
 

Ondernemer in beeld 

In deze rubriek praten we met ondernemers uit de buurt. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe zijn 
ze hier terecht gekomen? Deze keer spreken we kapper Daniëlle van Fair4Hair.  

 
Wat doe je? 

Ik ben kapper, met als niche de natuurvariant daarvan. In het kort: natuurkapper. We werken 
vooral met plantenkleuren en mineraalkleuren. Dat is ons ding. Omdat ik zelf last kreeg van 
mijn luchtwegen ben ik het anders gaan doen. Niet omdat het hip is, maar omdat ik van mijn 
werk houd en graag mijn werk wil blijven doen.  

 
Waarom doe je wat je doet? 

Ik ben bijna tien jaar geleden or mezelf gestart. Ik had al ruim daarvoor last van mijn 
luchtwegen en toen kreeg ik het advies om me te laten afkeuren voor het kappersvak. Maar 
ik wilde kapper blijven en ben op zoek gegaan naar alternatieven. Ik vond uit dat er een paar 
mensen waren die al werkten met plantenkleur. Vervolgens heb ik dat van iemand uit Den 
Haag geleerd. Daarna kwamen er steeds nieuwe merken op mijn pad en ben ik gaan 
uitbreiden.  

Mijn missie is dat er gezonder gewerkt gaat worden. En dat jongeren ook weten dat het 
bestaat wat wij doen. Er is nu een begin gemaakt op scholen. We zijn ermee bezig om met 
een scholengemeenschap samen te werken op dit onderwerp. We werken ook samen met 
Green Scissors om ons afval circulair te verwerken. Daar moet je als ondernemer wel in 
investeren, maar je ziet wel heel concreet wat dat oplevert. Zo wordt afgeknipt haar 
bijvoorbeeld verwerkt tot een stof die gebruikt wordt bij een olieramp, om olie te absorberen.  

Op school leerden wij dat henna slecht is. Dat idee is blijven hangen. Maar alle 
mogelijkheden gooien we daarmee ook weg. Het zou goed zijn als leerkrachten zich ook 



bewust worden van wat er is en dat het breder is dan wat wij ooit zelf leerden. Dat is mijn 
missie, om bijvoorbeeld door het geven van gastlessen mensen bewust te maken van alle 
mogelijkheden van natuurlijke producten en duurzaam werken. Als mensen maar weten dat 
ze een keuze hebben. De nieuwe generatie kappers staat daarnaast heel open voor nieuwe 
mogelijkheden.  

We zien meer greenwashing op het moment. Grote bedrijven stoppen iets meer natuurlijke 
ingrediënten in hun product en dan zeggen dat ze natuurlijk zijn. Voor ons is dat geen 
bedreiging, want wij kunnen goed uitleggen welke ingrediënten er wel en niet in een 
natuurlijk product horen. Maar er wordt wel aan de weg getimmerd, greenwashing is het 
begin van iets beters. Ik zie er een taak in om mensen daar goed over voor te lichten.  

 
Waarom heb je je gevestigd in deze buurt? 

Lang geleden zei ik al tegen een oud-collega dat ik graag een zaak op Katendrecht zou 
willen hebben. Ik was dat compleet vergeten, totdat die oud-collega me daarop wees.  

Twee jaar voordat ik voor mezelf begon, was ik hier weer en leek me dit zo’n leuke plek voor 
een eigen zaak. Ik dacht dat het publiek hier wel open zou staan voor wat ik wilde doen.  

Op het Welkom Thuis Festival sprak ik met Harry-Jan en Rachèl (de oprichters van Theater 
Walhalla), zij waren enthousiast. Toen was ik er nog helemaal niet van overtuigd dat ik voor 
mezelf zou durven beginnen. Maar toen begonnen wel de kriebels. Mijn broer zei: ‘Just do it” 
en een oud-collega trok me over de streep door me te helpen met mijn ondernemingsplan.  

Toen heb ik bij Ondernemershuis Zuid een starterstraject gevolgd. Dat heeft me heel erg 
gesteund. Eén van de mensen die daarbij betrokken was is nog steeds een klant van mij.  

Ik heb een lening aangevraagd en ben op zoek gegaan naar een locatie. Ik wilde om te 
beginnen een stoel neerzetten in een bestaande zaak. Toen kwam het idee het pand te 
delen met de visagieschool die hier gevestigd was. Van hen huurde ik de ruimte op de dagen 
dat zij er niet waren. Voor die onderhuur had ik toestemming nodig van de gemeente. Dat 
akkoord kwam er en zo kon ik klein beginnen, precies zoals ik wilde.  

Het opbouwen van een klantenbestand ging vrij vlot. Het was duidelijk dat de behoefte er 
was. Alle hulp die je krijgt in die beginfase is zo leuk. Het voelde alsof ik de wind mee had.  

 
Waarom komen mensen bij jou? 

Er zijn nog steeds niet heel veel kappers die werken met plantenkleur. En ik ben dan toch 
ook net weer even anders dan de meeste natuurkappers, want ik ben ‘hybride’. Ik bied een 
gezondere variant van de chemische náást natuurlijke producten. Daar heb ik jarenlang mee 
geworsteld, maar juist dat blijkt heel goed bij mij te passen. Ik wil altijd voor de beste optie 
kiezen, maar soms zijn de wensen van de klant belangrijker dan het product. En soms 
veranderen mensen daarin, dan wordt het product belangrijker dan de uitkomst van de wens. 
Ik vind het heel leuk om daarin te manoeuvreren. Zo komen er klanten uit de buurt, omdat 
we lekker dichtbij zitten. Maar we ontvangen ook mensen van verder weg die speciaal 
komen voor ons aanbod, mensen met allergieën of die zwanger zijn. Die kunnen wij dan toch 
kleuren.  

 
  



Wat is jouw favoriete onderneming in de buurt? 

Wat een lastige vraag! Er zijn zoveel geweldige, gepassioneerde ondernemers in onze buurt. 
Maar als ik maar één onderneming mag kiezen, dan ga ik voor mijn buren, Burro e Salvia. 
Omdat het zulke fijne buren zijn en omdat we zo’n prettig contact hebben.  

 

Fair4Hair is te vinden aan het Deliplein. Zie https://fair4hair.nl/ voor meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 


