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HAIRDRESSING IS NOT A JOB
IT’S A CRAFT!



SCHRIJF JE IN VOOR ONZE 
TRAININGEN!
Wij verheugen ons om je te mogen ontvangen in onze ASK Academy in Werkendam en hebben dit seizoen

weer een groot aantal gave en leerzame trainingen voor je in petto.

We willen je helpen groeien door unieke cursussen aan te bieden die je creativiteit doen opbloeien en je

kennis vergroten. Dit seizoen bieden we opnieuw een gevarieerd aanbod aan cursussen aan. Natuurlijk geven

we de trainingen die je van ons gewend bent, waaronder Fit for Color, Color Expert en de 4-daagse

Masterclass training.

Ook hebben we een hele gave Bootcamp Master Class waarin ons eigen Academy team, Toni&Guy, Hakan

Alacali en Sabrina Dijkman je kennis naar een hoger niveau brengen. Daarnaast hebben we geweldige

trainingen van Arjan Bevers, Juliette den Ouden, Karina en Hilde, Hakan Alacali, Bert de Zeeuw, Fulco

Pistoor en Sabrina Dijkman.

Meld je snel aan, we wensen je veel trainingsplezier!

Inschrijven voor 1 van onze cursussen of evenementen?
Mail: askacademynl@henkel.com Telefoon: 0183 509 444

Inschrijven voor 1 van onze cursussen of evenementen?
Mail: askacademynl@henkel.com Telefoon: 0183 509 444

Prijzen zijn exclusief BTW Prijzen met een * krijgen contractklanten 20 % korting Oefenhoofd : aankoopprijs € 65 excl. BTW



JANUARI

Ma 09-01-2023

Di 10-01-2023

Ma 23-01-2023

Di 24-01-2023

Zo 29-01-2023

Ma 30-01-2023

Di 31-01-2023

FEBRUARI

Ma 06-02-2023

Di 07-02-2023

Wo 08-02-2023

Do 09-02-2023

Ma 13-02-2023

Di 14-02-2023

Ma 20-02-2023

Zo 26-02-2023

Ma 27-02-2023

MAART

Ma 06-03-2023

Di 07-03-2023

Ma 13-03-2023

Zo 19-03-2023

Ma 27-03-2023

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Zwolle

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Amsterdam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Limburg

Werkendam

AGENDA TRAININGEN 2023

Color Expert: dag 1

Color Expert: dag 2

Color Master: dag 1

Color Master: dag 2

Workshop STMNT

Color Master: dag 3

Color Master: dag 4

Bootcamp dag 1: New Color by ASK team

Bootcamp dag 2: New Collection by Toni&Guy

Bootcamp dag 3: Men Cuts by Hakan Alacali

Bootcamp dag 4: Styling by Sabrina Dijkman

Fit for Color

Creative Balayage by Arjan Bevers (vol)

Get to Know Your Products

Workshop STMNT

Creative Balayage by Arjan Bevers (extra datum)

Blond Expert: dag 1

Blond Expert: dag 2

Curls by Warby by Fulco Pistoor

Workshop STMNT

Essential Looks by Guy de Waen

09.30 - 16.00 uur

09.30 - 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

10.00 – 15.30 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 - 16.00 uur

09.30 - 16.00 uur

09.30 –16.00 uur

10.00 – 15.30 uur

09.30 - 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.15 uur

10.00 – 15.30 uur

09.30 – 16.30 uur

DATUM LOCATIE SEMINAR TIJD



APRIL

Ma 03-04-2023

Di 04-04-2023

Di 11-04-2022

Ma 17-04-2023

Di 18-04-2023

Ma 24-04-2023

Di 25-04-2023

MEI

Ma 01-05-2023

Di 02-05-2023

Ma 08-05-2023

Ma 08-05-2023

Di 09-05-2023

Wo 10-05-2023

Zo 14-05-2023

Ma 15-05-2023

Di 16-05-2023

Zo 21-05-2023

Ma 22-05-2023

Di 23-05-2023

Di 30-05-2023

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Wekendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

