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Beste …….., 
 
Welkom bij SunCare Heerlen!!!! 
 
We vinden het leuk en gezellig dat je bij ons komt werken. 
Je kunt een afwisselende baan verwachten waar je vooral met veel verschillende 
mensen in aanraking zult komen! Allemaal met dezelfde wens: een gezond bruin 
kleurtje, voor sommigen een gezellig praatje en vooral een professionele topservice: 
bij SunCare Heerlen wordt de klant in de watten gelegd! 
 
Bedenk altijd dat jij hét gezicht bent van SunCare Heerlen en de eerste indruk van 
klanten het zwaarst telt! We verwachten daarom iedere dag een stralende glimlach en 
een grote dosis enthousiasme van je! Daarnaast wordt je opgeleid om iedere individuele 
klant van een persoonlijk advies te kunnen voorzien. Tenslotte is het schoonmaken en -
houden van de complete studio, de cabines én zonnebanken een belangrijk onderdeel 
van je takenpakket: hygiënisch en precies werken is dan ook een must. 
 
Lees daarom deze map aandachtig door. 
Het bevat alle informatie die jij als studiomedewerkster nodig hebt om het werk zo 
makkelijk en plezierig mogelijk te laten verlopen. 
 
We wensen je heel veel plezier in je nieuwe baan!! 
 
Het SunCare Heerlen-team. 
 
 
p.s.  Deze map blijft, evenals de sleutel van de studio, de badge van het alarmsysteem 

en de eventuele bedrijfskleding, eigendom van SunCare Heerlen. Niets uit deze 
uitgave mag overlegd worden aan derden zonder voorafgaande toestemming. 
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Het SunCare Heerlen handboek. 
 
Als korte inleiding volgt hier het concept van SunCare Heerlen: 
 
Wij willen onze klant, of misschien beter ‘gast’, een beleving bieden die geen andere 
zonnestudio biedt: 
 

• Ontvangst in een mooie, frisse studio met een gezellige uitstraling 

• Opgeleide medewerkers die een vakkundig, persoonlijk advies geven 

• Apparatuur met het beste bruiningsresultaat en waarvan alle functies werken 

• Een hygiënestandaard van ongekende kwaliteit 

• Een scherpe, maar eerlijke prijs in combinatie met doorlopende en wisselende 
acties 

 
Dat betekent dat alleen wij, het personeel, nog invloed kunnen hebben op de mening 
van de klant. 
Naast het fris en schoon houden van de hele zaak volgens ons hygiëneconcept, heeft 
de service die wij bieden dus de grootste invloed op hoe mensen tegen SunCare 
aankijken. Omdat de klant bij ieder personeelslid dezelfde service wil en mag ervaren, is 
dit handboek als gids opgesteld om voor iedereen als een algemene handleiding te 
dienen bij het invullen van je dagelijkse werkzaamheden. 
 
Dit handboek bevat dus de algemene richtlijnen voor het optimaal functioneren als 
medewerker bij SunCare Heerlen.  
Uiteraard doet iedereen het op zijn/haar eigen manier: BLIJF JEZELF!! 
 
INHOUD: 
 

1. Algemene huisregels 
2. Werkinstructie 
3. Arbeidsvoorwaarden 
4. Functioneringscyclus 
5. Schoonmaakschema 
6. Computer 
7. Specifieke handelingen 
8. Werkdruk 
9. Klachten 
10. Advies 
11. Slot 
 
BIJLAGEN: CHECKLIST, HUIDTYPE-ANALYSE EN 10 GOUDEN REGELS 
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1. Algemene huisregels. 
 
Hoofdregel: 
De klant staat ALTIJD centraal! Houd hier rekening mee in je hele doen en laten.  
Let op je taalgebruik, je lichaamshouding, ben oprecht geïnteresseerd en alert en geef 
klanten dus geen reden een negatieve mening over je te vormen.  
GA NIET OVERDRIJVEN, BLIJF WEL JEZELF!! 
 
Beleefdheid: 
Wees beleefd en houdt rekening met de omgeving waarin je verkeert.  
Alles wat je doet of zegt wordt door klanten gesignaleerd. De muren zijn dun!! 
 
Mobiel/Smartphone: 
Je mobiele telefoon is bedoeld voor jouw privézaken. Dat betekent dat er tijdens het 
werk bij SunCare weinig tot geen ruimte is voor het gebruik van jouw mobiele telefoon.  
Leg deze dan weg en op stil op het moment dat je begint met werken. 
Natuurlijk moet je wel bereikbaar zijn in echt dringende gevallen. Geef daarom altijd het 
nummer van de studio (045 5717634) door aan mensen die je bij calamiteiten moeten 
kunnen bereiken. Het is toegestaan om, als het werk dat toelaat even Whatsapp of 
andere Social Media te raadplegen. WIJ JUICHEN HET TOE ALS JE POSTS VAN 
SUNCARE DEELT OF ZELF PLAATST. Trek je daarvoor wel altijd even terug en zorg 
ervoor dat klanten hiervan niets merken. Je hebt je zelf ongetwijfeld ook wel eens 
gestoord aan een medewerker in een winkel die vrolijk aan het bellen was terwijl jij als 
klant rondliep. Buitengewoon onprofessioneel en dus ook niet toegestaan bij SunCare. 
Het spreekt voor zich dat het niet is toegestaan complete gesprekken te voeren met de 
huistelefoon. De gespecificeerde rekening wordt gecontroleerd. Uiteraard mag er wel 
gebeld worden in dringende situaties of als iemand je komt ophalen na je werk. 
 
Persoonlijke verzorging: 
Tijdens het werk zie je er, vanzelfsprekend, altijd verzorgd en fris uit. Dit houdt in dat je 
(bedrijfs)kleding altijd netjes is gewassen en gestreken. Overdadige make-up en té 
zonnebankbruin passen niet bij de uitstraling van SunCare. Te bleek natuurlijk ook niet!! 
Wij houden van trendy en modieus als het maar niet te bloot is: we hebben klanten van 
alle leeftijden en alle sociale lagen.  
 
