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Catalogus
Het business educatie aanbod voor de kapper

**Zie de voorwaarden van de trainingen en inspiratiedagen in de laatste dia van dit document
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Business Community
2022

Business Community:

Hoeveel: €895 excl BTW p.p. voor 
het gehele programma (trainingen 
kunnen ook losgeboekt worden).

Voor aanmelden en het 
samenstellen van je persoonlijke 
programma stuur je een email 
naar:

businesscommunity@loreal.com
of klik op onderstaande knop.

De business community is een exclusieve groep van gedreven 
kapperondernemers die klaar zijn om het maximale uit hun bedrijf te 
halen, hun netwerk verder uit te bouwen en elkaar te inspireren en te 
motiveren. 

Tijdens deze vierde jaargang brengen wij ondernemers samen tijdens 
twee gezellige en vooral leerzame inspiratiedagen waarbij 
verschillende bekende sprekers en ondernemers hun ervaringen delen 
en de Community inspireren. 
Ook is er voldoende gelegenheid om contacten te leggen en 
medeondernemers te spreken.

Nu aanmelden

Daarnaast kunnen de deelnemers 
kiezen uit een selectie business 
trainingen die aansluiten bij hun 
wensen en behoeften.
Dit deel van het programma wordt op 
maat en in overleg samengesteld.

mailto:businesscommunity@loreal.com
mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20voor%20de%20Business%20Community
mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20voor%20de%20Business%20Community
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Business Community
2022 programma

Inspiratie dag

Reserveer maandag 3 oktober 
in uw agenda van 11:30 tot 
18:00, voor nieuwe inspiratie. 
Salon eigenaren ontmoeten, 
discussiëren & delen met 
gelijkgestemden. Een dag waar 
connectie centraal staat.  

Arjen Banach zal u inspireren 
over werkgeluk en Mark 
Hogenelst over Leiderschap. 
Uiteraard wordt u bij InnStyle in 
Maarsen heerlijk in de watten 
gelegd tijdens deze dag.

Nu aanmelden

mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20voor%20de%20Business%20Community
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De Kunst van het beïnvloeden
En hoe je klanten een je bindt!

Hoe zorg je dat klanten voor jou kiezen?
Hoe zorg je dat ze bij je terugkomen? En blijven terugkomen?
Hoe maak je van nog meer klanten blije en trouwe klanten, fans?

Hoe zorg je voor loyale medewerkers en ambassadeurs van je
mooie zaak? En hoe makkelijk zou het zijn als iedereen dezelfde taal 
spreekt?

Benieuwd hóe je zowel je team als het koopgedrag van je klanten 
positief kunt beïnvloeden?
Hoe je voor nog meer werkplezier, nog meer omzet én nog meer 
blije klanten kunt zorgen? 

Meld je dan nu aan voor deze dagtraining gegeven door Blijmaker 
Chantal Riedeman van Shopology in samenwerking met de Business 
Community.

Waar:
L’Oréal Academy Hoofddorp

Wanneer: ma. 14 maart
ma. 31 oktober

Hoeveel: €185 p.p.

Chantal Riedeman

Nu aanmelden

Losse aangeboden trainingen

mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20voor%20de%20training%20De%20Kunst%20van%20het%20be%C3%AFnvloeden
mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20voor%20de%20training%20De%20Kunst%20van%20het%20be�nvloeden
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High Performance Team
Leer hoe je je team optimaal kan sturen

Hoe creëer je een High Performance Team?

Wat maakt dat het ene team beter presteert dan het andere?
Wat is eigenlijk een High Performance Team en wat levert het je op?

Als jouw team gemotiveerd, verantwoordelijk en betrokken is, is de 
kans op succes groot.
Hoe ziet jóúw ideale team eruit? 
Waar sta je nu en wat kun je doen richting je doel.

Tijdens deze training krijg je de tools in handen om direct aan de slag 
te gaan met jouw team.

De training wordt gegeven door twee trainers/coaches van 
GrowthFactory, Caroline Klein en Madeline Mackay.

Waar:
Academy L’Oréal Hoofddorp

Wanneer: ma. 11 april
ma. 7 november

Hoeveel:  €235 p.p.

Caroline 
Klein

Madeline 
Mackay

Nu aanmelden

Losse aangeboden trainingen

mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20taining%20%20High%20Performance%20Team
mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20taining%20%20High%20Performance%20Team
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Salon Emotion
Het business programma waarmee je in 7 stappen bewust 
leert vormgeven aan de beleving in jouw salon

Onze verschillende trainingen 
en inspiratiedagen: (alleen op 
aanvraag mogelijk)L’Oréal klanten die actief Salon Emotion toepassen maken tot wel 

14% meer omzet.

De 7 stappen zijn bekend bij veel kappers, de kunst zit in het 
herhalen, vernieuwen en telkens bewust en actief vormgeven aan 
de beleving in de salon.

Het Salon Emotion programma is daarom zowel voor Salon 
Eigenaren als managers en betrokken medewerkers geschikt. 
Tijdens de trainingen gaan we kort in op de theorie en besteden 
vooral veel tijd aan ervaringen delen en praktisch ideëen 
ontwikkelen die helpen bij het vormgeven van de ideale beleving 
in de salon.

De training helpt jou en je team bij het ontwikkelen van een 
vernieuwde visie en praktisch toepasbare oplossingen.

Wil je eerst 
kennismaken met Salon 
Emotion? Check dan 
onze gratis introductie 
trainingen op ACCESS.

