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INTRO

Derk Jan 
@ derk@meetaimy.com

Daan
@ daan@meetaimy.com

Je hebt grote ambities met jouw 
kapperszaak. Misschien denk je aan 
een nieuwe salon of extra kappers. 
Of misschien is het iets heel anders. 
Je wilt in ieder geval succesvol je 
kapperszaak runnen. 

Succesvol ondernemen vraagt om 
de juiste strategie. Maar ook de 
inzet van de juiste tools. Digitalisatie 
van je kapperszaak helpt in het 
bereiken van je doelen. 

Het digitaliseren van je kapperszaak 
is geen makkelijke opgave. We 
hebben een stappenplan voor je 
samen gesteld om jouw 
kapperszaak digitaal te krijgen:

Stap 1: Waarom digitaliseren?
Stap 2: Hoe ga ik digitaliseren?
Stap 3: Mogelijkheden digitalisatie
Stap 4: Succesvol overstappen

Dit plan zal bijdragen aan jouw 
digitale ambities!

Deze whitepaper is samengesteld door 
het team van Aimy. 

Aimy biedt een slimme assistent 
(software) waarmee online afspraken 
24/7 kunnen worden geboekt, de 
agenda up to date en inzichtelijk is, je 
altijd in contact staat met de nieuwe 
generatie klanten en de administratie 
wordt ontzorgd.
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CIJFERS

Sterke groei aantal kappers & mate van digitalisatie

Nederland kent 27.000 kapperszaken die zijn ingeschreven bij de 
kamer van koophandel. De totale kappers beroepsgroep bestaat uit 
47.000 kappers. Jaarlijks groeit het aantal kapperszaken met 1.000 
inschrijvingen per jaar. Meer dan 50% van deze doelgroep zijn ZZP 
kappers. De nieuwe generatie kappers maakt sneller gebruik van 
digitalisatie. Dit komt voort uit de behoeften van consumenten, maar 
ook de jonge generatie kappers. 

Bron: Frankwatching, 2019; KVK, 2010, Anko, 2019 en Aimy 2020

2016 2017 2018 2019

27.000

50%-60%
= digitaal

#kapperszaken in NLMate van digitalisatie

82% >80%

Mobiel oriënteren Voorkeur online 
afspraken

Oriëntatie via mobiel

Consumenten oriënteren zich 
via mobiel op het boeken en 
vinden van een kapperszaak. 
82% van de consumenten 
oriënteert via mobiel voordat 
zij of hij een aankoop doet van 
een product of service.

Online boeken

Uit onderzoek van Aimy blijkt 
dat consumenten in meer dan 
80% van de gevallen de 
voorkeur hebben om een 
kappersafspraak online te 
boeken. 

04



WAAROM?
Meer tijd voor creativiteit (geen afleiding)

Digitalisatie kan je een hoop tijd schelen doordat je minder tijd kwijt 
bent aan administratie. Goed voorbeeld is je digitale bonnen, 
waardoor je boekhouding met 1 druk op de knop gedaan kan 
worden.
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Persoonlijke service

Digitalisatie helpt om meer inzicht te krijgen in wie je klanten zijn en 
wat zij willen, waardoor je je service hier nog beter op kunt laten 
inspelen. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van haarkleur 
recepten bij bepaalde klanten.

Gedetailleerd inzicht

Altijd inzicht in de stand van zaken van jouw kapperszaak qua 
financien, klanten en agenda. Hierdoor is het makkelijker om de juiste 
beslissingen te maken en je zaak succesvoller te runnen.



HOE 
DIGITALISEREN?
OPTIE 1: ZELF OPZETTEN

OPTIE 2: UITBESTEDEN

OPTIE 3: ONE-STOP-SHOP SOFTWARE

Naast de werkzaamheden als kapper installeer je digitale 
toepassingen en ga je het gebruiken voor je salon. Hier bespaar je 
kosten mee en maak je het volledig eigen. Dit kost je echter wel veel 
tijd. Daarnaast ontbreekt expertise in veel gevallen. 

Een andere optie is dat je het uitbesteedt aan een gespecialiseerde 
partij. Zij hebben expertise en de tijd om de salon te digitaliseren. De 
kosten van uitbesteden kunnen variëren, maar over het algemeen 
brengt dit hogere kosten met zich mee dan de andere opties. 

De laatste optie is het kiezen voor een software pakket. Een pakket 
waarbij alle online toepassingen zijn geïntegreerd. Deze pakketten 
worden vaak op abonnementsbasis aangeboden, zoals de software 
van Aimy (meetaimy.com). Je profiteert dan mee van de nieuwste 
toepassingen. 

