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Aspirant lid
Geacht aspirant-lid,
Wij danken u voor de toezending van uw aanvraag,
en voor uw interesse in onze organisatie.
Intercoiffure heeft in de afgelopen jaren een wereldwijde uitstraling opgebouwd, en kenmerkt zich met

05

name ook door een sterke collegialiteit die alle partners ongekend voordeel oplevert.
Om u een idee te geven van onze filosofie en de
kwaliteitseisen die wij aan ons lidmaatschap stellen, vermelden wij elders in deze uitgave onze
doelstellingen.

intercoiffure_opmaak_DEF.indd 5

09-07-2007 18:29:05

06

intercoiffure_opmaak_DEF.indd 6

09-07-2007 18:29:08

Voorwoord
Wereldwijd is Intercoiffure de meest toonaangevende kappers-

Het Inter-art team van Intercoiffure is een artistic team, samenge-

organisatie. Intercoiffure International zetelt in Parijs van waaruit

steld uit Intercoiffure kappers die regelmatig shows, fotosessies

de Intercoiffure wereld wordt aangestuurd. Sinds vele jaren mag

en dergelijke voor veel collega’s verzorgt.

Intercoiffure Nederland zich rekenen tot de vooraanstaande Intercoiffure landen.

Kortom Intercoiffure bruist van de haarmode en daarom bent u bij
een Intercoiffure kapper altijd aan het juiste adres.

De in Nederland aangesloten Intercoiffure salons organiseren
diverse keren per jaar shows, evenementen en cursussen die
ervoor zorgen dat de hoge kwaliteitsgarantie bij Intercoiffure

Ad Peters

salons optimaal blijft.

President Intercoiffure
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Het internationale karakter van Intercoiffure spoort Nederlandse
Intercoiffure kappers aan de congressen over de hele wereld te
bezoeken om helemaal up-to-date te zijn in mode en haarmode
ontwikkeling
Ook de medewerkers van Intercoiffure salons genieten volop
mee van dit internationale karakter, zo vormt het “Young Intercoiffure team”, geselecteerd uit jonge Intercoiffure kappers, een
inspiratiebron voor vele jonge, enthousiaste collega’s.
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Intercoiffure Nederland
Intercoiffure is een internationale organisatie van kappers. Verspreid over de hele wereld zijn
3000 salons - na een uitvoerige selectieprocedure - bij deze organisatie aangesloten.
Intercoiffure werd vanuit een streven naar loyale collegialiteit in 1926 in Zürich opgericht, en groeide
voorspoedig door naar wereldomspannende dimensies. De Nederlandse sectie werd in 1929
gevestigd in Den Haag, en vierde in 2004 haar 75-jarig bestaan.
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De aangesloten salons staan bekend om hun vakmanschap, kwaliteit, service en uiteraard hun
artistiek niveau. Intercoiffure’s wereldwijde visie waarborgt de leden een permanente stroom van
kennis op het gebied van de laatste mode en trends.
Aspirant-leden dienen bij te dragen aan het topniveau dat Intercoiffure eigen is. Zij zullen ondermeer
beoordeeld worden op de kennis en ervaring, die zij inbrengen.

Wanneer zij tevens voldoen aan het strenge eisenpakket, komen ze in aanmerking voor het voeren en dragen van
het Intercoiffure-insigne.
Doel van Intercoiffure is:
•

kappers samen te brengen die bekend staan om hun vakgerichte prestaties

•

het samenstellen van een internationale haarmodecollectie

•

het vormen van een (inter)nationaal collegiaal verbond/verband

•

het warmhartig uitdragen van de naam Intercoiffure naar de consument

Een organisatie om enthousiast lid van te zijn!
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Doelstell ingen
Intercoiffure
•

Uitwisselen van ideeën, kennis en vaardigheden in vriendschappelijke sfeer.

•

Het vaststellen van de standaard eisen en ethische normen die prestige en
de invloed van de Intercoiffure salons op een hoger peil brengt.

