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SANDRA PRAAT MET:
MAR VERBURGH, EIGENAAR VAN
MAR’S KAPSALON
Interview met Mar Verburgh | Gesprek met Anko voorzitter Maurice Crusio
Mar’s Kapsalon
Mar’s Kapsalon is gevestigd op
de Gerrit Verboonstraat 6 in
het hart van Schiedam. Sinds
23 maart is het gesloten.
Helaas zullen we ook de
komende weken nog niet naar
de kapper kunnen. Wanneer
de beperkende maatregelen
achter de rug zijn kunt u
natuurlijk weer bij Mar’s
Kapsalon terecht.

Koop Schiedams!
Bijna alle Schiedamse
ondernemers zijn hard geraakt
door het Coronavirus.
Gelukkig kunt u online bijna
overal nog terecht, ook bij veel
andere Schiedamse winkels.
Daarom roept de VVD
Schiedam iedereen op: Koop
Schiedams! Help onze lokale
ondernemers deze moeilijke
tijd door, want als dit alles
voorbij is wilt u toch ook weer
fijn kunnen winkelen in de
binnenstad?

VVD Schiedam

Interview met Mar Verburgh
eigenaar van Mar’s Kapsalon
VVD raadslid Sandra Beenhakker praatte deze week met
Mar Verburgh, eigenaar van Mar’s Kapsalon. Sandra
onderzoekt hoe Schiedamse ondernemers zich staande
houden in deze moeilijke tijd. Mar werkt al zijn hele leven als
herenkapper in de Jeneverstad; voordat hij zijn eigen salon
opende werkte hij bij kapsalon Collé - een begrip in
Schiedam. Mar is een echte herenkapper, in de salon werkt
ook compagnon Carla, zij is een echte dameskapper en vanaf
augustus verwacht hij verdere uitbreiding.
Sandra: Op 23 maart sloten de deuren van de kapsalons,
daarmee kwam er een einde aan alle onzekerheid. Hoe was dit
voor jou?
Mar: Het is vervelend dat je kapsalon dicht moet, maar het
was wel fijn om die duidelijkheid te krijgen. Je hoeft geen
afweging te maken i.v.m. je eigen gezondheid of die van je
klanten.
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Is het verstandig om
kapsalons dicht te
houden? Sandra belde
met Anko voorzitter
Maurice Crusio

Sandra: Dan ga je naar huis en dan?
Mar: In mijn geval was het bijzonder vervelend dat zowel mijn
vrouw als ik werden geveld door milde Corona. Wij kwamen
terug van een vakantie in Oostenrijk en we hebben daar
mogelijk het virus opgelopen.
Sandra: Wat doe je in de tussenliggende tijd?
Mar: Lekker uitslapen en goed uitrusten van de milde Corona.
We hadden een lijst met klussen die zijn inmiddels gedaan.
Boodschappen worden bezorgd, in de middag ga ik koken
voor mijn vrouw die ook thuis aan het werk is. De eerste
weken kon ik er aardig van genieten. Nu word ik wel onrustig,
gezien de financiële situatie maar stilzitten zit ook niet in
mijn aard. Ik mis de gesprekken met mijn klanten en het
knippen.

Sandra: Na het interview van
Mar Verburg kwam diezelfde
avond het bericht dat kappers
langer dicht moesten blijven.
Welke impact heeft dit voor
zowel de gezondheid als het
voorbestaan van deze
belangrijke beroepsgroep?
Door de kappers dicht te
houden werk je het ‘zwart’
werken in de hand. Dan heb je
geen controle over de
veiligheid. Veiligheid kun je wél
garanderen in de salon.
Om die reden heb ik gebeld
met Maurice Crusio, voorzitter
van het bestuur van de Anko.
Ondernemende kappers van
Nederland hebben zich
verenigd in de Anko.
Het realiseren en behouden
van een professionele en
florerende kappersbranche is
een duidelijke missie, juist nu!

