
“We bieden hier een totaalconcept”, 
vertelt Groesbeek. Klanten kunnen 
als ze dat willen totaal verzorgd de 
deur uitgaan. “Restyling zijn we 
sterk in. En natuurlijk krijgen klan-
ten dan tips mee, om hun kapsel 
of make-up ook thuis zo te kunnen 
doen.” Behalve veel vaste klanten 
heeft Salon Groesbeek ook een fijn 
team van vaste medewerkers. “Dat 
zorgt voor een mooie balans,” aldus 
Groesbeek, “iedereen heeft haar 
sterke kanten waar zij goed in is en 
dat werkt perfect, je kunt het niet 
alleen doen.”  
Door de opkomst van social media 
is het vak wel veranderd. Groes-
beek: “Twintig jaar geleden waren 

we alleen actief in de salon, nu 
bloggen we en zijn we actief op 
instagram. Dat is eigenlijk een 
extra taak die erbij is gekomen. Mijn 
zus, die ook de administratie doet, 
heeft deze taak op zich genomen 
en die doet dat hartstikke goed.” 
Naast deze nieuwe taak is ook de 
zorg voor jezelf belangrijk. Groes-
beek is een fervent hardloopster, 
ze loopt regelmatig een marathon. 
Sporten is dan iets wat ze collega’s 
van harte aanraadt. “In dit vak is fit 
blijven essentieel. Je moet de hele 
dag staan, dus je bent gevoeliger 
voor rugklachten bijvoorbeeld. Dat 
moet je vanaf het begin proberen 
te voorkomen.”

In de coronatijd moest ook Salon 
Groesbeek de deuren sluiten. 
“Natuurlijk hebben we de klan-
ten zoveel mogelijk geholpen met 
blogs en verkoop van producten, 
maar je mist wel het klantencon-
tact,” vertelt de Pijnackerse. “We 
merkten ook dat we erg gemist 
werden. Eigenlijk best opvallend, 
iedereen gaat graag naar de kap-
per, wat dat betreft zijn we bijna 
onmisbaar. Maar de kappersop-
leiding is niet erg populair onder 
met name de ouders, daar zou wel 
wat meer waardering in mogen 
komen. Het is nog echt een vak 
waarbij persoonlijke aandacht 
bovenaan staat, hoe mooi is dat.” 
Groesbeek die ook bestuurslid is 
geweest van de kappersorganisa-
tie ANKO vertelt dat ze veel schrij-
nende verhalen van collega’s heeft 
gehoord die het niet gered hebben 
in de crisis. “Wat dat betreft prijs 
ik me gelukkig, dat we al lang 
bestonden waardoor er een buffer 
was. Als je of net bent begonnen 
of tegen je pensioen aan zit, dan 
heb je wel een probleem. Laten we 
hopen dat het nu rustig blijft met 
dat virus.”
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In 1970 begon de moeder van huidige eigenaresse Anique 
Groesbeek haar salon in Pijnacker. Eind jaren ’90 nam Anique 
Groesbeek de kap- en schoonheidssalon over. Ze doet dit nog 
steeds met veel plezier. “We blijven leren en willen altijd op de 
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen”, vertelt ze.

Salon Groesbeek Ruim 50 jaar een  
begrip in Pijnacker!

Ondernemer aan het woord!