Vrienden/bekenden: 
Vrienden en bekenden over de vloer is reuze gezellig maar hou altijd de (andere) 
klanten in de gaten. Die moeten niet hoeven wachten totdat jij klaar bent met socializen!  
Laat minimaal door je lichaamstaal blijken dat je ze opgemerkt hebt. 
Het is niet de bedoeling dat vrienden blijven "rondhangen". Als er geen klanten zijn, zijn 
er altijd wel andere werkzaamheden die verricht kunnen worden, zoals schoonmaak, 
wassen/drogen, keuken- of toiletreiniging of voorraadbeheer. 
 
Klachten: 
Geef nooit telefoonnummers of e-mailadressen van collega's of Gilbert/Dana aan 
klanten. Noteer naam en telefoonnummer en meld dat hij/zij z.s.m. teruggebeld zal 
worden.  
Ook bij een klacht noteer je naam en nummer en de strekking van de klacht indien de 
klant dit wil vermelden. 
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2. Werkinstructie 
 
2.1 Werktijden. 
 
Kom op tijd!! Als je minimaal 15 minuten voor aanvang van je dienst bij openen (circa 10 
minuten bij overnemen) aanwezig bent, heb je alle tijd om je eventueel om te kleden, te 
installeren etc. In de ochtend verwachten klanten dat we op de aangegeven tijden 
geopend zijn en dient dus alles operationeel te zijn.  
's middags moet je je collega op tijd aflossen en eventueel even afstemmen welke taken 
zijn blijven liggen of juist al zijn gedaan. 
 
Hou rekening met eventuele vertragingen. Moet je ’s ochtends openen, raadpleeg dan 
de avond van te voren ook even de weersverwachting e/o meldingen OV.  
We verwachten dat je hierop anticipeert. 
 
Als je moet werken, dien je te allen tijde bereikbaar te zijn. Zo kan Gilbert of je collega 
jou bereiken voor het geval jij je verslaapt of om andere redenen niet tijdig aanwezig 
bent/lijkt te gaan zijn. Ben je niet bereikbaar en was daar ook geen legitieme reden voor, 
volgt een aantekening in jouw personeelsdossier. Bij herhaalde overtreding volgt een 
laatste waarschuwing. Doet een van de omstandigheden waarvoor een aantekening 
wordt gemaakt zich daarna nogmaals voor, dan volgt ontslag. 
 
Ben je vertraagd of zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat je niet of niet op tijd 
aanwezig kunt zijn, bel (geen sms of whatsapp!!!!!) dan zo spoedig mogelijk met  
Gilbert (06 2121 0407) of, als je iemand moet aflossen, naar de studio  
(045 5717634). Doet deze omstandigheid zich voor tussen 22.00 en 07.00, dan stuur je 
wel alvast een appje waarna je ruim voor je dienst (bij openen om 07.30) Gilbert alsnog 
belt dan wel laat bellen door je partner of ouders. 
Mocht je Gilbert niet kunnen bereiken dan kun je Dana bellen op 06 50 2629 96  
 
2.2 Ziekte of verhindering (uiteraard alleen bij héél dringende omstandigheden) 
Wanneer je door ziekte of andere dringende omstandigheden niet in staat bent te 
werken, dien je dit direct telefonisch door te geven aan Gilbert. Niet via mail, sms of 
whatsapp!!! Is dit tussen 22.00 en 07.00, dan dien je wel alvast een appje te sturen 
en ruim voor je dienst begint (bij openen om 07.30 uur) alsnog te bellen dan wel te 
laten bellen door je partner of ouders.   
Op deze manier worden je collega’s niet overvallen met een plotseling gat in het 
werkrooster en is er nog tijd om voor vervanging te zorgen. Hoe later je reageert, hoe 
meer je jouw team met dit probleem belast. Bedenk dat het voor jezelf ook prettiger 
werkt wanneer je tijdig weet dat je een dienst van een zieke collega moet opvangen. 
 
Indien je niet handelt zoals hiervoor omschreven, zal er een aantekening in je 
personeelsdossier worden gemaakt. Bij herhaald overtreden volgt een laatste 
waarschuwing. Doet een dergelijke omstandigheid die een aantekening rechtvaardigt 
zich daarna nogmaals voor, dan volgt ontslag. 
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Hieronder volgen een aantal regels waaraan je je moet houden wanneer je door ziekte 
niet in staat bent om te werken: 
 

a.) Ziekte tijdens je dienst 
Word je tijdens het werk zo ziek dat je niet meer in staat bent je dienst te 
voltooien, bel dan direct met Gilbert.  
Er wordt dan een oplossing gezocht voor eventueel vervroegde aflossing. 

 
b.) Ziekte voor je dienst 

Ben je voor je dienst ziek geworden of voel je b.v. een griep aankomen en ben je 
ervan overtuigd dat het niet goed zal gaan tijdens je dienst, bel dan ruim van 
tevoren met Gilbert. Zie hiervoor voor nadere toelichting. 

 
     c.)  Beter melden 

Voel je je weer beter en in staat om te werken laat dit dan z.s.m. weten aan 
Gilbert. Zo kunnen we je zo snel mogelijk weer inplannen op het rooster en beter 
melden bij de Arbodienst. 
 
UITERAARD BEN JE, ZO LANG JE ZIEKT BENT THUIS DAN WEL 
BEREIKBAAR VOOR GILBERT EN DE ARBODIENST. 

 
2.3 Telefoon aannemen.  
Wanneer je de telefoon aanneemt zeg je minimaal duidelijk hoorbaar “SunCare 
Heerlen, met <je voornaam>, goedemorgen/middag/avond”.  
Klanten in de zaak gaan echter altijd voor!! Neem dan aan en zeg na “SunCare Heerlen” 
meteen “momentje alstublieft”.  
 
