
Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Contactgegevens, 

kerncijfers 

 

 

 

 

Samenwerkingspartners 

 

Samenwerkingsverband Kappersbranche: ANKO, FNV Mooi!, 

CNV Vakmensen, Brancheplatform Kappers. 

 

 

 

 

Thema 1: Behoud van oudere vakkrachten 

      Sectorplan Kappersbedrijf 
         Doorlooptijd: 2 jaar, 1 januari 2015 – 1 januari 20167 

Versie: 20 februari 2015 

Sectorale ambitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marktcijfers 
 

In 2013 zijn 24.942 werknemers, 14.260 zzp’ers en 6.146 ondernemers 

werkzaam in de kappersbranche (totaal: 46.361 personen). De 

verwachting is dat de werkgelegenheid in de branche de komende jaren 

redelijk stabiel blijft.  

 

De samenstelling van het totale aantal werkzame personen in de 

kappersbranche verandert echter wel; het aantal zzp’ers is de 

afgelopen 15 jaar meer dan verdubbeld (van 13% in 2000 naar meer 

dan 30% in 2013). 

 

De omzet in de kapperbranche daalt nog licht. Voor 2014 is de 

verwachte stagnatie van de totale omzet -1% tot -3%. De prognose 

voor de lange termijn is wel gematigd positief. 
 

 

 

 

 

 

Het hoofd bieden aan toekomstige uitdagingen en duurzame inzetbaarheid vergroten 

in de kappersbranche 

 

 

 

 

Hoofdaanvrager 
 

Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf 

Postbus 3183 

3502 GD Utrecht 

 

Mevr. A. Karsoredjo 

angela.karsoredjo@achmea.nl 

 

 

 
 

Naar een werkende arbeidsmarkt: 

crisisaanpak en duurzame inzetbaarheid 

Subsidiale kosten:  

€2.068.743 

Subsidiebedrag: 

€1.034.371 

Eigen bijdrage:  

€1.034.372 

Productie:  
Adviestalent in opdracht van het ministerie van 

SZW 
 

www.adviestalent.nl 
 

Contactpersoon: 
Mevr. E. van der Spil 
esp@adviestalent.nl 

 

Maatregel 1: 

1 onderzoek wordt verricht naar het beter 

matchen van de vraag naar en het aanbod 

van (werkloze) werkzoekende gediplomeerde 

kappers in de kappersbranche. 

Maatregel 2: 

1 onderzoek wordt verricht teneinde inzicht te 

krijgen in redenen van vertrek van werkzame 

personen uit de branche alsook mogelijk uit te 

voeren acties die het vertrek beperken. 

Maatregel 3: 

1.025 in de kappersbranche werkzame 

personen volgen toekomstgerichte her-, bij- of 

omscholing om hun inzetbaarheid te 

vergroten en (jeugd)werkloosheid tegen te 

gaan. 
 

Maatregel 4: 

6 sets onderwijsmateriaal worden ontwikkeld 

voor 6 opleidingen ten behoeve van her-, bij- 

en omscholing van in de kappersbranche 

werkzame personen. 

Maatregel 5: 

50 in de kappersbranche werkzame personen 

(werknemers, werkgevers, zzp’ers en 

ondernemers) ontvangen een loopbaancheck 

om vertrek uit de branche en potentiële 

werkloosheid te voorkomen. 

Maatregel 1: Onderzoek vraag en aanbod 

 

De maatregel betreft het opzetten en 

uitvoeren van een onderzoek naar alle 

vormen en systemen van vraag en aanbod 

van gediplomeerde kappers, waarbij 

specifieke aandacht wordt besteed aan 

personen die (als werkloze en/of 

werkzoekende kapper) staan ingeschreven 

bij het UWV. Het doel is inzicht te krijgen 

in de huidige mismatch tussen vraag en 

aanbod van gediplomeerde, 

werkzoekende kappers, teneinde gerichte 

maatregelen  te kunnen nemen om de 

instroom van deze doelgroep te 

bevorderen. Het resultaat is een rapport 

met (1) een analyse van de vraag naar en 

het aanbod van (werkloze) werkzoekende 

kappers en (2) een advies over het beter 

matchen van vraag en aanbod. Naar 

aanleiding van het rapport kunnen 

werkloze, werkzoekende kappers worden 

geleid naar toekomstgerichte scholing 

(maatregel 3) en/of een loopbaancheck 

(maatregel 5). 

