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A G  R  EAT P  L  ACE TO IN S P IRE



C1 - Internal use

“Onze passie is om je te inspireren .We zetten 
je in je kracht om jouw doelen te bereiken. 

Tijdens jouw reis staan we naast je 
om het maximale uit jezelf en 

jouw salon te halen.
Samen gaan we op zoek naar

‘jouw’ verwondering”

Simone Molendijk & Rosita Klaver



C1 - Internal use

BUSINESS 
COMMUNITY

De business community is een exclusieve groep van 

gedreven kapper ondernemers die klaar zijn om het 

maximale uit hun bedrijf te halen, hun netwerk verder uit te 

bouwen en elkaar te inspireren en te motiveren. 

Wanneer je je aansluit bij de business community heb je 

recht op:

- Intake coaching gesprek

- De workshop “De reis van de Ondernemer’

- 2 Inspiratiedagen

Daarnaast kunnen de leden kiezen uit 2 business 

trainingen, van experts, die aansluiten bij hun wensen en 

behoeften.

De kosten van de business community voor een heel jaar 

bedragen € 895,- ex btw pp. Dit is een voordeel van € 300,-

Benieuwd naar het programma? Bekijk dan het overzicht 

op de volgende pagina.



C1 - Internal use

ACCESS 

\

Hoe meldt je je aan voor de trainings dagen?

Wil je meer informatie over onze trainingen, of wil je je 

inschrijven? Check dan Access, waar je 24/7 toegang hebt tot ons 

online leerplatform. Je kan je via je mobiel aanmelden door op de 

datum van de training te klikken op de pagina van het event of via 

de desktop met de aanmeldlinks op de een na laatste pagina. 



C1 - Internal use

Podcast
SALONPRAAT 

Dit is Salon Praat. De podcast waar alles op het gebied van zaken doen 
in een succesvol salon samenkomt. Op deze podcast komen thema’s 

aan bod, die ook jouw salon kunnen laten sprankelen. Laat je inspireren 
door andere salon eigenaars, en ook door experts op het gebied van 
business onderwerpen, die het verschil kunnen maken in jouw salon!

Klik hier`om de podcast te beluisteren.

NW!

https://open.spotify.com/show/1APljkrV7OuqEjfJhmFL0u
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C1 - Internal use

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? Ben je toe aan vernieuwing en 

op zoek naar een gesprekspartner die jouw business 

begrijpt en jou kan begeleiden? Mis je het plezier in 

ondernemen en heb je niet helder voor ogen wat de 

volgende stap is?

Voor deze vragen en meer, kan je terecht bij onze 

Business Coaches, die jou met een persoonlijk traject 

helpen vorm te geven aan de toekomst van jouw bedrijf.

Business Coaching traject 

Intake (1 uur online)

2 gesprekken (2x 1,5 uur) op locatie

€500,-

Telefonisch consult strippenkaart 

5x (15 min)

€125,-

Behoefte aan meer inspiratie of info?

Klik hier

Voor meer informatie mail naar: 

businesscommunity@loreal.com



JOUW REIS

ALS 
ONDERNEMER

Begrijpen in welke fase van de ondernemersreis jij zit en 

weten welke gevoelens daarbij horen, het is een belangrijk 

onderdeel van het succesvol kunnen laten groeien 

van jouw onderneming.

Datum: 19 juni & 30 oktober

Locatie: L’Oréal Academy

Prijs: €195,- per dag

Behoefte aan meer inspiratie of info?

Klik hier

http://golearn://course/59397


INSPIRATIEDAGEN

Geniet van een dag vol inspiratie

en met meer energie terugkomen in je salon.

Reserveer maandag 13 maart 2023 en/ of

maandag 9 oktober 2023 

alvast in uw agenda!

Wij brengen ondernemers samen tijdens twee 

gezellige en vooral leerzame inspiratiedagen. 

Saloneigenaren ontmoeten, discussiëren en 

delen met gelijkgestemden waarbij verschillende 

bekende sprekers en ondernemers hun ervaringen 

delen. Ook is er voldoende gelegenheid om 

contacten te leggen en medeondernemers te 

spreken.

Datum: 13 maart & 9 oktober

Locatie

Maarssen, Innstyle 13 maart

Naar te bepalen in NL, 9 oktober

Prijs: €250,- per dag 

Behoefte aan meer inspiratie of info?

Klik hier



EXPERIENCE TOUR

DATA

20 Februari

7 Maart

3 April

2 Mei

LOCATIE

Amsterdam

Breda

Amsterdam

Breda

Nieuwe ideeën nodig, wil je weer creatief denken en 

jouw salonnog sterker maken qua onderscheiding?

Ga dan een dag mee op deze inspiratie tour in

Amsterdam of Breda. We bezoeken retail stores, 

rondom beleving, diagnose, sustainability 

en uiteraard ook diverse bijzondere salons. We sluiten de 

dag af met Rosita & Simone, die je meenemen in de 

vertaalslag naar jouw eigen salon. Hoe kan je de 

customer journey verbeteren en zorgen dat er nog meer 

beleving voor jouw ideale klant is.

Prijs: €195,- per dag

Behoefte aan meer inspiratie of info?

Klik hier



JOUW
DUURZAAMHEID

Datum: 17 april & 11 september

Locatie: L’Oréal Academy

Prijs: €195,- per dag

EXPERT & PRO

Wil jij de eerste stappen of een 

vervolgstap zetten om jouw salon 

te verduurzamen. Green Circle 

salon leggen salon afval 

recycling uit en vertellen je er 

alles over.

