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Zonnestudio’s vrezen faillissement door hoge stroomprijs
Frank Straver
redactie duurzaamheid&economie 

De vierhonderd zonnestudio’s in Ne-
derland gaan de bakkers achterna. Ze 
kampen met hoge energiefacturen 
en zijn bang dat ze afstevenen op een 
faillissement. Financiële hulp voor de 
mkb-bedrijven is wel beloofd, maar 
komt pas in het voorjaar. “Onze ach-
terban heeft het zwaar”, zegt Yvonne 
Tol van de brancheclub van zonne-
studio’s. “Eerst al de lockdowns en nu 
dit.”

Zonnestudio’s, maatschappelijk om-
streden vanwege het verhoogde risi-
co op huidkanker bij bovenmatig ge-
bruik van zonnebanken, verbruiken 
elk zeker 50.000 kilowattuur stroom 
per jaar, aldus de branche. Dat is het 
elektriciteitsverbruik van twintig 
huishoudens.

De kleine ondernemers zagen zich 
genoodzaakt om de tarieven voor een 
kuurtje, twintig minuten ‘bijkleuren’ 
onder de zonnebank, met een derde 
te verhogen naar 15 euro. “Prijzen 
omhooggooien wil je niet”, zegt Tol, 

“want dat blijven klanten weg”. Nu al 
merkt ze als ondernemer bij zonne-
bankketen La Costa dat klanten niet 
eens per maand, maar elk kwartaal 
komen.

“Normaal ben je blij als er veel 
klanten komen, nu bezorgd”, zegt 
Tol. De energieprijzen wegen zwaar 
op de bedrijfsbalans, dus elke keer dat 
de zonnebank aangaat, groeien de 
zorgen. Sommige eigenaren, zoals 
een vestiging van Sundays in Den 
Haag, proberen de salon te verkopen. 
Anderen, vooral ouderen die al de-

cennia een zonnestudio runnen, 
overwegen te stoppen.

Wat meespeelt, zegt Tol, is dat de 
zonnebank al tijden ‘in het verdom-
hoekje’ zit. Als mensen slechts af en 
toe kort zonnebanken kan het best, 
bepleit de sector. Om meer gehoor te 
vinden, werd de branche lid van 
MKB-Nederland.

Waar de uitbaters van zonnestu-
dio’s vroeger vooral nadachten over 
het promoten van een bruin gezicht 
breken ze zich nu het hoofd over 
prijsanalyses. Verduurzamen gaat zo-

maar niet, want een zonnebank vreet 
nu eenmaal stroom. Sommige zonne-
studio’s zagen de elektriciteitsprijs 
vijf tot tien keer oplopen. “Om moe-
deloos van te worden.”

Tol vestigt haar hoop op de rege-
ling die het Rijk heeft aangekondigd 
vanaf begin 2023. Daarmee kunnen 
bedrijven, mogelijk met terugwer-
kende kracht tot november, compen-
satie krijgen voor torenhoge energie-
prijzen. “Tot die tijd moeten we, net 
als de bakkers, zorgen dat er genoeg 
geld overblijft om te overleven.” 

Grootverbruikers

Werkplezier heeft voor een belangrijk 
deel te maken met open kunnen zijn

organisatiepsycholoog Aukje Nauta

‘Behandel je personeel als 
mens en geef zelf het 

goede voorbeeld’

Joost van Velzen
redactie duurzaamheid&economie

Toets ‘werkgeluk’ in bij een online 
boekhandel of een zoekmachine en 
er komt een indrukwekkende reeks 
literatuur tevoorschijn. Met titels als 
Maak een Krachtplek van je werk , Lei-
dinggeven aan geluk en Hart in de 
Zaak moeten ‘beslissers’ bij bedrij-
ven en instellingen worden aangezet 
om de werkvloer om te toveren in 
een departement van geluk.

Het is best een goed idee om zul-
ke boeken te lezen, vindt organisa-
tiepsycholoog Aukje Nauta, die zelf 
meewerkte aan het Handboek Werk-
geluk. “Maar er zijn veel modellen. 
Kies dus wel een stappenplan uit dat 
bij je past.”

