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Helaas moeten alle salons tot en met 28 april gesloten blijven. Misschien is het dan een idee 
om je in deze periode te verdiepen in je salon. Klopt alles nog wel? Moet je misschien 
aanpassingen doen in de werkwijze als je weer open mag? 
 
In de e-book geven wij graag tips waar je op kan letten om de algehele Salon Check uit te 
voeren. 
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Check je behandelingen 
Bekijk eens alle behandelingen die je in je salon aanbiedt aan klanten. Worden al deze 

behandelingen nog gebruikt? Of staan er nog veel ‘oude’ behandelingen in? Of klopt de prijs 

misschien niet meer van een aantal behandelingen? Hoe kan je dit controleren?  

 

Aantallen behandelingen 
Ga in je software programma naar het overzicht waar je de aantallen behandelingen kan 

controleren. Kies een eigen periode om de aantallen van je behandelingen te bekijken. 

Bijvoorbeeld van 1 januari t/m 29 februari. Bekijk bij ‘Aantallen’ hoe vaak deze behandeling in 

deze periode afgerekend is.  

- In Da Vinci SMART: Cijfers – Omzet – Omzet behandelingen 

- In Da Vinci PC-Coiffure: Management – Overzichten – Rapporten – Behandelingen – 

Omzet behandelingen per Afdeling 

 

Omzet per minuut 

Bij de top 10 behandelingen die het meest worden afgerekend kan je bekijken hoe deze zitten 

in de prijs per minuut. Bij een behandeling moet je ongeveer 1 euro per minuut op kunnen 

halen. Een euro per minuut is een gemiddeld wat vaak gehanteerd wordt. Schrijf je top 10 

behandelingen op. Ga dan nu in je software naar de omzet per minuut per behandeling. 

Brengen deze top 10 behandelingen 1 euro per minuut op? Zo niet dan is het wellicht een idee 

om de prijzen van deze behandelingen te verhogen zodat je op die ene euro uitkomt per 

minuut. 

- In Da Vinci SMART: Management – Prijslijst – Behandelingen – Prijs p/m achter de 

behandelingen 
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- In Da Vinci PC-Coiffure: Management – Overzichten – Rapporten – Omzet – Omzet 

per minuut 

 

Worden de juiste behandelingen afgerekend? 

Het zou kunnen zijn in je salon als je met medewerkers werkt. Dat er niet altijd de juiste 

behandeling af wordt gerekend. In een kapsalon als voorbeeld: Er wordt vaak Knippen Dame 

afgerekend en weinig Wassen Knippen Drogen Dame. (Dit kan je dus weer bekijken bij de 

aantallen behandelingen). En zie jij in de salon wel vaker voor jouw gevoel wassen knippen 

drogen gedaan worden? Dan moet je eens nagaan of de medewerkers dus wel het juist 

afrekenen. Bekijk eens bij welke klanten je zeker weet er altijd wassen knippen drogen wordt 

uitgevoerd, maar er toch knippen is afgerekend? Ga hierover ook in gesprek met je 

medewerkers om duidelijkheid te scheppen. 

Ook zou het kunnen zijn dat een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld kleuringen. Vaak ook een 

andere behandeling vereisen, namelijk een haarkuur. Als je ziet in je aantallen behandelingen 

dat er weinig haarkuren afgerekend worden, en je wel veel haarkleuringen doet. Dan zou je ook 

dit punt onder de aandacht kunnen brengen bij je medewerkers. Of maak een actie voor je 

klanten mee. Kom nu knippen en kleuren en krijg gratis een haarkuur erbij voor bijvoorbeeld 2 

maanden. Daarna zijn je klanten eraan gewend en je medewerkers ook. En kan de haarkuur 

weer gedaan en afgerekend worden. 