2.4 Collegialiteit.  
Hoewel je eigenlijk altijd alleen werkt, moet je toch ook met collega's rekening houden 
ten aanzien van bepaalde werkzaamheden. Tijdens drukte kunnen de werkzaamheden 
behoorlijk oplopen. Schone cabines en banken hebben absolute voorrang boven andere 
werkzaamheden. Heb begrip voor een collega die aanvullende werkzaamheden niet 
heeft kunnen doen, ook al betekent dat dat die dan misschien bij jou erbij komen. 
Bedenk dat het volgende keer misschien wel andersom kan zijn.  
Daarnaast wordt het rooster met enige flexibiliteit opgesteld. Mocht je ineens een dag 
niet kunnen terwijl je toch ingepland staat, dan kun je, in overleg met Gilbert, een van je 
collega’s benaderen om te vragen of die voor je in wil vallen. Bedenk dat jij op dat 
moment een groot stuk flexibiliteit vraagt van je collega. Hou er dus rekening mee dat 
dat ook een keer van jou gevraagd mag en kan worden! Als je een dienst 
ruilt/overneemt van een collega, meldt je dit altijd in onze Suncare Heerlen-groepsapp 
(datum, begin- én eindtijd vermelden om misverstanden te voorkomen). 
 
2.5 Rookpauze 
Uiteraard is het niet toegestaan te roken in onze studio. 
Als je rookt, stem dan even met Gilbert af of en zo ja, op welke manier het mogelijk is af 
en toe een peukje te roken. In elk geval NOOIT direct vóór de studio!!! Altijd aan de 
overzijde van de straat en wel zo, dat je de klanten altijd naar binnen ziet gaan. 
Uiteraard niet eerst je peuk oproken maar direct naar binnen en wel zo dat je adem weer 
een beetje fris is en de klant niet in een sigarettenreuk te woord wordt gestaan. 
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2.6 Openen en sluiten 
 
OPENEN 
Voor als je de zaak moet openen, volgt hier een beschrijving van de zaken waar je zeker aan moet 
denken: 

 
1. Alarm UITzetten: houdt de jou verstrekte badge voor het bedieningspaneel. 
2. Verlichting zaak aan (de schakelaars “spotjes” en “algemeen”, die helemaal rechts achter zijkant 

balie zit) 
3. PC opstarten (zie ook hoofdstuk 5) en klik SunCare Heerlen aan, start ibs op en meldt je aan met 

jouw code. Werkt je code om de een of andere reden niet, neem dan het pasje ”MEDEWERKER” 
(DIT LIGT ONDER HET COMPUTERSCHERM). Het programma is nu klaar voor gebruik. Werkt 
het pasje ook niet dan kun je ook inloggen met de code Z1 (medewerker nood).  
Voer het (gecontroleerde) saldo van de kassa in. 

4. Pinterminal ontgrendelen: Sleutel, dan de code 99999 en bevestigen (GROEN) 
5. Kassalade terugzetten (staat op kantoor met briefje met inhoud; tel altijd even na) 
6. Klantenscherm aanzetten met afstandsbediening (Rode aan/uitknop).  

Indien nodig met knop “SOURCE” op HDMI1/DVI zetten. 
7. Muziek aanzetten via receiver op de balie en schakelkastje op pc (linker kast) 
8. Banken aanzetten door aan-/uitknop ingedrukt te houden 
9. Achterdeur (van tussenruimte naar toiletten en keuken) openen 
10. Desinfectiewater voor brilletjes (lauw water met scheut afwasmiddel) vullen en schone roze 

droogdoek nemen 
11. Stoepbord buiten zetten. 
12. (Vinger)vlekken van glazen deuren verwijderen 
13. Toilet en wasbak checken op hygiëne en voorraad 

14. Stekker grote TV insteken, scherm aanzetten (Rode aan/uitknop), klik op het ‘huisje’, ga naar 
USB, klik op ‘ok’ en selecteer ‘SUNCARE presentatie’ 

 
Zie voor andere (schoonmaak)aandachtspunten de checklist en Hoofdstuk 5 

 
SLUITEN 
Moet je de zaak sluiten, dan zijn de volgende handelingen van belang:  
LET ER HIERBIJ OP DAT JE NIET EERDER DAN 20 MINUTEN VOOR SLUITINGSTIJD START MET 
VOOR DE KLANT MERKBARE ACTIVITEITEN  

 
1. Pinuitdraai maken en terminal vergrendelen (druk achtereenvolgens op Sleutel, dan de code 

99999 en druk dan op F4. Leg de uitdraai in kassa. 
2. Kassalade verwijderen (CTRL + O), noteren hoeveel in kassa zit/blijft, de kassa opbergen en de 

lade open laten staan. 
3. Systeem (ibs) afsluiten via close 
4. Back up naar USB (klik op ‘A’ van alles) en back up naar 2e schijf 
5. PC uitzetten via start/uitschakelen en muziek uitzetten (receiver en schakelkastje op pc) 
6. Spiegels schoonmaken, vochtige doekjes en aftersun checken/bijvullen 
7. Banken uitzetten door aan-/uitknop ingedrukt te houden 
8. Deswater in gootsteen keuken legen en bak afdrogen 
9. Greenspeed leeg gieten en mop in wasmachine of, als die al gevuld is, voor de wasmachine 

leggen. 
10. Toilet checken (zie checklist) 
11. Eventueel de wasmachine en/of droger aanzetten zodat deze de volgende ochtend klaar zijn. 
12. Greenspeed vullen (water tot het streepje op de vulfles, giet dit in de stang en doe er dan pas een 

scheutje allesreiniger bij) en schone mop aanbrengen en deze weer op de plaats zetten. 
13. Achterdeur afsluiten!!!!!!! 
14. Schermen uitschakelen via afstandsbediening (en stekker TV uittrekken) 
15. Stoepbord in tochthal plaatsen  
16. Verlichting zaak uit (de schakelaars “spotjes” en “algemeen”, die helemaal rechts achter zijkant 

balie zit) 
17. Alarm AANzetten: houdt de jou verstrekte badge voor het bedieningspaneel. 
18. Winkeldeur afsluiten  
19. Glazen buitendeuren (boven en beneden) afsluiten (2 keer ronddraaien) 

