
D e  K a p p e r  n r  2  2 0 1 932

I n t e r v I e w 

LiVage Haarwerken STREEFT 
ERNAAR OM VROUWEN MET HAARUITVAL 
ZELFVERTROUWEN TERUG TE GEVEN

LIVAGE, DAT IS GESTART IN 2010, ADVISEERT  

VROUWEN OVER HUN UITERLIJK WANNEER DIT 

ALS GEVOLG VAN MEDISCHE BEHANDELINGEN  

ZODANIG VERANDERT DAT ZIJ ZICH HIERBIJ NIET 

PRETTIG MEER VOELEN. VEEL VROUWEN WORDEN 

DOOR UITERLIJKE VERANDERINGEN, ZOALS HAAR-

UITVAL EN GEZICHTSVERANDERING, ONZEKER.  

HELAAS WORDT NIET IEDERE VROUW IN DEZE MOEI-

LIJKE PERIODE BEGREPEN EN GESTEUND. DE AM-

BITIE VAN LIVAGE IS OM HIER VERANDERING IN TE  

BRENGEN EN DEZE VROUWEN EEN STUK ZELFVER-

TROUWEN TERUG TE GEVEN. DE REDACTIE VAN 

VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER SPRAK MET YVONNE 

TEN HAVE OVER DE AMBITIE EN KRACHT VAN LIVA-

GE HAARWERKEN. YVONNE WERKT ALS BUSINESS 

COACH SAMEN MET LIVAGE. OOK SPRAKEN WE MET 

HAARWERKERS JEAN-PAUL VOLLEBERGH EN CAROLA 

SANDER OVER HUN ERVARINGEN MET LIVAGE.

Voor elke ondernemer is het belangrijk te doen waar hij goed in is en datgene na te streven dat hij 
ambieert. De kracht van LiVage Haarwerken is dat zij met haar specifieke kennis van de branche 
startende en ervaren haarwerkers ontzorgt op verschillende vlakken. Of het nu gaat om de opleiding, 
de erkenning door de branche, het declareren bij de zorgverzekeraars of het administreren van 
klantendossiers. Yvonne ten Have vertelt: “Haarwerkers zijn hele creatieve mensen die graag 
anderen blij maken. Dit komt regelmatig in het geding door de stress die zij ervaren door allerlei 
protocollen waar zij aan moeten voldoen. Dit komt hun creativiteit en gezondheid niet ten goede. 
Om die reden willen wij haarwerkers ontzorgen zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn en 
zich goed bij voelen.”

VEEL INDRUK
Een van de haarwerkers van LiVage is Carola Sander. Carola zit al sinds haar zestiende in het kappersvak 
en heeft sinds tien jaar een eigen salon in Akersloot bij haar huis. In de afgelopen jaren kregen haar 
vader en schoonmoeder kanker. Dat was de reden dat Carola zich ging focussen op haarwerken. 
Ze vertelt: “Mijn vader kreeg longkanker en verloor door de chemo al zijn haar. Ook voor een man 
is dit heel erg. Helaas heeft hij het niet gered. Vorig jaar kreeg mijn schoonmoeder borstkanker en 
ook zij verloor haar haar door chemotherapie. Samen met mijn schoonzus heb ik haar bijgestaan 
met het uitzoeken van een mooi haarwerk bij een goede haarwerkspecialiste. Zij maakte veel indruk 
op mij. Het haarwerk dat zij voor mijn schoonmoeder had uitgekozen was niet van echt haar te 
onderscheiden. Wij ervaarden op dat moment hoe belangrijk het was dat we op haar deskundigheid 
konden terugvallen. Mijn interesse was gewekt en mijn schoonzus gaf het laatste zetje door te zeggen 
dat dat werk echt iets voor mij zou zijn. Ik was sowieso wel toe aan een nieuwe uitdaging in mijn 
werk. Via Google stuitte ik op LiVage. Ik heb toen direct contact opgenomen met Lisette van Geffen, de 
eigenaresse van LiVage Haarwerken. Ons eerste gesprek voelde gelijk goed en een aantal gesprekken 
later ben ik ervoor gegaan. Met mijn schoonmoeder gaat het nu gelukkig heel goed!”

Carola Sander
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ONTZORGEN
De keuze om zich bij LiVage aan te sluiten, bleek de juiste keuze. “LiVage 
is mijn grote steun en toeverlaat en neemt mij veel uit handen, zodat ik mij 
kan richten op mijn werk: klanten helpen die mij zo hard nodig hebben. De 
opleiding die ik van Lisette heb gekregen is zo goed en uitgebreid, dat ik na 
mijn cursusdagen zelfverzekerd aan de slag kon. Ik kan altijd aangeven wat 
ik wil trainen. Zij plannen dat vervolgens voor mij in.” 

