Kiezen of verliezen
Inzicht in de kappersbranche naar 2017
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Voorwoord
Kappers, kies voor ondernemen!
Veranderingen gaan steeds sneller. Ook ondernemers in de kappersbranche hebben daarmee te maken.
De branche zal de komende jaren sterk veranderen onder invloed van trends die in de maatschappij waar
te nemen zijn. Deze trends zijn in opdracht van de ANKO in kaart gebracht door onderzoeksbureau Q&A
Research & Consultancy. Het is belangrijk dat de kappersbranche een sterke branche blijft die uitblinkt
door uitstekend vakmanschap en modern ondernemerschap. In het rapport dat voor u ligt, vindt u een
schat aan informatie. Informatie en ideeën die u ondersteunen bij het uitstippelen van uw plannen voor
de nabije toekomst. Het rapport “Kiezen of Verliezen” is een must voor iedere kapper die bewust met zijn
of haar salon bezig wil zijn. Met nadruk wordt iedere ondernemer, groot of klein, uitgenodigd om keuzes
te maken en dus heel bewust te ondernemen. Wat u uiteindelijk met de informatie uit het rapport doet,
bepaalt u natuurlijk helemaal zelf. Maar bedenk daarbij wel dat niet kiezen ook een keuze is!

Toegevoegde waarde
Onderzoeksbureau Q&A toont met dit rapport aan dat het inspelen op trends in de markt ook een werkelijk onmisbaar ingrediënt is voor de verdere ontwikkeling en invulling van het ANKO-beleid voor de
periode 2013 - 2017. Kiezen of verliezen geldt ook voor de ANKO. Deze opdracht staat mij en het hele
bestuur scherp en helder voor ogen. Ook de ANKO zal met nadruk de toegevoegde waarde moeten laten
zien door kappers te ondersteunen bij het ondernemerschap en het maken van keuzes. Als toonaangevende brancheorganisatie zullen we samen met u de keuzes moeten maken die passen bij de toekomst
van de kappersbranche.
Jan Franssen, voorzitter ANKO
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Inleiding

Inleiding

Besteding

“De veranderende consument is ongrijpbaar
geworden”, een veel gebruikt excuus als het bestedingspatroon van consumenten verandert. De
belangrijkste vraag is of en in hoeverre uw klanten
zijn veranderd en wat dat betekent. 84% van de
Nederlanders heeft in de afgelopen 12 maanden
minimaal één bezoek aan de kapper gebracht.
Daarnaast komt in diverse rapporten naar voren
dat het haar belangrijk is voor uw klanten. Naast
het zijn van een visitekaartje, draagt het zeer
zeker bij aan een beter gevoel (bron: TNS NIPO,
2010). 92% geeft aan dat ze verwachten in de
komende vijf jaar evenveel uit te geven aan haarbehandelingen. De behoefte van uw klanten om
er goed en verzorgd uit te zien en de behoefte om
het haar door een kapper te laten behandelen zal
in de toekomst niet veranderen. De omgeving van
uw klanten verandert wel in een snel tempo en dan
met name op het gebied van bereik, besteding en
bevolking.

De huidige economische omstandigheden hebben
een belangrijke invloed. Op basis van voorlopige
cijfers laat de kappersbranche over heel 2011 een
krimp zien van 0,6%. Deze krimp heeft voornamelijk te maken met de afname in frequentie. Naar
alle waarschijnlijkheid merkt u dat uw klanten per
keer nog evenveel besteden, maar minder vaak
komen (bron: CBS, 2012). De economische crisis
en de aangekondigde bezuinigingen zullen ervoor
zorgen dat iedereen in de komende jaren minder
te besteden heeft. Ook al wordt u niet duurder,
andere kosten stijgen wel. Daarnaast is er een
aantal andere ontwikkelingen die invloed heeft op
de bestedingen. In de afgelopen jaren is het aantal
kapperszaken toegenomen en dan met name met
het aantal thuiskappers (bron: locatus.nl en De Financiële Telegraaf). Dit betekent dat u een hevigere
strijd om uw klanten moet leveren.

Bereik
Het internet biedt u als kapper diverse kansen. U
kunt meer (potentiële) klanten bereiken. Dit kan
door het inzetten van sociale media en online
marketing. Het is bijvoorbeeld mogelijk om meer
klanten aan u te binden doordat zij afspraken
kunnen maken via de (mobiele) website. Door het
sturen van een e-mail kunt u uw klanten erop wijzen dat het weer tijd is om naar de kapper te gaan;
of ze middels een Twitter bericht wijzen op speciale
acties. Internet is ook zeer transparant. Uw klanten
kunnen nu makkelijk hun keuze voor u als kapper
(of wellicht haarproducten) maken op basis van informatie die ze op het internet vinden, door middel
van bijvoorbeeld kapperreviews en video’s.
Onder andere onder invloed van het internet en de
economische situatie ontstaat er meer leegstand in
bepaalde winkelgebieden. Dit heeft ook invloed op
de kappersbranche. Kapsalons zijn vaak afhankelijk
van de hoeveelheid bezoekers die een bepaald winkelgebied aantrekt. Indien u (deels) afhankelijk bent
van de aantrekkingskracht van het winkelgebied
waar u gevestigd bent, heeft dit gevolgen voor u.

Bevolking
De samenstelling van de bevolking is aan het
veranderen. De gemiddelde leeftijd van uw klanten
loopt op. In bepaalde gebieden van Nederland is
er sprake van krimp en er zullen daar steeds minder mensen gaan wonen. In de grote steden verkleuren we steeds meer en zien we bovendien het
aantal inwoners groeien. Dit heeft allemaal gevolgen voor de services en diensten die u zou moeten
bieden om in te gaan op de wensen en behoeften
van uw klanten.
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Op weg naar een nieuwe positie
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De veranderende omgeving vraagt om keuzes,
zoals de titel van het rapport al doet vermoeden:
het is kiezen of verliezen. Keuzes maken is misschien al een uitdaging, maar de grootste uitdaging
is het maken van de juiste keuzes. Hiervoor dient
u een aantal stappen te doorlopen. De basis is dat
u allereerst uw huidige positie bepaalt. Vanuit de
ogen van uw klant zijn er twee assen waarop ze
u beoordelen, zie ook figuur 1. Hierbij willen we
benadrukken dat het gaat om hoe uw klanten deze
twee aspecten ervaren. Zowel prijsperceptie als de
beleving van toegevoegde waarde zijn relatieve
begrippen en hoeven dus niet de feitelijke situatie
weer te geven. Dit betekent dat klanten uw prijs en
toegevoegde waarde op een bepaalde manier ervaren. Deze perceptie is niet alleen afhankelijk van
het daadwerkelijke prijsniveau dat u hanteert en/of
de daadwerkelijke aangeboden diensten en services in uw kapsalon. Beide aspecten zijn afhankelijk
van uw eigen omgeving en uw eigen concurrentieveld. De klant weegt af wat u aanbiedt ten opzichte
van wat andere kappers/kapsalons aanbieden. Dit
bepaalt uiteindelijk uw prijsperceptie en uw ervaren
toegevoegde waarde.

Door de twee aspecten in figuur 1 te laten kruisen,
ontstaan vier vlakken. Ieder vlak noemen we een
kwadrant. U kunt zich in ieder van de vier kwadranten bevinden. De tweede stap die genomen wordt,
is het maken van een keuze voor een (eventuele
nieuwe) positie. De gekozen nieuwe positie is uw
doel en bepaalt de richting voor de toekomst. Hoe
zorgt u dat u op koers blijft richting deze nieuwe
positie?

Figuur 1: kiezen voor een richting

Kapperskompas
Om te bekijken of u op koers ligt, is het kapperskompas handig. Met het kappers-kompas helpen
wij u verder op weg richting uw nieuw gewenste
positie. Het kapperskompas bestaat uit 5K’s, zie
ook figuur 2. Deze K’s maken samen het klant
keuze proces inzichtelijk. Dit heeft betrekking op het
proces dat uw klant doorloopt om uiteindelijk in zijn
of haar behoefte te voorzien.
Elke K biedt keuzes op zowel de prijsperceptie- as
als op de toegevoegde waarde-as. Bij iedere keuze
die u maakt op één van de K’s moet u uw oorspronkelijke richting en toekomstige positie voor
ogen houden. In dit rapport wordt elke K uit het
kapperskompas apart behandeld. Elke K wordt
beschreven aan de hand van subtrends met bijbehorende voorbeelden en enkele resultaten uit het
consumentenonderzoek. Deze voorbeelden zijn
initiatieven die met name afkomstig zijn uit de kappersbranche. Ze zijn geselecteerd omdat ze passen
bij de subtrend en laten zien hoe ingespeeld kan
worden op ontwikkelingen. De subtrends en de
bijbehorende voorbeelden helpen u bij het maken
van de keuzes. De voorbeelden zijn bedoeld om u
ideeën aan te reiken om vervolgens zelf te komen
tot oplossingen die passen bij uw eigen situatie. Net
als bij een normaal kompas kunt u niet alle richtingen kiezen. Bovendien werken initiatieven alleen
voor u wanneer deze op uw situatie zijn afgestemd
en aangepast.
Bij het lezen van het rapport zullen er punten
aangestipt worden die u ongetwijfeld zeer bekend
voorkomen. Uw branche is in veel ontwikkelingen
zelf voorloper, maar waar u zelf niet bewust bij stil
heeft gestaan. Op sommige ontwikkelingen speelt
u naar alle waarschijnlijkheid al in en andere ontwikkelingen bieden voor u diverse kansen. Over
bepaalde initiatieven heeft u in het verleden wellicht
al nagedacht. Op bepaalde initiatieven heeft u wellicht zelfs al actie ondernomen. Doelstelling van het
rapport is dat u stilstaat bij uw huidige situatie en
nadenkt over uw toekomstige positie. Aan het einde
van elke K stellen wij u dan ook steeds een aantal
vragen, die u voor uzelf moet beantwoorden. Deze

vragen bestaan uit twee delen: ‘wat moet?’ en ‘wat
kan?’. Het eerste deel is voor elke kapper noodzakelijk om voor zichzelf af te vragen en mee bezig te
zijn, om op deze manier in de toekomst te kunnen
blijven voldoen aan klantbehoeften. Het tweede
deel is niet noodzakelijk maar stelt u in staat om
uzelf te kunnen onderscheiden op het desbetreffende onderdeel.
Daarnaast willen wij u handvatten aanreiken om
succesvol te zijn. De voorbeelden en ideeën kunt u
gebruiken om bij de gewenste toekomstige positie
uit te komen of uw huidige positie te behouden
wanneer die helemaal naar wens is. Bij de interpretatie van de ideeën en oplossingen die voor u werken, dient u altijd uit te gaan van uw eigen sterktes,
uw (veranderende) omgeving en het concurrentieveld. De in het verleden behaalde successen, bieden geen garantie voor de toekomst. Dit geldt ook
voor initiatieven waarvan u misschien meer had
verwacht: wat destijds niet heeft gewerkt kan vandaag succesvol zijn. De omgeving van uw klanten is
nu eenmaal veranderd en kan een voedingsbodem
zijn voor het succes van die initiatieven.

Figuur 2: het kapperskompas
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Achtergrond rapport
Dit rapport is samengesteld in opdracht van de
ANKO door Q&A Research & Consultancy. Het rapport is mogelijk gemaakt door HBA-financiering.
De ontwikkelingen in de veranderende omgeving
en wat dit voor de kappersbranche en voor u betekent, worden aan de hand van het kapperskompas
beschreven.
De volgende twee onderdelen hebben centraal
gestaan bij de onderzoeksaanpak.