---------------

Werkendam

Werkendam

Studio21 Hilversum

Werkendam

Werkendam

Delft

Werkendam

Werkendam

Werkendam

AGENDA TRAININGEN 2023

Help een Klant

BlondMe Relaunch

Updo’s & Glamour Waves by Karina en Hilde

Fit for Color

Toning Service

Lang Haar & Styling by Bert de Zeeuw

Het Perfecte Plaatje voor Social Media by

Sabrina Dijkman

Color Master: dag 1

Color Master: dag 2

Color Master: dag 3

Hairdressers Golf Open

Color Master: dag 4

Discover the Secrets of Air Touch by Danilo Bozic

Coiffure Award Gala Avond + Afterparty

Trending Highlight Technieken by Daphne Veld

Men’s Hair STMNT by Titus

Workshop STMNT

OSiS & BCRtwo Nieuw!

Hair Updo’s with a Twist by Juliette den Ouden

Color Transformations

13.00 – 16.00 uur / 19.00 – 22.00 uur

13.30 – 16.30 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.30 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

11.00 - 21.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 - 16.00 uur

18.00 – 02.00 uur

09.30 – 16.30 uur

09.30 – 16.00 uur / 19.30 – 22.00 uur

10.00 – 15.30 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

13.30 – 16.00 uur / 19.30 – 22.00 uur

DATUM LOCATIE SEMINAR TIJD



JUNI

Zo 04 tm wo 07-06-2023

Di 13-06-2023

Ma 26-06-2023

Di 27-06-2023

SEPTEMBER

Ma 04-09-2023

Di 05-09-2023

Ma 11-09-2023

Di 12-09-2023

---------------

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

Werkendam

AGENDA TRAININGEN 2023

Hairdressing Seminar

Fresh Summer Hair by Arjan Bevers

Color Expert: dag 1

Color Expert: dag 2

Color Master: dag 1

Color Master: dag 2

Color Master: dag 3

Color Master: dag 4

All day

09.30 - 16.00 uur

09.30 - 16.00 uur

09.30 - 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

09.30 – 16.00 uur

DATUM LOCATIE SEMINAR TIJD



Onze kleurseminars zijn ontworpen om jouw
bestaande vaardigheden te verbeteren.
Onze kleurseminars belichten onze
volledige Schwarzkopf Professional kleuren
portfolio, met de nieuwste innovaties en
nieuwe technieken om echt het meeste te
halen uit jou en uit ons
hoogwaardig kleurenassortiment.

Door middel van onze trainingen, ben je in
staat om kleuradvies en verschillende
technieken onder de knie te krijgen, zodat
je met vertrouwen elke individuele
klantvraag kunt beantwoorden.

COLOUR



COLOUR

Het is tijd om het allemaal te gaan samenvoegen. Wees nieuwsgierig, wees moedig en word de
kleurspecialist die je wilt zijn. Geef jezelf kracht en vertrouwen in het beheersen van elke kleurservice
en de innovatieve technieken. We behandelen alles van IGORA, ook Vario Blond en TBH.

• Dag 1 is geheel theorie
• Dag 2 worden modellen door ons verzorgd

Maandag, 9 januari 2023 | 09.30 – 16.00 uur
Dinsdag, 10 januari 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Maandag, 26 juni 2023 | 9.30 – 16.00 uur
Dinsdag, 27 juni 2023 | 9.30 – 16.00 uur

Prijs: € 120,50

COLOR EXPERT (2 DAGEN)



COLOUR

Ontdek het ultieme niveau van kleureducatie. Ga op een kleurreis voor inspiratie, uitdaging en het
laten groeien van jouw kleurervaring.

Verdiep jezelf in het kleurensysteem van Schwarzkopf Professional, geef jouw kleur business een
boost. We behandelen elke lijn van Schwarzkopf Professional met een afwisseling van theorie en
praktijk. Na deze cursus ga je vol zelfvertrouwen aan het werk.

Dag 1, 2, 3 is alleen theorie en op dag 4 neem je zelf een model mee. Een model waar je een uitdaging
in ziet en echt van kan leren. En dat is voor iedereen anders. Hierdoor leren we echt van elkaar. Het
meegebrachte model mag heel dag 4 aanwezig zijn en wordt perfect verzorgd.

