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Allerliefste kappers, 
 
sinds vrijdag 13 maart hebben we bij JUMP! gewerkt om je zo
uitgebreid mogelijk tot dienst te kunnen zijn in deze bizarre tijd. 
 
Ik stel me aan de mensen die me nog niet kennen voor; 
 
Ik ben Berthy Salden en samen met mijn man Chris heb ik 5
succesvolle kappersbedrijven gehad. Ik ben me daarnaast altijd
persoonlijk blijven ontwikkelen. 
 
Eerst hogere bedrijfskunde , tot diverse masterclasses bij Richard
Koffijberg. Later op de Nyenrode Business Universiteit heb
ik  vergaande Business opleidingen gevolgd.
 
December 2015 hebben wij de kapsalons verkocht en ben ik gestart
met JUMP! 
 
Waarom? Ik ben kapper en dus een gever;) 
 
Met enorm veel plezier geef ik mijn kennis door aan collega’s uit het
vak. 
 
DUS…leer van mijn successen maar ook van mijn fouten.
 
Doe ik dat alleen? 
Nee, dat doe ik samen met specialisten uit ons vak:
 
Wolfgang Peppmeier, Hein van der Weijden, Han Eggen, Ronald
Pronk, Nicolle Verkoulen, Sharon Wessels en Sandra Vervoort.
 
Nu, in deze bizarre tijd, sta ik er voor jullie kappers. Om jullie daarna
graag zo te helpen met JUMP! dat het je nooit meer op deze manier
overkomt.
 

Liefs Berthy



 

 

  

Ik heb veelvuldig contact gehad met mijn accountant, de ANKO en het

RIVM.

 

Om met de deur in huis te vallen:

Heb je genoeg vet op de botten?

 

Geen leuke opening maar aangezien deze mokerslag geen feest is

voor ondernemers ben ik ronduit eerlijk en to the point.

 

 Heb je in je ondernemers carrière het werken ààn je zaak

serieus genoeg genomen? 

 

 Tot nu toe praten we vanuit JUMP! vooral over het feit dat jij

als ondernemer niet te kort mocht komen. Dat je mag leven

in overvloed, vooral als je hard werkt en zorg draagt voor personeel. 

 

Als je start als deelnemer van het lidmaatschap van JUMP!, daarover

later meer, gaan we juist eerst samen kijken naar het wel of niet

aanwezig zijn van vet op je botten. 

 

Als je dat hebt, is het overleven in een tijd zoals deze maar ook al jaren

geleden in de crisis een stuk beter te doen.

 

De financien; hèt deel waar je als creatieve ondernemer vaak niet aan

toe komt of wat je meestal voor je uitschuift omdat je niet weet waar

te beginnen of er gewoon geen interesse voor hebt.    Waarom starten

we bij het ‘saaie’ deel?  Heel eenvoudig;

 

 

 



Heel eenvoudig; 

 

Om te zorgen dat je : 

✔ meer overzicht dus rust krijgt 

✔ waardoor je beter gaat presteren  

✔ dus een blijer team krijgt 

✔ want jij hebt minder stress  

✔ én dus meer blije klanten

 ✔ omdat de sfeer zo goed is bij jullie (sfeer zorgt er voor 50% voor dat

mensen überhaupt bij je komen) 

✔ je volgt vaktechnische trainingen waardoor je  kennis groter wordt 

✔ je teamavonden worden relaxed omdat er geen paniek ondernemen is.

 

 

Bij elkaar redenen genoeg om te starten met het onderdeel wat ‘t meeste rust

geeft voor je voortbestaan en nu de meeste paniek omdat het vet er heel vaak

niet is. 

 Ik weet dat heel veel kappers denken dat t niet te doen is maar… 

Het kan dus wel! De meeste trainers van JUMP! en leden van onze JUMP! 

Business Academy zijn geen uitzondering maar maakten onderweg keuzes

die goed uit bleken te pakken. 

 

Maar er is nu geen tijd om een introductie seminar te houden over waar te

starten of een preek te geven over het ondernemersschap.  Want dit is voor

veel kappers en andere kleinbedrijven een mokerslag.   

 

Wat kun je nù doen voor je bedrijf?

