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Personeel is ‘The Key to Succes’

Waar gaan we het deze middag over hebben?

• Enquête

• Actualiteiten

• Uitdagingen rondom personeel

• Waar draait het om?

• Ervaringen delen n.a.v. vragen



Enquête uitkomst



Inleiding Zorgen over de arbeidsmarkt

• Leegloop van medewerkers in de horeca branche van 90.000 mensen tijdens 

de coronacrisis (slecht betaalde CAO, werktijden e.d.).

• Onzekere toekomst voor mensen.

• Aanvoer opleidingen (scholen) levert minder mensen aan voor de toekomst.

• Verhoogde werkdruk bij huidige bezetting.

• 30.000 mensen werken nu tijdelijk bij de GGD.

• Vacaturegraad nog nooit zo hoog geweest binnen de afgelopen 40 jaar.

• Minder arbeidsmigranten werkzaam in NLD.

• SER advies naar aanleiding van Commissie Borstlap. 



Flexibele contracten worden verder beperkt
In het ontwerpadvies adviseert de SER een strikte regulering van flexibele 
contractvormen:

 Maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. De onderbrekingstermijn vervalt, 
behalve voor studenten en scholieren (zes maanden) en seizoenarbeiders (drie 
maanden).

 Oproepcontracten verdwijnen. Er moet een aantal uren worden overeengekomen, 
minimaal gelijk aan het gemiddelde aantal gewerkte uren in een kwartaal. 
Ook hier zijn studenten en scholieren uitgezonderd.

 Meer rechten voor uitzendkrachten.

 Verbetering van positie zelfstandigen. 

SER advies naar aanleiding van Commissie Borstlap (1)



Vaste dienstverbanden aantrekkelijker

SER adviseert maatregelen om vaste dienstverband te bevorderen:

 Voor bedrijven in zware economische omstandigheden wordt het mogelijk om (tijdelijk) 
de arbeidsduur van werknemers met maximaal 20% te verlagen, op voorwaarde dat het 
loon volledig wordt doorbetaald. De werkgever krijgt 75% van de loonkosten over de 
verlaagde arbeidsduur vergoed vanuit de overheid.

 Verlofregelingen zoals geboorteverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof worden 
ondergebracht in één nieuwe regeling: het Maatschappelijk Verlof.

 De loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar blijft gelden, maar de re-
integratieregels worden versoepeld. Tegelijkertijd moet een WIA-uitkering ook mogelijk 
worden bij een inkomensverlies tussen de 15% en 35%.

 Verkorting van de periode waarover werkgevers WGA-lasten direct betalen van tien naar 
vijf jaar.

SER advies naar aanleiding van Commissie Borstlap (2)



Meer zekerheid inkomen en duurzame loopbaan
SER pleit onder meer voor:

 Invoering van een minimumloon per gewerkt uur en verhoging van het wettelijk 
minimumloon. Ook wordt er een gedeeltelijke vrijstelling voor de werkgeverslasten 
ingevoerd.

 Het doorzetten van het pensioenakkoord via het voorstel voor de Wet toekomst 
pensioenen.

 Een meer positieve stimulering voor werkenden om zich te ontwikkelen of 
om te scholen.

SER advies naar aanleiding van Commissie Borstlap (3)



Naar aanleiding van onze zorg hebben we een enquête omtrent de 

arbeidsmarkt gestuurd naar de leden.

We hebben 27 reacties ontvangen. 
Dit staat gelijk aan 40 vestigingen, 72% van alle leden van de VNSWB.











5. Welke opleiding is op dit moment een groot gemis
in uw organisatie of binnen de branche?

- Koksopleiding.
- Gastvrijheid. 
- Waterbehandeling.
- Elektra.
- Keuken, verschillende niveaus.
- Er is geen gemis, alleen voldoen de aangeboden opleidingen niet aan de 
wensen van de student waardoor er voortijdig veel te veel afvallen.

- Gastheer-/vrouw.
- Zwembaden.
- Het is niet zozeer welke training als wel de tijd om medewerkers mee te laten 
doen aan een training. Kip/ei verhaal dus eigenlijk.

- Een compacte sauna basisopleiding zoals Erik destijds gaf, met daarnaast losse 
modules voor: - opgieten - talent ontwikkeling - teamwork en werk/privé 
balans - etc. Veel meer richten op nieuwe collega's duurzaam bij je bedrijf te 
houden i.p.v. in 3 jaar uitwonen en zien vertrekken.

- Saunaleer.
- Saunamedewerker.
- Technisch medewerker.
- Massage.