 

Minst gebruikte behandelingen 

Nu je weet welke behandelingen het meest worden gedaan, zou je ook eens kunnen kijken 

naar behandelingen die minder vaak uitgevoerd worden. Als voorbeeld pakken we de Wassen 

Knippen Föhnen behandeling erbij. In de meeste salons wordt er vaker Wassen Knippen 

Drogen afgerekend en minder vaak de behandeling met Föhnen erbij.  

Stel je krijgt het voor elkaar om de klanten vaker de behandeling met föhnen te laten kiezen. 

Dan heb jij meer omzet in de kassa. Dat is wel handig voor ná de CoronaCrisis.  

1. Je kan een actie doen met deze behandeling, oftewel behandeling in the spotlight. In 

de maand mei kan je deze behandeling krijgen met € .. korting bijvoorbeeld. Zo laat je 

de klanten kennismaken met deze duurdere behandeling en wie weet kiezen ze deze 

dan de volgende keer sneller dan dat ze die nog nooit hebben gehad 

2. Bij het online boeken kan je de behandeling die minder vaak wordt uitgevoerd eens 

bovenaan zetten. Bijvoorbeeld Had je eerst Wassen Knippen Drogen in je boekingstool 

staan? Zet dan boven deze behandeling Wassen knippen Föhnen neer. Hoe hoger een 

behandeling staat, hoe sneller een klant die online zal kiezen. 
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Check je artikelen 
Wat je zojuist bij de behandelingen hebt gedaan kan je ook toepassen op de artikelen die je 

verkoopt. 

 

Aantallen artikelen 
Ga in je software programma naar het overzicht waar je de aantallen van de artikelen kunt 

zien. Kies een eigen periode om de aantallen van je behandelingen te bekijken. Bijvoorbeeld 

van 1 januari t/m 29 februari. Bekijk dan hoe vaak een artikel verkocht is.  

- In Da Vinci SMART: Cijfers – Medewerkers – Artikelen per Medewerker – klik op het 

kopje ‘Aantal’ – dan zie je bovenaan de artikelen die het meest worden verkocht 

- In Da Vinci PC-Coiffure: Management – Overzichten – Rapporten – Artikelen – 

Artikelen Totaal en per MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardlopers 

Welke artikelen worden het meest verkocht? Deze artikelen zijn dus favoriet onder je klanten. 

Zet dit artikel dan eens op een nog meer prominenten plek met duidelijk de prijs zichtbaar en 

wat het voor je haar doet. Dus dit artikel in the Spotlight zetten en vermeld erbij dat dit een 

favoriet van je klanten is. Zo hoop je dat andere klanten dan ook wel eens dit artikelen willen 

proberen. 

De producten die het meest worden verkocht zijn vaak ook favoriet bij je personeel. Een ander 

idee is om dit product in prijs iets te verhogen. Zo heb je makkelijk net een beetje extra omzet. 
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Zachtlopers 

Controleer dan ook welke artikelen het minst worden verkocht. Is het dan nog wel nodig om dit 

artikel in de schappen en op voorraad te houden? Of kan deze wellicht de deur uit? Of is het 

nodig om je personeel een bijscholing van de werking van deze artikelen te geven? Het kan 

natuurlijk ook zo zijn dat ze minder goed weten wat dit artikel doet en dus minder snel 

adviseren. 

Als jij een artikel uit de zachtlopers wel de moeite waard vind om te blijven verkopen. Dan zou 

je hier een actie mee kunnen doen om juist dit artikel onder de aandacht te brengen bij je 

klanten. Bijvoorbeeld 2 maanden lang krijgen ze op alleen dat artikel x % korting. 
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Wat doen je medewerkers? 
Heb je medewerkers in je salon? Dan is het goed om eens de cijfers van je medewerkers te 

bekijken. Kloppen deze nog wel? Doen ze wel wat ze zouden moeten doen en ‘werken’ ze wel 

hard genoeg? 

