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Je ziet haar niet vaak op de voorgrond, maar als het goed is, merk je als detaillist wel het
effect van haar inzet. In Den Haag en Brussel kennen ze Patricia Hoogstraaten goed, maar in de
winkelstraat zullen er niet veel ondernemers zijn die weten dat zij hard voor hen vecht.
Tekst DENNIS VAN ASSELT Fotografie JAN WILLEM HOUWELING

Patricia Hoogstraaten is sinds 2013 voorzitter van de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland, de koepel die de belangen behartigt van de mkb-detailhandel. Bij de Nationale
Winkelraad zijn 28 brancheorganisaties aangesloten, waaronder ook de NSO. Daarmee vertegenwoordigt de raad maar
liefst 38 duizend winkeliers in Nederland. De Nationale Winkelraad houdt zich onder meer bezig met administratieve
lasten, tegenstrijdige regels, vergunningenprocedures en
innovatieve technologie.
Daarnaast is Hoogstraaten al twintig jaar directeur van het
Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandige detaillisten in de foodsector en de fast moving consumer goods.
Het Vakcentrum, dat actief is voor onder meer supermarkten,
drogisterijen, slijterijen, kaas- en delicatessenwinkels en
convenience stores, omschrijft zichzelf als ‘kenniscentrum
voor alle aspecten waarmee zelfstandige ondernemers in
hun bedrijfsvoering te maken hebben’.

Waar komt bij u die drive voor de detailhandel
vandaan?
“Dat zit ‘m vooral in de variëteit van het werk en de bewondering die ik heb voor de detaillist. Die winkelier heeft iets in
zich, is praktisch, doet veel voor zijn omgeving en heeft
daardoor een meerwaarde. Het lijkt simpel, het lijkt maar een
winkel, maar de sociale functie moet je niet onderschatten.”

Wat maakt die zelfstandige winkelier volgens u zo
belangrijk in de samenleving?
“Je voelt als je een winkel binnenkomt, aan de sfeer, of deze
van een zelfstandige is of een ﬁliaal. Dat merk je gewoon,
ook bij de tabakswinkeliers. Het is een andere cultuur. De
mkb-ondernemer is over het algemeen bereid om meer te
doen voor de medewerkers. Medewerkers in de detailhandel
zijn gemiddeld genomen wat ouder. Als je veertig bent, ben
je nog steeds welkom. In elke supermarkt die gerund wordt
door een zelfstandig ondernemer werken vaak minimaal één
of twee zwaar gehandicapte mensen. Dat heeft te maken
met de betrokkenheid van die winkelier met de directe om-

geving. Ik ben al jarenlang een groot voorvechter van het
naar buiten brengen van die meerwaarde van winkeliers.
Ondernemers zijn daarin vaak te bescheiden.”

Hoe kun je die meerwaarde naar buiten brengen?
“Je moet niet alleen offline, maar ook online vindbaar en
aanspreekbaar zijn. Realiseer je dat de nieuwe generatie
consumenten digitaal is opgevoed. Ook al heb je een stenen
winkel, je moet overgaan op een nieuwe manier van communiceren met je klant. Daarmee creëer je een andere binding. Betaal je mee aan de kerstboomverlichting op het
plein? Dat weet die consument waarschijnlijk helemaal niet.
Daar zou je over kunnen communiceren.”

Je voelt als je een winkel
binnenkomt, aan de
sfeer, of deze van
een zelfstandige is of
een ﬁliaal
Zelfstandige winkeliers horen van alle kanten dat
ze zich moeten aansluiten bij een formule. Bent u
daar voorstander van?

Patricia Hoogstraaten
Functies: onder meer directeur Vakcentrum, lid Sociaal Economische

“Je wilt natuurlijk zo goed mogelijk ondernemen. Wanneer
ondernemers die daar behoefte aan hebben zich voor hun
bedrijfsvoering aansluiten bij een formule, krijg je vaak een
win-winsituatie. De commerciële zaken worden dan goed
geregeld. De formule zorgt ook voor de reclame en promotie. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. De winkel ziet
er keurig verzorgd uit, je krijgt je spulletjes, dus je houdt meer
tijd over voor je klanten, extra services of misschien dat extra
assortiment. Met die ruimte kun je excelleren in je omgeving
en je onderscheiden.”

Raad, vicevoorzitter Eurocommerce, voorzitter Nationale Winkelraad
MKB-Nederland, bestuurslid Detailhandel Nederland,
bestuurslid Centraal Bureau Levensmiddelen, bestuurslid
MKB-Nederland

U zit ook in de schrijfcommissie van de Nederlandse Franchise Code. Daar gaat het onder meer
over die ruimte voor de ondernemer.
“Klopt. Het is belangrijk dat winkeliers die ruimte kunnen
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behouden. Je ziet binnen de franchisewereld, zeker bij de
supermarkten, dat de verhoudingen steeds verder verharden.
Waar we ooit begonnen met soft franchising, wordt het
steeds meer geregeld en dichtgetimmerd. De grip wordt
steeds steviger. Er is een disbalans ontstaan, er is ongelijkheid. De franchisenemer is dan een soort verijdelde bedrijfsleider die wel zijn spaarcentjes in de winkel heeft gestopt.
Dat staat ver af van het ondernemerschap. Dat is allemaal
nog niet geregeld in de wet, want franchising is vrij nieuw.
Vroeger had alleen de supermarktbranche franchisecontracten. Daarna zijn de boekenbranche, non-food en de kledingbranche erbij gekomen. Franchising wordt steeds groter,
want zonder formule kun je als winkelier eigenlijk niet overleven. Je hebt die gezamenlijke inkoop nodig.”

Ook al sta je vijig of
zestig uur per week in de
winkel, toch moet je
proberen het contact
met je collega-winkeliers
en de lokale politiek
te onderhouden
Maar is die franchisecode relevant voor de tabaksen gemaksbranche?
“Het ligt eraan hoe strak die contracten zijn. Misschien is het
in de tabaks- en gemaksbranche beter geregeld, maar dat wil
niet zeggen dat de code daar niet belangrijk is. Er zijn in het
algemeen veel voorbeelden van franchisenemers die problemen kregen toen ze een bijzonder assortiment wilden opnemen. Die tabaks- en gemaksbranche is ook aan het innoveren. Vroeger ging het over tabak, maar nu gaat het over een
hoop andere dingen, zoals boeken, kaarten, kansspelen,
cadeaus, een beetje food. Je ziet dat daar grensoverschrijdende ontwikkelingen plaatsvinden. Die ruimte moet je wel
hebben als detaillist. Misschien kan de tabaksbranche als
eerste die code omarmen. Het is juist mooi als de branche
waar dat evenwicht nog niet kapot is die gedragscode onderschrijft, want daarmee voorkom je situaties die in andere
branches wel zijn ontstaan.”

Wat is de status van de franchisecode?
“De schrijfcommissie is bezig om alle commentaren te verwerken. We hebben de opdracht om begin 2016 een code te
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presenteren. Dan moet hij ook ingevoerd worden. Daar
moeten goede afspraken over gemaakt worden, onder meer
over hoe de invoer plaatsvindt, naleving en het instellen van
een geschillencommissie. Het Vakcentrum is van mening dat
er toch wel een wettelijk haakje aan moet komen.”

U zit namens de Nederlandse detaillisten ook in
Brussel. Waar gaat daar de discussie over?
“Onder meer de regeldruk is een belangrijk item. Dat zit met
name die mkb’er dwars. Een groot bedrijf heeft daar mensen
voor. Het is erg vervelend als je een winkel begint en je wordt
geconfronteerd met allerlei onnodige instanties en regels. Je

