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De transitie naar duurzaamheid een

  handleiding voor de Kappersbranche.



Waarom dit boek?

Omdat Duurzaamheid nog een veel te kleine rol speelt in de 

Kappersbranche.  

Met dit boek probeer ik de Kappersbranche te informeren over de 

voordelen en de urgentie van het Duurzaam Ondernemen. 

En ook omdat we met grote vraagstukken hebben te dealen en dan met 

name de klimaatverandering en de corona/omicron virussen. 

Kappers die overwegen om duurzaam te gaan ondernemen handvaten 

te geven hoe te starten met duurzaam ondernemen. 

Laten we proberen dat een `Duurzame Kapper´ het nieuwe normaal 

wordt en zo gezamenlijk Moeder Aarde een beetje mooier kunnen 

maken. 

Veel leesplezier gewenst. 

Met vriendelijke groet,

Pieter Patje 
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1 Waarom een duurzame Kappersbranche?

Kort door de bocht gezegd, om de vernietiging van de Aarde te voor -

komen en dat van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Hoezo vernietiging van de Aarde?

Door de desastreuze gevolgen van klimaatverandering de afgelopen 

decennia wordt de impact van de mens op de aarde steeds meer 

voelbaar. Het klimaat verandert en dit zorgt voor extreme 

weersomstandigheden: Droogte, overstromingen maar ook extreme 

stormen zijn het nieuwe normaal aan het worden. Dieren sterven 

massaal uit en ook de biodiversiteit neemt sterk af. En sinds twee jaar  

slaat ook het coronavirus om zich heen met grote gevolgen. En met het 

onlangs verschenen (onderstaand) artikel is de status van Moeder 

Aarde er nog slechter aan toe dan we al gedacht hadden.

_________________________________________________________________________________

 ‘’Ook onze planeet heeft grenzen en wetenschappers tonen nu aan dat 

we er opnieuw eentje overschreden hebben.’’

Bron:  scientias.nl/cocktail-van-door-mensen-gemaakte-chemicalien-

en-materialen-wordt-onze-planeet-teveel/   

Namelijk de vijfde grens van de planetaire negen is overschreden.

Het begrip planetaire grenzen (van de planeet Aarde) werd in 2009 

geïntroduceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De auteurs 

stellen negen planetaire grenzen vast waarbinnen de mensheid moet 

navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de 

hulpbronnen van de planeet Aarde. Deze grenzen beslaan onder meer 

de uitstoot van broeikasgassen, de ozonlaag, bossen, zoet water en 

biodiversiteit. De onderzoekers kwantificeerden de grenzen die de 

stabiliteit van de aarde beïnvloeden en concludeerden in 2015 dat vier 

van deze grenzen al zijn overschreden.

Hieronder de negen grenzen.

1.   De klimaatverandering. (Overschreden) 

2.  Afname van de biodiversiteit. (overschreden)

3.  Stikstof (overschreden) en fosfor (bijna overschreden) stromen 

naar de biosfeer en oceanen.

4.  Ozonafbraak in de stratosfeer (grens niet overschreden)
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5.  Oceaanverzuring (grens bijna overschreden)

6.  Zoetwaterverbruik en de wereldwijde hydrologische cyclus (grens 

bijna overschreden)

7.  Verandering van het landsysteem (grens bijna overschreden)

8.  Chemische vervuiling en de afgifte van nieuwe stoffen (grens nog 

niet bepaald)

9.  Atmosferische aerosollading (grens nog niet bepaald).

De gevolgen.

Als iedereen zich actief inzet is het mogelijk de temperatuur binnen de 

stijging van 1.5 graden te behouden, maar in 2019 tikte we de 1.1 

graden al aan, dus er zou nu meteen veel moeten veranderen.

In het klimaatakkoord van Parijs (2015) is 2 graden opwarming de 

maximale doelstelling. Ook hieraan zitten grote gevolgen verbonden 

die we vandaag de dag al merken. Uitsterving van dieren en planten, 

zoutere bodems en warme winters zullen in Nederland steeds meer 

voorkomen. Maar als de opwarming onder de twee graden blijft zal 

het ergste voorkomen worden.

Als men echter niets doet, zal de mondiale temperatuur aan het einde 

van de 21ste eeuw met vier graden zijn toegenomen. De gevolgen van 

deze toename zijn extreem destructief en zorgwekkend. Het zeeniveau 

zal ongekend stijgen en overstromingen zullen grote gebieden 

wegvagen. Ook zal er grote voedselschaarste zijn en dus groeiende 

onzekerheid tot leven. Extreme hitte zal vele levens beëindigen in 

gebieden over de hele wereld.
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    We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het 

heeft veroorzaakt’’ 

(Albert Einstein)

Wat kunnen we doen?

Op naar duurzaamheid dus, het is dus absoluut cruciaal dat we actie 

ondernemen en de opwarming afremmen en uiteindelijk stopzetten. 