Desk research
Op basis van desk research zijn ontwikkelingen
in kaart gebracht. Hierbij zijn diverse publicaties,
rapporten, websites en (kranten-) artikelen uit zowel
binnen- als buitenland gebruikt. Door het gebruik
van deze bronnen is input gegeven aan het kapperskompas en aan het consumentenonderzoek.
8

Consumentenonderzoek
Een online onderzoek is uitgestuurd onder een
representatieve steekproef (n=1.200) onder de
Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. De
respondenten die hebben deelgenomen zijn in de
afgelopen 12 maanden minimaal één keer naar
de kapper geweest. In het onderzoek zijn vragen
opgenomen over onder andere het bezoek aan de
kapper, de wensen en behoeften en het gebruik
van online en offline informatiebronnen. Daarnaast
is de respondenten een aantal voorbeelden en toepassingen voorgelegd die betrekking hebben op de
“toekomst van de kappersbranche”. Per voorbeeld
is gevraagd naar de toegevoegde waarde voor
henzelf en voor andere Nederlanders. Op deze
manier kan een goed beeld worden verkregen over
de mening van uw klanten omtrent “nieuwe ontwikkelingen”. De resultaten van deze voorbeelden zijn
bij de subtrends opgenomen als grafiek en/of als

tekst. Zo krijgt u inzicht in hoeverre het interessant
is om in te spelen op deze ontwikkelingen. Het is
helaas niet mogelijk om alle resultaten te tonen. Er
is voor u een selectie gemaakt van de meest interessante resultaten. De resultaten zijn tevens onderzocht naar verschillende achtergrondvariabelen
(o.a. geslacht, leeftijd, soort kapper, woonplaats
en belangrijkste aspect van de kapper). Indien er
sprake is van verschillen tussen deze groepen zijn
deze weergegeven in de grafieken en/of beschreven in de teksten.

Klant

“IEDEREEN DIE NAAR DE KAPPER GAAT”
De klant wil nog steeds hetzelfde: geknipt worden door de kapper. “Het haar” is belangrijk en men laat
zich daarvoor nog steeds door een kapper knippen (bron: TNS NIPO, 2010). De kappersbranche heeft in
2011 echter te maken gehad met een afname in de bezoekfrequentie. De afname is aan de ene kant te
wijten aan dat men meer kritisch besteedt (bron: CBS, 2012). Aan de andere kant kan dit komen doordat u wellicht niet goed inspeelt op de behoeften van uw klant. Dit heeft in de eerste plaats te maken met
omgevingsfactoren die van invloed zijn op de klant. Deze omgevingsfactoren zullen in dit hoofdstuk aan
bod komen.
De oplossing ligt in de eerste plaats in een veranderde bevolkingssamenstelling die nog steeds gaande is.
Hierin staan een vergrijzende en verkleurende klant centraal. Ook is sprake van ontvolking en urbanisatie
in Nederland. Deze factoren hebben invloed op uw verzorgingsgebied en markt.
10

BEVOLKINGSONTWIKKELING
Als gevolg van de babyboomgeneratie vergrijst
Nederland. Sinds 2010 is meer dan de helft van
de bevolking 40 jaar of ouder. Tot 2040 zal het
aandeel ouderen nog sterk blijven groeien. Dit
heeft invloed op uw verzorgingsgebied en markt.
Ouderen hebben andere behoeften dan jongeren
en dit is terug te zien in het klantengedrag. Oudere klanten bezoeken het vaakst de kapper. Deze
klanten zijn daarnaast veeleisend(er). Zij zijn namelijk op zoek naar gemak, service en met name een
persoonlijke benadering. Netheid/hygiëne, locatie
en bereikbaarheid zijn voor hen ook van belang.
Op dit moment trekken kappers deze klanten al
op verschillende manieren. Bij Xstyle Kappers kan
men terecht voor 65+ korting. U kunt ook inspelen
op meer gemak en service. Zoals Kapper Vertigo,
die knipt bijvoorbeeld aan huis met een ambulante
service. Kapsalon Marian huurt een werkplek in een
verzorgingstehuis. U kunt ook de klanten aan huis
ophalen en naar de kapsalon brengen, zoals Kapper Marcel. Dit is voor deze doelgroep prettig in het
geval ze minder mobiel zijn.

Leeftijdsdeflatie
Toch voelen en gedragen deze ouderen zich steeds
jonger. Deze leeftijdsdeflatie houdt in dat u niet zo
maar kan afgaan op de kalenderleeftijd van uw
klanten. De gevoels-leeftijd is veel meer van belang. U kunt hierop inspelen door het personeel
van uw kapsalon af te stemmen op deze klant. Zij
worden graag geholpen door werknemers die zich
kunnen inleven.
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Leeftijdsopbouw Nederland
(2020)
65+ korting bij Xstyle Kappers

Kapsalon Marian in
verzorgingstehuis Ter Reede

Kapper Vertigo kni pt met hun
ambulante service aan huis

Kalenderleeftijd is niet hetzelfde als
de gevoelsleeftijd

(Bron: CBS 2012, en RVS 2011)

ONTVOLKING VERSUS URBANISATIE
Ontvolking in de periferie

Urbanisatie

Dat de bevolking vergrijst en daarbij het aantal
jongeren stabiliseert heeft gevolgen voor de samenstelling van de bevolking. Het aantal inwoners
in verschillende gebieden, zoals Zeeland en Zuid
Limburg, zal drastisch afnemen doordat jongeren
zich elders gaan vestigen. In deze gebieden zal de
stijging van het aandeel ouderen het grootst zijn.
De ontvolking brengt ook problemen voor de retail
met zich mee, de leegstandcijfers zullen in deze gebieden sneller stijgen. Dit betekent minder aantrekkelijke winkelgebieden met minder bezoekers. Voor
de kapsalons die afhankelijk zijn van bezoekersstromen kan dit zeer nadelig zijn. Houd rekening
met uw vestigingsplek en omgeving. In deze gebieden zult u aan de ene kant dus minder en oudere
klanten hebben, aan de andere kant gaan ouderen
vaker naar de kapper.

In andere gebieden is er sprake van urbanisatie.
Steden worden steeds groter. De groei van de
steden komt voor het grootste deel door de groei
van niet-westerse Nederlandse bevolking en door
jongeren. De echt grote steden zullen als gevolg
hiervan aantrekkelijk blijven en zelfs nog aantrekkelijker worden voor de detailhandel en zullen meer
bezoekers trekken. Voor kappers gericht op jongere
doelgroepen liggen daarom volop kansen in de
grote steden. Hier zijn voor hen dus meer klanten,
wel gaan jongeren minder vaak naar de kapper.
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Groei en krimp gebieden
Nederland (2005-2025)

Limburger: oplossingen om
verpaupering door leegstand
te voorkomen

Gemeentes creëren meer leegstand
(NU.nl)

Winkelleegstand het grootst in
Zeeland en Limburg

Groeitempo in Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam gemiddeld drie
keer zo hoog

(Bron: PBL 2012, CBS en Pearl 2011)

VERKLEURING
De huidige bevolkingsgroei komt voor 80% voor
rekening van niet-westerse Nederlanders. Hierdoor
verandert de samenstelling van de bevolking. Dit is
met name te merken in de grote steden.

Haarstijlen en cultuur
De behoeften van deze nieuwe Nederlanders zijn
anders. Dit zal ook door kappers gemerkt worden.
Zij hebben andere wensen met betrekking tot het
uiterlijk en de service. Er ontstaat ruimte voor kappers die zich richten op deze vraag. Men verbreedt
de haarverzorging, zoals Joana Rosa die zowel
Afrikaans als Europees haar verzorgt. Ook zijn er
kappers die culturele vragen beantwoorden door
speciale services aan te bieden, zoals een aparte
ruimte of ingang voor dames met een hoofddoek.
Door hier op in te spelen, spreekt u deze verschillende soorten klanten beter aan.

Samenstelling werknemers
Naast de toename in culturele diversiteit onder de
klant is deze ook te merken onder werknemers.
Deze toename staat niet los van de nieuwe vraag
onder andere doelgroepen. Wanneer het personeel
in uw kapsalon een culturele afspiegeling is van uw
klanten en omgeving zult u deze klanten beter aanspreken. Zij worden graag geholpen door kappers
die zich goed kunnen inleven, waardoor zij zich op
hun gemak voelen.
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Black Pearl is een freelance kapster
bij @LeSalon voor elk haartype

Kapper die zijn kapsalon aanpast op
zijn omgeving

Consumenten die dat prettig vinden
kunnen bij deze kapper terecht

Ga naar Joana Rosa voor het
kni ppen van Afrikaans en
Europees haar

PRIJSGEVOELIGHEID
Stagflatie
Als gevolg van de stagnerende economie zijn klanten prijsgevoeliger. Het consumenten-vertrouwen
is laag en dat zal voorlopig zo blijven. Kappers
merken dat dit invloed heeft op een afnemende bezoekfrequentie. Daarnaast geeft een meerderheid
van de klanten aan hetzelfde te zullen besteden aan
de kapper de komende jaren. Als ook het aantal
kappers blijft toenemen zal het ondernemersklimaat
moeilijker zijn. Daar komt bij dat u te maken heeft
met stijgende kosten in grondstoffen en personeel.
De combinatie van gematigde groei en stijgende
kosten noemen we stagflatie.

Prijs-kwaliteitverhouding
De klant verwacht meer van elke bestede euro.
Voor bijna de helft van de klanten is de prijs-kwaliteitverhouding van een kapper belangrijker dan het

daadwerkelijk prijsniveau (20%). Verschillende kappers spelen hierop in door een duidelijke prijs-kwaliteitverhouding te communiceren. De prijs voor de
behandeling bij cream is bijvoorbeeld afgestemd
op het niveau (kwaliteit) van de kapper.

Prijsniveau versus prijsperceptie
U kunt de prijsperceptie van uw klant beïnvloeden
of u kunt op een slimme manier meer bezetting
creëren. U spreekt bepaalde doelgroepen aan zoals Be Beautiful doet met studentenkorting. Andere
kappers hanteren hiervoor een dalurentarief. U
kunt ook uw prijsperceptie bij de klant beïnvloeden
door te communiceren met uw prijsniveau. Brainwash werkt aan hun prijsperceptie door met hun
waarde te communiceren zoals HEMA dit doet:
“Waar wordt je haar nou nog gekleurd voor 15
euro?”
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Belang prijsaspecten
Studentenkorting bij Be Beautiful op
bepaalde dagen

Verschillende prijzen voor
verschillende stylisten bij cream
in Groot-Brittannië

Bij Funky Hair iedere dag van de
week korting: Verfdag, Kinderdag,
Ouderendag etc.

Brainwash laat de klant nadenken
met waarde communicatie

BEWUST BESTEDEN
Naast het feit dat klanten bewuster besteden door
op de kosten te letten, wordt er door steeds meer
klanten gelet op de impact van hun consumptie op
de natuur en de maatschappij.

Milieuvriendelijke kapsalon
Een ruime meerderheid van de klanten (56%) vindt
een duurzame kapper die uitsluitend met natuurlijke haarproducten werkt op dit moment nuttig. 51%
zou hier gebruik van maken als de kapper dit nu
zou aanbieden. Vrouwen spreekt dit zelfs nog meer
aan. Men verwacht dat 40% van de consumenten
hier over vijf jaar gebruik van maakt. Men vindt
het dus nuttig, maar men vindt dat het vooral voor
anderen is. Het zal een specifieke groep klanten
zijn die hierop afkomt. Dit is een overweging voor u
als ondernemer.

