Super Supermarkt Keurmerk
Lokaal en maatschappelijk betrokken

Jaaroverzicht 2018
Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is hét keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemen. Ondernemers met het SSK
keurmerk houden bij het ondernemerschap rekening met duurzaamheid in de breedste zin
van het woord: van energiezuinige maatregelen en het scheiden van afvalstromen, tot winkelcampagnes waarmee een gezonder voedingspatroon wordt aangemoedigd en extra aandacht
voor de toegankelijkheid van de supermarkt. In dit jaaroverzicht leest u hoe SSK gecertiﬁceerde
ondernemers zich in 2018 onderscheidden.

Kennisquiz voor het winkelteam Gezondheid en preventie
Spelenderwijs kennis over duurzaamheid en de SSK
thema’s overbrengen aan medewerkers van de supermarkt, daarvoor is in 2018 de SSK kennisquiz ontwikkeld samen met onderwijsdeskundigen van TNO.
Via de SSK kennisquiz worden medewerkers op een
aansprekende manier geïnformeerd over onder meer
de onderscheidende producten in de schappen, van
biologisch tot fairtrade, de betekenis van een circulaire economie en het verschil tussen een THT en TGT
houdbaarheid in relatie tot voedselverspilling.

In 2018 is ingezet
op gezondheid en
preventie. In de
wintermaanden
zijn groente en
fruit uit het seizoen
gepromoot in een
actie samen met
MilieuCentraal. Want
wat is nu eigenlijk
de meest duurzame keuze: uit de Hollandse kas of
bijvoorbeeld per boot vervoerd vanuit de Spaanse zon?
Met deze campagne is aandacht gevraagd voor verse
groenten en fruit én voor een milieubewuste keuze. Ook
zijn dit jaar vezelrijke producten in de SSK supermarkten
uitgelicht in een winkelactie samen met de Maag
Lever Darm Stichting. Driekwart van de Nederlanders
eet namelijk onvoldoende voedingsvezels. Met deze
campagne haalde SSK de uitzending van Editie NL.

Eind 2018 zijn er 225 supermarkten in Nederland die het Super Supermarkt Keurmerk dragen.
In 2018 zijn 41 supermarkten ge(her)certiﬁceerd.

Van brood naar bier, samen
tegen voedselverspilling
Het tegengaan van voedselverspilling is een belangrijk onderwerp binnen het keurmerk.
Dit jaar is geproost met het
allereerste SSK broodbier, gemaakt van brood dat niet meer
verkocht kan worden. Brood is
namelijk een prima vervanger
voor mout, het hoofdingrediënt
van bier. Op deze manier worden reststromen brood
uit de supermarkt op hoogwaardige manier verwerkt
naar een lokaal, duurzaam bier. Dit project is tot
stand gekomen in samenwerking met de Wageningen Universiteit. SSK ondernemers ontvingen een
handboek om een eigen broodbier te ontwikkelen en
daarnaast is een werkbezoek georganiseerd.

Actieplan Toegankelijkheid
Iedereen is welkom in
een SSK supermarkt.
Dit jaar is daarom
het Actieplan
Toegankelijkheid
aangeboden aan
minister Hugo de
Jonge. Vanuit de
doelstellingen uit
dit actieplan is
aandacht besteed aan
inclusie, de training dementievriendelijkheid en zijn
tips voor medewerkers omtrent klantvriendelijkheid
en toegankelijkheid gedeeld. Ook hebben nog meer
SSK supermarkten een toilet in de winkel toegankelijk
gemaakt, een campagne in samenwerking met de Maag
Lever Darm Stichting.