 
Zie voor andere (schoonmaak)aandachtspunten de checklist en Hoofdstuk 5  
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3.Arbeidsvoorwaarden 
 
3.1 Zonvergoeding. 
Iedere medewerker mag net zo vaak gratis zonnen tot eerst een mooie basiskleur wordt 
verkregen en daarna één tot twee keer per week om deze kleur bij te houden. Gebruik 
van zoncosmetica is ook gratis. Wissel vaker van bank en crème zodat de banken en 
cosmetica geen geheimen voor je hebben.  
Geef in het systeem wel steeds bij jouw naam cabine en producten in, waarna je de 
bedragen op “0” zet. Zon zelf altijd na sluitingstijd of, in overleg met Gilbert, tijdens 
openingsuren in cabine 1 of 3. Deze kun je, nadat jij deze hebt gereinigd, meestal 
zonder door klanten opgemerkt te worden, verlaten zodat je collega de cabine daarna 
‘gewoon’ aan de volgende klant kan geven. 
 
LET OP!!! Je begrijpt dat je er met een lekker bruin kleurtje bij moet staan. Hou het 
echter wel "gemiddeld". Dat wil zeggen, overdrijf het niet zodat je er niet als Barbie 
bijstaat! 
 
Wil je een product van ons voor thuis? Geef dit dan aan. Je hoeft niet de studioprijs te 
betalen maar krijgt een flinke korting. Of zie je een product dat wij (nog) niet hebben? 
Geef het aan bij Gilbert. Dan zal hij dit volgende keer mee bestellen. 
 
3.2 Drankjes 
Het is toegestaan drankjes voor eigen gebruik te nuttigen, uiteraard in redelijke mate.  
De koelkast mag je ook gebruiken om meegebracht eten en drinken te koelen. Let wel 
op houdbaarheidsdata. Als iets er al lang in ligt, wordt het weggegooid. 
 
4.Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
Door middel van (regelmatige) gesprekken tussen jou en Gilbert willen we een goede 
wisselwerking bevorderen. Zowel tussen SunCare Heerlen en jou, als tussen jou en je 
collega’s. Zo kunnen onderhuidse irritaties zoveel mogelijk worden voorkomen en kan 
eventueel tot heldere afspraken worden gekomen die ook te evalueren zijn. Hiertoe 
zullen we per kalenderjaar in de regel een of meer gesprekken plannen. Uiteraard kan, 
indien daar aanleiding toe is of dit vanuit jou of ons gewenst, ook op kortere termijn, 
bijvoorbeeld voorafgaand aan jouw dienst, een onderwerp worden besproken.  
Komt dit op jouw initiatief, kondig dit vooraf dan wel even aan zodat er wat tijd voor kan 
worden vrijgemaakt. Indien gewenst of nodig kunnen er van deze gesprekken ook 
verslagen worden gemaakt. 
 
5.Schoonmaakschema 
 
De uitstraling van SunCare is fris en schoon en bedoeld om een optimale hygiëne uit te 
stralen. Klanten moeten het idee hebben van de grond te kunnen eten!  
Daarom zijn we ook gecertificeerd. 
 
Het kan dat er iemand van ons op de zaak moet zijn of dat we gewoon even 
binnenlopen. Dan zullen we de hygiëne in cabines en de staat van de banken, balie, 
keuken en toilet ook controleren.  
 
Bekijk het altijd vanuit het oogpunt van de klant: als jij een haar zou tegenkomen op de 
vloer, of erger de zonnebank of tegen een smerige mob aan moet kijken, ontstaat er al 
snel een negatief beeld. En dat kunnen we ons natuurlijk niet veroorloven. Daarom 
staan hieronder een aantal belangrijke richtlijnen. 
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’s Ochtends 

• Toiletten:  
wasbakken, spiegels en kranen schoonmaken van vlekken/vuil vóór de eerste 
klant 

• Cabines en Visagiehoek:  
stoelen en poten afnemen/schoon maken, spiegels schoonmaken met 
wonderman (flacon in kast achterbalie) in spuitfles en met keukenrol 

• Glazen toegangsdeuren: 
vingervlekken verwijderen met wonderman 

• Water vullen voor het desinfecteren van de brilletjes 

• Bar/balie, de tafel, de zithoek en visagiehoek afnemen 

• Barkrukken en poten afnemen/schoonmaken 
 
’s middags 

• Koffiemachine* reinigen (zie binnenzijde deur; dagelijkse schoonmaak) en 
houdbaarheid melk en koffie checken en indien nodig vervangen. NOTEER 
VOOR IEDEREEN DUIDELIJK WANNEER HET PAK WEER MOET WORDEN 
VERVANGEN: melk 10 dagen later, koffie 6 weken later. 

• Evt. deswater brilletjes, theedoek en/of mob van greenspeed vervangen 
 
's Avonds 

• de hele zaak stofzuigen en dweilen. 
LET OP: de cabines moeten absoluut stofvrij en de vloeren vuilvrij zijn!! 

• vuilnisbakjes op toiletten, in keuken, in cabines en bij visagiehoek legen in de zak die 
in de vuilnisbak bij balie zit. Deze zak kun je in de container gooien (ruimte bij de 
toiletten). Een keer per 2 weken wordt de container geleegd. Schema hangt op 
kantoor, avond tevoren mag je de container in de tochthal zetten. 