Ga naar Access

** Zie de voorwaarden in dit document

Losse aangeboden trainingen

Aanvraag salon-emotion
training in-salon

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/39907/salon-emotion
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/39907/salon-emotion
mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20voor%20de%20Business%20Community
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/39907/salon-emotion
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Grip op Geld

Meer informatie

Hoeveel: €175 p.p.

Jij bent kapper geworden om de mens - onder jouw professionele handen - een stukje 
mooier te maken en blij de salon uit te zien lopen.
Jij bent ondernemer geworden om jouw business vanuit eigen creatie neer te zetten en 
wellicht te laten groeien.
Jij bent geknipt voor het vak en wilt het ondernemerschap meer kleur geven.
Cijfers en geld vormen het fundament van jouw bedrijf. 

Waar de ene ondernemer er met vertrouwen in zit, heb jij misschien veel zorgen en 
stress.
Een ontspannen verbinding met financiën betekent onafhankelijkheid, vrijheid én 
vertrouwen 
om dat te kunnen doen waar jij zo goed in bent. 

Wil jij zelf én met plezier de regie pakken over jouw financiële toekomst? Het kan!
Boekhouders en accountants zeggen dat cijfers jou precies vertellen hoe je ervoor 
staat. Maar wat als je geen dagelijks inzicht hebt in die cijfers of niet goed weet hoe ze 
te lezen? Hoe stuur je dan je bedrijf aan?
Ondernemers kijken doorgaans liever naar het saldo van hun bankrekening. En als je 
weet waar dat geld precies voor bestemd is, kun je sturen op geld!

Tijdens de training leer je in grote lijnen hoe je je cijfers moet lezen en waarom dat toch 
belangrijk is. Je gaat aan de slag met het bepalen van jouw financiële doelen en het 
maken van een winstplan.

Aan het einde van de dag weet jij precies hoe jij het inkomende geld moet verdelen 
over verschillende potten om precies te weten hoe financieel gezond jouw salon is.
In een kleine groep, interactief, praktisch en voor iedereen te begrijpen!
Doe jij mee?

Waar:
Academy L’Oréal Hoofddorp

Wanneer: ma. 4 april
ma. 29 augustus
ma. 14 november

Losse aangeboden trainingen

mailto:simone.molendijk?subject=Informatie%20aanvraag%20Salon%20Business%20Success%20training
mailto:simone.molendijk?subject=Informatie%20aanvraag%20Salon%20Business%20Success%20training
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Social media
“50% van de kappers geeft aan behoefte 
te hebben aan training”

TikTok, SnapChat, Insta… Veel kanalen, veel 
contentmogelijkheden, maar waar moet je nou beginnen? Zit jij 
met veel ‘social’ vraagtekens? Dan kan je deze training absoluut 
niet missen.

Carel neemt je mee in de wereld van Social Media en zal naast 
informatie ook ‘how to’ voorbeelden geven.

Na het volgen van de training weet je:
• Welk kanaal je moet gebruiken voor jouw doelgroep.
• Hoe je het algoritme kunt beïnvloeden.
• Hoe je exact content maakt op diverse kanalen.
• Waar je relevante statistieken kunt vinden en interpreteren.

Zorg dat je dit niet mist en schrijf je in!

Waar: 
L’Oréal Academy 
Hoofddorp

Wanneer: ma. 23 mei
ma. 17 oktober

Hoeveel: € 125 p.p.

Carel Schrier

In cooperation with

Nu aanmelden

Losse aangeboden trainingen

mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20Social%20Media%20training
mailto:simone.molendijk@loreal.com?subject=Aanmelden%20Social%20Media%20training
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Coaching
Voor persoonlijke ondersteuning en maatwerk

Ben je actief bezig met de ontwikkeling van je salon? Zie je 
kansen en groeimogelijkheden, maar weet je niet precies hoe je 
deze kan benutten?
Of ben je toe aan vernieuwing en op zoek naar een 
gesprekspartner die jouw business begrijpt en jou kan adviseren?

Voor deze vragen, en meer, kan je terecht bij onze Business 
Coaches, die jou in een persoonlijk traject helpen vormgeven aan 
de toekomst van jouw bedrijf.

Waar: 
In overleg in de salon of 
digitaal

Wanneer:
Vraag je Business Partner of 
neem contact op met: 
simone.molendijk@loreal.com

Hoeveel:
Intake gesprek
Kostenloos voor L’Oréal 
klanten 

Support traject
vanaf €150,- per 3 sessies“Alleen ga je sneller, 

samen kom je verder”
Simone Molendijk

** Zie de voorwaarden in dit document

Losse aangeboden trainingen

mailto:simone.molendijk@loreal.com
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Voorwaarden 

Bij inschrijving voor ons trainingsprogramma gelden de volgende 
annuleringsvoorwaarden:
• Annuleren tot en met 10 werkdagen voor aanvang van de cursus is 

kosteloos.
• Annuleren vanaf 10 werkdagen tot 5 werkdagen voor aanvang van 

de cursus; 50% van het volledige cursusgeld wordt in rekening 
gebracht.

• Annuleren vanaf 5 werkdagen voor aanvang van de cursus; 100% van 
het volledige cursusgeld wordt in rekening gebracht.

• Werkdag = maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Zaterdag en zondag worden niet als werkdag gerekend.

Alle vermelde prijzen in de catalogus zijn EXCLUSIEF BTW.

Inschrijving voor de Business Community geschied op basis van een heel 
kalenderjaar. Er vindt geen restitutie plaats indien een deelnemer een of 
verschillende deeltrainingen niet kan volgen.
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