6. Past u binnen uw organisatie een CAO toe?

Nee: 76,92%, argumenten:

- Eigen afspraken gemaakt in samenspraak PVT, horeca en RECRON als leidraad gebruikt.

- Wij denken zelf goede afspraken te kunnen maken met onze medewerkers. Maar we begrijpen 

wel dat voor de professionalisering van de branche er een voorkeur kan ontstaan 

voor een CAO.

- Nee, salaristafel is gebaseerd op horeca CAO.

- We hebben wel de horeca CAO als richtlijn.

- Nee, niet nodig.

- Nee, alleen landelijk.

- Nee, we houden wel de markt in de gaten.

- Heeft meer nadelen dan voordelen.

- Te klein om met hoge kosten te werken.

- Geen bewuste keuze, meer vanwege het feit dat er geen 1 CAO voldoende aansluit bij onze 

branche.

- Nee, wij hanteren een eigen CAO.

- We houden wel houvast aan het horeca CAO. Daar gaan we in ieder geval niet 

onder zitten.

- Nee, een CAO is kostenverhogend. 

- Nee, is niet verplicht. We houden horeca CAO als leidraad.

- Horeca CAO is niet prettig.

- Nee, schoonheidsverzorging is onze core business.

- Eigen loongebouw.

- Nee, sauna`s vallen niet onder een CAO, graag houden we dit zo.

- Verplicht pensioen.



6. Past u binnen uw organisatie een CAO toe?

Ja: 23,08%, zoals:

- Eigen vakorganisatie.

- Recreatie CAO (2x).

- Horeca- en dagrecreatie

- Horeca (2x).







9. Welke beren ziet u op de weg voor het aansluiten 

bij een CAO voor de branche?

- Kosten voor pensioen regelingen drukken te veel.

- Dat er mogelijk afspraken ontstaan waar we later spijt van krijgen en nooit meer vanaf komen.

- De beren als de CAO zowel voor de kleinere als de grotere bedrijven toepasbaar is.

- Schijn oplossingen.

- De verschillende belangen tussen hele kleine en hele grote bedrijven.

- Vakbonden, OR, wellicht verouderd concept.

- Loonsverhogingen.

- Alle regels die het met zich mee brengt.

- Te hoge kosten.

- Iedere wellness organisatie is divers, qua grootte organisatie, breedte assortiment en   

eventuele andere diensten, luxe, uitstraling. Het gevaar zit erin dat de CAO teveel gericht is op de kleinere 

ondernemingen, waardoor die minder uitgebreid is. Grootste nadeel is ook dat je de vrijheid mist om te 

anticiperen op de huidige tijd en acties direct zelf kunt ondernemen.

- Diversiteit.

- Onze voorwaarden zijn over het algemeen redelijk goed en we geven ook aan dat we met bijvoorbeeld loon 

boven het horeca CAO zitten. Ik denk dat er veel geregeld moet worden voor een wellnessbranche CAO en wellicht 

passen de gemaakte afspraken helemaal niet bij onze bedrijfsvoering. Overigens zijn er veel verschillende 

beroepen binnen de wellnessbranche. 

- Stijging loonkosten.

- Geen, alleen weet ik uit ervaring dat het opzetten/maken van een nieuwe CAO een hel of a job is.

- Het omzetten van een CAO kost veel tijd en energie. Daarnaast is de vraag hoe dit bij medewerkers valt. 

Welke voordelen verdwijnen en welke zaken worden als plus gezien.. En wat betekent dit voor onze exploitatie? 

- Toename van (personeels)kosten. 

- Wij zullen de horeca CAO blijven volgen. 

- Flexibiliteit om dingen anders te doen. 

- Uiteindelijk veel duurder, en ouderwets.

- Hoogte salaris, we moeten boven horeca-CAO gaan zitten anders lopen we alsnog leeg.

- Veel regels, ieder jaar indexatie, verplicht pensioen etc. niet doen. 

- De onderliggende verschillen wellicht in loontabellen en pensioenhoogte.



10. Wat zijn voor u de voordelen om aan te sluiten 

bij een CAO voor de branche?

- Jezelf als branche serieus op de kaart zetten en veiligheid voor medewerkers.

- Uniformiteit, vertrouwen voor medewerkers, professioneel.

- Functieomschrijvingen.

- Hopelijk wordt er hierdoor meer zichtbaarheid van de branche gecreëerd en wordt er 

proactief gekeken naar zaken die in de toekomst de aandacht krijgen, waardoor er meer 

een langere termijn plan ontstaat. Hierdoor hoeft ook niet iedere onderneming zelf het wiel 

uit te vinden.