 

Wat moet mijn medewerker opbrengen? 
Als je wil weten hoeveel je medewerker jou op zou moeten brengen. Kan je kijken op de 

loonstrook. Hier kan je dan zien wat de medewerker per uur jou kost. Dan zou je kunnen 

berekenen hoeveel die ene medewerker aan omzet binnen zou moeten halen voor jou. Dit 

hangt onder andere af van de vaste lasten van jouw salon. Wil je hier advies over? Mail dan 

met ons, dan helpen we je (info@dvi.nl) 

 

Werkt mijn medewerker wel ‘hard’ genoeg? (Effectiviteit) 
Nu je weet hoeveel een medewerker je kost en op zou moeten brengen. Kan je ook kijken of er 

nog voldoende ruimte is in de tijd die je medewerker aan het werk is om deze omzet te halen. 

Dit kan je bekijken aan de hand van de effectiviteit. Dat zijn de minuten die betaald worden 

door klanten afgezet tegen de aanwezige uren van de medewerker in de salon.  

Onderstaand zie je een tabel met de richtlijn hoe hoog de effectiviteit per medewerker zou 

moeten zijn. 

 

Bekijk dan nu het overzicht van jouw medewerkers. 

- In Da Vinci SMART: Cijfers – Medewerkers – Effectiviteit per medewerker 

- In Da Vinci PC-Coiffure: Management – Overzichten – Rapporten – Medewerkers – 

Effectiviteit per medewerker 
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Wat zeggen de cijfers? Waarschijnlijk dat die lager uitkomen dan dat ze behoren te zijn. Geen 

paniek, veel van je collega-kappers zullen hetzelfde probleem hebben. Laat de moed niet in je 

schoenen zakken, er zijn ook salons met een effectiviteit van 90%. 

 

Hoe kan je de effectiviteit verhogen? 

Een goede planning is een goed begin. Zet bijvoorbeeld je afsprakenboek op 5 minuten in 

plaats van op 15 minuten. Daarbij ook je medewerkers trainen op meer ‘ja’ verkoop in de salon 

zelf. Stel een klant komt alleen voor uitgroei kleuren maar wil toch ook daarna geknipt worden. 

In het afsprakenboek is enkel nog maar een kwartier speling tot de volgende klant komt. Geen 

nood, knip deze klant ook en vertel de volgende klant dat hij heel even in de wachthoek plaats 

mag nemen. Geef hem een lekker kopje koffie en wat te lezen erbij. 

 

Spreek ook je medewerkers aan op de eigen effectiviteit 

Stel Marietje is 27 jaar en zou volgens de richtlijnen 83,5% van de tijd dat ze aanwezig is aan 

het werk moeten zijn. Echter is dit percentage bij Marietje maar 65%. Ga met haar om de tafel 

zitten en laat haar zien op welke effectiviteit ze nu zit en waar ze eigenlijk zou moeten zitten. 

Probeer dit per maand met een paar procent te verhogen. Vertel haar ook hoe ze dit kan doen. 

Door net een extra klant aan te nemen ook al komt die net om half zes binnen en heeft wat 

langer haar (wist je dat 1 knipklant meer of minder per dag 6,25% in effectiviteit scheelt?).  
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Check de uitkomsten van je bookingstool 
Geef jij klanten de mogelijkheid om online te boeken voor in je salon? Bekijk dan welke 

behandelingen het meest online geboekt worden en welke tijden het meest populair zijn onder 

je klanten. 

- In Da Vinci SMART: Cijfers – Afspraken – Meeste online geboekte behandelingen & 

Meeste Online geboekte tijden 

 

Meeste online geboekte behandelingen 
Het kan zijn dat jij ziet in het overzicht van de behandelingen die het meest populair zijn dat 

bijvoorbeeld de behandeling met bijwerken van de uitgroei in de top 10 staat. Alleen via de 

online boekingstool wordt deze behandeling bijna nooit gekozen. Wellicht is de naam dan niet 

de juiste? Staat er bijvoorbeeld Aanzet kleuren? Maar snapt men dit niet? Misschien moet je de 

naam dan veranderen voor de klanten in Uitgroei bijwerken.  