Bewust knippen en verzorgen
Er zijn kappers die uitsluitend producten gebruiken
die milieu- en haarvriendelijk zijn, en daardoor
ook werknemersvriendelijk zijn. Een voorbeeld is
Instituut Haar & Gezondheid die alleen werkt met
biologische haarproducten. Andere kappers voeren
dit nog verder door met het gebruik van enkel ecologische materialen zoals van Maletti, of door het
gebouw klimaatneutraal te maken. Laurent Lifestyle
Salon in Utrecht was de eerste klimaat neutrale
kapsalon in Nederland. Een andere manier is de
steun aan goede doelen. Stichting Haarwensen onderneemt al jaren allerlei projecten voor kinderen
die door gevolg van een erge ziekte in aanmerking
komen voor een mooie pruik. Kappers kunnen ook
meedoen door gratis te knippen wanneer men het
haar doneert aan de stichting. Op al deze manieren kunt u klanten aanspreken die hier belang aan
hechten. Let hierbij wel op de authenticiteit voor de
eigen bedrijfsvoering.
15

Milieuvriendelijke kapper
Keune So Pure duurzame en
natuurlijk productenlijn

Ecologisch verantwoorde interieurlijn
voor kapsalons van Maletti

Totaal

Man

Vrouw

80%
70%
60%
50%

66%

62%

56%
51%
43%

40%

35%

43%
40%
36%

30%
20%

Kappers kni ppen gratis bij het
doneren van het haar aan Stichting
Haarwensen

Laurent Lifestyle Salon: eerste
klimaat neutrale kapsalon in
Nederland

10%
0%

Nuttig

Gebruiken Inschatting
2017

DEELCONCLUSIE KLANT
Elke kapper heeft een andere bevolkingssamenstelling in zijn verzorgingsgebied. Bent u in de stad gevestigd, dan zult u meer te maken hebben met jonge mensen, meer eenpersoonshuishoudens met een hoge
arbeidsparticipatie en niet-westerse Nederlanders. Bent u bijvoorbeeld in Limburg of Zeeland gevestigd,
dan heeft u meer te maken met vergrijzing, minder inwoners en een lager inkomen. Op een aantal vlakken is de bevolkingssamenstelling veranderd en zal in de komende jaren nog sterk gaan veranderen. Ook
in uw verzorgingsgebied zal de samenstelling gaan veranderen en dit brengt diverse consequenties met
zich mee. Een ander inkomensniveau betekent een andere prijsperceptie. Deze laatste wordt tevens beïnvloed door de huidige economische situatie. Minder inwoners betekent in principe minder klanten. Het
biedt echter ook diverse kansen, want oudere klanten gaan vaker naar de kapper dan jongere klanten.
Wat moet?
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in wat de samenstelling is van uw verzorgingsgebied. De twee volgende vragen staan hierbij centraal en dient u voor uzelf te beantwoorden:
•
•
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Wat is de bevolkingssamenstelling in mijn omgeving?
Hoe gaat zich dit ontwikkelen de komende jaren?

U kunt dit op verschillende manieren achterhalen. Indien u zich bezighoudt met online activiteiten waar
uw klanten zich voor kunnen aanmelden, dan kunt u diverse achtergrondvragen opnemen (zoals postcode, leeftijd). Let wel op dat sommige vragen als gevoelig beschouwd kunnen worden en uw klant deze
vragen niet altijd wenst te beantwoorden. Een andere mogelijkheid is om uw klanten in de kapsalon te
vragen naar een postcode. Vervolgens kunt u met deze postcodes uw verzorgingsgebied bepalen en op
deze manier de samenstelling bekijken. Via de website CBS in uw Buurt (www.cbsinuwbuurt.nl) krijgt u
inzicht in deze samenstelling en andere gegevens van uw omgeving, zoals inkomen en arbeid. Ook via
websites zoals Funda.nl kunt u veel van dergelijke informatie achterhalen.
Wat mag?
Vervolgens kunt u zich afvragen wat deze samenstelling van klanten voor u als kapper betekent. Het is
ook belangrijk om uzelf af te vragen welke gevolgen de economische situatie heeft voor uw klanten en
dus ook voor u. De volgende vragen staan hierin centraal:
•
•

Wat betekent de samenstelling in mijn verzorgingsgebied voor mij op het gebied van diensten,
services en personeel?
Wat betekent de economische situatie voor mij?

Oudere mensen gaan vaker naar de kapper dan jongere mensen. Zij hebben ook andere behoeften dan
jongeren. Heeft u veel minder mobiele ouderen in uw verzorgingsgebied, organiseer dan een ophaal- en
brengservice. Is de arbeidsparticipatie hoog, zorg er dan voor dat u op andere tijden of op een andere
locatie knipt. Niet-westerse Nederlanders hebben andere haartypes en soms andere wensen door hun
cultuur. Wonen er veel allochtonen, zorg er dan voor dat de omstandigheden aantrekkelijk zijn voor deze
doelgroep. Het is zaak om uw diensten, services en personeel af te stemmen op deze behoeften. Het is
niet mogelijk om aan alle behoeften van alle klanten te voldoen. U zult hierin een keuze moeten maken.
Later in de rapportage zal uitgebreid worden ingegaan op hoe u kunt werken aan uw prijsperceptie dan
wel aan de toegevoegde waarde die uw klanten ervaren. Het is goed om alvast na te denken over wat de
economische situatie voor u zelf betekent.

Kommunicatie

“Klanten zoeken overal, op elk moment
van de dag en bij iedereen informatie”
Kappers hebben mond-tot-mond reclame uitgevonden*. Nog steeds geeft een derde van de Nederlanders
aan zich te laten inspireren door vrienden, familie en of bekenden voor een kappersbezoek. Voor veel
klanten hoort het sociale contact echt bij het kappersmoment. In de tweede plaats geeft de klant dan ook
aan dat die zich laat inspireren door het personeel in de kapsalon (26%). Er is echter een verschuiving
merkbaar in de middelen waarmee klanten communiceren. Voorheen werden op de spreekwoordelijke
verjaardag tips uitgewisseld over de kapper. Deze informatie wordt nog steeds uitgewisseld, maar de
plaats en de impact van deze informatie is veranderd door de opmars van het internet, smartphones en
sociale media. Het biedt uw klanten de mogelijkheid overal, altijd en met iedereen te communiceren.
Daarnaast bereikt deze informatie in een veel kortere tijd veel meer klanten.
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Er zijn voor kappers dus andere middelen beschikbaar om (nieuwe) klanten te vinden en te bereiken. Het
is voor kappers mogelijk om één van hun sterkste punten, de mond-tot-mond reclame, nog beter in te
zetten. U kunt namelijk de klantenbinding die u nu in de salon doet ontstaan, versterken en verlengen met
online middelen. Zo’n 37% van de klanten geeft aan wel eens online informatiebronnen te gebruiken ter
inspiratie op een kappersbezoek. Hiervan worden zoekmachines en sociale media het vaakst genoemd.
Klanten die advies erg belangrijk vinden bij de kapper gebruiken ook de website van de kapper vaker.
Het aandeel klanten dat online bronnen gebruikt is nog groter onder de 45 jaar. Het deel klanten dat nog
geen online informatiebronnen gebruikt lijkt hoog, maar dit zou kunnen komen doordat er nog niet veel
online informatie beschikbaar is over kappers. In dit hoofdstuk zullen de manieren waarop u dit in kunt
vullen worden besproken. Daarbij moet de invloed van het internet op zak met de smartphone niet onderschat worden en laat deze zien dat het u kan helpen om op een aantal aspecten te verbeteren, waaronder
prijsperceptie, uw bezetting en acties en aanbiedingen.

* Kijk op YouTube naar een filmpje van TEDx. Zij zetten kappers in om zo snel mogelijk bekendheid te krijgen in Buenos
Aires, Argentinië. Zoekwoorden: TEDx Hairdressers.

Sociale media marketing
Informeren

Mening geven

In rap tempo ontwikkelen sociale online netwerken
zich tot platformen waar klanten dagelijks actief op
zijn. Ze zijn voor kappers goedkoop en makkelijk
in te zetten. Maar het meest belangrijke is het grote
effect. U kunt snel veel klanten bereiken door het
delen van relevante informatie. Jager Haarstudio
is bijvoorbeeld actief op Twitter en communiceert
informatie over de kapsalon. Zo’n 15% van uw
klanten geeft aan zich op sociale media te laten
informeren door kappers en kapsalons. Door 10%
wordt gezocht naar informatie over kappers op sociale media. Verwacht wordt dat over vijf jaar door
ongeveer een kwart van uw klanten beide activiteiten worden ondernomen. Met name het informatie
zoeken zal aanzienlijk stijgen en dit betekent dus
dat u als kapper op sociale media vindbaar moet
zijn. Deze activiteiten worden vaker door vrouwen
ondernomen en zij schatten het gebruik in de toekomst ook hoger in.

Een ander kenmerk van sociale media is dat er niet
alleen sprake is van eenrichtingsverkeer. Klanten
geven openlijk hun mening en reageren daarbinnen op u en elkaar. Zij vertrouwen elkaars mening.
Hype Kappers toont op Facebook bijvoorbeeld
foto’s van zojuist geknipte kapsels en klanten en
anderen geven hun mening door te liken en/of een
bericht achter te laten. Fans zijn dus bij u actief. Op
dit moment geeft 5% aan meningen te geven over
kappers op sociale media. De komende vijf jaar zal
dit ruim verdubbelen tot 11%. Dit biedt u als kapper kansen, u weet daardoor wat er speelt. U kunt
zelf kiezen voor een actieve of een meer passieve
benadering. Dat laatste geeft u de mogelijkheid uw
klanten te leren kennen. Een meer actieve benadering geeft daarnaast de klant het gevoel dat hij/zij
gehoord en persoonlijk benaderd wordt. Hierdoor
versterkt de klantenbinding.
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Activiteiten sociale media
Volg Jager Haarstudio op Twitter

Hype Kappers toont net gekni pte
kapsels op Facebook

Jan de Kapper op Hyves

Informatie, nieuws en trends van
Donna Kapper op Tumblr

Korting inspired
Korting als instrument
Een instrument om uw (potentiële) klanten in beweging te krijgen is het inzetten van acties en
promoties. Hierbij dient wel vermeld te worden dat
het bedoeld is om uw momenten van schaarste te
optimaliseren. Dit kan onder andere zijn wanneer u
nog niet bekend bent en nieuwe klanten wilt trekken. LKJ Hairbis liet bijvoorbeeld kortingcoupons
printen op de verpakking van ijsjes om zo op originele wijze het 37-jarig bestaan te vieren en nieuwe
klanten aan te trekken. Internet en sociale media
kunt u ook inzetten om uw klanten met korting te
bereiken als zij actief zijn op deze media.

Optimale bezetting
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Het kan ook helpen bij het krijgen van een optimale bezetting van uw kapsalon en beschikbare
personeel. Zeker op de momenten dat u nog ruimte
heeft om meer klanten te helpen. Dit betekent dat u
(bestaande) klanten beweegt om u op dat specifieke moment te bezoeken. Kappersactie.nl is bijvoor-

beeld op Twitter te volgen en klanten die geabonneerd zijn ontvangen de Twitterberichten meteen op
het moment dat ze worden verstuurd. Het toespitsen
van de promoties op deze rustige momenten zal
de schaarste kunnen optimaliseren. Via de Facebookpagina van GroupDeal kan de consument op
de hoogte blijven van kortingen in de buurt, zoals
kapperskorting in Rotterdam. Bijna een derde van
de klanten vindt kortingswebsites als GroupDeal
nuttig. Men schat in dat over vijf jaar 37% van de
Nederlanders dit soort websites zal gebruiken.
Vrouwen en klanten tot 45 jaar zijn nog positiever
over websites als Groupdeal. Interessant daarbij is
dat acties en aanbiedingen het meest genoemde
aspect is waarop de kapper zich zou moeten verbeteren (12%). Dit wordt nog vaker genoemd door
vrouwen en klanten onder de 45 jaar. Voorwaarde
is wel dat u goed inzicht heeft in wat rustige en wat
drukke momenten zijn om korting als een dergelijk
instrument in te zetten.

Groupdeal
Vind lokaal aanbiedingen op
Actiekrant.nl

Volg op Twitter de aanbiedingen van
Kappersactie.nl
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Location based marketing
Lokaal zoeken
Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een
smartphone die zij altijd bij zich hebben. Zij zoeken daarmee op ieder gewenst moment en iedere
locatie naar informatie. Door de ingebouwde GPS
te gebruiken is lokaal zoeken voor hen makkelijk.
Met de App Zoek & Vind van de Telefoongids &
Gouden gids kunnen kappers worden gezocht die
in de buurt zijn. Met de Scoupy App wordt op locatie naar kortingen gezocht. Bijna een vijfde van uw
klanten vindt dit nuttig. 14% zou dit gebruiken indien kappers dit aanbieden. De verwachting is dat
een derde over vijf jaar gebruik maakt van deze of
een soortgelijke toepassing. Vrouwen en klanten tot
45 jaar zijn positiever over dit soort toepassingen.

