VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Jaarverslag
2020

Erevoorzitter
Herman van der Geest overleden
Op 24 juli 2020 overleed erevoorzitter van het Vakcentrum Herman van der Geest.
Herman was in 1976 een van de initiatiefnemers van de samenvoeging van de
drie toenmalige kruideniersbonden tot het Vakcentrum.
Van 1981 tot 2009 was hij voorzitter van het Vakcentrum. Vanwege zijn grote
verdiensten voor de organisatie en voor de detailhandel als geheel, werd hij bij
zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter.
Het hoofdbestuur en de medewerkers van het Vakcentrum
herdenken hem met dank en respect.
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Voorwoord

Inhoud

2020 was een jaar met zowel hoogte- als dieptepunten, maar het was ook een jaar met veel
nieuwe ervaringen en kansen. Een jaar waarin we allemaal veel hebben meegemaakt, zowel privé
als op het werk.
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De eerste Coronagolf heeft ertoe geleid dat we met het Vakcentrumteam een enorme prestatie
hebben neergezet in de voorlichting en begeleiding van onze leden. Het mooie was dat we bijna
allemaal met hetzelfde onderwerp bezig waren: corona. Al snel moesten de ‘alledaagse’ onderwerpen daar toch weer aan toegevoegd worden. Toen werd het echt druk. Het bereiken van goede
resultaten voor onze leden is daarbij altijd het uitgangspunt geweest.
De contacten met de overheid hebben in 2020 een grote vlucht genomen. Bijna eindeloos
hebben we de belangen van de achterban naar voren gebracht. Samen met de koepels, zoals
het CBL en MKB-Nederland, zijn goede werkafspraken gemaakt, protocollen ontwikkeld en ga zo
maar door. De samenwerking met collega-organisaties was intensief.
We hebben een nieuwe nieuwsbrief in de markt gezet, de Corona Actua. Er zijn honderden individuele gesprekken gevoerd met winkeliers, allemaal op afstand. Daarbij konden wij onze leden
een hart onder de riem steken. Het was mooi dat dat ook af en toe andersom gebeurde.
Geen Dag van het Vakcentrum dit jaar, maar wel een eigen wet, de wet Franchise. Die wet is juist
dankzij corona snel door het parlement gekomen. Een prestatie waar hard voor gevochten is, met
geweldige steun van de achterban. Die zorgde op veel momenten voor goede input. Nu gaat het
om de goede invoering van ‘onze’ wet Franchise.

vertegenwoordigingen

En waar we geen branchefeest konden organiseren en er geen beurs was, was er wel een kans
om de zelfstandige ondernemers te laten schitteren tijdens de MEERwaarde-campagne. Een
groot project, waar maanden hard aan is gewerkt. Met een superresultaat, dankzij de inbreng van
honderden leden. Zij leverden informatie voor ons onderzoek en stuurden foto’s van hun bijzondere projecten. Via onze leden ontvingen wij duizenden positieve reacties van consumenten. Ook
de politiek ontbrak hierbij niet. Veel burgemeesters en wethouders kwamen persoonlijk naar de
winkels om blijk te geven van hun waardering. De aandacht van de premier en de staatssecretaris
van Economische Zaken en Klimaat, op de Dag van de Ondernemer, werd door de pers goed
opgepakt.
Ja, alles was anders dit jaar. We hebben in de coronatijd afscheid moeten nemen van de man die
vanaf onze oprichting altijd betrokken is geweest bij het Vakcentrum, Herman van der Geest.
We hoorden in het voorjaar veel problemen van winkeliers met seizoenswinkels, winkels in
stadscentra, bij opleidingsinstellingen en supermarkten in de grensstreek, die heel veel omzet
zijn kwijtgeraakt. En dan de non-foodwinkels; dat die moesten sluiten in de maand waarin de
omzet echt gerealiseerd moet worden, was een drama. Net als de constatering dat het beroep
op overheidssteun niet altijd oplevert wat nodig is om het licht aan het eind van de tunnel te
bereiken. Het is een ware uitputtingsslag.
Het Vakcentrum is met veel energie 2021 ingegaan, de eerste resultaten zijn inmiddels bereikt.
Maar er wachten ook nog zaken op afhandeling, die door corona even in de wacht zijn gezet.
Maar dat is 2021.
Ik sluit de terugblik naar 2020 af met de conclusie dat de brancheorganisatie Vakcentrum ook in
dit abnormale jaar, samen met de hele achterban en alle relaties, resultaten heeft bereikt die veel
energie opleveren.
Neem kennis van de inhoud van dit jaarverslag en meld ons uw suggesties voor toekomstige
activiteiten.
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur Vakcentrum
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Ondernemerschap
Positie franchisenemer verstevigd en verankerd