Wat Carola erg aanspreekt in LiVage Haarwerken is dat ze voor iemand het 
verschil kan maken. “Het voelt fijn om echt het verschil te kunnen maken en 
mensen weer met een zeker gevoel de straat op te kunnen laten gaan.”

JEAN-PAUL VOLLEBERGH
Jean-Paul Vollebergh heeft zich net als Carola aangesloten bij LiVage 
Haarwerken. Voordat hij bij LiVage terecht kwam, had hij al veel ervaring 
opgedaan in de kappersbranche. Hij vertelt: “Mijn vader Gerrit Vollebergh 
heeft in 1958 een herensalon geopend in het centrum van Den Bosch, 
genaamd Vollebergh Kappers. Later is hij zich ook gaan focussen op 
het knippen van dames. Mijn zus en ik kwamen daardoor al vroeg in 
aanraking met het kappersvak. We hielpen regelmatig in de weekenden in 
de salon. Toch was het toen niet mijn ambitie om kapper te worden. Toen 
ik van de HAVO af ging, moest ik het leger in. Het leek me destijds een 
goed idee om soldaten te gaan knippen naast het werk in het leger. Mijn 
passie lag niet bij het stylen en föhnen, maar echt bij het knippen. Ik heb 
uiteindelijk veel verschillende, internationale cursussen gevolgd en heb 
me op die manier ontwikkeld tot kapper.”

Uiteindelijk hebben Jean-Paul en zijn zus de salon van hun vader 
overgenomen. “Mijn zus was mijn grote voorbeeld. Zij was de voortrekker. 
Ik voelde me veel meer een kapper dan een ondernemer. Tijdens de 
cursussen die ik volgde, werd vaak vertelt dat je als ondernemer heel 
hard aan je bedrijf moest werken en niet in je bedrijf moest werken. 
Maar juist daar lag mijn passie. We hebben daarom een manager 
aangenomen. Op dit moment heeft mijn zus de volledige leiding. Ik 
werk nu één dag in de week in de salon van mijn zus en de andere dag 
in de salon van mijn vrouw. Ik focus me volledig op het knippen en niet 
op het ondernemerschap.”

ZORG 
In de loop der jaren heeft Jean-Paul zich steeds verder ontwikkeld op het 
gebied van haarwerken. “Dat ik met haarwerken in aanraking ben gekomen 
kwam door mijn manager in de in Den Bosch. Hij leverde pruiken aan het 
ziekenhuis voor mensen die chemo-behandelingen hadden ondergaan. Tijdens 
de vakantieperiodes hielp ik hem. Ik was ervan overtuigd dat het anders kon. 
Een haarwerk is zoveel mooier dan een pruik. Uiteindelijk ben ik me daar 
steeds verder in gaan verdiepen en ben ik cursussen gaan volgen. De reden 
dat ik me ben gaan richten op haarwerken, is mede vanuit een zorggevoel. Ik 
heb familieleden en vrienden verloren aan kanker, wat een grote impact heeft 
gehad. Het is heel bijzonder dat je iemand zelfvertrouwen kunt geven met 
een haarwerk. Als mensen tevreden de deur uit gaan, dan geeft mij dat een 
ontzettend goed gevoel.” 

ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN 
Jean-Paul heeft zich aangesloten bij LiVage omdat het bedrijf hem kon ontzorgen 
op het gebied van declaraties en administratieve werkzaamheden. “Toen ik in 
gesprek kwam met Lisette, wist ik direct dat ik dit moest gaan doen. Toen ik nog 
niet samenwerkte met LiVage, moest ik ontzettend veel tijd en energie steken in 
administratieve werkzaamheden en in het declareren bij de zorgverzekeraars. Ik 
stond toen op het punt om te stoppen met haarwerken. LiVage kwam daarom op 
het juiste moment. Lisette en Yvonne vertelde me dat ik me enkel moest focussen 
op het haarwerken en dat zij de rest zouden regelen. Dat wilde ik horen! Tot op 
de dag van vandaag ben ik nog steeds ontzettend blij dat ik de samenwerking 
met LiVage ben aangegaan. Het verbaasde me dat zo’n organisatie er nog niet 
eerder was. Ik raad andere haarwerkers dan ook aan om zich bij LiVage aan te 
sluiten. Je kunt je namelijk volledig gaan focussen op het haarwerken waardoor 
je je steeds verder kunt ontwikkelen.”

Meer informatie:
LiVage Haarwerken
Tel. 088-1662828
www.livage-haarwerken.nl

“LIVAGE NEEMT MIJ VEEL UIT 

HANDEN, ZODAT IK MIJ KAN 

RICHTEN OP MIJN WERK”

Jean-Paul Vollebergh