Lokaal vindbaar

zit. U kunt berichten sturen met informatie of aanbiedingen wanneer zij in de buurt zijn. WAN knipt is
bijvoorbeeld actief op Foursquare. Wanneer klanten inchecken als ze in de buurt zijn kunnen zij zien
wat anderen van deze kapsalon vinden of beloningen ontvangen. Wanneer u Wi-Fi aanbiedt ondersteunt u klanten om dit actief te doen. Op dit moment geeft al 23% van de Nederlanders aan hier
graag gebruik van te willen maken bij een bezoek
aan de kapsalon. Een andere manier om klanten
rechtstreeks mobiele informatie en/of aanbiedingen
te sturen is met Intrasonics. U kunt met dit systeem
data meesturen via de geluidsgolven van uw radioinstallatie. Met het pushen van actuele wachttijden
of aanbiedingen kunt u de klant stimuleren om nú
naar de kapper te gaan. Bijvoorbeeld wanneer u
nog ruimte heeft in uw agenda.

Andersom zijn uw (potentiële) klanten lokaal vindbaar. Dit biedt kansen voor kappers, zeker op
het moment dat u zich op de high traffic locations
bevindt. Of wanneer klanten nog niet weten waar u
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Scoupy App
Zoek een kapper in de buurt met de
App Zoek & Vind

Check in bij “WAN kni pt” op
Foursquare
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Kapperreviews
De klant kiest vaak voor een kapper op basis van
het advies van een bekende. (bron: TNS NIPO,
2010). Mond-tot-mond reclame is voor een kapper
zeer belangrijk om nieuwe klanten te trekken. Het
delen van aanbevelingen gebeurt ook via het internet. Deze worden kapperreviews genoemd. In deze
reviews delen klanten hun mening en ervaringen
over een kapper of kapsalon. Deze beoordelingen
hebben veelal betrekking op netheid van de kapsalon, de hygiëne, vriendelijkheid en deskundigheid
van de kapper. Andere klanten kunnen deze beoordelingen op hun beurt lezen.

Gebruik van reviews
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Het gebruik van reviews is nu nog beperkt. Gezien
het belang van offline mond-tot-mond reclame, is
onze verwachting dat de mond-tot-muis reclame
belangrijker gaat worden. 27% van de Nederlanders vindt reviewsites als WieWatHaar.nl erg nuttig.
Men verwacht dat over vijf jaar ruim één op de drie
consumenten hier gebruik van maakt. Klanten in de

leeftijd tot 45 jaar staan hier nog positiever tegenover. Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders die hun haar een lager rapportcijfer geven,
hier vaker gebruik van maken. Deze consumenten
met ‘slecht’ haar hebben dus meer behoefte aan
goed advies en ervaringen van anderen. U kunt
hierop inspelen, door ze uit te nodigen voor een
vrijblijvend advies.

Delen = vermenigvuldigen
Het verzamelen is voor u als kapper een kans. U
leert uw klanten beter kennen, u weet wat zij waarderen en waar ze behoefte aan hebben. Bovendien
biedt het ook diverse kansen om nieuwe klanten
aan te trekken. Verzamel reviews door uw klant
actief hiernaar te vragen. We adviseren om dit op
onafhankelijke sites te doen, om op deze manier
objectiviteit te waarborgen. Deze informatie kunt u
natuurlijk altijd weer tonen op uw website.

Review website WieWatHaar.nl
Vind op WieWatHaar.nl reviews
over kappers en vindt op deze
manier de salon die bij je past.

Zoek reviews op categorie en stad
bij Yelp
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Product reviews
Klanten kunnen ook gebruik maken van product
reviews. In deze reviews delen medegebruikers hun
ervaringen of adviseren deskundigen over haarverzorgingsproducten.

Gebruik van reviews
De populariteit van deze reviews neemt snel toe.
In 2011 gaf nog 30% van de Nederlanders aan
product reviews te gebruiken in hun keuze voor een
product. Verwacht wordt dat dit in 2015 40% is
(ABN AMRO, 2011). Voor producten op het gebied
van schoonheid en gezondheid zijn deze percentages hoger. 40% van de Nederlanders heeft hiervoor wel eens een product review gebruikt. Richting
2015 verwacht tweederde dit te gebruiken.

advies digitaliseren zoals Kevin Murphy doet op zijn
eigen YouTube kanaal. U kunt er ook voor kiezen
om medegebruikers te laten vertellen over de producten. Dit kan op de eigen website of plaats links
naar andere aanbieders, zoals YouTube en Google
product search.
Wanneer u een webshop heeft is het gebruik van
product reviews eenvoudiger. De producten die
worden verkocht kunnen namelijk worden voorzien
van een review. Dit draagt overigens ook meteen
weer bij aan een betere online vindbaarheid van
een mogelijke webwinkel (zie ook klant experience)
en daarmee uw kapsalon. Er wordt steeds nieuwe
content geplaatst op de website. U komt hierdoor
hoger uit in zoekmachines.

Verzamelen van reviews
De klant is dus op zoek naar advies. Welk product
past bij welk haar? En welke styling krijg ik voor
elkaar met welk product? Hierin heeft u natuurlijk
zelf een zeer belangrijke rol. U kunt uw persoonlijke

23

Gebruik van product reviews
Producten gemakkelijk vergelijken
met behulp van Google Product
Search

Gebruikers vertellen zelf over hun
ervaringen met bepaalde haarverzorgingsproducten
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Kevin Murphy legt op zijn YouTube
kanaal uit met welke producten je
welk resultaat krijgt

Zoek de juiste producten per
haarsoort, conditie, hoofdhuid en
beschikbare tijd via Brainwash.nl
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2015
Product reviews
Schoonheid en gezondheid reviews

Deelconclusie Kommunicatie
Uw klanten kiezen voor u op basis van eerdere ervaringen en op aanbevelingen van anderen. Communicatie tussen u en uw klanten en tussen klanten onderling is dus belangrijk.
Wat moet?
Klanten gebruiken zowel online als offline informatiebronnen. Bij de inzet van informatiebronnen dient u
zichzelf de volgende twee vragen te stellen:
•
•
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Waar moet ik aanwezig zijn om te kunnen communiceren met mijn klanten?
Welke relevante informatie willen mijn klanten van mij weten?

De eerste vraag heeft betrekking op welk kanaal uw klanten informatie zoeken en dit kunnen zowel online
als offline informatiebronnen zijn. Voor met name uw klanten jonger dan 45 jaar geldt dat ze meer online
informatie zoeken. De communicatie is dan ook voornamelijk verschoven naar het online kanaal. Door
het lezen en schrijven van reviews informeren ze zichzelf en elkaar. Hoewel dit nog niet zo evident is als in
de detailhandel, is het wel noodzakelijk dat u dit voor de klant gaat faciliteren.
De inhoud van uw boodschap kunt u op diverse manieren achterhalen. Een zeer simpele en effectieve
manier is om het gebruik van uw activiteiten te volgen. Werkt u met nieuwsbrieven, meet dan hoe vaak
deze is geopend et cetera. Hierbij is het wel van belang om te realiseren dat wanneer resultaten tegenvallen, u niet meteen uitsluit dat er een gebrek aan behoefte is. Klanten kunnen er niet mee bekend zijn
omdat u ze er niet op hebt gewezen. Daarna kunt u ook de inhoud van de communicatie nader bekijken.
Merkt u dat uw klanten informatie willen hebben over bijvoorbeeld producten, omdat ze hierover vragen
stellen aan andere consumenten, zorg dan voor product reviews. Klikken zij op de website vaak op praktische informatie, zorg er dan voor dat alle praktische informatie is geclusterd.
Wat kan?
Nadat u in kaart heeft gebracht wat uw klanten van u willen weten kunt u nog een stap verder gaan in uw
klantcontact. Door met de juiste kanalen aanwezig te zijn met de gewenste informatie en mate van interactie, is het mogelijk om het klantcontact te intensiveren en (nieuwe) klanten aan te trekken daar waar u
ruimte heeft. De volgende vragen staan hierbij centraal:
•
•

Hoe bied ik mijn klanten de mogelijkheid om dit te doen?
Wat is mijn huidige bezettingsgraad?

Zijn uw klanten actief op sociale media, probeer dan het gesprek op deze media te onderhouden. Heeft
u een klein verzorgingsgebied en komen uw klanten vaak zonder afspraak binnen? Werk dan met speciale content op een mobiele site/App die klanten zien op het moment dat ze zich in de buurt bevinden.
Zo weten ze dat ze meteen geknipt kunnen worden of gebruik kunnen maken van een actie. Vraag aan
uw klanten bij inschrijving of ze lid zijn van Twitter, Facebook en Hyves. Bestaan uw klanten voornamelijk
uit klanten ouder dan 45 jaar, dan is een online aanwezigheid op reviewsites en dergelijke minder van
belang. Let op dat de 45-jarigen van de toekomst dit wel verwachten! Het online kanaal biedt diverse mogelijkheden om op locatie en op elk gewenst moment aanwezig te zijn. Investeer meer in naamvindbaarheid dan in naamsbekendheid.
In dit hoofdstuk is tevens naar voren gekomen dat het belangrijk is om goed inzicht te krijgen in uw bezettingsgraad. Op deze manier kunt u ook beter het kortingsinstrument inzetten om klanten te trekken en uw
bezettingsgraad te optimaliseren. Probeer patronen te ontdekken in uw huidige bezettingsgraad. Zijn er
bepaalde momenten waarop het erg rustig is? Probeert u dan ook om de zeer drukke momenten in kaart
te brengen. Wellicht zijn er momenten waarop er meer vraag is dan u kunt aanbieden. Meet patronen
over een langere periode in de tijd.

Kiezen

“Waarom kiezen klanten voor een
bepaalde kapper?”
Klanten kunnen kiezen uit heel veel verschillende kappers, kapsalons en haarverzorgingsproducten. Hierbij maken zij en u gebruik van online en fysieke informatiebronnen. Weet u echter wat uw klant belangrijk vindt en waarom uw klant voor u kiest? Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat u (des)kundig (57%)
bent. Uw klanten verwachten dat ze met de gewenste coupe thuiskomen. U zult moeten blijven investeren
in opleidingen, kennis en technieken. De klantengroep waar deskundigheid het meest belangrijk voor is,
bezoekt het meest vaak de kapsalon.
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Er zijn hierna diverse andere redenen waarom een klant voor u kiest of juist voor uw concurrent. Elke klant
maakt hierin een andere afweging. Sommigen kiezen voor gemak, dit heeft betrekking op uw openingstijden en bereikbaarheid. Dit geldt vooral voor mannen. Andere klanten vinden uw advies het meest
belangrijk. Voor hen spelen prijsaspecten nauwelijks een rol. Dit zijn met name vrouwen en jongeren. Zij
bezoeken op dit moment het minst vaak de kapper, maar geven wel gemiddeld meer uit. Ook is er een
groep gedreven door de prijs-kwaliteitverhouding en een groep die meer op het prijsniveau let. Die laatste
groep bevat een iets groter deel ouderen.
Door uw kapsalon af te stemmen op de behoeften van uw klanten, zullen zij eerder voor u kiezen. U
moet kiezen voor wie u er wenst te zijn en op welke manier u de klant gaat benaderen. Het beste kan dit
gedaan worden door uw klant voldoende redenen te geven waardoor deze niet anders kan dan voor u
kiezen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de keuzes die u heeft en welke mogelijkheden u heeft om te
zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Het nieuwe midden
Dynamisch prijzen
Uw klanten kiezen niet voor u vanwege het daadwerkelijke prijsniveau, maar vanwege de prijsperceptie. Zij verwachten namelijk een bepaalde
kwaliteit voor een bepaald bedrag. U kunt dit beïnvloeden zonder dat u het daadwerkelijke prijsniveau verlaagt. Namelijk door dynamisch te prijzen.
Dit houdt in: het juiste bedrag vragen op het juiste
moment of meer vragen op de momenten dat het
kan. Dit kan bijvoorbeeld door verschillende prijzen
voor verschillende momenten op de dag te hanteren, afhankelijk van de vraag, zoals Albert Heijn
dit doet voor de bezorging van de boodschappen.
Kapsalon Koffijberg en Rob Peetoom vragen voor
kappers van verschillende niveaus, verschillende
tarieven. 47% van de Nederlanders vindt het geen
probleem dat ze meer moeten betalen voor meer
ervaring. Voor klanten die advies erg belangrijk
vinden geldt dit nog meer (56%). Of laat uw klanten kiezen om hun haar te laten knippen met een
(duurdere) Thermocut. Kies voor een simpel kapsel
tegen basistarief of voor een complexer kapsel (met
intake) voor een extra tarief. De Engelse kapsalon

Voor de verschillende kappers
betalen klanten bij Koffijberg
verschillende prijzen

The Chapel laat haar klanten betalen voor de tijd
die er nodig is, in plaats van te betalen voor de
behandeling. Zij geven aan dat ze op deze manier
de beste resultaten voor de beschikbare tijd kunnen
leveren. 16% van de Nederlanders vindt dit betaalmodel nuttig en zou er gebruik van willen maken.
Mannen zijn hierover meer positief dan vrouwen.
Verwacht wordt dat ruim één op de vier klanten
over vijf jaar op een dergelijke manier afrekent.
Waak er wel voor niet teveel opties te hanteren,
houd het overzichtelijk.