Op nationaal niveau wordt in Nederland hard gewerkt aan een 

groenere en gezondere planeet. Zo wil de Nederlandse staat, samen 

met andere landen uit het VN-klimaatakkoord van Parijs, de CO2-

uitstoot met 55% verlaagd hebben vergeleken met 1990. In 2050 

moet dit zelfs 95% zijn. En de Kappersbranche (wereldwijd) kan daar 

zeker een handje bij helpen.

Kappersbranche loopt ver achter met 

duurzaamheid.

Transitie naar Duurzaam Ondernemen.

De coronacrisis en het gepubliceerde artikel (Nature) door 

wetenschappers betreffende de overschrijding van de vijfde (van de 

negen) planetaire grens, heeft hopelijk ook de Kappersbranche de 

ogen doen openen dat het zo niet verder kan. Zowel privé als in 

zijn/haar kapperswerkzaamheden zal het roer om moeten en 

waarom?  

Ja, de Kappersbranche is best wel vervuilend, denk o.a. maar eens aan 

chemisch kleuren ( de verf en waterstofperoxide ), veel energie (CO2) 

verbruik, synthetische haarverzorging producten, permanent en fixeer 

vloeistoffen, afval water vol met chemische resten via riool in 

zee/oceanen, rest afval zoals plastic flessen, verftubes, lichtmetalen 

verpakkingen etc.

Met andere woorden: de Kappersbranche en ook het kappers 

onderwijs dient zich nodig aan te passen aan de huidige tijd met een 

alsmaar, kritische samenleving, lokale overheden, organisaties, 

instellingen, bedrijven en een snel groeiende aantal milieu bewust 

wordende consumenten. 
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Daar de Kappersbranche zelf nog niet structureel aan het 

verduurzamen is lijkt het dan ook een logisch stap om bij de 

kappersopleidingen te beginnen.  

Helaas wordt er ook binnen de kappersopleidingen niet of nauwelijks 

iets aan duurzaamheid gedaan, eigenlijk best vreemd daar er bij 

andere MBO opleidingen wel veel aandacht voor is, op deze wijze 

slaan we twee vliegen in één klap! 

De Kappersbranche zal vroeg of laat toch een duurzame weg moeten 

gaan bewandelen, helaas zijn de meeste kappers conservatief 

aangelegd en zijn bang voor veranderingen (lees: omzet ). Daarom zou 

het ook heel goed zijn dat de ANKO zich aansloot bij MVO Nederland 

om zo gezamenlijk de kappers voorlichting te gaan geven over de nut 

en noodzaak van verduurzaming van hun bedrijf.

Bedrijfsleven. 

Landen kunnen echter pas grote successen boeken als onder andere 

ook alle kappers- ondernemingen zich inzetten voor een betere 

toekomst. De professionele kapper sector creëert namelijk grote 

hoeveelheden CO2 en is daardoor ook medeverantwoordelijk voor de  

klimaatverandering. Het is dus alleen een logische redenering om over 

te stappen naar duurzaam ondernemen en zo mee te werken aan het 

behalen van de klimaatplannen.

Waarom duurzaamheid belangrijk is voor de toekomst van jouw 

onderneming.

Niet alleen voor de toekomst van de planeet is duurzaamheid 

belangrijk. Ook jouw onderneming profiteert van een groter 

klantenbestand en een positief vooruitzicht als deze het milieu in acht 

neemt. Steeds meer mensen kiezen voor duurzaam en dit aantal zal 

alleen maar blijven groeien. 

Aangezien er van veel kapsalons nog geen duurzame variant hebben 

vul je gemakkelijk een gat in de markt door een traditionele dienst of 

productiecyclus te verduurzamen. Of je kunt binnen je eigen werk 

meedenken aan een duurzamere aanpak. 

Zowel gemeentes als de overheid bieden verschillende subsidies aan 

om ondernemingen te ondersteunen in de verduurzaming. De 

subsidies verkleinen de financiële drempel naar schonere 

werkmiddelen en duurzame investeringen.
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Op de lange termijn bespaart duurzaam ondernemen vaak geld. Dit 

kan d.m.v. de aanleg van duurzame energiebronnen, die vaak 

gesubsidieerd worden en daarnaast minder belasting opeisen. 

Daarnaast is het belangrijk vooruit te denken op gebied van 

regelgevingen en wetten. Er zullen naar verwachting namelijk steeds 

meer regels rondom duurzaamheid in gang worden gezet door de 

overheid, en hiertegenover staan flinke boetes.

Hieronder nog enkele voordelen.

1. Energiebesparingen

Duurzaam ondernemen betekent bewust omgaan met groene energie 

(Elektriciteit) föhn, droogkap, verlichting, wasmachine, droger etc. 

(Gas) zuinig met warm/heet water, verwarming een uur voor sluiting 

naar beneden daarmee kunnen ondernemingen flink op hun jaarlijkse 

energierekening besparen

Aantrekkelijke regelingen en subsidies, zoals de SDE+ subsidie voor 

duurzame investeringen en met de Energie-investeringsaftrek kan 

fiscaal voordeel behaald worden. (Zonnepanelen, warmtepomp en 

isolatie).