• Bak voor dessen brilletjes legen en schoon maken 
 
*  op maandag- en donderdagochtend dient de periodieke schoonmaak plaats te  

vinden. Er verschijnt in het display een schoonmaaksymbool. Maak dan binnen een 
paar uur de machine schoon door op het symbool te drukken en het schema te 
volgen dat de machine aangeeft. GEBRUIK DE PLASTIC BAK IN DE KAST OM 
DOOR TE SPOELEN!! LET OP: HET WATER IS HEET! 

 
Tussendoor 
 

• Deurgrepen cabines en winkeldeur afnemen 

• Spiegels in cabines checken en, indien vies, schoonmaken (ook hout!!) 

• Stof afnemen van radiatoren, plinten, handdoek-kast(en), kapstok, vensterbanken, 
cosmeticarekken, beeldschermen (geen reinigingsmiddel) 

• Ramen wassen alleen als deze heel vies zijn (vogelpoep/spuug).  
Voor de rest hebben we onze glazenwasser!!! 

• Wasmachine, droger, koelkast, magnetron schoonmaken 

• Balie opruimen/cupjes aanvullen 

• Afwas  

• Deo’s, aftersun en natte doekjes checken 

• Check het toilet op vuiligheid, gebruikte gastendoekjes en voorraad wc-papier iedere 
keer als je naar keuken gaat!!!! 
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Banken reinigen:  

• Na iedere klant de bank inspuiten met zonnebankreiniger en goed afnemen met 
doekje. Let heel goed op de handgreep (bij de 1100’s), de plekken direct rond het    
bedieningspaneel en de rand waar de klant de bank verlaat!!! 

• Na iedere klant de vloer dweilen. De volgende klant even erop wijzen dat de vloer 
nog wat vochtig kan zijn (let op glijgevaar) 

• Verwissel altijd de handdoek én brilletje. Tenzij je weet dat ze niet gebruikt zijn  

• Plaats na het reinigen de handdoek linksbeneden op de bank (met de mooie 
‘ronde’ zijde naar voren) met daarbovenop de tell-a-friend voucher én het brilletje. 

• Als je weet dat een klant een crème met TINGLE gebruikt, reinig de bank dan 
minimaal 3 keer. Steeds met een nieuw doekje!! Als een klant onder de bank 
uitkomt met rode strepen op benen, rug en onderarmen, weet je dat de bank niet 
schoon (genoeg) was en er daarvoor een tingle is gebruikt. Bied je excuses aan 
en adviseer de klant ongeveer anderhalf uur te wachten. De gloed en roodheid 
verdwijnt vanzelf. GEEN WATER OF AFTERSUN LATEN GEBRUIKEN!!! 
 
 

Extra grondige schoonmaak!! 
 
In principe wordt iedere doordeweekse dag één zonnebank en/of cabine extra grondig 
gereinigd. Mocht dit, bijv. door drukte, niet lukken dan zal Gilbert aangeven wanneer dit 
dan gebeurt. 
 
LET OP: het kan voorkomen dat een cabine door drukte een week wordt overgeslagen. 
Noteer dit te allen tijden!!!!!!  
Wellicht kan een collega dit de volgende dag op een rustig tijdstip even overnemen, 
want na een week niet grondig gereinigd, zitten de filters en kappen vol stof. 
 

• de bovenkant kap van de zonnebank alsmede de binnenkant van de zonnebank 
(filters) wordt stofvrij gemaakt. 

• Voor reiniging van de binnenkant heb je een extra individuele uitleg gehad (filters en 
tanks voor aquafresh). 

• Deuren, wanden en plinten met vochtige doek afnemen en nadrogen zodat geen 
(vinger)vlekken achterblijven. 

• Vloer helemaal nalopen op donkere plekken, plakrommel etc. verwijderen (indien 
nodig met schuurspons en onverdunde allesreiniger) 

 
ZIE HET SCHEMA IN DE GELE KLAPPER OP DE ACHTERBALIE!!!! 
 
 
SPECIFIEKE TIPS: 
 
REINIG DE SPIEGELS MET WONDERMAN (GROENE SPRAYFLES IN 
ACHTERBALIE OF OP HANDDOEKREK) EN EEN SCHOON DOEKJE 
 
NB: DE WASMACHINE EN DROGER HEBBEN EEN GEBRUIKSVOORSCHRIFT: DOE 
MINIMAAL 12 en MAXIMAAL 18 HANDDOEKEN PLUS EEN BERG ZONNEBANK-
DOEKJES IN DE WASMACHINE TEGELIJK. ZET NOOIT EEN WASJE AAN VOOR 
MINDER DAN DIT AANTAL, WANT DAN GAAN WE ACHTER LOPEN!  
DAT KAN BIJ DRUKTE NET EVEN PROBLEMEN OPLEVEREN! 
 
ER HANGEN VOORSCHRIFTEN VOOR GEBRUIK WASMACHINE EN DROGER OP 
DE MACHINES. VOLG DEZE OP!!! 
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6. COMPUTER 
 
Iedere ochtend start je EERST de computer op en klikt SunCare Heerlen aan. 
 
Start het Ibswin zonnebankprogramma op. Meld je aan met je eigen code of, indien 
deze niet mocht werken, met het pasje ”MEDEWERKER” (DIT LIGT ONDER HET 
COMPUTERSCHERM). Het programma is nu klaar voor gebruik. Werkt ook het pasje 
niet dan kun je ook inloggen met de code Z1 (medewerker nood) 
 
CHECK ALTIJD EN GEBRUIK ZOVEEL MOGELIJK HET KLANTENVELD! Zowel om 
opmerkingen te maken maar vooral om die van je collega’s te lezen. Is een opmerking 
niet meer actueel, verwijder deze dan. 
 