• Maandag, 23 januari 2023
• Dinsdag, 24 januari 2023
• Maandag, 30 januari 2023
• Dinsdag, 31 januari 2023

• Maandag, 1 mei 2023
• Dinsdag, 2 mei 2023
• Maandag, 8 mei 2023
• Dinsdag, 9 mei 2023

• Maandag, 4 september 2023
• Dinsdag, 5 september 2023
• Maandag, 11 september 2023
• Dinsdag, 12 september 2023 10.00 - 16.00 uur Prijs: € 295,-

COLOR MASTER



COLOUR

Jouw introductie tot de wereld van IGORA.

Krijg grip op de basisprincipes van kleur en het IGORA coderingssysteem. Leer wanneer je een semi,
demi en of een permanente kleur kan toepassen. Je kan na deze cursus de perfecte kleur maken.

Modellen worden door ons verzorgd.

Maandag, 13 februari 2023 | 09.30 - 16.00 uur
Maandag, 17 april 2023 | 09.30 - 16.00 uur

Prijs: € 75,-

FIT FOR COLOR



COLOUR

De perfecte inleiding tot de wereld van Blond! Tijdens deze 2-daagse cursus krijg je een duidelijk
inzicht in de wereld van BlondMe en de IGORA producten voor blond haar.

Leer hoe onze gepatenteerde #strongbonds technologieën het effect op de haarkwaliteit
minimaliseren en de meest intense blonde kleuren bieden. Highlighten, ontkleuren en tonen. Wat de
stijl ook is, in deze cursus behandelen we alles wat je wilt weten over BLOND.

• Dag 1 gehele dag theorie
• Dag 2 praktijk, modellen worden door ons verzorgd

Maandag, 6 maart 2023 | 09.30 – 16.00 uur
Dinsdag, 7 maart 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 120,50

BLOND EXPERT (2 DAGEN)



COLOUR

We gaan het success verder uitbreiden in 2023… met:

• Assortiment upgrade
• Nieuwe toevoegingen
• Verbeterde verpakkingen en duurzame aanpassingen

Arjan Bevers onze Global Color Ambassadeur van BlondMe in samenwerking met het ASK academy
team zal jullie alle ins & outs vertellen van de nieuwe BlondMe. Op live modellen zal Arjan Bevers jullie
inspireren.

BlondMe is het product als wij denken aan blond haar. Samen gaan wij ons succes verder voorzetten.

Dinsdag, 4 april 2023 | 13.30 – 16.30 uur

Prijs: € 55,-

BLONDME RELAUNCH



COLOUR

Het aanbrengen van een toner is bijna onlosmakelijk verbonden met een kleurbehandeling. Maar wat
is een toner nu eigenlijk? Een toner is een product dat wordt gebruikt om ongewenste tinten in het
haar te neutraliseren. Vaak krijgt licht of bruin geverfd haar na een tijdje “last” van ondertonen die je
niet in het haar wilt hebben.

Een goed voorbeeld hiervan is blond haar dat geel of oranje wordt. Een toner frist het haar op en zorgt
ervoor dat de ongewenste tinten uit het haar verdwijnen. Maar hoe en op welke ondergrond werkt het
het beste?

Wij, het ASK Academy team, zullen je vertellen hoe en met welk product je dit het beste kan
toepassen.

Dinsdag, 18 april 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 75,-

TONING SERVICE



COLOUR

Waarschijnlijk heb je talloze klanten die van bruin naar blond haar willen. Per slot van rekening is
blond een van de meest gegoogelde haarkleuren, met nuances als asblond, honingblond en ijs- of
platinablond zodat de mogelijkheden voor een nieuwe look eindeloos zijn. Ook zijn er natuurlijk
klanten die hun mooie blonde kleur willen veranderen naar donker. Maar hoe ga je dit proces
beginnen en welke problemen kunnen er onderweg ontstaan?

Wij gaan je tijdens deze cursus alles vertellen hoe je het beste tot een mooi resultaat gaat komen. Bij
deze cursus wordt verwacht dat je de basis al beheerst.

Dinsdag, 30 mei 2023 | 13.30 – 16.00 uur / 19.30 – 22.00 uur

Prijs: € 55,-

COLOR TRANSFORMATIONS



CARE & STYLING

Maak het verschil met onze prestatiegerichte
producten en technieken, ontwikkeld om te
voldoen aan de behoeften voor elke klant.