Sandra: Hoe groot is de impact van Corona op de
kappersbranche?
Mar: Voor veel kappers is de extra maand dicht een ramp. Ik
weet dat veel zaken zich hebben voorbereid op de
(her)opening. Je kunt geen 1,5 meter afstand houden maar wel
heel veel andere voorzieningen treﬀen. Inmiddels staat er in
mijn salon een scherm
bij de kassa, heb ik voor
mezelf een spatkap
voor op het hoofd,
handschoenen,
mondkapjes, kapkleden
enz. Dit zijn voor mij
forse investeringen
maar je wil dolgraag
terug de salon in.

Sandra: Wat betekent het financieel voor jou?
Mar: Met de 4000 euro kom je er niet wanneer je meerdere
maanden dicht moet maar het geeft voor ons wel ruimte. De
omzet die we in deze periode missen kan ik nooit meer
terugkrijgen maar zodra ik open kan gaan we er tegenaan!
Sandra: Hoe houd jij contact met je klanten?
Mar: Wij hebben een groot vast klantenbestand. Klanten
bellen of appen me, sommigen zitten op facebook. Iedereen
wil graag de eerste afspraak als we open gaan: dat wordt hard
doorwerken. De omzet kun je niet meer inhalen, je kunt je
klant niet met terugwerkende kracht 2 keer knippen.
Sandra: Als het verbod er niet was geweest, wat had je dan
gedaan?
Mar: Dan was ik vast en zeker gaan werken, dit is voor mij de
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periode om een spaarpot op te bouwen. Mijn broer en vader
zijn jong overleden, ik zou graag over 5 jaar met pensioen
willen. Samen met mijn vrouw reizen en van de kleinkinderen
genieten.
Sandra: De wanhoop in de kappersbranche viert nu hoogtij,
zie jij nog lichtpunten?

Maurice Crusio:
“Wij hebben een dijk van een
protocol ontwikkeld en goed
nagedacht hoe we
verantwoord aan het werk
kunnen gaan. Wij lagen als
beroepsgroep met ons
protocol ook op tafel
afgelopen zondag in het
Catshuis. De teleurstelling was
dan ook groot toen we het
bericht terugkregen dat we
langer dicht moesten blijven.
In onze branche zijn de marges
flinterdun; nu een kwartaal
omzet missen, is iets dat we
niet meer in kunnen halen. De
kosten lopen door en zeker in
de maand mei, met het
vakantiegeld, staat het huilen
nader dan het lachen.
De buffer die vele kappers wel
hebben, is nu verspeeld, 70%
heeft een liquiditeitsprobleem.
Als we de maand mei dicht
moeten blijven weet ik zeker
dat een derde van de banen in
onze branche verloren gaat.
Kappers zijn ondernemende
mensen - mensen, zij willen aan
de slag. Ze hebben de nodige
voorbereidingen getroffen.
Iedereen heeft inmiddels
wegwerp mantels en
handdoeken, handschoenen
en mondkapjes. Overigens is
dit wel één van de redenen
waarom de sluiting verlengd is:
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Mar: Er zullen zeker salons zijn die dit niet overleven. Zelf
ben ik al een tijd bezig om professionals naar mijn salon te
halen. Door een kappersstoel te verhuren bijvoorbeeld.
In deze tijd heb je veel kosten, door te verenigen, kun je deze
kosten delen. Het is wel belangrijk dat je een goede klik met
elkaar hebt.
Sandra: Heb je nog tips voor de
Gemeente Schiedam?
Mar: Het zou fijn zijn wanneer er
meer wordt gekeken naar de
diversiteit van winkels en
voorzieningen in het centrum. Er
zijn ongelofelijk veel kappers .
Sandra: Wat vond je van het filmpje
van Hugo de Jonge waarbij zijn
vrouw zijn haar knipt?
Mar: Leuk bedacht maar zo
makkelijk werkt het natuurlijk niet.
Het doet ook wel afbreuk aan het
kappersvak.
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