NB: mocht het programma kuren krijgen of reageert het helemaal niet meer: 
Met de optie “break” (rechtsbovenin) sluit je het programma, maar hij onthoudt de 
tijden. Dubbelklik daarna het icoontje Ibswin en je kunt weer verder: 
 

NOOIT op “close” KLIKKEN ALS ER BANKEN LOPEN!!!!  

ALLE BANKEN SPRINGEN DAN DIRECT UIT EN JE HEBT BALENDE KLANTEN 
VOOR JE NEUS!! 
 

Computerproblemen?  
Bel Gilbert of rechtstreeks Ergoline (010 4622933; nummer staat ook in geheugen 
telefoon onder ‘Ergoline’). Buiten kantoortijden via de Ergoline hotline (0900-2020676; 
nummer staat in geheugen telefoon onder ‘Hotline Ergoline’).  
 
7. Specifieke handelingen 
 
Op de balie ligt een A4-tje met aanwijzingen welke procedure je moet volgen bij de 
volgende zaken: 
 

• verkoop en inname cadeaubonnen 

• verschillende produktgroepen in het kassasysteem 

• klanten die willen ‘bijpinnen’ 

• advies omtrent zonnebank en duur bij mensen die de eerste keer zonnen met 
huidtype 1 of 2 

• echtheidscontrole bankbiljetten 
• Parkeertarieven, -tijden en codes parkeerapps voor de deur en aan overkant 
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8. Werkdruk 
 
Veel meiden lijkt het leuk om in een zonnestudio te werken. Vergis je echter niet in de 
werkdruk! Die kan bij grote drukte aanzienlijk oplopen en het is juist dan zaak je 
aandacht voor alle facetten te blijven houden, maar vooral natuurlijk je aandacht voor de 
klant. Timing wordt dan een belangrijke capaciteit die je nodig zult hebben. 
Want met wachtende klanten op de bank die ook nog best een drankje willen, sommigen 
die even buiten staan, een piepende droger en klanten die ook nog wel een gezellig 
praatje willen, wordt jouw volledige aandacht vereist! 
 
Er zijn zat slimmigheidjes die de doorstroming van klanten positief beïnvloeden. Pak 
soms gewoon een bank mee om schoon te maken ook al wacht daar net niemand op. 
Je had toch al aan die wachtende klant aangegeven dat je zijn bank schoon ging maken 
en de vloer daarvan moet toch nog even drogen dus in de tussentijd kun je makkelijk 
meteen de naastliggende zonnebank reinigen. 
 
Tijdens drukte moet je ook creatief zijn. Als een net binnengekomen klant 20 min onder 
de 500 (cabine 4) wil en deze is nog 25 minuten bezet, terwijl de wachttijd op de 660 
(cabines 2 en 3) slechts 8 minuten is, dan stuur je deze klant natuurlijk met jouw 
proactieve advies door naar de 660 voor circa 15 minuten ….. Om de stroom maar zo 
vloeiend mogelijk te houden! 
 
Absoluut fout is: 
- “ik wil graag 20 minuten onder de 600” 
- “die is bezet.(punt)” 
- “uhhhhhhhh…………………hoelang dan?” 
- “25 minuten.(punt)” 
- “uhhhhhh…….ok…….uuhhh..tja…..” 
 
Goed is: 
- “ik wil graag 20 minuten onder de 600” 
- “die is nog 25 minuten bezet, maar de 800 is wel binnen 8 minuutjes vrij. Die zou u   
   eventueel 15 minuten kunnen doen. Dus geen 20 omdat hij wel een stuk sterker is.  
   Anders kunt u ook op de 600 wachten en dan schenk ik even een kopje koffie voor u  
   in en we hebben de nieuwe leesmap binnen!!” 
 
ANDERSOM: 
Absoluut fout is: 
- “ik wil graag 20 minuten onder de 800” 
- “die is bezet.(punt)” 
- “uhhhhhhhh…………………hoelang dan?” 
- “25 minuten.(punt)” 
 
Goed is: 
- “ik wil graag 20 minuten onder de 800” 
- “die is nog 25 minuten bezet, maar de 600 is wel binnen 8 minuutjes vrij.  
- “OK” of - “Die is toch een stuk lichter?”  
- “Die zou u ook 25 minuten kunnen nemen”.  
   bij verweer eventueel aanbieden voor de prijs van 20 minuten 

 “Of heeft u liever de 1100 en die dan een kwartiertje?”.  
LEG DAN WEL ALTIJD DE ANDERE BANK EVEN UIT!!!!  
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9. Klachten van klanten 
 
Het kan zijn dat een klant een klacht heeft. Neem iedere klacht serieus. Eigenlijk moeten 
we blij zijn dat een klant een klacht uit, want veel mensen blijven liever weg dan dat ze 
ergens iets van durven te zeggen.  
VRAAG DAAROM IEDERE KLANT OF ALLES NAAR WENS WAS!! 
Blijf bij een klacht neutraal en geef niet meteen je eigen mening!!! 
 
De aard van een klacht kan divers zijn. Hieronder gaan we van een tweetal soorten 
klachten uit: 
 
a) Klachten betreffende technische/huishoudelijke mankementen. 
 
- technisch mankement aan de zonnebank 
- probleem van huishoudelijke aard (bv vuil gevonden) 
- foutje van de medewerker (bv 15 minuten ingevoerd terwijl de klant er 18 wilde) 
 
Oplossing: blijf neutraal en onderzoek de aard van de klacht. Is het een technisch euvel 
en je hebt geconstateerd dat de klant gelijk heeft (de zonnebank geeft in de meeste 
banken dan een foutmelding in het display weer, beginnend met de letter E), leg dan de 
oorzaak uit en biedt je verontschuldigingen aan. Kijk of je met de klant tot een 
aanvaardbare oplossing komt: andere bank, aanbod volgende keer voor de helft of 
gratis te zonnen. Noteer dit dan wel duidelijk in het systeem. 
 