2. Beter imago

Als kapper met een groen imago kan je meer sympathie verkrijgen van 

de consumenten en kunnen potentiële klanten worden en bestaande 

klanten zijn trots om klant te zijn van een groene kapper en draagt bij 

aan het succes van je salon. Volgens metingen van Maatschappelijk 

Imago Monitor (MIM) vindt de Nederlandse burger dat de 

verantwoordelijkheid voor MVO voor een groot deel bij bedrijven ligt. 

Uit onderzoek blijkt dat 76% van de consumenten bedrijven 

sympathieker vinden die uitdragen een hoger maatschappelijk doel na 

te streven.

3. Interessante partner voor stakeholders en overheden.

Banken en verzekeringsmaatschappijen zien ook liever bewuste 

ondernemers als hun klant, deze zijn namelijk betrouwbaarder, meer 

gedreven en kredietwaardiger. Daarnaast zijn ook lokale overheden 

eerder geneigd om met een milieubewuste ondernemer samen te 

werken, sneller een milieuvergunning te verstrekken bij 

bouwactiviteiten, winkelevenementen, stoep/trottoir beleid etc.
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4. Gedreven medewerkers en minder ziekteverzuim.

Door als organisatie actief uit te dragen dat je MVO en duurzaamheid 

hoog op de agenda hebt staan, trek je mensen met de juiste mind-set 

(overtuiging) als een magneet naar je toe. Daarbij toegepast de 

Rijnland werkcultuur die uit gaat van Vakmanschap, van de kennis 

van de werkvloer, de professional die intrinsiek gemotiveerd is, 

ruimte en vertrouwen krijgt versus de werkgever die (niet gehinderd 

door verstand van zaken) voor de centen staat, over de verdeling van 

het geld gaat. Organisatie is er voor mensen. Alle wijsheid komt niet 

meer alleen van boven! Er is ook zoiets als passie, roeping, toewijding, 

motivatie, energie, persoonlijk leiderschap, liefde, schoonheid, emotie, 

concentratie, intuïtie, spiritualiteit, dienend leiderschap, empathie, 

respect, eerlijkheid. En zo ontstaat waarde op de werkvloer en in de 

organisatie..

5. Voorbereid op toekomstige wettelijk duurzaam beleid.

Zowel Nederland als de Europe Unie hebben klimaatdoelen 

afgesproken die behaald dienen te worden o.a. de CO2-uitstoot moet 

in Nederland in 2030 met 50 procent gedaald zijn en in 2050 met 95 

procent. Door je nu al voor te bereiden op een milieuvriendelijke 

beleid, waarvan je weet dat het komt, ben je als kapsalon klaar voor de 

toekomst. Investeringen zijn dan uit te smeren en hoeven niet in één 

keer betaald te worden en subsidies zijn talrijk.

6. Prijsverhoging

Staat op het laatst maar is voor de branche een van de belangrijkste 

argumenten. Het percentage consumenten dat let op duurzaamheid 

bij het kopen van product is in 2019 naar 53% gestegen ten opzichte 

van 46% in 2018. 38% geeft zelfs aan bereid te zijn om meer te willen 

betalen voor duurzame producten en zal volgens experts nog meer 

toenemen. Met bovenstaand gegeven kun je de tarieven substantieel 

verhogen, zeker ideaal voor de salons die met hun tarieven aan de lage 

kant opereren.
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! Wet verplichting tot maatschappelijk verantwoord en 

duurzaam te ondernemen in de maak.

Er komt wetgeving (Europees en Nederlands) aan die bedrijven 

verplichten om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te 

ondernemen. Dit zou in eerste instantie door de Europese Commissie 

ingediend worden, echter is dit tijdelijk uitgesteld. En daarom komt 

het kabinet, in de persoon van de nieuwe Ministers van Economische 

Zaken en Klimaat en van Klimaat en Energie, nu zelf met deze 

wetgeving.

Bedrijven moeten zich al houden aan OESO-richtlijnen die stellen dat 

ondernemingen naast mensenrechten ook werknemersrechten en het 

milieu moeten respecteren. Over de naleving hiervan maakte de 

overheid vrijwillige afspraken met bedrijven. Maar De Bruijn wil nu 

vastleggen in wetgeving waar bedrijven worden verplicht om zich 

hieraan te houden en dit komt geen dag te vroeg daar er bij het IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) en in Glasgow tijdens 

de klimaattop alle alarmbellen af gingen. Ondernemingen zullen dus, 

of ze het willen of niet, steeds meer richting een duurzaam bestaan 

moeten buigen. Samenwerken (kappers coöperatie) is cruciaal in de 

verduurzaming van jouw onderneming. Zo kun je inspiratie opdoen 

van elkaar maar ook doelen stellen en die samen behalen.