Ons portfolio is nu groener en meer
toegankelijker dan ooit tevoren, klaar om het
vertrouwen op te bouwen bij jou en jouw
klanten om echt individuele kapsels en
grensverleggende looks te creeren.



CARE & STYLING

Tijdens deze te gekke workshop verbeter je je vaktechniek en wordt je geïnformeerd over de laatste
trends.

Zelf meenemen: eigen werkmateriaal + model (vanaf 13.00 uur ) Neem een model mee waar voor jou
de uitdaging in zit, om het maximale uit deze dag te halen. Er worden geen modellen door ons
geregeld. Dollhead is altijd mogelijk maar dan worden er kosten in rekening gebracht van € 75,-.

Programma*:
10.00 – 12.00 Look & Learn: knipdemonstratie met modellen + productinformatie
13.00 – 15.30 Workshop: cursisten knippen onder begeleiding één model

*Inclusief lunch

Zondag, 29 januari 2023 | Zwolle
Zondag, 26 februari 2023 | Amsterdam
Zondag, 21 mei 2023 | Delft
Zondag, 19 maart 2023 | Limburg

Prijs: € 175,-

WORKSHOP STMNT



CARE & STYLING

We behandelen in deze cursus alle productlijnen die salon-exclusief zijn. Denk aan Oil Ultime, Fibre &
Scalp Clinix en Session Label. Om het beste advies aan de klant te kunnen geven is productkennis het
belangrijkst.

Na deze cursus sta je nog zekerder achter je klant en kun je gemakkelijker adviseren èn verkopen.

Maandag, 20 februari 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 75,-

GET TO KNOW YOUR PRODUCTS



CARE & STYLING

Wij laten zien hoe je het beste met nieuwe en bestaande klanten om kunt gaan.

Van het moment van binnenkomst tot het verlaten van de salon. Met als enige doel een tevreden
gevoel, zowel bij de klant als bij de kapper.

Maandag, 3 april 2023 | 13.00 – 16.00 uur / 19.00 – 22.00 uur

Prijs: € 55,-

HELP EEN KLANT



CARE & STYLING

Voor heren wordt hun uiterlijk steeds belangrijker en daarom bieden we je nu de mogelijkheid om
jezelf te trainen in het herenvak.
In deze toffe training leer je alles over de perfecte fade, welke tools je moet gebruiken en natuurlijk
de producten van STMNT.

Titus Leussink is barbier en trainer bij Barberschool Amsterdam. Hij zal je deze dag trainen en
inspireren.

Naast de traditionele fade komen ook andere trendy herenlooks aan bod en worden er op een door
zelf meegebracht model de skills getraind die bij jouw model passen.

Er wordt gewerkt met de producten van STMNT Grooming Goods. Als je geen model kan vinden is
een doll head altijd mogelijk alleen worden er dan kosten in rekening gebracht van € 75,-.

Dinsdag, 16 mei 2023 | 09.30 – 16.30 uur

Prijs: € 175,-

Dinsdagavond, 16 mei 2023 | 19.30 – 22.00 (only demo)

Prijs: € 75,-

MEN’S HAIR STMNT

CHANGE



CARE & STYLING

De stylingsproducten van Osis gaan vernieuwd worden. Wil je de master worden in zeer innoverende
styling producten om het onbereikbare te bereiken? Wil je onbeperkte inspiratie om je creativiteit los
te laten? Dan is het tijd om je grenzen te verleggen met OSiS+, ontwikkeld om je eigen signature style
te creëren.

Een schoner en groener merk:
• Absolute plastic reductie door verpakkingsoptimalisatie
• 100% recyclebare (behalve Soft Dust & pompen) dankzij
• Schonere formules
• Grotere vegan portfolio (min. 86%)

BC Rtwo
Beschadigd haar door chemische behandelingen weer herstellen. BC Rtwo is het product wat
daarvoor geschikt is. Het is nieuw en helemaal van nu. Wil je alles over deze 2 productlijnen weten dan
zien wij je graag.

Maandag, 22 mei 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 75,-

OSIS & BC RTWO



VISIONARY

Wij kijken vooruit om jou vooruit te helpen!
ASK visionary gaat over het geven van een
fris perspectief; het delen van ideeën,
ambities en educatieve ervaringen,
ervaringen die ons allemaal inspireren om
ons vak te verbeteren.