Bij een technisch mankement (bv de gezichtsbruiners hebben de gehele kuur niet 
gebrand), maak je een aantekening op de naam van de klant en je noteert dit in ons 
logboek. LET ALTIJD OP DAT WE HET HUIDIGE TELEFOONNUMMER HEBBEN!! 
Gilbert zal dan contact met de klant opnemen om te zoeken naar een oplossing.  
 
Bij een klacht betreffende de hygiëne:  
onderzoek de cabine en laat zien dat je direct aan het schoonmaken gaat! 
 
b) Klachten van ernstiger aard 
 
- de klant is verbrand of denkt verbrand te zijn 
- klachten over het personeel 
 
Oplossing:  
blijf wederom neutraal en toon begrip voor de klant! Neem de klacht aan en noteer de 
aard van de klacht, de naam (en telefoonnummer) van de klant alsmede de mogelijke 
oorzaak. Vermeld dat de bedrijfsleiding zo spoedig mogelijk contact op zal nemen met 
de klant en geef dit z.s.m. door aan Gilbert. 
 
LET OP:  
veel mensen denken dat ze “vreselijk” verbrand zijn. Navraag leert dan vaak dat ze 
gewoon alleen maar een rood hoofd of lichaam hadden na het zonnen en totaal geen 
pijn/gevoeligheid. Leg uit dat dit een normale reactie van de huid is en van het pigment 
dat “wakker” is geworden. Op vakantie ben je toch ook de eerste dag rood ipv bruin? 
Mensen die echter klagen over schuurderigheid of jeuk zijn inderdaad iets te ver gegaan 
en moeten dus direct smeren met Aloë Vera (deze staat gekoeld in onze koelkast). 
 
Vraag altijd of er misschien penicilline geslikt is of andere medicijnen. Dit kan de 
verbranding ook veroorzaken. 
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Hou met name rekening met een extra kans op verbranding vlak na een 
lampenwissel. De lamp heeft de eerste 50 branduren een piekvermogen. Dat betekent 
dat de klant tenminste 3 tot 5 minuten korter dan de standaardtijd zal moeten zonnen. 
Afhankelijk van z’n huidtype. Als richtlijn kun je aanhouden dat 5 minuten korter dan 
normaal gemiddeld is en dat de meeste mensen daar niet door verbranden.  
 
Geef hoe dan ook duidelijk aan dat de lampen zijn verwisseld en dat we de klant dus 
adviseren niet de gebruikelijke tijd te zonnen. 
 
10. Het adviseren van klanten 
 
Nieuwe klanten: 
De ontvangst van nieuwe klanten is van groot belang! 
Jij bent namelijk bepalend voor de beeldvorming van de klant op dat moment.  
Behandel je de klant naar behoren, dan zal hij echt moeten zoeken naar een minpuntje 
in onze topstudio! Ben je ongeïnteresseerd in de klant of ben je chagrijnig dan zal dat 
het totaalbeeld dat een klant heeft van onze studio verzieken! Ook al vindt hij het 
resultaat en alles eromheen wel ok!! 
 
Leg aan de hand van het prijsoverzicht de verschillende typen zonnebanken uit.  
Iedere medewerker heeft een "eigen" manier van uitleg ten aanzien van toon en mimiek. 
Luister naar hoe je collega's dit doen en pik daaruit die dingen die jou ook aanspreken. 
Hier volgt een voorbeeld van hoe je het assortiment zou kunnen uitleggen: 
 
De klant staat aan de balie en zegt dat hij/zij graag onder de zonnebank wilt. Bovendien 
maakt hij/zij de indruk hier nog nooit geweest te zijn. 

- "U bent hier voor het eerst?" 
- "ja!" 
- "Ok, welkom! Wij hebben 4 verschillende typen zonnebanken". "Het loopt van de 

EVOLUTION, naar onze medium banken (de AFFINITY; vergelijkbaar met een 
800/900 elders) tot de PRESTIGE (de 1100 met speciale gezichtsbruiners 
waardoor deze vergelijkbaar is met de 1400)". Daarnaast hebben we de 
allernieuwste bank: LIGHTVISION, die ook wel de 1800 wordt genoemd. Deze 
bank kunt u instellen op sensitive, medium en intensive. Daarnaast heeft de bank 
meer dan 200 beautyleds waardoor uw huid optimaal verzorgd wordt. 
“Afhankelijk van uw huidtype en zonervaring kunnen wij u adviseren met welke 
zonnebank te starten". 
“Wij passen in al onze banken de techniek van een 1600 toe: om de zoveel 
blauwe lampen zit een rode. Dit verklaart het kleurverschil dat u ziet als de bank 
start: de combinatie van UV- en rood licht zorgt voor een betere doorbloeding, 
stimuleert de pigmentatie én de aanmaak van collageen (zachtere huid). Dit alles 
geeft een mooiere, natuurlijkere diepere bruining en uw huid wordt steviger, 
elastischer en zachter.” 

 
Laat daarna altijd even de cosmeticaspiegel/afschminkhoek zien (make-up dient 
verwijderd; beste geen pas opgespoten parfum; mascara mag gewoon blijven zitten) en 
wijs ze op de toiletten. 
 
Leg daarna de te gebruiken bank volledig uit met alle beschikbare opties. Wijs de klant 
erop dat onze aftersun vooral service is. Het beste is vooraf een zonnebankprodukt te 
gebruiken en daarna geen aftersun. Deze kan immers de werking van het 
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zonnebankprodukt ‘blokken’. ’s Avonds na het douchen is een aftersun juist wel aan te 
raden. 
 
Wijs de klant ook op het gebruik van de beschermbril, de handdoek, onze 
reinigingsdoekjes (vooral voor de handen na het smeren), de aftersun en de deodorant. 
 