Prijsperceptie
De opkomst van kappersketens zoals Brainwash
toont aan dat een budgetpositie niet per se betekent
dat de salon dit ook uitstraalt. De klant weet dat er
voor een relatief lage prijs een goede behandeling
en leuke sfeer geboden wordt. Deze keten beïnvloedt dus op een succesvolle manier de prijsperceptie. Zij zijn niet daadwerkelijk de goedkoopste,
maar geven de consument het gevoel het meeste te
geven voor een lage prijs.

Betalen per tijd in plaats van
soort behandeling
Betalen per kwartier in plaats van de
behandelingssoort bij The Chapel

Totaal

Man

Vrouw

35%
30%
25%

27%

21%

20%

18%
16%

16%

15%

28%
27%

15%

12%

10%
5%

Thermocut: laat het haar kni ppen
door middel van een hete schaar

Brain Wash: gegarandeerde kwaliteit
voor een scherpe prijs
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Specialistische kappers
Er komt meer ruimte voor specialistische kappers.
Er is een groep klanten die op zoek is naar een
bepaalde persoonlijke benadering en toegevoegde
waarde.

Klantbehoefte
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U kunt inspelen op een behoefte van klanten door
u te specialiseren in een bepaalde stijl, behandeling
of concept. Door een duidelijke positionering, geeft
u uw klanten redenen om u te bezoeken (“Mijn
kapper voor mijn haar”). Kapsalon Ebony heeft
zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in het kappen van
Aziatisch en afro-haar. Simcha is een kapsalon die
zich richt op mensen met krullen. De kapsters beschrijven op hun website dat zij zelf krullen hebben
en zich daardoor goed kunnen inleven in de klant.
Dit maakt de persoonlijke benadering authentiek en oprecht. Kapper Jason Shankey heeft een
productenlijn speciaal voor mannen ontwikkeld. Het
is tevens mogelijk om één van zijn kapperszaken te
bezoeken die zijn ingericht naar de wensen van de
man.

Mono kapsalons
Er zijn ook voorbeelden van “mono kapsalons”,
waarbij het Amerikaanse Drybar een goed voorbeeld is. Een kapsalon waar klanten alleen hun
haar in model kunnen brengen. De kapsalon ziet
er uit als een bar waardoor klanten helemaal in de
stemming komen voor bijvoorbeeld een avondje
stappen of het weekend. Zoals de resultaten laten
zien is dit niet voor iedereen, maar voor een groep
klanten.
Specialistische kappers zullen met name voorkomen in (grote) steden, omdat in deze gebieden
meer klanten wonen en er dus een grotere afzet
kan plaatsvinden.

Drybar: laat je haar in model
brengen
Ebony Hairstudio is gespecialiseerd
in Aziatisch en Afro haar

Laat je krullen kni ppen bij Simcha

30%
23%
20%
14%

13%

10%

Rich ART kappers richt zich op
bewustwording en werkt met bioen ecologische producten

DryBar brengt alleen het haar in
model

0%
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Service en gemak
De huidige consument is steeds drukker, mobieler
en wordt ook ouder. Hij/zij heeft de behoefte om
geknipt te worden wanneer en waar het hen uitkomt.

Openingstijden
Bijvoorbeeld thuis, buiten kantoortijden of bij de
kleuteropvang. Ruim één op de drie klanten verwacht over vijf jaar (ook) gebruik te maken van de
mogelijkheden van een kapper die aan huis komt.
Op dit moment heeft 9% van de Nederlanders dit
in de afgelopen 12 maanden gedaan. Een meerderheid zou graag na kantoortijden geknipt willen
worden. Klanten tot 45 jaar zijn hierover vooral
positief. Het betekent niet automatisch dat u open
dient te zijn op altijd dezelfde avond. U kunt hierin
flexibel zijn. Bij diverse kinderdagverblijven is het
mogelijk om kinderen te laten knippen. 30% van de
respondenten geeft echter aan dat ze het interessant zouden vinden als hun kapper op bepaalde
momenten ook kinderopvang zou aanbieden,

zodat zij rustig naar de kapper kunnen gaan. Dit
geldt vooral voor vrouwen en klanten tot 45 jaar.
Voorheen sprongen de ambulante ZZP-ers en de
kappers aan huis hier op in. Inmiddels ontstaan
er ook ambulante kapperformules, zoals Mobella.
Bedenk ook dat u ook hier het dynamisch prijzen
kunt hanteren: dus andere tijden andere prijzen of
op afspraak tegen service tarief.

Relevante plekken
Ook aanwezig zijn op relevante plekken is iets waar
veel klanten behoefte aan hebben. In Italië zijn
voorbeelden van kappers die zich bij tankstations
bevinden. Daarnaast zijn er ook diverse festivalen stationskappers. Wilt u liever vanuit een vaste
locatie blijven werken, dan kunt u ook gaan werken
met een haal- en brengservice. Op deze manier
bent u flexibel en relevant voor uw klanten. Eén op
de vijf klanten verwacht dat er gebruik wordt gemaakt van ophaal- en brengservices.
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Mogelijkheden locatie en gemak
Haarhemel Amsterdam biedt gratis
kinderoppas, terwijl klanten naar de
kapper gaan

Day and Night Hairdressers: zes
dagen per week ‘s avonds open

80%
70%

64%
57%

60%

49%

50%
40%
30%

35%

36%

37%
30%

31%

20%

13%

10%

Ophaal- en brengservice tegen een
kleine vergoeding

Mobella: professionele kappers en
pedicures die naar elke gewenste
locatie komen

0%
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Thuiskapper
Koopavond kapper
Kinderopvang

Deelconclusie Kiezen
Elke klant heeft een andere behoefte. Het huidige economische klimaat verwacht van u dat u gaat kiezen voor wie u er wenst te zijn en op welke manier u de klant gaat benaderen. U heeft hierin een aantal
opties. Het is aan u om te bepalen welke keuze u maakt. Vinden uw klanten prijs belangrijk? Zorg dan
voor een goede prijsperceptie zodat uw klanten voor u kiezen. Hebben uw klanten behoefte om op andere tijden geknipt te worden? Zorg er dan voor dat u uw openingstijden aanpast zodat uw klanten voor u
kiezen. Willen uw klanten het liefst geknipt worden door een kapper die zich richt op natuur en duurzaamheid of een bepaald specialisme? Speel hier op in en uw klanten zullen opnieuw voor u kiezen.
Wat moet?
Duidelijk is dat u inzicht dient te krijgen in de volgende drie vragen:
•
•
•
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Waarom kiest de klant voor mij?
Hoe ben ik gepositioneerd volgens mij klanten?
Hoe kan ik mij positioneren?

Waarom uw klant voor u kiest, kunt u achterhalen door het te vragen aan
uw klanten. Vraag het uw klant face-to-face of middels een korte enquête
na de behandeling. Heeft u e-mailadressen van uw klanten, stuur ze een
korte vragenlijst toe nadat ze bij u zijn geweest. Het volgen van sociale media en het lezen van reviews
zal u helpen begrijpen waarom de klant voor u kiest en waar ze behoefte aan hebben. Deze informatie
kunt u vervolgens gebruiken om meer input te geven aan hoe u bent gepositioneerd en hoe u zich kunt
positioneren. In de inleiding is hiervoor al een model voor getoond. Probeer uzelf te plaatsen in dit model.
Ga bij plaatsing uit van hoe uw klant u percipieert zowel op prijsniveau als op de ervaren toegevoegde
waarde. De positie kan dus afwijken van de feitelijke situatie. Bij de gewenste positionering is het belangrijk dat u redenen creëert waarom uw klant voor u moet kiezen. Dit moet u ook naar de klant communiceren. Op deze manier geeft u een duidelijk signaal af naar uw klanten. Dit zullen zij waarderen en daarom
de volgende keer opnieuw voor u kiezen. Denk er hierbij wel aan dat de klant moet begrijpen wat ze bij
u kunnen verwachten. Tot slot dient u ook andere keuzes te maken dan uw concurrenten. Als u dezelfde
keuzes maakt dan geeft u uw klant niet voldoende redenen waarom ze echt alleen naar u toe kunnen.
Wat kan?
Nadat de positie en gewenste richting is bepaald met bijbehorende mogelijkheden is het noodzaak dat u
zich bezighoudt met de volgende vraag:
•

Hoe kan ik mij daarbij onderscheiden van andere kappers?

Daarnaast dient u ook rekening te houden met uw omgeving en het concurrentieveld om echt onderscheidend vermogen te kunnen behalen. Maak een concurrentie analyse waarin u de volgende zaken onderzoekt: Welke activiteiten ondernemen uw concurrenten? Is er hierdoor aansluiting met de consumentenbehoefte die u al bij uw klantanalyse heeft onderzocht of ziet u daardoor juist mogelijkheden om het
‘anders’ te doen? Eén van de mogelijkheden die is besproken, is het zijn van een specialistische kapper.
Dit betekent het richten op een bepaalde haarstijl, concept of het zijn van een mono kapsalon. Hierbij
dient wel rekening gehouden te worden met een groter verzorgingsgebied. De kans van slagen van een
dergelijk concept is hierdoor groter in een Randstedelijk gebied, of zelfs alleen in de grote stad, dan daarbuiten. In het volgende hoofdstuk zullen we ingaan op welke manieren u ook toegevoegde waarde kunt
leveren.

Klant experience

“De totale beleving die de klant ervaart”
De opkomst van andere spelers in het speelveld van kappers zorgt ervoor dat de ervaren toegevoegde
waarde van klanten steeds meer toeneemt. Dit betekent dat klanten steeds meer van u verwachten. Of
dat u steeds meer moet doen om klanten de ultieme klant experience te laten ervaren. In dit hoofdstuk zal
duidelijk worden op welke verschillende manieren u meer toegevoegde waarde kunt leveren. Die hebben
vooral betrekking op de experience in en om uw kapsalon.
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Uw deskundigheid staat voorop. Dit is het belangrijkste aspect van een kapper. U kunt hierin meer bieden
dan enkel een mooi kapsel en de haarverzorging. Veel klanten krijgen niet altijd advies van u over het
kapsel. U kunt uw expertise en kennis laten zien om de klanten het gevoel te geven dat ze bij u in goede
handen zijn. Een persoonlijke benadering en gastvrijheid komen in deze fase van het kappersbezoek ook
weer naar voren en zijn zeer belangrijk voor de klant. Zij praten liever met u dan dat zij bijvoorbeeld een
tijdschrift lezen. Ook liggen er kansen buiten de kapsalon om uw beleving te vergroten. Om uw klanten
te bedienen is het belangrijk dat u wel relevant (aanwezig) bent. Dit kan ook buiten openingstijden. Ruim
een kwart van uw klanten zou graag producten bij u willen kopen in een web shop en onder klanten tot
45 jaar is dit zelfs een derde.
Uiteindelijk zal het totaalplaatje dat u aanbiedt bepalen of de klant u bezoekt, tevreden is en bij u terug
zal blijven komen. Tevreden klanten zijn tevens uw beste ambassadeurs.

