SALON UITBREIDEN:
LOONDIENST OF
SAMENWERKEN?
Je salon draait succesvol en je hebt meer werk dan je aankunt.
Dan komt er een moment dat je voor de keuze komt te staan: ga
ik uitbreiden of niet? Wil ik de capaciteit van mijn salon vergroten
met personeel? En zo ja: welke constructie kies ik? En waar moet ik
allemaal rekening mee houden?

E

en succesvolle salon hebben is één, maar
de zorg voor personeel is een tweede.
Veel saloneigenaren zien op tegen het
werkgeverschap en de administratieve
rompslomp. Tegelijkertijd biedt het hebben
van eigen medewerkers weer kansen om verder
te groeien. Of wil je liever zelfstandige blijven
zonder werkgeverschap? Ook dan is groei
mogelijk. Bijvoorbeeld door samen te werken
met zzp’ers of werkgeverschap uit te besteden
aan een externe partij zoals een uitzendbureau of
payrollbedrijf.

Loondienst
Wat komt er allemaal kijken bij het aannemen van
personeel? Top 10 van punten waar je aan moet
denken.
1. Arbeidsovereenkomst
Heb je een geschikte kandidaat gevonden?
Dan sluit je allereerst een schriftelijke
arbeidsovereenkomst met je (toekomstige)
medewerker. Modelovereenkomsten
kun je downloaden op www.anbos.nl/
schoonheidsspecialist/wat-bieden-wij/
sectie-instituten-met-personeel.
2. Loonkosten
De loonkosten voor jou zijn circa 30% hoger
dan het brutoloon dat de medewerker
ontvangt (werknemersverzekeringen
e.d.). Hou er tevens rekening mee dat jouw
(toekomstige) werknemer een vakdiploma
heeft behaald en dus meer dan het wettelijke

minimumloon zal verwachten. Salaristabellen kun je raadplegen
op www.anbos.nl/schoonheidsspecialist/wat-bieden-wij/sectieinstituten-met-personeel.
3. Loonheffingen en aanmelden bij belastingdienst
Bij de Belastingdienst moet je je schriftelijk aanmelden als werkgever.
Dit formulier vind je op de site van de Belastingdienst. Ook krijg je te
maken met loonheffingen van de belastingdienst, zoals:
•
Loonbelasting/ premie volksverzekeringen
•
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
•
De premies werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA)
Als werkgever moet je je ook aansluiten bij Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV).
4. Administratie
Daarnaast zul je ook een personeels- en loonadministratie moeten
voeren. Dit is complexer dan je op het eerste gezicht zou denken en
het is verstandig dit uit te besteden aan een administratiekantoor of
accountant.
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Werken met flexibele schil
Je kunt ook kiezen voor ‘de flexibele schil’. De
flexibele schil is - simpel gezegd - het aandeel
flexibele medewerkers dat in een bedrijf actief is,
zonder vast dienstverband. Je kunt kiezen voor
verschillende constructies:
1. Flexibel personeel:
- Oproepkrachten
- Personeel met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst
2. Extern personeel:
- Uitzendkrachten
- Payroll personeel
- ZZP’ers