Hoewel praten geweldig is, is actie beter -
daarom hebben we onze visionaire trainingen
ontwikkeld om niet alleen de creativiteit aan
te wakkeren, maar om jou te voorzien van
tips & trucs en essentiële kennis, evenals de
technieken om jouw skills naar een hoger
niveau te tillen.



VISIONARY

Deze mega inspirerende cursus geeft je alles wat je nodig hebt, een echt totaalpakket. Het is een
intensieve cursus van 4 dagen achter elkaar.

• Dag 1 alle in en outs van het Academy team op het gebied van kleur
• Dag 2 wordt de nieuwste collectie van Toni&Guy getoond door het creative team
• Dag 3 heren knippen door meervoudig Coiffure Award winnaar Hakan Alacali
• Dag 4 om het plaatje helemaal compleet te maken sluiten we deze bootcamp af met Sabrina Dijkman.

Deze dag draait helemaal om styling en social media

Wij zorgen voor oefenhoofden tijdens deze cursus, maar op de dag van Hakan Alacali mag er ook een
herenmodel mee komen. Alternatief is een oefenhoofd + € 65,00

Maandag t/m donderdag | 09.30 – 16.00 uur

• 6 februari 2023 Color by ASK team
• 7 februari 2023 Toni&Guy New Collection
• 8 februari 2023 Men Cuts by Hakan Alacali
• 9 februari 2023 Styling by Sabrina Dijkman

Prijs: € 375,-

BOOTCAMP MASTER



VISIONARY

Arjan Bevers is Global Colour Ambassador van Schwarzkopf Professional en mega creatief.

Tijdens deze color workshop zal Arjan Bevers al zijn kleurgeheimen met je delen en ga je ook zelf aan de
slag. Er zal een oefenhoofd klaar staan.

Dinsdag, 14 februari 2023 (vol) | 09.30 – 16.00 uur
Maandag, 27 februari 2023 (extra datum) | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 165,-

CREATIVE BALAYAGE BY 
ARJAN BEVERS

CHANGE



VISIONARY

Ben jij binnenkort de Krulspecialist in jouw omgeving?

Dit knipsysteem maakt het verschil voor klanten met natuurlijk krullend haar. Creëer lossere krullen,
meer volume en een rustiger krulbeeld zonder pluis. Deze training past perfect in de CG methode. Jouw
klant zal je altijd dankbaar zijn en blijven. Na deze training ben je in staat een nieuwe doelgroep aan jouw
kapsalon te binden.

Na het volgen van deze exclusieve krultraining ben jij de krulspecialist in jouw kapsalon.

De deelnemers ontvangen:
• Training Curls by Warby®
• Persoonlijk certificaat deelnemer
• Salonlicentie t/m 2023
• Vermelding website Curls by Warby®
• Deursticker CBW

In bruikleen ontvangen de deelnemers:
• CBW tool

De mogelijkheid om marketing tools te bestellen zoals:
• Flyers Curls by Warby®
• Roll-up banner
• Stoepbord

Maandag, 13 maart 2023 | 09.30 – 16.15 uur
Prijs: € 250,-

CURLS BY WARBY BY FULCO PISTOOR



VISIONARY

Essential Looks vertaalt seizoensgebonden lifestyletrends en de hipste modetrends van de catwalks naar
ambitieuze catwalk looks èn salonvriendelijke draagbare looks.

Relevante knip- en kleurtechnieken gecombineerd met in-salon services om toekomstige salongroei en
succes te ondersteunen. Essential Looks helpt kappers om trends te begrijpen en te benutten in hun
eigen werk.

Guy de Waen beheerst de kniptechnieken en legt op zijn eigen rustige manier uit hoe de trends en
technieken van Essential Looks toegepast kunnen worden om ze ook in jouw salon te gebruiken.

Er zal een oefenhoofd klaar staan.