Persoonlijk advies
Advies

Persoonlijke benadering

Eén op de vijf Nederlanders geeft aan behoefte
te hebben aan meer advies over het kapsel. Dit
zijn vaker vrouwen. Uw kennis en kunde is voor
uw klanten erg belangrijk. Een groot deel van de
Nederlanders is niet op de hoogte van het opleidingsniveau van de kapper, of weet dit niet zeker. Dit geldt vooral voor jongeren. Zij zijn tevens
degenen die uw advies belangrijk vinden. Voor u
liggen hier kansen om u te onderscheiden. The
Graduates is een kapsalon die hierop inspeelt en
tijd reserveert om met de klant door te spreken wat
de wensen zijn en welk kapsel er past bij het soort
haar, gezicht en de leefstijl. Ruim een derde van uw
klanten geeft aan het op prijs te stellen om advies
te krijgen over een passend kapsel in de vorm van
een intakegesprek. Dit is voor vrouwen van belang.
Op de website UkHairdressers.com krijgen klanten
persoonlijk antwoord op vragen met een passend
advies van een deskundige. Wanneer u op deze
manier inspeelt op de persoonlijke behoeften kunt
u meer toegevoegde waarde bieden.

Na deskundigheid en prijs-kwaliteitverhouding
is gastvrijheid het meest belangrijk. Klanten hebben graag het gevoel dat ze gastvrij en persoonlijk
benaderd worden. Een bezoek aan de kapper is
toch een uitje en de klant verwacht door u in de
watten te worden gelegd. Daarbij is een persoonlijke benadering van belang. Dutch Hair stuurt haar
klanten bijvoorbeeld een verjaardagskaart die tevens inwisselbaar is voor een gratis knipbeurt. Bijna
twee derde van de klanten geeft aan dat ze graag
geholpen zouden worden door dezelfde kapper.
Voor klanten boven 65 jaar is dit zelfs driekwart.
Zo ziet de klant niet telkens een nieuw gezicht. Dit
maakt de knipbeurt nog persoonlijker: de kapper is
er echt alleen voor jou.

Een gratis kni pbeurt op je
verjaardag bij Dutch Hair

Krijg persoonlijk advies op al je
vragen van haarstylisten op
UkHairdressers.com

Een intakegesprek bij The Graduates
in Utrecht om al je wensen door te
spreken
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Stellingen persoonlijke aandacht
% mee eens en zeer mee eens

De kapsalon is een belevenis
Een bezoek aan de kapper is een vrijetijdsbesteding en klanten zijn daarin op zoek naar beleving.
U kunt als kapper hierbij een totaalplaatje bieden.
Tijdens de behandeling of de wachttijd, kunt u de
klant op allerlei vlakken vermaken en daarmee het
kappersbezoek aangenaam maken. Bij 1STiD is er
de mogelijkheid om iets te eten (te bestellen). Schiffer toont regelmatig wisselende kunstcollecties in de
kapperszaak.

Beleef de kapper/kapsalon
Er zijn kappers die de tijd gebruiken om iets meer
over zichzelf te vertellen door middel van filmpjes
op een televisiescherm, zoals Kinki Kappers. Kevin
Murphy toont op zijn website zelf productdemonstraties. 28% van uw klanten geeft aan productdemonstraties te gebruiken als kappers die zouden
aanbieden. Vrouwen en klanten tot 45 jaar zijn
hierover positiever. Men schat in dat 36% van de
Nederlanders dit over vijf jaar zal gebruiken.
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Online in de fysieke kapsalon
In het eerste kwartaal van 2012 bleek dat ruim de
helft van de Nederlanders (52%) een smartphone
heeft (bron: Thuiswinkel Awards, 2012). Internet
op zak is daarmee bijna niet meer weg te denken
uit onze leefomgeving. Voeg online elementen toe
waar het kan. WAN knipt speelt hier op in en biedt
gratis Wi-Fi in de kapsalon. Er zijn ook kappers
die tablets in de kapsalon hebben ter vermaak.
Alexander Engels vertelt in De Wereld Draait Door
over de ontwikkeling van Fitting Image voor Cosmo
Hairstyling, een App waarmee middels het uploaden van een foto snel en accuraat kapsels kunnen
worden getest. 28% van de Nederlanders geeft aan
een haarmodellen-App te gebruiken indien mogelijk. Over vijf jaar zal dit zal naar verwachting bijna
40% zijn. Ook over deze toepassing zijn vrouwen
positiever dan mannen. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe u beleving kunt bieden om meer
toegevoegde waarde te creëren. Hierbij is het weer
van belang deze af te stemmen op de behoeften
van uw klanten.

Inschatting gebruik 2017
Bekijk informatie over Kinki Kappers
op een tv-scherm in de kapsalon

Fitting Image toont op een foto
andere haarstijlen

Totaal

Man

Vrouw

60%
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55%
50%
45%
40%

39%

41%
36%

35%
30%
25%
20%
15%

Wisselende kunstcollecties en op
zaterdag live pianomuziek bij Schiffer
Haarmode

10%

Gratis Wi-Fi in kapsalon WAN kni pt

5%
0%

28%
23%

Relevant (aanwezig) zijn
Beleving
De beleving van een kapper is niet gebonden aan
de kapsalon. Kappers vergroten de beleving door
op andere manieren onder de aandacht te komen.
Kinki Kappers knipt op festivals waar hun klanten
aanwezig zijn. Barbier Jan laat zijn kapperskunsten
zien in een ouderwets ingerichte kapperszaak in
Het Spoorwegmuseum. Deze voorbeelden geven
weer hoe u de experience voor uw klant completer
en authentieker kunt maken. U kunt (potentiële)
klanten op deze manier beter bereiken.

Andere winkelconcepten
Er zijn ook kappers die hun salon vestigen als shopin-shop, om zo klanten te trekken die daar shoppen. Naast knippen houden kappers zich bezig met
andere activiteiten. Een voorbeeld is de ‘full concept
store’ van het Rotterdamse Gente waar klanten ook
beautybehandelingen kunnen nemen en kleding
kunnen kopen. Of supermarktketen Tesco die sinds
kort een hairdressing en beauty spa aanbiedt.

Vooral vrouwen vinden extra activiteiten interessant.
23% van de vrouwen die nu wel gezichts-behandelingen doet, maar niet bij de kapper, geeft aan
dit bij de kapper te willen doen. Onderneem deze
activiteiten zelf of werk samen met andere ondernemers.
In hoeverre past een kapsalon als shop-in-shop bij
andere winkels? De parfumerie wordt door 35%
van de Nederlanders het meest gekozen als het
best passend. Hierna volgen een warenhuis, (30%),
drogisterij (29%), mode-winkel (24%) en lunchroom (15%). Het bezighouden met deze activiteiten
biedt voor u kansen om u te onderscheiden, relevant te zijn voor uw klanten en toegevoegde waarde te leveren voor hen.
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Interesse voor soort
behandelingen bij de kapper
Kinki Kappers kni pt op festival
Aangeschoten Wild

Tesco supermarkten met een
kapsalon en beauty spa

Föhnen/
stylen
Scheren/
trimmen
Pedicure
Manicure

1%

5%
13%
6%

1%
4%

8%
12%
11%

2%

19%
12%
9%
14%

Massages
Ontharen/
epileren
Kleuren

Elke derde dinsdag van de maand
naar Barbier Jan in Het
Spoorwegmuseum in Utrecht

Full concept store Gente:
Hair, Fashion & Beauty

Gezichtsbeh
andeling

0%
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14%

12%

3%

20%

14%

2%

30%

5%

15%
23%

20%
40%
Man
Vrouw

24 uur per dag kopen
Ook buiten openingstijden kunt u relevant aanwezig zijn. Op dit moment koopt men haarproducten
meestal in de drogisterij of supermarkt. Terwijl de
kapper de specialist is op dit gebied. Hier ligt voor
u een kans. Enerzijds kunt u de klant uw specialisme meer laten beleven. Anderzijds moet u het gemak bieden van een drogist of supermarkt. Middels
een web shop kunnen klanten zelf bepalen wanneer ze haarproducten willen kopen en hoeven ze
niet meer speciaal naar u toe te komen. 8% van de
ondervraagden heeft in de afgelopen 12 maanden
haarproducten online gekocht. 26% van de respondenten die op dit moment geen producten via een
kappersite koopt, zou dit wel graag willen doen.
Men heeft dan vooral de voorkeur voor shampoos,
conditioners en haarstyling producten.

Bereik
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Verkoop via internet is tevens interessant indien uw
klanten niet in de buurt wonen. Maar ook wanneer u zeer gespecialiseerde producten hebt. Het

Instituut voor Haar & Gezondheid specialiseert zich
in 100% biologische en duurzame producten. Via
hun web shop kunnen klanten uit heel Nederland
haarkleuringen kopen. Op deze manier kan de
klant thuis de haarkleuring onderhouden. 21% van
de Nederlanders vindt dit soort haarpakketten nuttig en klanten tot 45 jaar staan hier nog positiever
tegenover. Verwacht wordt dat 28% van de Nederlanders dit over vijf jaar zal gaan doen.

Vending machine
Verkoopautomaten voor haarproducten zoals die
van Toni&Guy of Sephora geven de klant de mogelijkheid altijd te kopen. Ook hier heeft men de
voorkeur voor shampoos, conditioners en haarstyling producten. Het gaat er hierbij niet om dat u
aanzienlijk meer zult gaan verkopen. Door echter
op de juiste momenten zichtbaar, bereikbaar en
beschikbaar te zijn, zorgt u ervoor dat uw klanten u
blijven overwegen.

Kappers haarkleurings- pakket
voor thuis
Tommy’s Hair Company webshop

Bestel online een natuurlijk Henna
haarkleuringspakket
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Tony & Guy vending machine met
beauty producten

Haar styling machine in
horecagelegenheden
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Deelconclusie Klant experience
De klant experience gaat in op hoe u toegevoegde waarde kunt leveren aan uw klanten. Dit betekent dat
u diensten en services gaat toevoegen aan uw dienstverlening.
Wat moet?
Als u heeft gekozen voor de strategie van het leveren van toegevoegde waarde is het belangrijk dat u zich
bezighoudt met de volgende twee vragen:
•
•

Op welke manier ga ik toegevoegde waarde leveren?
Hoe zorg ik voor een goede klant experience?

