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BRUISENDE BINNENSTEDEN,  
MEDE DANKZIJ KAPPERS! 
 
De ondernemende kappers van Nederland hebben zich verenigd in de ANKO. Binnen deze 

branchevereniging werken zo’n 5000 ondernemers samen om ervoor te zorgen dat kappers 

hun toegevoegde waarde voor de samenleving – ook op lokaal niveau! - optimaal kunnen 

bieden. Die toegevoegde waarde voor uw gemeente is groter dan u wellicht zou denken… 

 
ZÓ BELANGRIJK ZIJN KAPPERS VOOR UW GEMEENTE! 
 

 Welzijn: kappers spelen een belangrijke rol in het gevoel van welbevinden van de 

inwoners van uw gemeentes. Zij dragen bij aan hun zelfvertrouwen en ‘esthetisch 

kapitaal’, waarmee bijvoorbeeld hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden. 

 

 (Lokale) economie: kappers zijn goede en populaire opleiders en werkgevers voor 

praktisch ingestelde vakmensen, waaronder veel vrouwen en mensen met een migratie-

achtergrond. Ook stimuleren kapsalons de levendigheid van winkelgebieden en zorgen zij 

ook op atypische momenten voor traffic van consumenten. 

 

 Zorg: kappers fungeren regelmatig als poortwachter en doorverwijzer bij het signaleren 
van aandoeningen aan de hoofdhuid, maar steeds vaker ook in gevallen van depressie, 
verwaarlozing of huiselijk geweld.  

 

 Sociaal domein: kapsalons dragen als ontmoetingsplek ook in uw gemeente bij aan de 

sociale cohesie in de lokale samenleving en de bestrijding van eenzaamheid van met 

name ouderen. 

 

 Maatschappij: veel ondernemende kappers ondersteunen lokale initiatieven en leveren 

onbetaald een maatschappelijk bijdrage door bijvoorbeeld daklozen, kansarmen of 

patiënten in een hospice te knippen. 

 

U WILT BRUISENDE WINKELGEBIEDEN? 
 

Dorpen en steden, wijken en buurten; ze zijn niet leefbaar zonder een vitale retailstructuur. 

Winkelgebieden met detailhandel, horeca en cultuur, maar ook diensten en winkelambachten 

zoals de kapper, vormen het kloppend hart van dorpen en steden. Zij spelen een grote rol in 

de vitaliteit, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van deze dorpen en steden. Met de toenemende 

leegstand en verschraling van het aanbod ligt verpaupering van deze gebieden helaas op de 

loer, en corona heeft deze ontwikkeling verder versneld. Dit vraagt om een duidelijke 

afbakening in de omgevingsplannen met betrekking tot wat op welke locatie gevestigd mag  
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worden, zodat deze sectoren hun belangrijke maatschappelijke bijdrage aan uw gemeente 

kunnen blijven leveren. Stel uzelf daarom deze belangrijke vraag:  

 

“Willen we in onze gemeente in de toekomst nog nieuwe retail buiten winkelgebieden?” 

 

 

KAPPERS ONDER DRUK 
 

Veel kapsalons hebben het momenteel zwaar, ook in uw gemeente. Dat komt onder meer 

door de al jaren toenemende regeldruk. Ook de coronacrisis en drie lockdowns hebben 

gezorgd voor enorme inkomstenderving en slechts 25% van de omzetschade is 

gecompenseerd door de overheid. Maar er speelt meer: 

 

 Verlies van stageplekken en banen 

Er vond de afgelopen jaren een verschuiving plaats van zichtbare kappersbedrijven in 

winkelkernen, naar minder zichtbare tot onzichtbare kapsalons die vaak door zzp’ers 

gerund worden op woonbestemmingen. Met deze verschuiving wordt het aantal salons 

met personeel kleiner en verdwijnen steeds meer erkende leerbedrijven en dus stage-

plaatsen. Bedrijven zonder personeel kunnen namelijk vaak niet voldoen aan de 

voorwaarden voor erkenning. Ondernemers met personeel leiden de kappers van de 

toekomst op en bieden jongeren daarmee een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. 

Bovendien verdwijnen er door de afname of inkrimping van salons met personeel 

banen – veelal parttime – voor lokale vakmensen in loondienst.  

 

 Oneerlijke concurrentie 

Vele lasten, ook gemeentelijke, worden alleen opgelegd aan zichtbare ondernemingen 

in winkel en/of bedrijfsgebieden. Zo gebeurt het dat gemeenten onbedoeld een oneer-

lijk concurrentievoordeel bieden aan de hierboven genoemde zzp’ers. Ook zij 

verdienen als ondernemers uiteraard alle kansen op succes, maar dit vergroot de druk 

op salons met personeel in winkelgebieden wel nog verder! 

 

 
DE OPLOSSING: RETAIL ALLEEN IN WINKELGEBIEDEN 
 

Gelukkig is de oplossing voor zowel verpaupering als de kappersproblematiek eigenlijk vrij 

eenvoudig: Sta de nieuwe vestiging van retail – waartoe ook kappers behoren – alleen 

toe in (kern)winkelgebieden en borg dit in de omgevingswet. 

 

Hiermee zorgt u ervoor dat: 

 De lokale kappersbranche haar belangrijke toegevoegde waarde voor uw gemeente 

kan blijven leveren; 

 Leegstand bestreden wordt; 

 De druk op uw lokale ondernemende kappers afneemt. 
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