Een 69% waterbesparende kraan

live ervaren of energie 

besparende tips van de Jeroen 

Peels ontvangen, die 

verantwoordelijk is voor de eerste 

energie neutrale salon, meld je 

snel aan.

Behoefte aan meer inspiratie of info?

Klik hier



JOUW DIGITALE  
ZICHTBAARHEID

Tijdens deze hands-on

training nemen we je

mee in de reis van je

bedrijf, intenties en

merkverhaal waardoor

we tot een unieke

strategie kunnen komen

die jouw onderscheid

van de markt. Met een

creatief contentplan ga

jij het verschil maken en

trek je klanten aan die je

wil aantrekken.

Datum: 27 maart & 

2 oktober 

Locatie: L’Oréal Academy

Prijs: €195,- per dag

EXPERT PRO

Ferry Loeve en zijn

marketingteam nemen

jullie mee hoe zij Het

Haartheater zichtbaarheid

geven op hun sociale

media platformen. Welke

platformen gebruiken zij,

wat posten ze, maar boven

alles wat brengt dit hun

aan meerwaarde voor de

salon.

Behoefte aan meer inspiratie of info?

Klik hier

Datum: 20 maart &

18 september 

Locatie: L’Oréal Academy

Prijs: €195,- per dag

golearn://course/59400
golearn://course/59399


PRO

JOUW GELD

Hoe is jouw tarief ontstaan? 
Ik leer je in 1 workshop 
de methodiek achter 
het berekenen van 

jouw tarief, en jij gaat naar 
huis met de kennis en tools 

die je nodig hebt om 
je tarief opnieuw 

te berekenen en je winst te 
optimaliseren.

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.

EXPERTS

Datum: 27 februari

19 juni

23 oktober

6 november

11 december
Prijs: €195,- per dag

Datum: 5 juni

Prijs: €195,-

Datum: 12 juni, 

16 november

Prijs: €195,-

Hoe ziet jouw P&L eruit? Hoe 

betrek je medewerkers in het 

behalen van doelen en dus omzet?  

In deze training krijg je heel veel 

praktische voorbeelden, die je de 

volgende dag nog kan toepassen 

in jouw salon.

Locatie alle trainingen: L'Oréal Academy
Behoefte aan meer inspiratie of info?

Klik hier

golearn://course/59401
golearn://course/59402
golearn://course/59407
golearn://course/59404


JOUW CONCEPT

EXPERT

Datum: 17 april & 28 augustus

Locatie: L’Oréal Academy

Prijs: €195,- per dag

Is het lastig om klanten te binden? Besteden je klanten te 

weinig? Hoe zorg dat jouw (droom)klant komt én blijft? 

Hoe kun je hem of haar verleiden en écht blij maken? 

Hoe onderscheidend is jullie klantbeleving en is dat ook 

waar jullie droomklant blij van wordt? Na deze workshop 

zorg je zeker voor (veel) meer klanten, meer blije -

trouwe- klanten, meer plezier samen en (veel) meer 

omzet. 

Behoefte aan meer inspiratie of info?

Klik hier

golearn://course/59409


JOUW TEAM

PROEXPERT

Van Ieder zijn eigen ding, 
naar één team?

Hoe je mensen positief 
kunt beïnvloeden, samen 

meer plezierén meer 
omzet maakt.

Hoe ga je om met de huidige 
veranderende 

omstandigheden? Hoe zorg je 
ervoor dat je team blijft, 
meedoet en zich ook 

betrokken voelt bij de salon 
en de doelstellingen?

Datum: 8 mei & 6 november

Locatie: L’Oréal Academy

Prijs: €195,- per dag

Datum: 15 mei & 12 oktober

Locatie: L’Oréal Academy

Prijs: €195,- per dag

Behoefte aan meer inspiratie of info?

Klik hier

golearn://course/59411
golearn://course/59413


C1 - Internal use

AANMELD LINKS 

VOOR DESKTOP

Reis als ondernemer 3 april 19 juni

Inspiratiedag 13 maart 9 oktober

Experience tour Adamsterdam 20 februari 3 april

Experience tour Breda 7 maart 2 mei

Jouw duurzaamheid 17 april

Jouw geld 27 februari 19 juni

12 juni 5 juni

Jouw digitale zichtbaarheid 20 maart 27 maart

Jouw concept 17 April

Jouw team 8 mei 15 mei

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59374/jouw-reis-als-ondernemer
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59397/jouw-reis-als-ondernemer
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59401/jouw-geld-financiele-toekomst
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59402/jouw-geld-financiele-toekomst
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59404/jouw-geld-winst-verliesrekening
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59407/jouw-geld-tariefberekening
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59399/jouw-digitale-zichtbaarheid
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59400/jouw-digitale-zichtbaarheid
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59409/jouw-concept
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59411/jouw-team-klantbeleving
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/59413/jouw-team-aansturen


HOUSE OF BUSINESS

A G  R  EAT P  L  ACE TO IN S P IRE

VRAGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP

House Of Business Loreal

06 2509 4384

businesscommunity@loreal.com

AANMELDEN?

businesscommunity@loreal.com

• Salon naam 

• Adres

• Contactpersoon 

• Telefoonnummer

• Naam Business Partner L’Oréal

https://instagram.com/houseofbusinessloreal?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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