In dit hoofdstuk is een aantal aspecten aan bod gekomen waarin u beleving kunt bieden. Ten eerste uw
deskundigheid. Bijvoorbeeld door uw expertise te tonen in een mooi kapsel of door goed advies. Ten
tweede de gastvrijheid waarin een persoonlijke benadering zeer belangrijk is. U dient zich op de derde
plaats af te vragen hoe u van het gehele bezoek een belevenis kunt maken. Op allerlei manieren kunt u
de wensen van de klant invullen. Als zij maar het gevoel hebben dat u de beste bent en het beste biedt.
Tot slot liggen er ook kansen buiten de kapsalon. Relevant aanwezig zijn is van toegevoegde waarde en
meer klanten zullen u overwegen. Dit houdt in dat u altijd aanwezig bent wanneer de klant u nodig heeft.
Of dit nu is tijdens het boodschappen doen, op de hoek van de straat op zondagmiddag of ‘s avonds laat
achter de laptop of tablet. Voor al uw keuzes geldt: stem deze altijd af op de behoeften van uw klanten.
Wat kan?
De mate waarin u als kapper toegevoegde waarde biedt, bepaalt mede uw onderscheidend vermogen.
Indien u deze hebt vervuld gaat uw klant meer tevreden naar huis en komen ze terug. De volgende vragen helpen u bij het bieden van de ultieme klant experience:
•
•

Waar en wanneer willen klanten bij mij kopen (behandeling dan wel producten)?
Wat willen klanten bij mij kopen (behandelingen dan wel producten)?
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Klanten binding

“Hoe tevreden zijn uw klanten en hoe
kunt u ze laten terugkomen?”
Een tevreden klant laten terugkomen is gezien de huidige economische omstandigheden noodzaak. Nog
liever wilt u een klant vaker laten komen en dat ze u aanbevelen aan anderen. Graadmeters hiervoor zijn
de Net Promoter Score (NPS) en de Net Loyality Score (NLS). Deze worden gemeten op een schaal van 0
tot 10 en moeten zo positief mogelijk zijn. Indien u deze graadmeters heeft en u heeft doorgevraagd naar
de reden waarom deze score is gegeven, dan geeft het u heel duidelijk aan waaraan u zou moeten werken om uw klanten vaker te laten komen en dat ze u aanbevelen aan vrienden en bekenden.
De NPS wordt berekend door het percentage klanten dat u zou aanbevelen (score 9 en 10) te verminderen met het percentage klanten dat minder positief is over u (score 0 tot 6). Over het algemeen krijgt u
een Net Promoter Score van +25%. Dit betekent dat er meer klanten zijn die u aanraden, dan dat er klanten zijn die minder enthousiast zijn. Vooral klanten van kapsalons met één kapper bevelen hun kapper
aan. Er liggen nog diverse uitdagingen om deze score te verbeteren. Dit geldt met name voor uw jongere
klanten (tot 45 jaar) en klanten die u voornamelijk bezoeken vanwege prijs of het gemak. Zij raden u over
het algemeen minder vaak aan. Wellicht worden zij nog niet voldoende in hun behoeften voorzien.
De NLS wordt berekend door het percentage klanten dat u de volgende keer weer gaat bezoeken (score
9 en 10) te verminderen met het percentage klanten dat u minder ziet zitten voor een volgend bezoek
(score 0 tot 6). Over het algemeen krijgt u een Net Loyality Score van +57%. Dit betekent dat er veel meer
klanten zijn die u de volgende keer weer gaan bezoeken, dan dat er klanten zijn die niet meer terugkomen. Ook hier geldt dat klanten tot 45 jaar minder loyaal zijn dan oudere klanten. Indien deze groep uw
klanten zijn, dient u dus meer moeite te doen om ze u vaker te laten bezoeken. Klanten van kapsalons
met één kapper zijn het meest loyaal en klanten die een mobiele kapper bezoeken het minst.
Beide scores zijn zeer hoog en daar kunt u trots op zijn. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag wat bijdraagt aan tevredenheid; hoe u ervoor kunt zorgen dat klanten u blijven en/of vaker bezoeken en hoe zij
u aanbevelen bij anderen.
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Tevredenheid
Als uw klant tevreden is, dan komt deze (vaker)
terug en zal deze u aanbevelen bij anderen. Wat
draagt hieraan bij?

Geef advies en tips
Uw klanten komen terug omdat u kundig bent
(50%). Daarnaast zijn uw klanten van mening dat
u zeer goed weet hoe u hun haar moet behandelen (91% eens). Blijf hierin investeren: uw klanten
vinden het namelijk zeer belangrijk dat u cursussen
en opleidingen blijft volgen (82%). Deel dit ook met
uw klanten, de meeste weten dit niet. Vraag of ze
tevreden zijn over hun laatste knipbeurt. Uw klanten
stellen dit op prijs (66%). 40% van uw klanten overweegt een andere kapper indien ze niet tevreden
zijn over u. Door te vragen naar tevredenheid heeft
u altijd nog de mogelijkheid om iets te doen. De
klant die eerst ontevreden was, zal alsnog met een
goed gevoel de deur uit gaan.
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Praat met uw klanten
Dit doen ze namelijk veel liever dan dat ze een tijdschrift lezen of naar muziek luisteren. Het hebben
van de “juiste” tijdschriften of het draaien van de
“beste” muziek bestaat niet. Het gaat er om dat het
bijdraagt aan de sfeer die u wenst neer te zetten.
Heeft u gemiddeld oudere klanten, dan waarderen
zij eerder klassieke muziek dan popmuziek. Heeft u
veel zakelijke klanten, zorg dan voor Wi-Fi zodat ze
hun mail kunnen checken. Vraag uzelf af: “voor wie
wil ik er zijn en wat zijn hun behoeften?” Een goede
sfeer is belangrijk, omdat dit de meest genoemde
reden is om niet meer bij u terug te komen. Andere
veel genoemde redenen zijn slecht advies over de
gewenste coupe en onvriendelijk personeel.

Persoonlijke aandacht
Uw klanten vinden het daarnaast belangrijk dat ze
door één kapper worden geholpen (66%). Hygiëne,
in de vorm van handschoenen bij het verven, is
tevens belangrijk. Slechts een derde waardeert het
dat kappers bedrijfskleding dragen.

Stellingen
% mee eens en zeer mee eens

Loyaliteit en Aanbeveling

90%
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82%
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65%

70%

60%

60%
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50%

30%
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30%
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laatste bezoek dezelfde kapper handschoenen bedrijfskleding

64%

40%
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80%
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40%
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80%
70%
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29%
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Aanbeveling

Score 0 tot 6
Score 9 tot 10

Score 7 tot 8

Uw klanten (vaker) terug laten komen
Als u een klant heeft geknipt, dan kunt u meteen
een nieuwe afspraak inplannen. Als dit niet lukt dan
kunt u ook na een kleine periode bellen/mailen met
de vraag of men tevreden is en dit alsnog doen.
Ook door spaaracties kunt u uw klanten stimuleren om niet alleen terug te komen maar ook vaker
te komen. Uw klanten sparen het liefst voor gratis
behandelingen (75%). U kunt ook denken aan een
daluren tarief (47%). Dit vindt men interessant en
zorgt ook voor een betere spreiding van klanten
over de week. U kunt strippenkaarten aanbieden
aan mannelijke klanten. 30% van de mannen vindt
dit interessant. Vrouwen sparen liever voor kappersproducten (49%).

Mobiel als portemonnee
Ongeveer de helft van de Nederlanders verwacht
in 2016 met hun mobiel te kunnen betalen (bron:
Q&A, 2011). Op deze manier hoeft uw klant niet
meer de portemonnee mee te nemen. Dit kan bij
Praedé Kappers. Tot slot vinden uw klanten het nuttig als uw spaarsysteem op hun mobiel te gebruiken

is (38%). Met name klanten in de leeftijd tot 45
jaar zijn hier zeer positief over. Het gebruik richting
2017 zal toenemen. Dit kan met Apps zoals Punchd
en Rewardloop. Uw klant heeft dan ook meteen de
klantenkaarten en loyaliteitssystemen van andere
winkels op zijn mobiele telefoon. Rippll is eenzelfde
voorbeeld die deze mogelijkheid biedt aan zelfstandige ondernemers met een kleiner budget.

Na het afrekenen
Na het afrekenen kunt u actief vragen om een
review te schrijven. U komt erachter wat er speelt en
waar u zich kunt verbeteren. Potentiële klanten kunnen op deze manier ook over u lezen en besluiten
om naar u te komen. Ook door het vragen naar
achtergrond-gegevens bij bijvoorbeeld een actie of
loyaliteitssysteem, komt u meer te weten over uw
klanten. U kunt hierdoor beter inspelen op behoeften. Dit kan onder andere door het versturen van
concrete en gepersonaliseerde aanbiedingen en uw
klanten uit te nodigen voor bijvoorbeeld workshops.

Spaarkaart app
Spaar met Tommy’s Hairmiles voor
korting op restaurants, spa’s, hotels
etc.

Praedé Kappers faciliteert als eerste
kapsalon het mobiel betalen via
MyOrder

Totaal
45 jaar en ouder
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60%
50%
40%
30%

51%

49%

49%
44%

38%

38%
28%

38%

25%

20%

Scan de QR code op de bon en
ontvang direct korting via je mobiel

Dollarshaveclub.com bindt klanten
met een maandelijks abonnement op
scheermesjes

10%
0%

Nuttig

Gebruiken Inschatting
2017
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Website, mobiele site en App
Online afspraken

42

U kunt uw klanten aanbieden zelf hun afspraak
in te plannen. De resultaten laten duidelijk zien
dat er bij veel klanten de behoefte is om online
een afspraak te maken. Twee op de drie zou via
de website een afspraak willen maken. Eén op de
drie via een App op de Smartphone. Dit aandeel is
aanzienlijk hoger onder klanten tot 45 jaar. Attendeer uw klant middels een bericht of sms een dag
of twee uur van te voren op de afspraak. Bouw voor
uw klanten in dat de afspraak meteen in Outlook of
in Google Agenda wordt geplaatst. Indien uw klant
online een afspraak kan maken moet het verzetten
nu gemakkelijker gaan. Na het verzetten kunnen
anderen weer op dit tijdstip boeken.
U kunt uw klant dan ook heel makkelijk er op attenderen dat het bijna weer tijd is voor een afspraak. Op deze manier blijft de bezoek-frequentie
optimaal. Het haar van elke klant is weer anders.
Soms heeft u meer tijd nodig. Door klantregistratie
en het registeren van de gemiddelde behandeltijd
per klant, kunt u online boekingen echter beheren.

Indien klanten achtergrondgegevens achterlaten
of als het zelfs gekoppeld is aan een loyaliteitssysteem dan kunt u de klant gerichte informatie en
aanbiedingen toesturen over behandelingen en/of
producten.

Mobiele site
Ruim de helft van de Nederlanders heeft in 2012
een Smartphone die zij bijna altijd bij zich hebben.
In 2015 wordt verwacht dat de meeste mensen het
internet bezoeken vanaf een mobiele device zoals
een Smartphone of tablet. Dichterbij komt u niet,
dus denk er goed over na om hier op aanwezig te
zijn. Het schermformaat van een tablet of telefoon
is kleiner dan van een computerscherm. De informatiebehoefte is ook anders. Uw klanten zoeken
bijvoorbeeld op hun mobiel vooral contactgegevens
en openings-tijden. Zorg ervoor dat de indeling van
de website en de getoonde informatie wordt aangepast. Uw klanten zullen dit als prettig ervaren.

Online afspraken maken
Online een afspraak maken via de
App van Time Out kappers

De kapper meteen kunnen bellen via
de App

80%
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70%

58%

60%

51%

50%
40%
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32%

30%

28%

20%
10%
0%

Online een afspraak maken bij
Koffijberg

Rob Peetoom heeft een site geschikt
voor mobiel

Nuttig

Gebruiken Inschatting
2017

App kapperafspraken
Website kapperafspraak

Deelconclusie Klanten binding
In dit hoofdstuk is ingegaan op hoe u ervoor kunt zorgen dat uw klanten tevreden zijn, vaker terugkomen
en u aanbevelen bij anderen.
Wat moet?
Naar aanleiding van dit hoofdstuk kun we een drietal vragen formuleren:
•
•
•

Wat is uw Net Promoter Score?
Wat is uw Net Loyalty Score?
Wat zijn de achterliggende redenen voor deze scores?