Wet Franchise bekroning
10 jaar lobby door het Vakcentrum

2020 was het jaar van de wet Franchise. De Tweede Kamer besloot veel vergaderingen
en beslissingen door te schuiven als gevolg van corona. Het wetsvoorstel Franchise bleef
mede door aandringen van het Vakcentrum, echter op de agenda in de Tweede en Eerste
Kamer. Beide kamers stemden, nog voor de zomer, unaniem in met het wetsvoorstel. Op 27
november tekende de Koning het besluit waarmee de wet op 1 januari jl. van kracht werd.
De bekroning van zo’n 10 jaar lobbywerk van het Vakcentrum.
De wet is opgesteld om franchisenemers een betere positie ten opzichte van franchisegevers
te geven. Een van de pijlers van de wet is dat deze meer en beter overleg tussen
franchisenemer en franchisegever afdwingt.

DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN DE WET
•

De wet dwingt beter
overleg tussen
franchisenemer en
franchisegever af”

•

•

•

Transparantie voorafgaand, tijdens en na de overeenkomst: de franchisegever en de
franchisenemer worden verplicht elkaar die informatie te geven die relevant is voor een
goede uitvoering van de franchiserelatie;
Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald: de persoonlijke inzet van de
franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe
de goodwill bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald;
Instemmingsrecht van franchisenemers: bij beslissingen over de formule die financiële
consequenties kunnen hebben, boven een van tevoren vastgestelde drempelwaarde,
hebben de franchisenemers instemmingsrecht;
Een beperking van het non-concurrentiebeding: franchisenemers krijgen meer ruimte
voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst.

Vakcentrumvoorzitter Harrie ten Have bedankt staatssecretaris Mona Keijzer
voor haar inzet om te komen tot de wet Franchise.
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Ondernemerschap

KRACHTEN GEBUNDELD
In Nederland zijn veel mkb-ondernemers franchisenemer. Vanwege hun diversiteit (zoals
bedrijfsomvang en sectoren), zijn zij georganiseerd in verschillende brancheorganisaties.
In Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) slaan deze brancheorganisaties de handen
ineen om de franchisenemersbelangen van mkb-ondernemers in een sterker collectief te
behartigen. FNN is een platform waar kennis en informatie wordt verzameld en gedeeld ten
behoeve van de versterking van de positie van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen. Daarnaast wil het netwerk de stem van franchisenemers versterken en de (belangen van)
franchisenemers vertegenwoordigen.

V akcentrum en
Vakcentrum Bedrijfs
advies staan klaar voor
ondersteuning franchise
nemersverenigingen

Vanuit dit netwerk vindt afstemming plaats met het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat. Het Vakcentrum spreekt, als deel van de FNN-delegatie, ook met enige regelmaat
met de koepelorganisatie van de franchisegevers, de Nederlandse Franchisevereniging NFV.
Het gaat dan over de implementatie van de wet, de ondersteuning daarvan en hoe de wet
later kan worden geëvalueerd.