Ook kan je spelen met de volgorde van de behandelingen. Klanten zijn vaak geneigd om de 

behandeling te kiezen die bovenaan staat. Zet een iets duurdere behandeling eens bovenaan. 

En kijk na een maandje weer of het effect heeft gehad welke behandelingen het meest online 

geboekt worden. 

 

Meeste online geboekte tijden 
Bekijk welke tijden het meest populair zijn en welke tijden het minst populair. Zie je 

bijvoorbeeld dat klanten voornamelijk om 10:00 en om 11:00 de afspraak bij jou inboeken? 

Dan kan je klanten die bellen voor een afspraak kunnen sturen op een tijd die het minst geliefd 

is bij je online boekende klanten. 
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Check je klanten/ bezoeken 
Je hebt een vaste klantenkring in je salon. Toch heeft elke salon met een stukje verloop te 

maken. Daarom is het goed om in de gaten te houden wat je klanten doen. Bekijk de 

bezoekersaantallen en vergelijk dit per maand. Bekijk eens wie je topklanten zijn en zet deze 

bijvoorbeeld in om meer ‘fans’ van je salon te maken. 

 

Aantal bezoeken 
Het is goed om de gaten te houden hoe je bezoekersaantallen verlopen. Bekijk een aantal 

maanden en ook januari 2020 afgezet tegen januari 2019. Wat zie je dan?  

• Zie je dat het aantal bezoeken afneemt? Waardoor komt dit? Blijven er teveel klanten 

weg en komen dus niet meer? Is een medewerker met zwangerschapsverlof (geweest) 

en blijven die klanten nu weg? Het is hierbij belangrijk om te onderzoeken waardoor dit 

komt. En je kan ook een actie bedenken om nieuwe klanten te werven. 

• Zie je dat het aantal bezoeken gelijk blijft? Ook dan zou je ervoor kunnen kiezen (als je 

nog voldoende kan groeien in effectiviteit bij je medewerkers en jezelf) om ook nieuwe 

klanten te trekken. En bedenk dan een actie voor nieuwe klanten. 

• Stijgt het aantal bezoeken per maand? Onderzoek dit dan ook, waardoor komt dit? Als 

je weet hoe het komt dat je meer bezoeken hebt elke maand, dan kan je dit proces 

wellicht sneller maken zodat je giga gaat groeien met de salon. 

Vindt het aantal bezoeken: 

- In Da Vinci SMART: Cijfers – Afspraken – Aantal Bezoeken 

- In Da Vinci PC-Coiffure: Management – Overzichten – Rapporten – Klanten – Omzet 

per bezoek – Aantal bezoeken 

 

Wie zijn je Topklanten 
Kijk eens naar je klantenbestand. Welke klanten komen het vaakst bij je in de salon, ook wel de 

topklanten? Stuur die klanten een mooie brief of een email. En zet daarin dat je zo blij met 

haar/hem als klant bent en hem/haar graag iets extra’s aan wilt bieden. Bijvoorbeeld dat ze 

een luxere behandeling krijgen terwijl ze voor de basisbehandeling betalen, of gratis een artikel 

meekrijgen. 

Wedden dat die klanten tegen hun familie en vrienden vertellen over jouw salon en hoe 

geweldig ze de verrassing vinden? En die familie/vrienden ook wel eens benieuwd zijn wat 

voor salon jij dan hebt? 
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Controleer je klantenbestand 
 

Opschonen 
Mocht je al enige tijd met software werken in je salon dan heb je een mega klantenlijst 

opgebouwd. Hier staan wellicht nog wel ‘oude’ klanten tussen die verhuisd of overleden zijn. 