 

We starten met de praktische kant. We gaan niet in op de steeds

veranderende situatie in Nederland en de wereld. Niet over de vraag of je wel

of niet moet sluiten. Want het kan maar zo dat het overmorgen weer anders

is. Wel gaan we je vertellen welke acties je kunt ondernemen in jouw situatie. 

Waar je terecht kunt en wat je kunt doen om niet mee te gaan in de

collectieve angst die er heerst.

 

 

 

 



✔ werktijdverkorting Personeel 

✔ Bijstand voor zelfstandigen (Solo) 

✔ belastingdienst Uitstel betaling 

✔ bezuinigen

 

Aanvraag werktijdverkorting Personeel.:

Waar: Bij Ministerie van Sociale  zaken en werkgelegenheid 

Wat is dat: UWV vergoed de uren die de werknemers niet werken. 

Hoe krijg je het geld: UWV maakt de w.w. uitkering aan u over. U betaald dus

minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijft. 

Meestal merken zij financieel weinig van de werktijdverkortingsregeling, zij

ontvangen gewoon hun loon.

 

Bijstand voor zelfstandigen :

BMKB-regeling . De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) is

operationeel vanaf 16 maart 2020. 

Met deze regeling wordt het voor ondernemers makkelijker om (meer en

sneller) geld te lenen bij bijvoorbeeld banken. 

Ondernemers kunnen de BMKB gebruiken voor overbruggingskrediet of de

verhoging van hun rekening courant-krediet.

 

Waar vraag ik dit aan?

Bbz aanvragen kan via het Sociaal ondernemersloket online (Solo).

 Ga naar het Sociaal Ondernemersloket (Solo).

 Na het doorlopen van de doelgroepscan van Solo kunt u meteen een

aanvraag indienen. Een medewerker van de gemeente neemt daarna contact

met u op.  

 

Belastingdienst:

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de

belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing.

 

De aanvraag moet schriftelijk worden gemotiveerd voordat de

invordering wordt stopgezet.. Wellicht is het ook nodig om de voorlopige

aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te verlagen als de

verwachting is dat er een lagere winst wordt verwacht als gevolg van de

corona situatie.  Zie ook deze pagina op de website van de

belastingdienst: Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling

mogelijk voor ondernemers inclusief zzp'ers.  



 

Persconferentie 17-03

“Voor het kabinet geldt dat we alles op alles zullen zetten en zullen doen wat

nodig is om bedrijven overeind te houden en salarissen te betalen.”  

- Minister Hoekstra

 

Noodloket en compensatieregeling (ZZP / MKB)Alle bedrijven (ZZP en MKB)

die door het Coronavirus hun deuren moeten dichthouden kunnen gebruik

maken van een compensatieregeling. Dit betreft een vaste tegemoetkoming

van € 4.000. Meer informatie volgt.

 

Overbruggingskrediet (MKB)Wanneer je als ondernemer te weinig onderpand

hebt om geld te lenen kun je gebruik maken van de Borgstelling MKB-

Kredieten (BKMB). De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te

verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief

gefinancierd kunnen blijven.

 

Garantie ondernemersfinanciering (GO) wordt verruimd (MKB)

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt

bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders

niet mogelijk was geweest. Door de GO kunnen banken een 50%

staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Deze regeling wordt

verruimd zodat het makkelijker wordt om een financiering rond te

krijgen.Meer informatie GO regeling

 

Regeling werktijdverkorting >> Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

(MKB)Deze regeling is een reddingsboei voor bedrijven die tijdelijk minder

werk hebben. Jaarlijks worden er zo’n 200 bedrijven bijgestaan. In de

afgelopen weken zijn er ruim 78.000 aanvragen gedaan. Daarom wordt de

regeling vervangen door het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid’.

Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten in geval van

omzetverlies van bedrijven vanaf 1 maart 2020.

Aan deze regeling zijn twee voorwaarden verbonden:

1. Personeel blijft aan het werk

2. Lonen worden gewoon doorbetaalt

Er worden geen nieuwe aanvragen voor de regeling werktijdverkorting in

behandeling genomen. De aanvragen die inmiddels uitstaan worden

meegenomen in de nieuwe regeling. Hier hoeft niet nogmaals een aanvraag

voor te worden gedaan.