Een eerste stap is het achterhalen of uw klanten tevreden zijn, u willen aanbevelen en waarom. Dit achterhaalt u door u zich op beide aspecten door klanten te laten beoordelen met een cijfer tussen 0 en 10
en te vragen naar de reden voor dit cijfer. Vervolgens telt u het percentage mensen dat een 9 en 10 heeft
gegeven en een 0 tot en met 6. Indien u beide percentages van elkaar aftrekt, krijgt u een score op aanbeveling (NPS) en loyaliteit (NLS). Dit dient altijd een positieve uitkomst te zijn (boven 0). Mocht dit niet het
geval zijn dan dient u meteen actie te ondernemen. Het is daarom belangrijk om de klant te vragen naar
de motivatie voor het cijfer. Vraag aan uw klanten wat beter kan en betrek ze bij het beter maken van
het proces van wachten, knippen, wassen, advies, afrekenen et cetera. Hierdoor is het mogelijk om veel
gerichter actie te ondernemen om een specifieke set met klanten meer tevreden te laten worden. U kunt
deze score vragen indien u bijvoorbeeld reviews verzamelt of andere acties onderneemt. Daarnaast is het
verstandig om deze vragen periodiek te stellen, zodat u goed de ontwikkelingen kunt zien. U krijgt dan
ook een beter inzicht in de vraag: hebben de keuzes die ik heb gemaakt ook geleid tot een hogere mate
van loyaliteit en aanbeveling? Kortom: zit ik op de juiste koers?
Wat mag?
Zojuist is er al even over gesproken, maar nadat in kaart is gebracht wat de scores zijn en hoe deze tot
stand zijn gebracht, komt de volgende vraag naar voren:
•

Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat deze graadmeters verbeteren?

U heeft een nieuwe richting gekozen en bent nog volop bezig om in te spelen op ontwikkelingen die in uw
omgeving relevant zijn. Komen uw klanten niet frequent terug, denk dan na over de mogelijkheid om online afspraken te kunnen maken via de website of mobiele telefoon. Vooral jongere klanten hebben hierin
interesse. Klanten kunnen dan zelf een afspraak maken en verplaatsen wanneer het hen uitkomt. U kunt
uw klant herinneren dat het weer bijna tijd is voor een nieuwe afspraak.
Maak van uw loyale klanten uw ambassadeurs en biedt ze het platform zodat ze u ook daadwerkelijk
kunnen aanbevelen. Al is dit via Twitter, Facebook of een reviewsite. U kunt er ook over nadenken om de
klanten te belonen, indien ze nieuwe klanten aanbrengen. Ook op andere manieren kunt u loyaliteit verhogen. Bij de klantregistratie kunt u tevens naar achtergrondgegevens en interesses vragen. Hierdoor kunt
u gerichte en gepersonaliseerde informatie toesturen. Praat altijd met uw klanten, geef ze duidelijk advies
en neem altijd de tijd voor ze om te achterhalen of ze tevreden zijn!
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Conclusie

Kiezen of verliezen
Op basis van het kapperskompas hebben wij geschetst dat uw omgeving aan het veranderen is. Als
gevolg van de economische situatie zullen uw klanten minder te besteden hebben. Tegelijkertijd letten
zij nadrukkelijker op de prijs-kwaliteitverhouding.
Door de opmars van het (mobiele) internet is de
mate van transparantie toegenomen. Hierbij zal uw
klant niet zozeer gaan zoeken naar welke kapper
het goedkoopste is, maar vooral zoeken bij welke
kapper hij de beste ervaring kan krijgen. De aanbevelingen van anderen (reviews), sociale media en
eerdere eigen ervaringen zijn hierin zeer belangrijk.

heid leek te zijn. Klanten werden hiermee automatisch veroordeeld tot het “compromissen steegje”.
Ondernemers kozen posities waarbij de klant altijd
een concessie moest doen op prijs of op toegevoegde waarde.

Figuur 4: speelveld kappers
(bron: Eysink Smeets, 2011, bewerkt door Q&A, 2012)
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Figuur 3: Het Compromissen steegje
(bron: Eysink Smeets, 2011)
In dit rapport is meerdere keren aangegeven dat
u keuzes dient te maken. Zij vormen een absolute
randvoorwaarde voor succes. Voorheen leek de
noodzaak minder groot voor het duidelijk positie
kiezen. Dit had met name te maken met het besteedbare inkomen, het hoge consumentenvertrouwen en de bereidheid tot besteden. Dit heeft geleid
tot het speelveld, dat in figuur 3 is afgebeeld. Aan
de ene kant is en was er geen markt voor teveel betalen en te weinig krijgen. Geen enkele klant zit hier
op te wachten. Aan de andere kant leek de markt
voor lage prijsperceptie en hoge toegevoegde
waarde niet te bestaan, omdat het een onmogelijk-

Eenzelfde situatie is ontstaan voor de kappersbranche. De meeste kappers (traditionele kapper)
bevinden zich in het midden van het speelveld,
zoals figuur 4 laat zien. Ze hebben in de ogen van
de consument een redelijke prijsperceptie met een
redelijk ervaren toegevoegde waarde. Dit betekent
ook dat er heel veel kappers zijn die zich niet weten
te onderscheiden. Nog belangrijker is dat uw klant
zich op een suboptimaal punt bevindt. Zij moeten
op zowel prijs als op toegevoegde waarde inleveren.

In het prijssegment, het kwadrant linksonder, zien
we onder andere de thuiskappers en de ambulante
ZZP-er. Deze positie als “budget kapper” is alleen
mogelijk wanneer de kosten laag zijn. De luxere
kapsalon die service georiënteerd is, zit in het kwadrant rechtsboven. Deze positie is slechts voor een
aantal kapsalons weggelegd.

Nieuw speelveld
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De huidige omstandigheden hebben er echter
voor gezorgd dat er nieuwe en vooral andere soort
spelers tot de markt zijn toegetreden. Deze spelers
zijn in staat geweest om een nieuw spel te spelen,
het zogenaamde no compromise game (Eysink
Smeets 2011). In de kappersbranche, maar ook
in de hotellerie, luchtvaart en in de detailhandel
treden partijen toe die in staat zijn om hun klant
tegemoet te komen op zowel prijsperceptie als op
de ervaren toegevoegde waarde. Het betekent voor
de klant dat deze dan kan kiezen uit het beste van
twee werelden. Deze spelers hebben gezorgd voor
een nieuwe indeling van het speelveld. Daar waar
spelers zich in het verleden altijd ergens in het compromissen steegje positioneerden, zijn er nu spelers
die zich rechtsonder positioneren, zie ook figuur 5.

Figuur 5: speelveld (bron: Eysink Smeets, 2011)

Het speelveld is echter dynamisch. Er komen altijd
spelers die het kwadrant rechtsonder zullen opzoeken. Hierdoor verandert vanuit het perspectief
van de consument de prijsperceptie en de ervaren

toegevoegde waarde. Het hele veld schuift hiermee
als het ware op. Deze dynamiek kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van het volgende
voorbeeld in de modedetailhandel. De warenhuizen
domineerden decennia lang het kwadrant rechtsonder. Deze positie werd later ingenomen door de
C&A’s en Peek & Cloppenburg’s van deze wereld.
De positie van de warenhuizen verschoof hierdoor
naar linksboven. De positie rechtsonder is vervolgens ingevuld door ketens zoals H&M en Zara.
Op dit moment worden zij weer naar linksboven
geduwd door modeketens zoals Primark en New
Look. Dit beeld reikt verder dan alleen de non-food
en food detailhandel. Ook in de hotellerie en in de
luchtvaart zijn diverse voorbeelden te vinden. Hotelketen Citizen M heeft bijvoorbeeld goed gekeken
naar waar hun voornamelijk zakelijke gasten behoefte aan hebben en laten alles weg uit het hotel
wat niet nodig is voor hen. Zo is er een self checkin, zijn de kamers veel kleiner en hebben de badkamers geen badkuip, hun gasten hebben geen tijd
hiervoor. Luchtvaart-maatschappij Ryanair verkoopt
alleen vluchten. Vervolgens kunnen hun reizigers
van alle extra services die het reizen prettiger maken gebruikmaken, maar dan tegen betaling. Zoals
als eerste boarden, het uitzoeken van een stoel, het
uitprinten van het ticket et cetera.

No compromise is niet de heilige graal
Ook in uw branche wordt het spel van no compromise gespeeld en zal alleen nog maar duidelijker
worden. Door de huidige economische omstandigheden zoeken klanten naar een kapper die in hun
ogen de beste prijs-kwaliteitverhouding geeft. Het
draait allemaal om prijsperceptie en de ervaren
toegevoegde waarde! Zij zoeken hierbij het beste
van beide werelden. Als gevolg hiervan zal een
nieuwe indeling van de kappersbranche over een
curve lopen, zie ook figuur 6. De positie rechtsonder is er niet voor iedereen. Een positie in één van
de twee lichtblauwe vakken zijn ook posities die u
kunt innemen. Let u er echter wel op dat u zich op
de curve bevindt.

Figuur 6: nieuwe indeling speelveld kappersbranche

Om u richting de curve te bewegen en te positioneren op de curve zult u zich moeten verplaatsen over
het speelveld. Dit geldt met name voor de traditionele kappers. Het bewegen kan als volgt:
1. U beweegt zich over de prijs-as: u gaat werken
aan uw prijsperceptie
2. U beweegt zich over de toegevoegde waardeas: u gaat werken aan de ervaren toegevoegde
waarde
3. U beweegt zich over beide assen: u gaat werken aan uw prijsperceptie en de ervaren toegevoegde waarde

Een echt lage prijs bieden, zal slechts voor een
beperkt aantal kappers mogelijk zijn. Dit kan alleen
indien uw kosten ook echt laag zijn. Het werken
aan een andere prijsperceptie betekent niet automatisch dat u altijd de goedkoopste bent of dat u
alsmaar korting geeft. Het betekent dat u de beste
prijsperceptie heeft voor het moment waarop de
behandeling plaatsvindt. Afhankelijk van wie u behandelt, is variabel prijzen of beter nog dynamisch
prijzen een prima instrument.
Het bewegen op de toegevoegde waarde-as zal
voor de meeste kappers mogelijk zijn. Hiervoor
ligt de sleutel bij de deskundigheid van de kapper
en de diensten en services die men kan toevoegen.
Diensten en services toevoegen is een van de meest
natuurlijke manieren van onderscheiden, maar
tevens ook een gevaarlijke. Zien uw klanten wat
u doet en ervaren ze het ook zo? Blijf ook in dit
kwadrant de hele tijd de prijs-kwaliteitverhouding
in de gaten houden. Eerder is al gesteld dat de
ambulante kapper zich in het kwadrant linksonder
bevinden. Het is een gevaarlijke aanname dat de
ervaren toegevoegde waarde hier per definitie laag
is. Met betrekking tot het no compromise game
moet de gedachte dat het op locatie knippen alleen
maar goedkoop is worden herzien. Het op locatie
knippen creëert al snel toegevoegde waarde voor
veel klanten en kan helpen bij het schuiven op de
toegevoegde waarde-as. Niet alle ervaren toegevoegde waarde die u uw klanten biedt, hoeft veel
geld te kosten. Klanten zelf een afspraak laten inplannen via het internet kan voor de klant een hele
grote toegevoegde waarde hebben, terwijl het voor
de kapper uiteindelijk goedkoper zal zijn.
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De keuze om u over beide assen te bewegen
zal vaak alleen een goede keuze zijn wanneer u
samenwerkt. Dit kan met andere spelers in een
samenwerkingsverband. Om op deze manier te
positioneren zijn efficiency en effectiviteit bittere
noodzaak. Volume en omvang helpt hier namelijk goed bij. Zeker als het gaat om veel klanten te
kunnen bereiken. Optimaal gebruik maken van de
bezetting is een voorwaarde om het spel te kunnen
spelen van no compromise. Hierbij is het niet automatisch zo dat hoge marketing uitgaven noodzakelijk zijn. De spelers die in eerdere voorbeelden
worden genoemd, hebben namelijk allemaal met
elkaar gemeen dat ze een branche op z’n kop hebben gezet en ten opzichte van de gevestigde orde
niet of nauwelijks gebruik maken van massa media.
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Figuur 7: dynamisch speelveld (bron: Eysink Smeets, 2011)
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of via Q&A Research & Consultancy.
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Colofon en disclaimer
Dit rapport is een uitgave van Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO).
Het rapport is mede mogelijk gemaakt door financiering van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA).
Het rapport is geschreven door Q&A Research & Consultancy.
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Disclaimer
Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. ANKO en Q&A Research
& Consultancy kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen
aan de inhoud rechten worden ontleend. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in
dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het gebruik van teksten
en/of grafieken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.
Teksten zijn afgesloten op 17 juli 2012.

Uitgave Juli 2012
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