06



MOGELIJK-
HEDEN 
DIGITALISATIE?

Automatische berichten overzicht

Digitalisatie kan helpen om klanten 
beter te informeren en no-shows te 
voorkomen. Tevens kan het bijdrage 
aan meer verkopen en dat een klant 
vaker terug komt naar de salon. 

Afspraak bevestiging
Direct na het inboeken van een 
afspraak in de agenda een 
bevestiging sturen van de afspraak

Afspraak herinnering
Om no-shows te voorkomen kunnen 
herinneringen worden verstuurd, 
bijvoorbeeld 24 uur van te voren.

Verjaardag
Stuur een attent bericht op de dag 
dat de klant jarig is. 

Automatische trigger
Breng de klant op gedachten om 
weer naar de kapper te gaan, 
bijvoorbeeld 5 weken na de laatste 
keer.

Review
Vraag automatische om een review 
na een afspraak. Zo kan je de service 
verbeteren en de review plaatsen op 
Google en Instagram. 

Basis Online Tools Social Tools

Financiële Tools

Email
Bedrijfsemail & 
automatische berichten

SMS
Bevestigingen versturen 
via SMS

Reviews
Vragen om reviews voor 
verbeteren service

Google bedrijven
Zichtbaar worden op 
Google in “bedrijven”

Mailchimp
Verstuur marketing 
emails

Afrekenen
Mobiel afrekenen via 
zettle

Boekhouden
Eenvoudig koppelen 
aan boekhouding

Vooraf betalen
Vooraf betalen via 
Adyen of Mollie

Digitale agenda
24/7 digitale agenda 
voor afspraken

Instagram
Ontwikkelen en updates 
delen via Instagram

Facebook
De laatste updates op 
Facebook publiceren

Pinterest
Inspiratie bieden voor 
klanten via Pinterest

Een overzicht van handige online tools.
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SUCCESVOL
OVERSTAPPEN?

Maxime
Kapper Haagsche Kopjes

Case: Haagsche Kopjes

De Haagsche Kopjes zijn al 27 jaar 
een begrip in Den Haag. Afgelopen 
jaren is de salon overgestapt op een 
ZZP constructie. Alle kappers zijn 
ZZP’er en runnen zelf de agenda en 
de administratie. 

Er werd nauwelijks gebruik gemaakt 
van digitale toepassingen, zoals een 
online agenda. 

Dit zorgde ervoor dat de telefoon 
vaak moest worden opgenomen. Wat 
tot veel frustraties heeft geleid bij 
klanten en de kappers. Met een 
digitaal systeem voor afspraken werd 
het aantal telefoontjes met 80% 
gereduceerd. 

Tips over eenvoudig overstappen.

TIP 1: Ga goed voorbereid van start
Maak een actieplan met jouw medewerkers om jouw kapperszaak 
digitaal te maken. Vraag hulp bij experts op het gebied van 
digitalisatie. 

Tip 2: Ga in een keer over
Indien je gaat overstappen, zorg er dan voor dat je in een keer 
overstapt. Het is op het begin leren, maar dan maak je op de snelste 
manier de transitie. 

Tip 3: Leg je oude agenda direct weg
Leg je oude agenda direct weg. Wanneer je gebruik maakt van twee 
agenda’s went niemand aan de nieuwe manier van werken. Tevens is 
dit foutgevoelig. 

Tip 4: Train je medewerkers 
Voordat je aan de slag gaat met digitalisatie is het van belang dat de 
kappers/medewerkers getraind zijn. Dit zorgt voor een geslaagde 
overgang. 
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KAPPERSZAAK
TOEKOMST-
BESTENDIG

Derk Jan 
@ derk@meetaimy.com

Daan
@ daan@meetaimy.com

Over Aimy software voor kappers

Aimy biedt een slimme assistent 
(software) waarmee online afspraken 
24/7 kunnen worden geboekt, de 
agenda up to date en inzichtelijk is, je 
altijd in contact staat met de nieuwe 
generatie klanten en de administratie 
wordt ontzorgd. Het team van Aimy is 
en ambitieus team die continue op 
zoek is naar vernieuwing. 

Succesvol ondernemen vraagt om digitalisatie van jouw kapperszaak. 
Digitalisatie is de toekomst. Dit kan je doen door het zelf te doen, uit te 
besteden of een one-stop-shop oplossing te kiezen. Diverse online tools 
dien je te gebruiken. Overstappen dien je goed voorbereid en snel te 
doen. Zo is jouw kapperszaak klaar voor de toekomst. 

09



meetaimy.com