5. Verzuimbegeleiding
Als een werknemer ziek wordt, heb je een loondoorbetalingsverplichting
(van maximaal twee jaar). Daarom is het raadzaam dit risico te verzekeren. De
verantwoordelijkheid voor verzuimbegeleiding ligt bij de werkgever. Omdat deze
zaken veel kennis en tijd in beslag nemen, is het verstandig je aan te sluiten bij een
ARBO-dienst.
6. Arbeidsomstandigheden
Ook ben je verplicht om een goed ARBO-beleid voor optimale
arbeidsomstandigheden te voeren. Hier kan een ARBO-dienst ook in ondersteunen.
Kijk hier voor meer informatie over wettelijk ARBO-beleid op: www.arboportaal.nl/
onderwerpen/arbobeleid.
7. BHV
Ieder bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne
hulpverlening. Dat kan door één of meerdere medewerkers aan te stellen als
Bhv’er. Het aantal Bhv’ers is niet wettelijk vastgelegd. Wettelijke verplichtingen
op het gebied van BHV lees je op: www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/20102019/2014/20141216-veelgestelde-vragen-bhv.aspx.
8. Identiteit vaststellen
Voordat je medewerker begint, moet je de identiteit van de nieuwe werknemer
vaststellen. Dit kun je doen door middel van een paspoort of identiteitskaart. Een
kopie van dit document bewaar je in het personeelsdossier.
9. Personeelsdossier
Je bent verplicht om voor iedere medewerker een individueel personeelsdossier en
loondossier aan te leggen. Zorg dat alleen jij bij het dossier kan, je medewerker heeft
altijd het recht op inzage in het dossier. Bij uitdiensttreding heb je een bewaarplicht.
Er zijn specifieke regels voor het bijhouden van een personeelsdossier. Lees meer
hierover op: www.mkbservicedesk.nl/5404/wat-staat-personeelsdossier.html.
10. Verzekering
Misschien ten overvloede: denk er ook aan om je medewerkers op te nemen in
je aansprakelijkheidsverzekering. Als ze een specialisatie hebben, vergeet deze
dan niet te registreren en te controleren of je verzekeraar deze specialisaties
behandelingen dekt.
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Flexibel personeel: Oproepkracht
Een oproepkracht is een medewerker die op afroep
beschikbaar is en betaald wordt op basis van de
gewerkte uren. De arbeidsverhouding van een
oproepkracht is meestal een echte dienstbetrekking,
waarop wettelijke werkgeversverplichtingen van
toepassing zijn. Dat betekent ook dat, in sommige
gevallen, een oproepkracht recht heeft op loon of
uitkering bij ziekte, ook al heeft zij/hij niet gewerkt. Meer
hierover lees je in het Handboek Personeel op www.
anbos.nl/schoonheidsspecialist/wat-bieden-wij/sectieinstituten-met-personeel.
Flexibel personeel: Personeel met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst
Er is sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst
als je dit schriftelijk hebt vastgelegd in een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Je kunt
de duur van de tijdelijke overeenkomst uitdrukken
in jaren, maanden, weken of zelfs in dagen of
uren. Maar ook in de duur van een bepaald project
of bepaalde tijdelijke werkzaamheden, zoals
vervanging van een werknemer in verband met

Je bent verplicht om
voor iedere medewerker
een individueel
personeelsdossier en
loondossier aan te leggen.

ANBOS

Als een werknemer ziek wordt,
heeft de ondernemer een
loondoorbetalingsverplichting.
Daarom is het raadzaam dit
risico te verzekeren.
zwangerschapsverlof of ziekte. Voorbeeldcontracten vind je op:
www.anbos.nl/schoonheidsspecialist/wat-bieden-wij/sectieinstituten-met-personeel.
Extern personeel: Uitzendkracht
Bij het inhuren van een uitzendkracht hoef je geen
loonheffingen of sociale premies af te dragen. Een
uitzendkracht is immers in dienst van het uitzendbureau.
Het inhuren van een uitzendkracht is relatief duur. Je betaalt
niet alleen het brutoloon van de uitzendkracht, maar ook
het uitzendbureau. Dit zijn kosten voor de afdekking van
hun werkgevers- risico’s, maar ook de werving, selectie en
bemiddeling van kandidaten.
Extern personeel: Payroll medewerker
Als je payrollt komen je medewerkers op de loonlijst van
een payroll bedrijf. Het payroll bedrijf neemt alle taken van
het juridisch werkgeverschap over, zoals het opstellen van
arbeidscontracten, het uitbetalen van salaris tot het afdragen
van werkgeverslasten en verzuim begeleiden. ANBOS heeft
een samenwerking met Please waardoor ANBOS-leden een
gereduceerd tarief betalen met Please Payroll. www.anbos.nl/
schoonheidsspecialist/wat-bieden-wij/please.

