd moet worden 
(sturen). In de andere situatie is het belangrijker om de nadruk te leggen op het 
motiveren van medewerkers (ondersteunen). Het aanpassen van je leiderschapsstijl 
op de medewerker en de situatie noem je situationeel leiderschap. Hieronder staan 
vier verschillende leiderschapsstijlen uitgebeeld in een schema: leiden, begeleiden, 
steunen en delegeren. De leiderschapsstijl wordt bepaald door de combinaties van 
sturen en ondersteunen.
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De vier leiderschapsstijlen en de combinaties van sturen en ondersteunen.2

2

3

3

Tekstuele toevoeging (pagina 357):

VERZUIMGESPREK
Een verzuimgesprek voer je met medewerkers die regelmatig of langdurig niet 
kunnen werken door ziekte. Het kan ook zijn dat een medewerker om een andere 
reden zich ziek meldt. Bijvoorbeeld door een ruzie met een collega of door stress. 
Door in gesprek te gaan met de medewerker kun je er achter komen wat de oorzaak 
is van het verzuim en kun je samen op zoek gaan naar een oplossing. 
Het is belangrijk om hierover op tijd in gesprek te gaan met medewerkers. 
Zo voorkom je dat medewerkers langdurig niet kunnen werken door ziekte. 
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