Activiteiten op de SSK kalender 2018
januari Proosten met het allereerste SSK broodbier
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst en start van de winkelcampagne seizoensproducten bij SSK winkels in samenwerking met MilieuCentraal.
februari Uitrol SSK kennisquiz, ontwikkeld met
onderwijsdeskundigen van TNO, om kennis over
duurzaamheid en het keurmerk te vergroten.
maart Stichting SSK is vertegenwoordigd tijdens een
themadiscussie voedselverspilling in Alphen aan den Rijn
met Tweede Kamerlid Carla Dik en daarnaast handen
uit de mouwen tijdens de Landelijke Opschoondag van
NederlandSchoon.
april Het keurmerk is present tijdens de Dag van het
Vakcentrum en tijdens het CEO evenement van Alliantie
Verduurzaming Voedsel met Carola Schouten, minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
mei De glasbak bestaat 40 jaar en Stichting SSK viert dit
mee, onder andere met taart bij SSK supermarkten.
juni Aandacht voor toegankelijkheid en inclusie met het
Actieplan Toegankelijkheid, aangeboden aan Hugo de
Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Daarnaast groot feest in Bolsward waar acht supermarkten van Jumbo Kooistra het SSK certiﬁcaat in ontvangst
hebben genomen.
juli Tips voor toegankelijkheid, zowel in klantvriendelijkheid als door fysieke aanpassingen, verspreid onder

SSK supermarkten. Onderdeel van het project MKB
Toegankelijk, initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW.
augustus Aandacht voor inclusie met de actie #Meedoen
van het College voor de Rechten van de Mens. Mooi voorbeeld van SSK ondernemer PLUS Eijkemans uitgelicht.
september Interessant werkbezoek van SSK gecertiﬁceerden over het broodbierproject bij SSK ondernemer Jeroen
Bruggers, eigenaar van PLUS Bruggers, en bij de brouwerij.
oktober Deelname aan de Dutch Agri Food Week en presentatie over de toekomst van voedsel tijdens Voedselpoort
door SSK’er Niek Leussink, mede-eigenaar van Jumbo Leussink en ZO2Z winnaar 2017-2018. Ondernemer Edwin ten
Brink, eigenaar van Ten Brink Food en SSK gecertiﬁceerd,
wint de ‘Wel-zo-veilig-Award’ tijdens de Week van de Veiligheid. Lancering van een actie rondom AED’s en toegankelijke hulpverlening in samenwerking met het Rode Kruis.
november Promotie van vezelrijke producten tijdens
de Vezelactie, georganiseerd in samenwerking met de
Maag Lever Darm Stichting. SSK keurmerk in de uitzending van EditieNL. Op de ‘Dag van de Ondernemer’ zijn
onderscheidende SSK ondernemers in het zonnetje gezet.
december De inzet van SSK supermarkten voor duurzame
ontwikkelingsdoelen is toegelicht in een uitgave van MKBNederland en VNO-NCW. Presentatie van het SSK keurmerk
in de 1e uitgave van medewerkersblad Supermarkt Team.

Stichting SSK werkt samen met:

Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met de onafhankelijke
kennisorganisatie TNO. TNO adviseert de Stichting SSK over het up-to-date houden van het
keurmerk en over innovaties die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de branche.

Raad van Advies
Stichting SSK wordt deskundig bijgestaan door de Raad van Advies,
een groep specialisten met expertise op verschillende SSK gerelateerde deelgebieden. De Raad van Advies bestaat uit:
• Rob Benjamens, voorzitter
directeur/partner Brand and Business Architects;
• drs. ing. Henk Gianotten
oud-directeur Panteia/EIM;
Blekerijlaan 1
• prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
3447 GR Woerden
hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business Universiteit en
T (0348) 41 97 71
directeur van het cluster Marketing en Supply Chain Management;
E info@stichtingssk.nl
• Ruud Koornstra
directeur Tendris Holding, duurzaam ondernemer;
• drs. ing. Jan-Peter Müller
Meer informatie?
algemeen directeur van Müller Fresh Food Logistics;
Kijk op www.supersupermarkt.nl en volg SSK
• mr. Peter Vogelzang
op facebook.com/supersupermarktkeurmerk,
Raad van Toezicht KNVB – oud korpschef van de Regio Utrecht;
twitter.com/supersupermarkt en
• prof. dr. Gerard Zwetsloot
instagram.com/supersupermarktkeurmerk.
bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Nottingham en
senior onderzoeker en adviseur bij TNO Kwaliteit van Leven.