 

Versoepelde aanvullingsregeling voor ZZP'ers (ZZP)Er is tijdelijk een

versoepelde regeling om ZZP’ers te ondersteunen zodat ze hun bedrijf

kunnen voortzetten. Er kan een aanvraag bij de gemeente worden gedaan

voor een aanvulling op het salaris tot het sociaal minimum voor een periode

van drie maanden. Deze aanvullen hoeft niet te worden terugbetaalt. 

Daarnaast is er geen partner- en vermogenstoets en zal de overheid er alles

aan doen om dit binnen vier weken (ipv de gangbare 13 weken) te realiseren.

Er is tijd nodig om deze regeling goed neer te zetten dus hou de berichten in

de gaten.

 

Alle ondernemers krijgen uitstel om belastingen te betalen (ZZP / MKB)Alle

ondernemers (ZZP en MKB) krijgen drie maanden uitstel om belastingen te

betalen. Dat geldt voor iedereen. Het gaat hier om uitstel voor de

inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de

loonbelasting. De invorderingsrente wordt verlaagd van 4% naar bijna 0%.

Eventuele verzuimboetes zullen niet hoeven te worden betaald.

 

Verlaging vennootschapsbelasting en inkomstenbelastingOndernemers

kunnen verlaging aanvragen voor de vennootschapsbelasting en de

inkomstenbelasting.

 

Vraag van journalist: Hoeveel geld wordt er vrijgemaakt?Minister Hoekstra: “Er

is geen maximum (cap) op wat we beschikbaar stellen. We zullen gewoon

doen wat nodig is om banen te behouden en ondernemers deze lastige fase

te laten doorkomen.”

 

Tot zover de samenvatting van de persconferentie. Maar er wordt actie

ondernomen dus we worden serieus genomen

 

 

 

 

 
 



Hier kun je concreet en direct nog mee beginnen om het voortbestaan van je

zaak te verzekeren.

 

In of uit angst handelen is niet OK want het haalt je compleet uit je kracht en

je maakt jezelf gek.   

 

Dus de angst of onrust gaan we te lijf met: 

 

Een actielijst.

 
Let op: we gaan dit zonder struisvogel taferelen doen.  Jij faalt niet, wees niet

boos op jezelf, schaam je nergens voor!  

 

Zie dit alles als ondernemers les. 

Je bent een creatieveling en het is geen ‘gelukje’ dat jouw zaak er al zo lang is,

Zoals zoveel mensen tegen het ondernemerschap aankijken.   

 

Jouw bedrijf ben jij.  Jij hebt ‘t gemaakt met jouw passie, bloed, zweet en

tranen.  Alles komt uit jou.   Dus wees trots.  Kleinbedrijven moeten alles tegelijk

zijn en hebben geen afdelingen voor alles.  Wees trots.

 

Hoe raar ’t ook klinkt maar om in je kracht te komen mag je eerst vertrouwen

voelen, dingen waar je dankbaar voor bent in je leven, pas dan gaat je

creatieve luik weer open . Leg je focus op de toekomst en:  Blijf positief naar

buiten!

 

Wat je ook doet: Leg je focus op de toekomst en:  Blijf dus positief naar buiten!

 Niemand, jij ook niet, gaat graag naar een bedrijf om naar geklaag te luisteren.

Iedereen heeft voldoende eigen gedoe in het leven! Ook of juist als je straks

weer open gaat zijn de mensen het woord corona spuugzat. Vooral de

mensen die het persoonlijk niet zo trof. Uiteraard zijn er op elke situatie

uitzonderingen te bedenken maar als er straks ergens behoefte aan is, zijn

positieve mensen met hun blik op de toekomst.

 

Koppel Corona opnieuw.  Maar nu als uitdaging, als een stier die je

mag verslaan.  Blijf uit de collectieve angst. Het is logisch dat je erin schiet

maar wees je bewust en zet door.  

 

 



 

TIP:

�Hoe kom en blijf je uit een paniek/slachtoffer/angst situatie

Bewezen methodes daarvoor zijn:

*wandelen in de natuur

*Sporten

*mediteren (youtube staat er vol mee)

*simpelweg 3 keer diep inademen en je ellendige gevoel uitblazen

*doe een elastiekje om je pols (niet te strak:)) en pets jezelf als je doemdenkt

*schrijven hoe je ideale situatie eruit ziet

Allemaal methodes om je bewust te worden en om je kracht terug te pakken.

 

Ok, rustig en vastberaden?

Tijd voor de eerste actie.

 

Wat is het ergste dat je kan overkomen?

