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Echt gezien 
worden

Onze leden proberen we altijd oprechte aandacht te geven. 

Afgelopen week ervaarde ik tijdens een kappersbezoek zelf 

wat het effect is van persoonlijke aandacht.

Normaliter verheug ik me op mijn kappersbeleving: 

koffietje, gefrutsel aan mijn haar, boekje lezen. Kortom, 

echt een moment voor mezelf. Deze ervaring had ik echter 

niet bij mijn eerste bezoek aan de krullenkapper in 

Amsterdam. De naam zegt het al: speciaal voor mensen met 

krullen. Na afloop liep ik totaal overdonderd de deur uit. De 

drukte, de energie, de aandacht (elke 5 minuten werd mij 

gevraagd of ik thee wilde). Op de vraag of ik meteen een 

nieuwe afspraak wilde maken dacht ik: echt niet, eerst maar 

eens zien of ik wel wil terugkomen.

De dagen daarna merkte ik dat mijn haar verrekte goed zat. 

Ik had een coupe en ook nog een makkelijke. Beetje crème, 

handen door het haar en klaar. Heel fijn, dus toch maar 

bellen voor een nieuwe afspraak. Helaas geen plek tot 

september. Wat is dit nu? Besluit ik terug te komen, hebben 

ze geen plek. Laten ze me nu echt met grijs haar op vakantie 

gaan? Gelukkig waren ze gevoelig voor mijn argument en 

kon ik voor alleen verven toch nog in juli terecht. Daar nam 

ik dan maar genoegen mee. 

Ook deze keer werd ik volledig meegezogen in de 

carrousel van drukte, energie en aandacht. Toen ik mezelf 

na het föhnen in de spiegel bekeek had ik een enorme 

krullenbos, lees: korte versie Diana Ross. Veel te vol, maar 

ach, dat zakt wel en de kleur zat er goed in dus ik bedankte 

de kapster en liep naar de kassa (ondertussen mijn krullen 

naar beneden duwend).

Onderweg werd ik aangesproken door de eigenaresse: 

“Ben jij wel tevreden met je haar?” “Jawel, maar het zit wel 

heel erg hoog”, zei ik. “Wie heeft je geföhnd?”, was haar 

volgende vraag. Vervolgens werden de drie kapsters erbij 

geroepen en zij kregen ter plekke les kregen over föhnen en 

hoe krullen moeten vallen. De eigenaresse vroeg vervol-

gens of ik eigenlijk wel geknipt was. “Uh nee, want daar 

hadden jullie geen tijd voor.” “Heb jij nog tijd?”, was haar 

volgende vraag. Eigenlijk niet, maar ik was benieuwd wat er 

nu ging gebeuren, dus ik zei “ja”. Na dik een uur keek ik 

positief verrast in de spiegel. Weliswaar korter dan ikzelf 

had gewild, maar mijn haar zat fantastisch!

Zonder de door mij gewenste kappersbeleving, maar met 

zeer gewenst resultaat liep ik de deur uit. Dit was niet 

zomaar aandacht, dit was echt gezien worden. Mijn 

afspraak voor de volgende keer is inmiddels ingepland.

 

Sonja Cats
Hoofd ledenzaken Adfiz

Een systeem ontwikkelen om vakbekwaamheid 
aan te tonen en te borgen? Lees erover in het 
magazine Samen vakbekwaam. Vol tips, inspiratie 
en ervaringen van verenigingen die u voorgingen 
en met succes een kwaliteitsstandaard 
ontwikkelden. 

Ga naar cito.nl/
samenvakbekwaam 
voor het online 
magazine 
of vraag een 
exemplaar aan.

                    
vakbekwaam )

samen

NVHP ) Certificering borgt kwaliteit Hypothecair Planners
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een certificaat
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