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“Een grote troef van de dagopleiding Kapper,
is dat je het beroep aan een snel tempo leert.”
Hola! Que tal?
De toon is gezet. De warme ontvangst door oud-cursiste Kapper, Claudia Guinez, staat in schril contrast met het
gure weer op een doordeweekse dag in maart.
Claudia ontvangt me in haar sfeervol en gezellig kapsalon, gelegen in het centrum van Puurs.
Maart 2015

Was het een meisjesdroom om kapster te worden?
Niet echt, in Chili werkte ik als secretaresse, maar toen ik in
België arriveerde, sprak ik enkel Spaans en een beetje Engels.
Als secretaresse moet je perfect Nederlands spreken en
schrijven, bij voorkeur ook andere vreemde talen. Dus een job
als secretaresse was hier niet mogelijk.
Ik ben wel onmiddellijk gestart met een cursus Nederlands,
tegelijk ging ik op zoek naar een opleiding waarbij de taal niet
doorslaggevend was.
Zo kwam ik terecht in de voltijdse dagopleiding Kapper bij
Syntra. Ik ben vrij handig en het sociale aspect sprak me ook
erg aan. Mensen ontmoeten, een babbeltje slaan, hen helpen
er goed uit te zien… dit past perfect bij mijn zuiders en
opgewekt karakter.
De dagopleiding is ook een grote troef aangezien het zeer snel
gaat, na iets meer dan één jaar ging ik aan de slag als kapster.
In een bestaande kapperszaak of direct als zelfstandige?
Direct na mijn opleiding ben ik gestart als zelfstandig kapster
aan huis. Ik kon mijn uren zelf regelen, wat goed te combineren
was met de opvoeding van mijn dochtertje.
Dan heb ik een haarstudio in ons woonhuis opgericht en zo
beetje bij beetje een klantenbestand uitgebouwd. In 2012 was
de tijd rijp om mijn eigen kapsalon Haarplezier op te richten.

Wat vond je van de Syntra-opleiding?
Het heeft me echt verbaasd hoe snel ik alles in de
vingers kreeg en hoe veel je leert op amper 1,5 jaar tijd.
De docenten zijn heel ervaren. Ik heb al doende
geleerd in de vele praktijklessen.
De lessen bedrijfsbeheer waren ook leerrijk. Aanvankelijk wou ik een kapsalon alleen voor kinderen openen,
maar dit idee bleek niet haalbaar omwille van de hoge
opstartkosten zoals speciale stoelen en de te kleine
afzetmarkt in een gemeente. Ik ben blij dat ik tot dit
inzicht ben gekomen in de opleiding. Voor mij was het
ook een voordeel om mijn examen bedrijfsbeheer in
het mondeling te mogen afleggen, want Nederlands
schrijven is en blijft zeer moeilijk.

“

Het verbaasde me hoe snel
ik alles in de vingers kreeg en hoe veel
je leert op amper 1,5 jaar tijd.

“

Dag Claudia. Proficiat met je mooie kapsalon.
Kan je ons wat meer vertellen over jezelf?
Ik ben afkomstig uit Chili en volgde de weg van mijn hart, zo
kwam ik in België terecht. Ondertussen woon ik al 14 jaar
samen met mijn man en dochter in Puurs (Klein-Brabant). Sinds
enkele jaren heb ik mijn eigen kapperszaak Haarplezier en daar
ben ik best fier op.

Wat zijn de troeven van Haarplezier?
Ik werk alleen dus ik kan mijn klanten een persoonlijke
service van A tot Z aanbieden. Naast een onberispelijke
knip- of verzorgingsbeurt, vind ik het belangrijk dat de
mensen zich hier op hun gemak voelen, de tijd nemen
om te onthaasten, koffie te drinken en een babbeltje te
slaan of wat te lezen.
Het kapsalon werkt uitsluitend met producten van
l’Oréal en ik werk, in tegenstelling tot de meeste
kapsalons, ook zonder afspraak.
Enkel op dinsdag werk ik nog aan huis waardoor
niet-mobiele mensen ook van een haarverzorging
kunnen genieten.
Verder hanteer ik een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Terugkerende klanten geven mij de grootste
voldoening.
Wat zijn de toekomstplannen voor Haarplezier?
Verder doen op de ingeslagen weg. Ik volg regelmatig
bijscholing bij l’Oréal Academy bijvoorbeeld rond
nieuwe snits, bruidkapsels of opsteektechnieken. Het is
belangrijk om mee te zijn met de laatste haar- en
verzorgingstrends. Ook bij Syntra kan je als kapper
terecht voor bijscholingen.

Na de ondernemersopleiding Kapper
bij Syntra, begon Claudia als zelfstandig kapper aan huis en startte vervolgens haar eigen zaak op.

www.haarplezier.be
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