Super Supermarkt Keurmerk
Lokaal en maatschappelijk betrokken

Jaaroverzicht 2020

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 het ondersteunen van lokale (sport)verenigingen en inzet in de
strijd tegen voedselverspilling, tot het toepassen van energiebesparende maatregelen en
het aanbieden van streekproducten in samenwerking met regionale producenten, boeren
en telers. In dit jaaroverzicht leest u hoe SSK gecertiﬁceerde ondernemers hun lokale en
maatschappelijke meerwaarde in 2020 tot uiting hebben gebracht.

Coronacrisis vraagt veerkracht

Het jaar 2020 is onlosmakelijk verbonden met de coronacrisis. Ook SSK ondernemers en medewerkers hebben
veerkracht moeten tonen in deze, op vele fronten, uitdagende tijd. En dat hebben ze gedaan, op vele manieren.
Zo zijn in razend tempo winkels voorzien van veiligheidsschermen, richtingaanwijzers en desinfectiezuilen.
Hebben tal van gastheren en -vrouwen een belangrijke rol op zich genomen bij de entree van de winkel. Is alles op
alles gezet om de schappen weer te vullen. Maar ook was er oog voor collega-ondernemers die het moeilijk hadden.
Ook dat is lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap.

Eind 2020 dragen 230 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk.
In 2020 zijn 51 supermarkten ge(her)certiﬁceerd.

Feestelijke
uitreikingen
Het toekennen van een nieuw
keurmerk is een feestelijk
moment. Ondernemers
ontvangen het keurmerk uit
handen van Harrie ten Have,
voorzitter van het Vakcentrum,
in bijzijn van de burgemeester
of wethouder. Als een fysieke
uitreiking, gezien de geldende
maatregelen, helaas niet
mogelijk was, dan is hier online
extra aandacht aan besteed.

Om het
SSK keurmerk
te behalen

wordt een

supermarkt

op maar liefst

60 criteria
getoetst

Activiteiten
Landelijke Opschoondag
Het schoonhouden van de winkelomgeving sluit aan bij
het SSK thema afvalinzameling- en reductie. Jaarlijks
worden ondernemers en hun team daarom opgeroepen
om deel te nemen aan de Landelijke Opschoondag van
Nederland Schoon. Dit jaar konden SSK deelnemers
daarbij kosteloos een afvalbak aanvragen met daarop de
winkelnaam en het SSK logo. De Opschoondag is komen
te vervallen. De afvalbakken zijn wel verstrekt.
Preventief bloeddruk meten
Na een zeer succesvolle meetcampagne
exclusief bij SSK supermarkten in 2019,
stond een herhaling van deze activiteit
gepland. Samen met de Hartstichting waren hiervoor
reeds alle voorbereidingen getroﬀen. De in mei geplande
campagne is echter helaas geannuleerd. Zodra fysiek
contact weer verantwoord is, wordt deze campagne weer
opgestart.
Verspillingsvrije week
In deze landelijke campagneweek wordt
iedereen aangemoedigd om voedselverspilling zo veel mogelijk tegen te gaan.
SSK supermarkten hebben hiervoor een
pakket ‘Koele stickers’ met bewaaradvies
voor de vriezer van het Voedingscentrum ontvangen.
Daarnaast plaatste Stichting SSK in de themaweek dagelijks een verspillingstip op haar social media kanalen.

MEERwaarde campagne
De zelfstandig ondernemer heeft
meerwaarde, dit geldt zéker voor SSK
gecertiﬁceerde ondernemers. Veel SSK
ondernemers deden mee aan de MEERwaarde campagne van het Vakcentrum, waarbij tal van
unieke voorbeelden en complimenten zijn verzameld.
Week tegen Eenzaamheid
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid staat ‘verbinding’
centraal. Het organiseren van fysieke ontmoeting is dit jaar
lastig, wel is er opnieuw aandacht uitgegaan naar dit thema.
Dutch Food Week
Deze nationale themaweek draait om
genieten van voeding, voedselproductie
en innovatie. Het onderscheidend assortiment van SSK supermarkten, de lokale
producten in de schappen en informatie
over de herkomst van producten sluiten
hierbij aan.
Alzheimer
Het goed omgaan met dementerende
klanten is eveneens een belangrijk
thema. Een aantal SSK ondernemers
deelden hun zeer persoonlijke
ervaringen en een online training over het omgaan met
dementerende klanten is breed onder de aandacht gebracht.

Stichting SSK werkt samen met:

Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met de onafhankelijke
kennisorganisatie TNO. TNO adviseert 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
voormalig bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Nottingham instagram.com/supersupermarktkeurmerk.
en senior onderzoeker en adviseur bij TNO Kwaliteit van Leven.