•

Het opwaarderen van de reputatie, het gevoel van eigenwaarde, het imago
en de werkbeloning, zodat de kwalitatief hoogstaande kapsalons zich willen
aansluiten bij Intercoiffure.

•

Het verbeteren van de kappersopleidingen met als doel het bereiken van
kwalitatief hogere prestaties.

•

Het integreren van professionele kapsalons als een belangrijk en onmisbaar
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onderdeel van de modewereld.
•

Het versterken van het besef dat Intercoiffure de kern en het belangrijkste
lid is van de kapperswereld.

•

Het nastreven van een hoger opleidingniveau, dit los van commercie om
persoonlijke creativiteit en professie te versterken.

•

Het zekerstellen van de toekomst van de branche door ervoor te zorgen dat
het kappersvak blijft behouden voor diegenen die er op een professionele
manier mee omgaan.

•

Het beschermen van de kapperswereld tegen profiteurs met een “what’s in
it for me” filosofie die de reputatie en de vooruitzichten van de branche
bedreigen.

•

Het oprichten en onderhouden van relatienetwerken op lokaal, nationaal en
internationaal niveau.

intercoiffure_opmaak_DEF.indd 9

09-07-2007 18:29:12

De ballotage behelst de stemming over de
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toelating van een aspirant-lid tot Intercoiffure.
Tijdens deze procedure wordt de ballotant
getoetst aan de eigen Intercoiffure criteria,
waarbij desgewenst een tweede lid van het
bedrijf gekwalificeerd wordt. Grosso modo
worden niet alleen de bestaande eigenschappen van het bedrijf beoordeeld, maar ook in
hoeverre de motivatie van de aanvrager toegevoegde waarde oplevert aan de Intercoiffure
organisatie.
Procedure
Een aspirant-lid wordt aangemeld bij het
bestuur tot maximaal 3 maanden voor de
installatiedag. Het bestuur geeft de ballotagecommissie opdracht het onderzoek op te
starten.
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De commissie vraagt de ballotant schrifte-

worden bij de eerstvolgende bestuursverga-

lijk om binnen 14 dagen een persoonlijke CV

dering besproken. Het aspirant-lid krijgt een

samen te stellen (zo mogelijk) met de gegevens

schriftelijke mededeling over de uitslag, welke als

van het tweede teamlid, daarbij een kopie

bindend beschouwd dient te worden.

inschrijving van de KvK en een pasfoto en
tenslotte de motivatie om lid te worden van In-

De leden wordt schriftelijk/per mail medegedeeld

tercoiffure. Alleen schriftelijke reacties, gericht

indien een lid is aangenomen, om met de eerst-

aan het secretariaat, worden geaccepteerd.

volgende installatiedag geïnstalleerd te worden.
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Indien een aspirant-lid geaccepteerd is om toe
Binnen 14 dagen na ontvangst van de aan-

te treden tot Intercoiffure heeft het de gelegen-

vraag maakt de commissie een afspraak met

heid om tot 3 maanden voor de installatiedag

de ballotant om een bezoek te brengen aan

alle evenementen gratis te bezoeken. Indien het

het betreffende bedrijf. In deze fase worden de

langer dan 3 maanden voor de installatiedag een

leden op de hoogte gebracht over de aanmel-

bevestiging ontvangen heeft, zal in evenredigheid

ding van dit aspirant-lid. Zij kunnen binnen

contributie geïnd worden.

14 dagen hun commentaar kenbaar maken.
De ballotagecommissie maakt een kort verslag
van haar bevindingen, en deze resultaten
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Reglement van Aanname
1.

Een aspirant lid kan gevraagd worden om lid

aanwezig kunnen wij u een voorbeeld exemplaar

te worden door een al bestaand lid, indien een

mailen, voor eigen gebruik.

aspirant lid zelf lid wenst te worden dient hij
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2.

activiteiten georganiseerd door Intercoiffure

aanvraag te ondersteunen.

bezoeken. (Minimaal moet er 1 van de

Een Intercoiffure zaak moet minimaal 2 jaar

2 ledenvergaderingen bezocht worden).

aan de minimum eisen die gesteld kunnen worden

in een commissie.
8.

aanstaand lid een exploitatie overzicht aan de
commissie van aanname laten zien (dit natuurlijk

5.