- Je weet in ieder geval waar je minimaal aan moet voldoen. En potentiële werknemers  

kunnen inzien wat de mogelijkheden zijn om te werken in deze branche.   

- Eenheid dus gemak.

- Enkel voor ons wellnesscomplex, maar wij zullen bij de Horeca CAO blijven.

- Duidelijkheid (11x) en transparantie voor medewerkers.

- Perspectief voor beide partijen.



11. Bent u van plan om uw medewerkers dit jaar een 

salarisverhoging te geven?

Nee, 11,54%, argumenten:

- Lijkt mij niet, na het afgelopen Corona jaar.

- Niet voor de gehele groep, wel incidenteel, je hebt een CAO om je ook aan vast te houden.

- Incidenteel.



11. Bent u van plan om uw medewerkers dit jaar een 

salarisverhoging te geven?

Ja, 88,46%, argumenten:

- 2%.

- Percentage hangt af van de ontwikkeling in de komende maanden.

- 3%

- Niet meer, is al redelijk goed bijgesteld.

- Ja, minimaal inflatie correctie.

- Afhankelijk van beoordeling 0% – 2% – 2.5% – 3%.

- Ja, geen idee.

- 2,5%.

- 3%.

- Ja, al gedaan, 5%.

- Per medewerker verschillend.

- 2,5%

- Wellicht een aantal in 2022.

- Ja, 2,5%.

- Afhankelijk van wat gemiddeld is op de arbeidsmarkt.

- 2%.

- Volgend jaar 3-5%.

- 10-15%.

- Hoop 3-5%.

- 2%.

- Ja, circa 4-5%.

- 5%.

- Zijn we al mee bezig, 2-10%. Diverse medewerkers liepen bij ons erg achter op collega`s met

dezelfde functie. Nu ze al jaren in dienst zijn, trek ik veel gelijk.





Legionella:

De training Waterbehandeling en Legionella leer je de basiskennis over waterbehandeling 

en legionellapreventie. 

Er zal in de training vooral praktische informatie worden gegeven omtrent behandeling en zuivering.

In de training komen de volgende onderwerpen aanbod:

- Waterbehandeling.

- Watercontrole en metingen.

- Legionellapreventie.

- Wettelijke regelgeving.

- Logboeken.

- Praktijkcases.

Aantal dagen: 1 dag.



Wellnessmedewerker / Saunaleer:

- Geschiedenis van het baden

Sauna - Banja – Hammam – Rhassoul – Thermen – Temescal – Sweat lodge – Onsen – Furo - SPA     

Wellness.

- De huidige Wellness en hun organisatie

- Principes (natuurkunde voor wellness-medewerkers). 

Waarom is een sauna van hout en een stoombad van steen?

Straling – Geleiding – Convectie – Condensatie – Verdamping – Soortelijk gewicht 

- Wat gebeurt er tijdens een opgieting (theorie)

Opgieten – Auffguss – Loyly- Opgooi

- Beperkte anatomie/fysiologie met de uitwerking van wellness-faciliteiten op het 

menselijk lichaam

Warmte – koude – hart – bloedsomloop - bloeddruk – bloedvaten – spieren

- Indicaties en contra-indicaties wellnessfaciliteiten

Zonder doktertje te spelen toch kunnen adviseren

- Gastenbegeleiding en hospitality. 

- Wellness-ethiek



Innerlijk leiderschap - Jij en je Werk in balans



Bedankt voor jullie aandacht





De uitdagingen rondom personeel

• Welke uitdagingen ondervinden de sauna- en  wellnessbedrijven op dit gebied?

• Welke succes factoren er zijn?

• Wat kan de VNSWB bijdragen op dit gebied in 2022?



Waar draait het om?

• Vinden, werven -hoe en waar doe je dat?

• Belonen -salaris, toeslagen, pensioen

• Behouden -goede werksfeer, balans werk-
privé weegt zwaarder, 

secundaire arbeidsvoorwaarden

• Motiveren -opleidingen, waarderen

Wat vinden onze medewerkers belangrijk?



Ervaringen van Leden

Wie ondervindt er uitdagingen op zoek 
naar nieuw personeel?
Welke oplossingen heb je hiervoor?  Filmpje

Wie ondervindt er dagelijks de uitdaging 
in het behoud van personeel?
Welke oplossingen zijn er?





Kloppen de huidige salarissen van mijn 
personeel? 
Is het verhogen van salaris voldoende voor behoudt en het aantrekken van personeel?

Zijn fulltime banen van 40 uur nog wel 
van deze tijd? ‘Me time’



Wie heeft er een collectief pensioen?

Wat doe je m.b.t. doorontwikkeling en 
opleidingen?



Voorbeelden
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