NIEUWE DIENST: DE FRANCHISEPROFESSIONAL
Mede met het oog op de implementatie van de wet en de belangrijker positie van
franchiseverenigingen heeft Vakcentrum bedrijfsadvies eind 2020 een nieuwe dienst
geïntroduceerd, de franchiseprofessional.
Franchisenemers kunnen, via Vakcentrum Bedrijfsadvies, een franchiseprofessional tijdelijk
inhuren voor onder andere:
• het professionaliseren van de vereniging
• het versterken van het franchisebestuur
• het implementeren van de wet Franchise
De professionals zijn persoonlijk door Vakcentrum Bedrijfsadvies gekozen om hun bewezen
kennis en ervaring en worden ingezet voor deze specifieke projecten. Vanzelfsprekend werken
zij nauw samen met de bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch en franchisespecialisten van
Vakcentrum Bedrijfsadvies.
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Vakcentrum-campagne benadrukt
meerwaarde zelfstandig ondernemer
De Meerwaarde van de zelfstandig ondernemer werd in 2020 in meerdere opzichten bewezen.
Begin 2020 is de MEERwaarde-campagne opgestart. Met deze campagne wil het Vakcentrum
overheden, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen wijzen op de onmisbare, belangrijke
maatschappelijke bijdragen van de zelfstandig ondernemers.
In het voorjaar van 2020 is een groot onderzoek gehouden onder de leden van het Vakcentrum.
Met dat onderzoek werd de maatschappelijke bijdrage van de zelfstandig ondernemers in
kaart gebracht. Vele honderden ondernemers beantwoordden de enquête, waardoor een
betrouwbaar beeld van de inzet van de Vakcentrumleden ontstond. In aanvulling op de enquête
is de leden ook gevraagd foto’s in te sturen als illustratie van hun MEERwaarde-activiteiten.
Uit de vele honderden foto’s is een selectie opgenomen in het boek ‘De zelfstandig winkelier
heeft meerwaarde’ dat in september is gepresenteerd. Met de gegevens uit de enquête
bevestigt de publicatie de grote maatschappelijke meerwaarde van de ondernemers.
Vanzelfsprekend ontvingen alle Vakcentrumleden een exemplaar van de publicatie. Het is
daarnaast toegestuurd aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders in Nederland.
Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Mona Keijzer kregen een exemplaar
persoonlijk overhandigd.

MEERWAARDE IN CIJFERS EN BEELD

De bijdragen van
Vakcentrumleden

Uit het onderzoek onder de leden
werd onder andere duidelijk dat de
jaarlijkse maatschappelijke bijdrage van
Vakcentrumleden tenminste 26 miljoen
euro bedraagt.

Natura

€ 7.500.000

Financieel

€ 13.500.000

Personele inzet

€ 5.000.000
Sponsordoelen
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79%

77%

74%

64%

Lokale sportclub
of vereniging

Culturele
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of faciliteiten

Lokale
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Activiteiten
van scholen

64%

64%

17%

Activiteiten
voor ouderen

Goede doelen
of hulpacties

Andere niet
genoemde
activiteiten

Ondernemerschap

MEERwaarde-boek overhandigd
aan Mark Rutte, Mona Keijzer
en Jacco Vonhof
De Dag van de Ondernemer 2020 stond voor een belangrijk deel in het teken van de
MEERwaarde-campagne. Tijdens de aftrap van de dag bij Vakcentrumlid Ed Boele in Den Haag
werd een exemplaar van het MEERwaarde-boek overhandigd aan minister-president Mark
Rutte. De premier was duidelijk onder de indruk van de opzet van de campagne en gaf aan veel
respect te hebben voor alle MKB-ers die zich in deze moeilijke tijden staande moeten houden.
Later op de dag bezochten staatssecretaris Mona Keijzer en Jacco Vonhof, voorzitter van 
MKB-Nederland, het kantoor van het Vakcentrum in Woerden. Daar gingen zij met
Vakcentrumleden in gesprek over de MEERwaarde van de zelfstandig ondernemer.