Extern personeel: ZZP’ers
Het is ook mogelijk om met een (andere) ZZP’er af te spreken
dat zij/hij bepaalde werkzaamheden verricht tegen een
bepaalde vergoeding. Je sluit dan een overeenkomst af tot
aanneming van werk. Een voorbeeld van zo’n overeenkomst
vind je op www.anbos.nl/schoonheidsspecialist/wat-biedenwij/sectie-instituten-met-personeel.
Binnen deze samenwerking mag er echter geen sprake zijn van
een dienstbetrekkingsverhouding. Dat betekent dat:
-	er geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding tussen
jou en de zzp’er
-	de arbeid niet persoonlijk (door de zzp’er) hoeft te worden
uitgevoerd
-	 de zzp’er persoonlijk aansprakelijk is
De belastingdienst voert hier strenge controles op uit. De
overheid is bezig met het ontwikkelen van een webmodule DBA
zodat je straks eenvoudig kunt checken of de arbeidsrelatie
tussen zzp’er en jou als ondernemer legitiem is. Tot die tijd kun
je verschillende websites raadplegen, waaronder: www.kvk.nl/
advies-en-informatie/zzp/wet-dba-en-modelovereenkomsten/.

ANBOS over werkgeverschap
Interview met Herman van Venetië, algemeen secretaris

Hoeveel ANBOS-leden hebben te maken met personeel
of medewerkers?
“Ruim 500 kernleden hebben een lidmaatschap van de sectie
Instituten met Personeel en daar hun werknemers - vaak
met hun vakdiploma’s van specialisaties - geregistreerd. Er
zullen ongetwijfeld meer werkgevers zijn die zich niet hebben
aangesloten bij deze sectie. Het exacte aantal kennen we niet.”
Hoe kan aansluiting bij de brancheorganisatie je
ondersteunen op het gebied van werkgeverschap?
“Bij de voorbereiding op het werkgeverschap komt aardig wat
kijken. ANBOS kan je helpen met voorbeelden van werving
en selectie, concept arbeidsovereenkomsten, adviezen
over uitbreiding van verzekeringen en waarom je je bedrijf
aansluit bij een ARBO-dienst. Ben je al werkgever, dan heeft
een (aanvullend) lidmaatschap van IMP zeker zin. Niet alleen
voor de pure werkgeverszaken, maar je kunt vakdiploma’s van
personeel ook registreren bij de sectie VO/Specialisaties.”
Wat is de meerwaarde van een lidmaatschap Instituten
met Personeel?
“Belangrijk is het handboek personeel. Daarin staan alle zaken
die voor de werkgever van belang zijn en dat handboek krijg
je gratis als je lid wordt van IMP (digitaal beschikbaar op onze
website, alleen voor leden IMP). Als je lid bent van de sectie
IMP wordt het gratis eerstelijns juridisch advies uitgebreid
met arbeidsaangelegenheden, kun je deelnemen aan het
symposium voor deze sectie, en kun je met ANBOS sparren
over zaken die met werknemers te maken hebben.”
Welke vragen krijgt ANBOS binnen op het gebied van
personeel?
“Dat is heel verschillend. Vaak gaat het over het juiste
arbeidscontract, salarissen, feest- en vakantiedagen,
geschillen, concurrentiebeding en geheimhouding. Ook bij
vragen over payrolling wordt ANBOS gebeld.”
Is er een vacaturebank voor schoonheidsspecialisten?
“Er is geen vacaturebank. Het werven gebeurt vaak met een
advertentie in een regionaal dag- of weekblad, of uit een
contact met de scholen over afgestudeerden.”
Heb je verder nog tips?
“Verdiep je in de kosten van een werknemer. Het is niet
alleen het salaris, maar ook de bijkomende kosten als
werkgeversverzekeringen, vakantietoeslag, et cetera.
Een werknemer moet zich, na een inwerkperiode,
ook terugverdienen. Een goede voorbereiding is meer
dan nuttig. Bedenk ook dat je dan niet meer alleen in
je bedrijf bent, maar dat er iemand met je meewerkt
waarvoor je ook verantwoordelijk bent voor wat betreft
arbeidsomstandigheden en veiligheid.”
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