Of misschien al een hele tijd niet meer bij jou komen. Nu is het de tijd om je klantenbestand op 

te schonen. Deze klanten kan je archiveren 

- In Da Vinci SMART: Daggebruik – Klanten – Klik een klant aan – Klik op de Verwijder 

deze klant -  

- In Da Vinci PC-Coiffure: Daggebruik – Klantbeheer – Klantoverzicht – Klik op een klant 

– Klantgegevens archiveren – kies voor Archiveer deze klant 

Mocht je ook werken met een online boekingstool dan zou het kunnen zijn dat je dubbele 

klanten in je systeem hebt staan. Spoor deze op en voeg ze samen. Zo heb jij weer een mooi 

schoon klantenbestand als je salon weer open mag. 

- In Da Vinci SMART: Daggebruik – Klanten – vink 2 klanten aan die hetzelfde zijn – klik 

op de knop Samenvoegen 

 

Compleet maken 
Juist nu in deze tijd merk je hoe fijn het is als je mobiele nummers en e-mailadressen van je 

klanten hebt. En ook nu kom je erachter dat je dit helaas nog niet van al je klanten hebt. 

Besteed hier nu aandacht aan. Ga op zoek naar adressen, nummers en e-mailadressen via 

Google of zelfs via Facebook. Mocht je straks weer open kunnen met de salon dan kan je ook 

weer NAW briefjes in je salon neerleggen waar klanten hun gegevens op compleet kunnen 

maken. Zodat jij ze leuke acties en updates kan sturen over jouw salon. 
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Check je omzet 
Door een aantal overzichten te bekijken van de omzet van je salon. Kan je al snel bepalen 

welke acties jij als saloneigenaar zou moeten doen om de omzet van je salon weer te kunnen 

verhogen. 

 

Omzet per bezoek 
Bekijk het omzet per bezoek. Hoe ontwikkelt zich deze? Zie je dat jouw omzet per bezoek van 

de afgelopen maanden daalt? En hoe doet je algehele omzet het dan? Stel je algehele omzet is 

wel gelijk gebleven als de rest van de maanden, maar de omzet per bezoek is drastisch 

gedaald. Dan kan je concluderen dat het aantal bezoeken moet zijn gestegen. Dit kan je 

controleren door het overzicht erbij te pakken van het aantal bezoeken. Als jij nu ook de omzet 

per bezoek op pijl weet te houden dan ga je dus extra omzet maken. 

- In Da Vinci SMART: Cijfers – Omzet – Omzet per bezoek 

- In Da Vinci PC-Coiffure: Management – Overzichten – Rapporten – Klanten – Omzet 

per bezoek 

 

Hoe kan je de omzet per bezoek verhogen? 

Je kan dit doen door een extra behandeling aan je klant te adviseren. Of een artikel iets 

fanatieker te adviseren. Hierin kan je ook je medewerkers meenemen. Het beste motiveer je 

medewerkers door er een beloning tegenover te zetten. Bijvoorbeeld als elke maand de omzet 

per bezoek met € 0,50 kan verhogen gaat je omzet hier ook snel van omhoog. Stel de omzet 

per bezoek (per klant) gaat elke maand met 50 cent omhoog dan gaan jullie een keer samen 

uit eten. Of geef je elke medewerker een dinerbon.  

 

De Omzetmonitor 
In de omzetmonitor van Da Vinci kan jij zien hoe jouw salon het doet ten opzicht van de rest 

van de aangesloten salons bij Da Vinci in Nederland. Is het rustig in jouw salon? En ben je 

benieuwd of dit bij de rest van je collega’s ook zo is? Bekijk dan eens de Omzetmonitor. Hier 

kan je ook fijn je eigen omzet vergelijken met een jaar eerder. Zo zie je in 1 oogopslag hoe je 

dit jaar draait ten opzichte van vorig jaar.  

- In Da Vinci SMART: Cijfers – Omzet - Omzetmonitor 