 

Uitvoering: Externe dienstverlener i.o.v. 

het Samenwerkingsverband 

 

Maatregel 2: Vertrek onderzoek 

 

Een knelpunt voor de kappersbranche is 

dat medewerkers er relatief kort 

(gemiddeld 10 jaar) werkzaam blijven. De 

maatregel beoogt een eerste stap te 

zetten naar het verbeteren van dit 

knelpunt, door onderzoek te verrichten 

naar beweegredenen van in de branche 

werkzame personen om de branche te 

verlaten. Het betreft derhalve een 

nulmeting voor de gehele kappersbranche. 

Om een afgewogen oordeel te kunnen 

geven, wordt in het onderzoek 

onderscheid gemaakt tussen  de 

verschillende respondenten, bijvoorbeeld 

op grond van geslacht, leeftijd, functie en 

het aantal jaren relevante werkervaring. 

Het resultaat is een rapport met (1) een 

analyse van redenen van vertrek uit de 

branche en (2) een advies over de acties 

die (partners in) het 

samenwerkingsverband kunnen nemen 

om het vroegtijdige vertrek van 

medewerkers te beperken. 

 

Uitvoering: Externe dienstverlener i.o.v. 

het Samenwerkingsverband 

Maatregel 3: Scholing werkenden 

 

De maatregel betreft scholing van 

werknemers in de sector teneinde hun 

inzetbaarheid in de kappersbranche te 

vergroten en (jeugd)werkloosheid te 

voorkomen.  Om een tegemoetkoming te 

krijgen in de kosten van her-, bij- en 

omscholing, kunnen werknemers in de 

branche (inclusief zzp’ers) een subsidie 

aanvragen bij het Samenwerkingsverband. 

De scholing is gericht op ondernemers-

vaardigheden nieuwe stijl (125 

deelnemers), nagelstyling (350 

deelnemers), visagie (65 deelnemers), 

black/mixed hair (100 deelnemers), barbier 

(350 deelnemers) en haarwerken (35 

deelnemers). De subsidie bedraagt 

maximaal 40% van de scholingskosten. 

 

Uitvoering:  Externe dienstverlener(s) i.o.v. 

het Samenwerkingsverband 

Maatregel 4: Ontwikkelen toekomstgericht 

lesmateriaal 

 

De discrepantie tussen de toekomstige 

vraag en het aanbod van scholing en 

onderwijs vormt, vanwege de negatieve 

invloed op het creëren en behoud van 

werkgelegenheid in de kappersbranche 

waardoor banen verloren gaan, een 

knelpunt voor de branche. De maatregel 

betreft derhalve het ontwikkelen van 

toekomstgericht onderwijsmateriaal voor 

de bij-, na- en omscholing van werkenden 

in de kappersbranche. Ook wordt 

onderwijsmateriaal voor 

ondernemersvaardigheden nieuwe stijl 

ontwikkeld. Doel van de maatregel is het 

verhogen van de kwaliteit van het 

toekomstig aanbod van onderwijs aan 

(nieuwe) kappers, waardoor de 

employability van leerlingen en 

werknemers stijgt en zij meer gemotiveerd 

zijn gedurende langere tijd in de 

kappersbranche werkzaam te zijn. Nieuw 

onderwijsmateriaal wordt ontwikkeld voor 

visagie, barbiers, nagelstyling, haarwerken 

en black/mixed hair. 

 

Uitvoering: Externe dienstverlener i.o.v. 

het Samenwerkingsverband 

Maatregel 5: Loopbaancheck 

 

De maatregel betreft het uitvoeren van 

loopbaanchecks bij in de kappersbranche 

werkzame personen. De loopbaancheck is 

gericht op het loopbaanperspectief van de 

in de branche werkzame persoon en staat 

open voor zowel werknemers in 

dienstverband als zzp’ers, werkgevers en 

ondernemers. Doel van de maatregel is 

het voorkomen van vertrek uit de 

kappersbranche en daarmee het 

voorkomen van potentiële werkloosheid.  

 

Uitvoering: Externe dienstverlener i.o.v. 

het Samenwerkingsverband 

Thema 2: Scholing Thema 3: Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid 