 

Ik hoor je denken: Failliet gaan. De overheid heeft je nu beloofd je te zullen

helpen dus failiiet laten we voor nu gaan. Want jij gaat niet failliet. 

En wij gaan je helpen. 

 

Schrijf voor jezelf op:

✔ Wat is het ergste? Maakt niet uit wat. Vaak zaken die je al langer voelt maar

waar je nog niks aan gedaan hebt.

�wees realistisch en praktisch, bv:

*Mail alle instanties die je eventueel kunnen helpen. 

*Kun je geld lenen? Van familie of overheid?

*vraag je merk, huisbaas en zeker je accountant om hulp. (Zonder schaamte!)

�Heb je spaargeld? Of bv:

*onnodige abonnementen

*te dure koekjes of teveel aan sponsoring van jouw kant?

*lak je nagels zelf de komende periode, back to basic.

 

Ga in de regelstand. Ga eerst doen wat moet. Breng in kaart hoe je ervoor

staat. Daarna komt de creatieve kant. Maar die kan alleen maximaal bloeien

als je zo vrij mogelijk bent in je hoofd.  Dus wandel en haal diep adem en go!

 

 

 

 



 

Dan is er nu tijd voor de leuke kant. Wat kun jij actief doen nu met je tijd?

Een heleboel voorbeelden van mij en uit ons uit ons JUMP! team:

 

�Ga (live) op facebook of instagram en ga je klanten online leren hoe ze bv

hun haar kunnen föhnen, hun kids kunnen vlechten of leg uit waar je

producten allemaal voor zijn en waarom mensen die kunnen laten bezorgen.

Wissel informatie en vermaak af.  Maar informatie is nu zo goed.  Begin met je

hardlopers en vertel erover. Vertel over jullie merken.  Vertel over je bedrijf.

�Stimuleer mensen om kadobonnen bij je te kopen. Verkoop bv een

kadobon van €50,00 en laat die bij het verzilveren €10,00 meer waard zijn.  

�Laat online en op je site weten dat je producten bezorgt. 

�Ben je gesloten? Ga bij je beste klanten langs als jullie beide geen

symptomen hebben. Bij je beste klanten bedoel ik iig jouw klanten. Niet dat jij

thuis gaat knippen bij iemand die je anders nooit ziet. Maak het een service

voor jouw trouwe klanten. 

�Maak ook reclame voor de andere ondernemers. Vraag of ze jullie blijven

steunen. 

 

Op deze manier laat je zien dat je niet bij de pakken neer gaat zitten. Een

houding die klanten zeker zullen waarderen.. En gaat je verkoop omhoog.

Naast je goodwill. 

 

Op momenten achter de schermen:

�WERK SAMEN met je TEAM! 

Wie is waar goed in? Zet ze in! Heb jij een hekel aan filmpjes? Je leerling doet

het met links waarschijnlijk.

�BETREK JE TEAM! Wees open en transparant! Zorg voor betrokkenheid. Je

zult versteld staan.  Ga facetimen met elkaar, dat kan met meer tegelijk!

�maak een jaarplan voor je marketing op social media

�Heb je nog geen zakelijke pagina? Doe dat nu! Geen instagram? Doen!!

�welke onderdelen van je bedrijf ga je straks extra belichten? M.a.w. wat vind

je leuk om te doen en wat levert de meeste omzet op?

�Wie is je ideale klant?

�Daarop baseer je je koers

�Maak er een teamavond van en vertaal door

�Ga veranderen wat je altijd al wilde, schrijf een plan, ga creëren, maak

bnieuwsbrieven

 

 



 

�Ga je website updaten

�Ga je salonreglement (her)schrijven

�Vraag je merk om (online) technische trainingnen, zij willen ook blijven

bestaan

�Maak je zaak van onder tot boven super schoon en gooi weg wat niet meer

gebruikt wordt. 

�Schrijf een enquete voor je klanten en leer (niet te lang)

�Maak een financieel plan, weet wat er binnen moet komen en weet wat je

achter de hand moet hebben

�GEEF NIET OP! 

 

Wat je ook doet, ga voor jouw beste route. Lees niet de hele dag de ellende

onder alle fb posts, beter nog, lees ze helemaal niet. Ga n iet mee in die

collectieve paniek maar blijf voroal voor jezelf denken en in jezelf geloven.