DUIZENDEN REACTIES
Vanaf september reisden uitvergrote
exemplaren van het MEERwaardeboek door het land. Relaties, klanten
en gemeentebestuurders werden in
de gelegenheid gesteld om bij hun
lokale ondernemer de MEERwaarde
te onderschrijven.
Ondanks de corona-beperkingen
werd ook deze actie een groot
succes.
Meer dan 200 Vakcentrumleden
verzamelden vele duizenden reacties.
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Mona Keijzer, staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat
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Corona: met elkaar de crisis te lijf
Sinds maart 2020 heeft corona ons land in haar greep. De pandemie en de maatregelen
van de overheid hebben grote invloed op de maatschappij en dus op onze leden en het
Vakcentrum. Het Vakcentrum heeft in maart snel geschakeld om haar leden te ondersteunen.
Die ondersteuning bestaat uit effectieve belangenbehartiging, snelle en juiste informatie en
adequaat advies.

BELANGENBEHARTIGING GERICHT OP DE JUISTE STEUN
Het Vakcentrum heeft zich er steeds op gericht om enerzijds negatieve gevolgen te
beperken (zo werd een vroegtijdige winkelsluiting begin 2020 voorkomen) en anderzijds de
steunmaatregelen zo passend mogelijk te maken voor de achterban. Zo zijn diverse regelingen
(zoals NOW, TOGS en TVL), mede op aandringen van het Vakcentrum, verbreed en werd de
verhoging van de WW-premie bij structureel meerwerk (onderdeel van de WAB) vooralsnog niet
doorgevoerd. Er werden protocollen ontwikkeld voor zowel in de winkel als in het winkelgebied.
Het Vakcentrum heeft daartoe steeds intensief contact onderhouden met het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. In dat overleg speelden de vele praktijkvoorbeelden die door
Vakcentrumleden werden aangedragen, een belangrijke rol. Daarmee kon de impact van
corona zichtbaar worden gemaakt voor zowel de non-foodondernemers uit de achterban als de
foodondernemers. Ook de wijze waarop de detailhandel op een correcte wijze invulling gaf aan
haar verantwoordelijkheid, kon met beelden en ervaringen worden geïllustreerd.

CRISISCOMMUNICATIE
Op de website is een speciale corona-pagina ingericht die, gezien de urgentie, ook voor
niet-leden open is gesteld. Op www.vakcentrum.nl/corona vinden bezoekers onder andere
de actuele (steun)maatregelen, communicatiematerialen voor in de winkel en veel gestelde
vragen.
Leden ontvingen actuele informatie via de digitale nieuwsbrief Corona Actua. Die verscheen
vanaf maart zo’n 100 keer.

ADVIES
Gedurende het jaar werden duizenden vragen van leden beantwoord. Daarbij ging het zowel
om de veiligheid in de winkel, personeelsinstructies (zoals met betrekking tot het mondkapje)
en de uitwerking van de diverse steunmaatregelen.

ENKELE BELANGRIJKE RESULTATEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Protocollen Verantwoord winkelen (waarmee ook algehele sluiting van met name 
non-foodwinkels in het voorjaar werd voorkomen)
Een aantal beperkingen uit de WAB is buitenspel gezet
Verlenging van venstertijden
Verbreding van de TOGS, ook voor non-food en foodspeciaalzaken
Verbreding van de NOW, nu ook toegankelijk voor verlieslatende dochterbedrijven
Aandacht voor positie seizoenswinkels
Uitstel van betaling voor belastingen, leningen en premies
Huur: steunakkoord met vastgoed, financiers en overheid
Verlenging van de openstelling van afstortautomaten (van 18.00 naar 18.30 uur)
Het wetsvoorstel Franchise bleef op de prioriteitenlijst van de Tweede Kamer