Maandag, 27 maart 2023 | 09.30 – 16.30 uur

Prijs: € 165,-

ESSENTIAL LOOKS BY 
GUY DE WAEN

CHANGE



VISIONARY

Pinterest, Instagram en de magazines laten de meest prachtige hippe en ingewikkelde kapsels zien. Wil
jij kunnen inspelen op de vraag van je klanten? Kun je wel wat handige tips gebruiken voor het maken
van trendy en commerciële opsteekkapsels? Denk hierbij aan bruiloftsgasten, festival hair of een gala.
Karina en Hilde leren je alle technieken.

Er zal een oefenhoofd klaar staan.

Dinsdag, 11 april 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 122,50

UPDO’S & GLAMOUR WAVES 
BY KARINA EN HILDE

CHANGE



VISIONARY

Bert de Zeeuw is toegewijd aan zijn creaties, ideeën en inspiratie. Zijn doel als educator is om andere
haarstylisten te inspireren, te stimuleren en te motiveren. - “PASSIE is de drijfveer, dan komt de rest
vanzelf “.

Tijdens de Styling by Bert de Zeeuw training leer je verschillende lang haar stylingstechnieken. Je kunt
een dag vol tips en tricks verwachten die je direct de volgende dag in de salon kunt toepassen. En kunt
vertalen naar jouw eigen stijl van werken.

Na het volgen van deze workshop kan jij als haarstylist meerwaarde creëren door met de juiste
producten en de juiste technieken de klant dat juiste fashion gevoel te geven. Van fashionable to
wearable maken van het haar, waardoor jouw klant net dat extra modegevoel krijgt.

De onderwerpen die deze dag worden behandeld zijn:

• Preppen van haar met de juiste tools en producten
• Verschillende lang haar krul technieken
• Leer inspiratie uit modebladen te vertalen naar hedendaagse klanten in de salon
• Zowel met stijltang als met de krultang verschillende manieren waves creëren
• Het creëren van echte glamour looks. Stylingstechnieken om eenvoudige en snelle updo’s te maken

Maandag, 24 april 2023 | 09.30 – 16.30 uur

Prijs: € 165,-

LANG HAAR EN STYLING BY
BERT DE ZEEUW



VISIONARY

Social Media is niet meer weg te denken in de tijd waar we nu in leven. Het kan je vindbaarheid verhogen
en meer klanten bieden. Maar hoe en wanneer zet je jouw creaties op de socials?

Sabrina Dijkman met meer dan 60.000 volgers gaat jullie de tools geven om te groeien op social media.
Hoe post je een foto, hoe maak je een reel? Een hele interessante cursus voor de tijd van nu.

Note: Neem natuurlijk je telefoon en/of iPad mee!

Dinsdag, 25 april 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 122,50

HET PERFECTE PLAATJE VOOR SOCIAL 
MEDIA BY SABRINA DIJKMAN



Balayage addicts, this is for you!

Danilo Bozic (@danilo.bozic) heeft 233.000 volgers op Instagram en dat is niet voor niets! Deze zeer
inspirerende kapper komt uit de United States. Dit voorjaar komt Danilo naar Europa en krijgen onze
klanten een unieke kans om zijn bijzondere training te volgen.

Danilo heeft een innovatieve kleurtechniek ontwikkeld die voor iedere kapper interessant is. Al jaren
passen kleurspecialisten freehand kleurtechnieken toe om de perfecte genuanceerde kleuren voor hun
klanten te creeëren.

Met de door Danilo ontwikkelde AirTouch techniek heb je geen kam meer nodig, zijn geheime wapen is
de föhn!

Woensdag, 10 mei 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 295,-

DISCOVER THE SECRETS OF AIR TOUCH 
BY DANILO BOZIC

VISIONARY

mailto:@danilo.bozic


VISIONARY

Heb je veel highlight klanten of zou je er graag meer willen aantrekken? Dan is deze cursus iets voor jou!

We gaan kijken naar alle verschillende trendy technieken van dit voorjaar en vandaaruit neemt Daphne
je mee in verschillende plaatsings- en opneemtechnieken om jouw klant de mooiste highlights te geven.
Dit zijn snelle en commerciële technieken, perfect voor in de salon.

Er zal een oefenhoofd klaar staan.