 

Jij bent de baas in jouw leven. In alle jaren dat ik ondernemer ben waren de

beste beslissingen die uit mijn onderbuik. Intuïtie. 

 

Zo lang je in de negativiteit van de ander blijft hangen, wat je vervolgens

weer bang maakt, komt je nergens.

 

Ga de ondernemer zijn, zodat je nog klang en gelukkig je zaak kunt voeren. 

Maar dan in overvloed. 

Er is altijd een weg, als jij maar durft te kiezen.

 

Weet je niet waar je moet beginnen? 

 

Daar komt JUMP! in beeld. 

Op elke vlak vullen we elkaar aan of hebben we een specialist in huis.

En... we komen allemaal uit het kappersvak!

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Wij van JUMP! kunnen je helpen. 

Ga aan je zaak werken met ons met een persoonlijk plan. 

 Investeer in jezelf, juist nu en 

 

�voorkom dat dit je ooit nog overkomt 

 

Omdat  

�jij je zaken voor elkaar hebt op alle vlakken  . 

Raak geïnspireerd en ja, dat kost 95,00 per maand.

 Wees niet bang maar creatief. Stop met roken en je kunt t betalen .

Stop met lid zijn van 3 loterijen en het lukt. 

 

Als je echt wilt vind je altijd een weg. 

 

We kunnen je helemaal online helpen.  Normaal komen we ook bij elkaar eens

in de zoveel tijd maar dat verplaatsen we dan nu gewoon. en werken

voorlopig online. 

 

Dit is geen reclamespot.  Ik weet gewoon dat ik met mijn team een

verschil maak en dat maakt dat ik vol vertrouwen dit durf te zeggen. 

 

Maar je moet natuurlijk niks!  Deze bijeenkomsten online en dit e-book maken

we voor jou.  Om er te zijn voor de ondernemers die me zo aan het hart gaan. 

Om hulp te bieden. Het is ons kappersvak en het doet me zoveel pijn om te

zien dat er zoveel kappers direct in  financiele problemen komen nu. 

 

Ik wens dat je nooit meer direct in de problemen komt als in deze bizarre tijd.

Dat het fijn is dat de overheid je steunt maar dat jij je altijd, zij het tijdelijk,

financieel kunt redden. Dat is wat wij willen voor jou!  

Zodat de enige eerste zorg een volgende keer zal zijn dat jij en je dierbaren

gezond blijven. Ook al hopen we dat die nooit komt! Samen staan we sterker. 

 

Vraag jouw groeigesprek aan en ik kom er zo spoedig mogelijk op terug.

Voor nu hoop ik dat je iets aan ons hebt in deze tijd, want daar doen we het

voor, 

 

 
 

Lieve groet Berthy Salden  
& team JUMP!

 



De JUMP! 
Business Academy
 

 

 

Lieve kappers,
 
Waarom doen we dit? 
Simpel. 
Jullie zitten in ons hart. 
Wij praten dezelfde taal. 
We willen helpen.
Dat deden we al maar nog nooit 
waren we zo nodig als nu.

 

Berthy Salden
 

& het
JUMP! 
TEAM

 



De JUMP! 
Business Academy
 

*Je verbindt je voor 15

maanden tot deelname aan

JUMP! waarvan de eerste 3

maanden onbetaald door de

corona crisis.
*Daarna €95,00 permaand excl.

btw
*De JUMP! Business Academy

start op datum van inschrijving

*geldig tot 15 mei
 

NU DE EERSTE 

3 
MAANDEN ONBETAALD!

Schrijf je
vandaag nog in

en start

Je verbindt je aan onze 

JUMP! methode 

en krijgt 

een gepersonaliseerd

groeiplan  met alle 

begeleiding die 

je nodig hebt.

 

Lieve kappers,
Waarom doen we dit? 
Simpel. 
Jullie zitten in ons hart. 
Wij praten dezelfde taal. 
We willen helpen.
Dat deden we al maar nog nooit 
waren we zo nodig als nu.

 

WORD NU LID

V A N  O N Z E  B U S I N E S S A C A D E M Y

in een gezond bedrijf klopt het allemaal

Z O R G  D A T  J E  N O O I T  M E E R  Z O

V E R R A S T  K U N T  W O R D E N

we laten je niet zitten met de corona gevolgen

JUMP! is er voor jull ie 