Nauta denkt dat bij werkgevers een 
wereld valt te winnen als het aan-
komt op het binden van personeel. 
Maak van de werkvloer een warm 
bad, is haar voornaamste boodschap. 
Een veilig bad, ook: “Werkplezier 
heeft voor een belangrijk deel te ma-
ken met open kunnen zijn. Met el-
kaar kunnen bespreken wat je moei-
lijk of saai vindt. Durven te erken-
nen dat jij niet altijd de ideale 
werknemer bent, begint bij de werk-
gever. Die moet als eerste uit de kast 
komen.”

Doodeng
Nauta maakte het zelf eens mee 
toen de directeur van de zorginstel-
ling waar ze een lezing gaf, uitsprak 
dat hij de fusie die op handen was 
doodeng vond. Hij vertelde eerlijk 
dat hij bang was of zijn instelling wel 
genoeg kennis in huis had om die fu-
sie tot een succes te maken. “Zoiets 
werkt heel bevrijdend en zet ook de 
medewerkers aan om zich kwetsbaar 

Arbeidsmarkt • Personeelsgebrek dwingt werkgevers het 
begrip ‘werk’ opnieuw te definiëren. Hoe kunnen zij het 

werkgeluk van hun medewerkers vergroten?

Er is een aantal 
basisbehoeftes waar 
iedere medewerker 
waarde aan hecht

op te stellen. In een warm nest durf 
je te zeggen wat je niet bevalt. Zo 
werkt het ook in de privésfeer. Wer-
ken moet als thuis voelen.”

Werkgeluk is echt geen hogere 
wiskunde, benadrukt Nauta. Er is 

domweg een aantal basisbehoeftes 
waar iedere medewerker waarde aan 
hecht. Ze somt op: iedere medewer-
ker wil zich competent voelen, auto-
noom en verbonden met de andere 
mensen op het werk. “Natuurlijk 

moet je ze goed betalen en niet te 
veel flexcontracten uitdelen. Maar 
werkgeluk ziet niet alleen in financi-
ele prikkels.”

Ja, een goed salaris is belangrijk 
en ook zekerheid wordt belangrijk 

gevonden als voorwaarde voor 
werkgeluk. Maar als werkgevers 
willen dat schaarse arbeidskrachten 
voor hun bedrijf kiezen en niet voor 
een ander moeten ze het personeel 
‘als mensen behandelen’, conclu-
deert Nauta. “En dat moeten ze 
doen door zelf het goede voorbeeld 
te geven.”

Relevanter
Soms roepen bedrijven de hulp in 
van een van de talloze coaches en 
bureaus die zich bezighouden met 
werkgeluk – het is een bloeiende 
branche. “De krapte op de arbeids-
markt heeft bedrijven bewuster ge-
maakt van wie ze zijn en hoe ze zich 
willen positioneren”, zegt Joep Firet 
van Beter Koersen Organisatiead-

vies. “Vooral dienstverlenende be-
drijven en instellingen willen graag 
weten hoe ze relevanter kunnen zijn 
op de arbeidsmarkt. Omdat in die 
branche de mens centraal staat.”

En ja, zo vervolgt Firet, een me-
dewerker moet lekker in zijn vel zit-
ten op de werkvloer. Die mening 
deelt Aukje Nauta. “Wij geven het 
sociale systeem bij bedrijven heel 
veel aandacht. Maar het zit niet al-
leen in lief en aardig voor elkaar zijn. 
Een bedrijf moet ook laten zien dat 
het maatschappelijk betrokken is. 
Straal uit dat je iets aan het klimaat 
doet, bijvoorbeeld.”

Wil een bedrijf aantrekkelijk zijn 
voor werknemers, dan moet het ook 

de commerciële kant van het 
verhaal niet uit het oog verliezen, 
zegt Firet. “Mensen kiezen liever 
voor een gezond bedrijf met toe-
komstvisie en perspectief. Dat zorgt 
óók voor werkgeluk. Het gedrag van 
de medewerker bepaalt uiteindelijk 
het succes van een bedrijf.”

‘Het gedrag van de 
medewerker bepaalt 
het succes van 
het bedrijf’
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