Een Intercoiffure lid zal zich actief opstellen en
de vereniging en zal desgevraagd plaatsnemen
De salon zal buiten de ondernemer zelf, minimaal
3 medewerkers moeten hebben.

9.

De salon moet een goede naamsbekendheid in

in alle vertrouwelijkheid).

de omgeving en een hedendaagse uitstraling

Het prijsniveau, moet niet meer als 10% afwijken

hebben.

van het gemiddelde van het niveau van de leden.

10. De salon moet voldoen aan de ARBO-eisen

Verwacht wordt dat u als aanstaand lid een

gesteld in het ARBO-convenant dat onze

goede visie op het kappersvak heeft en

branche organisatie heeft afgesloten.

uw medewerkers de kans biedt om zich te

11. Een Intercoiffure lid zal de naam Intercoiffure

ontplooien o.a. via cursussen. Dit zal duidelijk

in alle PR activiteiten vermelden en de naam

beschreven moeten zijn in een huishoudelijk

Intercoiffure koppelen aan zijn/haar bedrijfsnaam

reglement, waarin o.a. kwaliteitseisen en leidraad

(bv. Intercoiffure Haar netjes) en deze duidelijk

voor adviesgesprekken en de wijze waarop

zichtbaar op de gevel weergeven.

medewerkers zich dienen te gedragen en op te
stellen naar cliënten beschreven zijn. Indien niet
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7.

De salon moet financieel gezond zijn en voldoen
aan het ondernemerschap, desgevraagd zal een

4.

Een Intercoiffure lid zal minimaal 75% van de

2 leden te vragen hem in zijn lidmaatschap

bestaan en moet levensvatbaar zijn.
3.

6.

12. Een Intercoiffure salon zal minimaal 1x per twee
jaar bezocht worden door een Commissie lid
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of een Mysterie shopper om zijn/haar salon te
toetsen aan de Intercoiffure norm.
13. In de periode van aanvraag zal dit ook gebeuren.
De kosten (+/- 100,- euro bij een mysterie
shopper) worden in rekening gebracht.
Het rapport wordt uw eigendom en is een
waardevol marketing instrument naar uw
medewerkers.
14. Bij constatering van ernstige tekortkomingen
ten aanzien van de door Intercoiffure gestelde
kwaliteitsnormen, krijgt het lid een half jaar de
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tijd om de Intercoiffure norm te herstellen.
15. De statuten en huishoudelijk reglement van
Intercoiffure zijn de leidraad voor het aannamebeleid en zullen altijd in acht genomen worden.

Dit alles lijkt veelgevraagd, maar welbeschouwd
is het zo dat als u goed met uw vak bezig bent
en u zich verder wilt profileren, is het eigenlijk
niet meer dan de eisen die u aan u zelf en uw
medewerkers stelt. Blijf u zelf uitdragen en
wordt lid van Intercoiffure!
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Meer informatie

Wilt u meer informatie dan kunt u altijd een kijkje
nemen op onze website www.intercoiffure.nl.
Daarnaast vindt u op www.intercoiffure.com
meer informatie over het internationale karakter
van deze organisatie.
In de bijlages vindt u de benodigde informatie
om u aan te melden als aspirant-lid. Heeft u
desondanks nog vragen, schroom dan niet
om contact op te nemen met het bestuur van
Intercoiffure Nederland (telefoonnummer
secretariaat 035 - 525 95 00).
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W W W. I N T E R C O I F F U R E . N L

Postbus 212

1270 AE

HUIZEN

T (035) 525 95 00

F (035) 526 37 86

intercoiffure_opmaak_DEF.indd 16

09-07-2007 18:29:35

