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Back-up tegen uitval kappers
“The show must go on”. Dit geldt in de showbizz, maar zeker ook in de kapperswereld. Maar wat
als je dan tóch plots uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte? Hiervoor bedacht Mercedes Sanchez een
oplossing. “We willen éénmans-kapperszaken tijdelijk ervaren vervangers aanbieden”. Het idee
leverde meteen winst op in de 4e Pop Poll ideeënwedstrijd van Bizidee.
Haar idee kwam nochtans niet zomaar uit de lucht vallen. Als exkankerpatiënte moest Mercedes Sanchez zelf ooit gas terugnemen als
kapster. ”Sta je alleen in een salon? Dan zijn ziektes en rustperiodes nefast.
Als je je klanten een tijdje niet kunt verder helpen, ben je ze kwijt. Zo simpel
is het.”
Toen een collega-kapper vroeg om haar tijdens de zwangerschap te
vervangen, was ook meteen het idee geboren. “Ik wil eenmanszaken
ontzorgen. Hoe? Door in een moeilijke periode deze kapsalons
getalenteerde, ervaren en waardige vervangers te kunnen aanbieden.”
Bijkomende troef: kappers op rust, die klaar zijn voor een tweede
carrièreboost, kunnen op die manier bovendien weer invulling geven aan hun
hervonden passie.

ZUURSTOF
Aan het winnen van de 4e Pop Poll ideeënwedstrijd van Bizidee hangt een
prijs van 4000 euro. Die prijs geeft Mercedes de nodige zuurstof om haar
project verder uit te rollen. “Ik wil een platform creëren waarin ik mensen kan
inschakelen, trainen en professionaliseren. Niet enkel technisch, maar vooral
op menselijk vlak. Dat is voor mij de drijfveer!”
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OVER BIZIDEE
Bizidee is een initiatief ter bevordering van ondernemingszin bij pre-starters, gesteund door de Vlaamse Overheid, in opdracht van het
Agentschap Innoveren & Ondernemen in het kader van meer en sterker ondernemerschap. Naast de Pop Poll organiseert Bizidee de Nacht
van de Inspiratie en Ondernemingsplanwedstrijd. En vind je jouw startup match via de online matchmaker.
Zit u met vragen? Wenst u beeldmateriaal? Neem contact op met:
Daisy Baeten, Pers & Communicatie - daisy.baeten@bizidee.be - 0468 16 13 23