 
Alle klanten: 
Hier volgen een aantal algemene werkinstructies zoals wij die willen zien: 
 

- Informeer altijd of de klant tevreden is. Dit kan éénvoudig door even te vragen  
"of weer alles naar wens was". Geef hoe dan ook de klant, wanneer deze onder 
de bank vandaan komt altijd even aandacht. Ook al lopen ze "anoniem" naar de 
uitgang, roep dan toch even "was alles naar wens?”, “is alles goed gegaan?” of  
“tot ziens!". 

 
- Vraag vóór het zonnen altijd of de klant iets van zonnecosmetica wil gebruiken.  

"Heeft u zelf iets bij zich om te smeren?”, “welke crème gebruikt u ook al weer?” 
 

- Vul met klanten die de 1e keer komen zonnen e/o geen ervaring hebben met 
onze typen Ergoline zonnebanken ALTIJD de huidtype-analyse in en laat hen die 
ondertekenen. 
 

- Hou bij de verschillende banken altijd rekening met de volgende ‘regel’: als de 
klant gewend is aan bijv. 20 minuten onder de lichte bank, kan hij/zij (zonder 
gevaar van verbranding) 5 minuten korter op de medium bank. Als een klant 
echter verder wil opbouwen (liefst ná 2 tot 3 maal 20 minuten op de betreffende 
bank) is het veilig om van de lichte naar de medium te gaan en dan in plaats van 
15 minuten er 17 tot 18 minuten van te maken. Dus verbranding voorkom je door 
5 minuten ‘speling’ tussen 2 opeenvolgende banken aan te houden. Opbouw is 
veilig met 2 tot 3 minuten (op dezelfde bank). Als iemand de volgende dag nog 
wat ‘rood’ zou zijn, kan hij/zij de volgende keer best nog eens dezelfde duur 
nemen. ROOD IS NIET PERSÉ VERBRAND: bij verbranding krijg je ook jeuk. 
 

- kuren betekent bij ons:  
mensen die echt helemaal vanaf 0 moeten beginnen gaan de eerste 2 weken 
totaal 4 tot 5 keer zonnen met tussenpozen van 2 a 3 dagen.   
In die 2 weken worden ze qua sterkte van de bank begeleid.  
Na 3 tot 4 weken heeft men een dusdanige kleur opgebouwd dat de klant zelf 
moet beslissen om nog dieper te kleuren (dan komt men nog eens 2x in 1 week) 
of deze behaalde kleur bijhouden met 1x in de week. 
 
Hou rekening met een herstelperiode en volledige naar-buiten-treding van het 
pigment van tenminste 48 uur. Het is niet noodzakelijk om een of twee dagen 
later weer te komen maar we adviseren het, zeker de eerste keren, wel om de 2/3 
dagen. Uiteraard heeft iedereen een andere huid met andere eigenschappen qua 
bruiningssnelheid en behoud van kleur. 
 

- Mensen die vragen wat de verschillen zijn tussen al onze crèmes kun je het 
volgende meegeven: We maken onderscheid tussen verschillende merken: 
Devoted Creations en Tan Inc.  
Hoe duurder de crème, hoe meer ingrediënten het crèmpje bevat die je bruining 
intensiveren en je huid verzorgen. Zo hebben de duurdere producten 
ingrediënten als Retinol en Q10 alsook zelfbruiners die ook ná het zonnen 
pigment blijven aanmaken in je huid. Je bruint als het ware door na het zonnen. 
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Daarnaast hebben we nog de tingle producten die het bruiningsproces 
aanzienlijk versnellen met als gevolg het “rood” opgloeien van gezicht en huid. 
Dit trekt na maximaal anderhalf uur ook wel weer weg. TINGLE PRODUKTEN 
ZIJN OVER HET ALGEMEEN VOOR DE GEVORDERDE 
ZONNEBANKGEBRUIKER!! 
 
Geef aan dat ook de goedkopere producten goede resultaten geven. En dat men 
dus niet genoodzaakt is meteen maar een dure fles te kopen, maar men gewoon 
diverse cupjes/zakjes kan kopen en vergelijken en daarna nog steeds tot 
aanschaf van een fles kan overgaan. Zorg daarom dat wel cupjes gevuld zijn, 
echter niet te veel. 

 
- Biedt de klant ALTIJD na het zonnen een drankje aan. 

De klanten die langer dan 10 minuten moeten wachten voordat ze kunnen 
zonnen biedt je ook een drankje aan. 

 
- Wijs de klant altijd op lopende acties en de voordelen van het storten van een 

tegoed op zijn/haar/hun account. Vertel de voorwaarden van een actie er altijd bij. 
 

- Groet iedere klant. Zowel bij het binnenkomen als bij het vertrek!!!!! 
 
 
11.Slot 
 
Vooral gedurende de eerste weken kun je dit handboek als gids gebruiken om je 
werkzaamheden zo correct mogelijk uit te kunnen voeren. 
 
Daarnaast vormen we natuurlijk een hecht team. Maak daarvan gebruik. Slechts een 
klein topje van voorkomende situaties en werkzaamheden staat omschreven in dit 
handboek, er zijn natuurlijk duizenden verschillende situaties te bedenken.  
Doe alles in samenwerking, durf vragen te stellen en neem dingen aan van collega’s. 
Sta je collega’s ook bij, en neem eens een shift over. Bedenk dat een goede 
verstandhouding met je collega’s je eigen plezier in het werk alleen maar kan vergroten! 
 
Uiteraard zul je ook van collega’s of ondergetekende wel eens kritiek krijgen. 
Hoewel veel mensen slecht tegen kritiek kunnen, is het uitgangspunt van kritiek toch 
vaak bedoeld als een positieve bijdrage in jouw functioneren.  
 
Als richtlijn kun je altijd aanhouden dat we een professionele zonnestudio zijn die zich 
ook als zodanig wil profileren en dus zullen de klanten ook die professionele houding 
van jou verwachten. 
 
Veel succes maar vooral plezier bij SunCare Heerlen! 
 
 
Gilbert en Dana 

 