Maandag, 15 mei 2023 | 09.30 – 16.30 uur

Prijs: € 165,-

TRENDY HIGHLIGHT 
TECHNIEKEN BY DAPHNE VELD

CHANGE



VISIONARY

Juliette den Ouden eigenaar van JDO Academy Amsterdam en hair & make up artist. Juliette reist heel
de wereld over. De perfecte combinatie van salonwerk, (mode)fotografie en educatie.

Tijdens deze training leer je letterlijk en figuurlijk in een handomdraai een hair-updo te creëren. Dit is
een fantastische techniek om structuur aan te brengen en zou de vlecht nog eens kunnen inhalen.
Tevens leert Juliette je deze dag meer over pin-technieken en hoe je deze toepast voor een eindeloze
houdbaarheid.

Hierbij maken we hair-updo’s met twisten.

Er zal een oefenhoofd voor je klaar staan.

Dinsdag, 23 mei 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 165,-

HAIR UPDO’S WITH A TWIST 
BY JULIETTE DEN OUDEN



VISIONARY

Warme haarkleuren maken een ware comeback in 2023. Kleuren als rood, koper en goud zijn dé
haartrends. Deze haarkleuren geven een mooie en warme gloed over de zomer. Elke kleur die voor jou
werkt, werkt ook tijdens de zonnige dagen van het jaar!

Tijdens deze color workshop zal Arjan Bevers al zijn kleurgeheimen met je delen en ga je ook zelf aan de
slag. Er zal een oefenhoofd klaar staan.

Dinsdag, 13 juni 2023 | 09.30 – 16.00 uur

Prijs: € 165,-

FRESH SUMMER HAIR BY 
ARJAN BEVERS

CHANGECHANGE



Onze community is wat onze ambacht en
onszelf sterk maakt. “Together a passion for
hair”, iets wat we elke dag vieren in onze
salon, maar ook samen tijdens onze
Schwarzkopf Professional events.

Laat je onderdompelen en join onze
community, speciaal voor kappers, speciaal
voor jou.

Ontdek onze community events en laten we
samen onze ambacht vieren!

COMMUNITY



COMMUNITY

Voor de 17e maal organiseert Schwarzkopf Professional het gezellige en sportieve golftoernooi speciaal
voor alle kappers van Nederland. Ook dit jaar is er gekozen voor een mooie en uitdagende golfbaan.

Er zijn weer fantastische prijzen te winnen, waaronder het geweldige Hairdressing Seminar voor de
winnaar, waar hij/zij kan deelnemen aan de Wolfgang Zoeller trofee.

Kortom, leg snel de schaar neer en meld je aan op www.hgopen.nl.

Maandag, 8 mei 2023 | 11.00 – 21.00 uur

HAIRDRESSERS GOLF OPEN

http://www.hgopen.nl


COMMUNITY

Wie zal in 2023 die felbegeerde Coiffure Award in ontvangst nemen?

Op zondag 14 mei is het zover:
Dan worden de winnaars van de 31ste editie van de coiffure award bekend gemaakt.

Het belooft een spannende en spectaculaire avond te worden in Studio21. Dit mag je niet missen!

Op vrijdag 17 maart worden de genomineerden van de Coiffure Award 2023 bekend gemaakt via
coiffureaward.nl. Daar zijn dan ook alle complete fotosets te zien.

WIL JIJ ERBIJ ZIJN?
Bestel dan snel je kaarten via de coiffure award infolijn 0183- 50 94 68.

Instagram: @coiffureawardnl

Zondag, 14 mei 2023 | Studio21 Hilversum | 18.00 – 02.00 uur

COIFFURE AWARD GALA AVOND

CHANGECHANGE

http://www.coiffureaward.nl/


Dompel je onder in een nieuwe leerervaring,
speciaal ontworpen voor jou - ondersteund
door Schwarzkopf Professional!

Leer alles wat je moet weten over het
kappersvak, ontwikkel nieuwe vaardigheden en
wordt de kapper die jij wilt zijn! Onze e-
academy is 24/7 beschikbaar, dus leer en
verrijk je kennis waar en wanneer je maar wilt.

E-ACADEMY



KEN JIJ DE ASK E-ACADEMY AL?
De eAcademy biedt kappers online onderwijs over de laatste trends, productinnovaties en salonservice-ideeën 

- 24/7 beschikbaar. Om te voldoen aan de toekomstige behoeften van een steeds digitaler wordende wereld, is 

het belangrijk om jullie in staat te stellen je skills te upgraden, waar en wanneer je maar wilt. 

Dompel je onder in een nieuwe leerervaring, speciaal ontworpen voor jou - ondersteund door Schwarzkopf

Professional! Leer alles wat je moet weten over het kappersvak, ontwikkel nieuwe vaardigheden en wordt de

kapper die jij wilt zijn!

WORD LID VAN ONZE COMMUNITY VAN DUIZENDEN KAPPERS!

Voordelen:

• Laat je inspireren
• Ontdek alles wat je wil weten
• Maak deel uit van een wereldwijde community
• Bouw zelfvertrouwen op als kapper



KENT U DE 
ASK E-ACADEMY AL?

REGISTREER HIER!

Of ga naar https://eacademy.schwarzkopf-professional.com/nl

https://eacademy.schwarzkopf-professional.com/nl/nl/welkom.html


EXTRA INFORMATIE

TAXI SERVICE

Indien je gebruik wilt maken van de gratis haal-en brengservice vanaf station Gorinchem, dan kun je

hiervoor uiterlijk de vrijdag voor aanvang van de cursus contact opnemen met Taxi Bron: 0183-501500. Op

de dag van de cursus word je uiterlijk 45min voor aanvang op station Gorinchem verwacht.

OPENBAAR VERVOER

Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer reis je per trein naar Gorinchem. Voor iedere cursist is er

een GRATIS haal- en brengservice vanaf NS Station Gorinchem. Hiervoor moet je vooraf, uiterlijk vrijdag

voor de cursus, zelf boeken via telefoonnummer: Taxi Bron 0183 50 15 00.

Op de dag van de cursus, word je uiterlijk 45 minuten voor aanvang op station Gorinchem verwacht. Mocht

je, om wat voor reden dan ook, geen gebruik meer wensen te maken van de taxi nadat je deze al had

besproken, dan dien je dit zo spoedig mogelijk aan Taxi Bron door te geven.

Vanuit NS-station Gorinchem & NS-station Dordrecht kun je ook per bus naar Werkendam: je reist met

buurtbus 231 tot aan busstation Kruisstraat, vervolgens rechtdoor de Kruisstraat uitlopen. Einde Kruisstraat

rechtsaf de Sleeuwijksedijk op. Ons adres is Sleeuwijksedijk 26c (0183-509444).

Alle informatie over reizen met het openbaar vervoer is te vinden op: www.9292ov.nl

Adres: Academy Schwarzkopf Professional, Sleeuwijksedijk 26c, 4251 XB Werkendam
Telefoon: 0183 – 509444.
Email: askacademynl@henkel.com



EXTRA INFORMATIE

ROUTEBESCHRIJVING ACADEMY SCHWARZKOPF

Vanuit Rotterdam neem je (na de Brienenoordbrug) vanaf de A16 de afslag Gorinchem/Nijmegen. Dit is

rijksweg A15. (pas op, ga niet direkt weer de A16 op maar blijf op de A15 rijden) Je komt vanzelf op de A15

de afslag BREDA/GORINCHEM tegen. Je neemt de richting BREDA. Dit is rijksweg A27. Vanaf de A27 moet

je afslag nummer 23 richting Werkendam nemen.

Op de A27 neem je de afslag 23 Werkendam en volgt richting 

Werkendam. Je volgt de provinciale weg rechtdoor (ongeveer 

3km). Bij de rotonde ga je rechtdoor tot de T-splitsing. Hier ga je 

linksaf en blijft vervolgens de weg volgen (2km). Je komt vanzelf 

op de Sleeuwijksedijk. Op nummer 26c vind je de

ACADEMY SCHWARZKOPF PROFESSIONAL.
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A27 vanuit Utrecht ritchting Breda A27 vanuit Breda



Vind meer informatie op Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com).

VIND ONS

Schwarzkopf Professional | YouTube

Schwarzkopf Professional NL | Facebook

Schwarzkopf Professional NL | Instagram

https://www.schwarzkopf-professional.com/nl/nl.html
https://www.youtube.com/user/Apassionforhair
https://www.facebook.com/schwarzkopfproNetherlands/
https://www.instagram.com/schwarzkopfpronl/