Ondernemerschap
EN VERDER:
•
•
•
•
•
•
•

Rekenmodellen en stappenplan voor de NOW, checklist voor de BMKB-C
Dagelijks Corona Actua met nieuwe informatie
Tientallen pagina’s corona-informatie op de website www.vakcentrum.nl/corona
Webpagina met alle goede ideeën van collega-ondernemers
Drie TV- en radiocommercials over respectievelijk de MEERwaarde van de zelfstandig
ondernemer, mmm lekker werken en de kracht van de versspeciaalzaken
Posters en informatie (video’s) voor de medewerkers.
Aanbiedingen om snel en goedkoop een webshop te realiseren

Veilige infrastructuur
contant geld cruciaal
Hoewel door corona het aantal pin-transacties aanmerkelijk is gestegen neemt bijna iedere
winkel nog contant geld aan. Het afstorten daarvan blijft echter een probleem. De banken
hebben veel van hun afstortautomaten gesloten of de openingstijden aanmerkelijk beperkt.
Voor ondernemers betekent dit dat men verder moet reizen om geld af te storen en dat men
grotere veiligheidsrisico’s loopt.
In de contacten met de banken heeft het Vakcentrum in ieder geval kunnen bereiken dat de
afstortautomaten iets langer openblijven dan de banken voornemens waren.
Zo zijn er regelmatig problemen rond de afhandeling van contant geld. Het Vakcentrum blijft bij
de Nederlandsche Bank, de commerciële banken en Geldmaat aandringen op een adequate
infrastructuur voor het contante geldverkeer. Het mag niet zo zijn dat verstoringen in het
contante geldverkeer leiden tot extra (veiligheids)risico’s voor de ondernemer.
In 2021 wordt de lobby voortgezet.

Winkeldieven betalen
Het Vakcentrum is van begin af aan betrokken bij de regeling ‘Afrekenen met Winkeldieven’.
In 2020 is een samenwerking aangegaan met SODA, de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling. De regeling heeft daarmee ook een nieuwe naam gekregen: ‘Winkeldieven
betalen’. De inhoud van de regeling verandert niet. Als een winkeldief op heterdaad betrapt
wordt en de ondernemer aangifte doet, kan de ondernemer voor de ‘gestolen’ tijd € 181
schadevergoeding eisen van de dader. Ook de kosten van directe schade, bijvoorbeeld door
het verwijderen van beveiligingslabels of vernielde verpakkingen, kunnen worden verhaald op
de winkeldief.

WINKELDIEVENBETALEN.NL

WINKEL
DIEVEN
BETALEN
€181,SC HA DE

Voor de afhandeling door SODA krijgt SODA de gegevens van de winkeldief rechtstreeks
van de politie. De ondernemer hoeft dus die gegevens niet meer zelf op te vragen en in te
dienen. Deelname blijft voor Vakcentrumleden kostenloos omdat gewerkt wordt met het no
cure no pay principe. Deze samenwerking levert voordeel op voor alle Vakcentrumleden. Het
Vakcentrum blijft ook in de nieuwe opzet betrokken in het bestuur van de regeling.
838.027 SODA Poster A4.indd 1
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Werkgeverschap
Meer flexibiliteit in nieuwe
Cao voor het Levensmiddelenbedrijf
In januari 2020 bereikten het Vakcentrum en CNV een akkoord over een cao met een looptijd
van 1 april 2019 tot 1 juli 2020. Naast salarisafspraken werd ook afgesproken om in een
volgende cao afspraken te maken over de aanpassing van de zondagtoeslag. Eind 2020 zijn
de onderhandelingen weer gestart voor een vervolg op de lopende cao. Nu zit naast de CNV
ook de FNV aan tafel en zoals altijd, ook de collega-organisatie voor het grootwinkelbedrijf, de
VGL.

OPROEPTERMIJN WAB AANGEPAST
Naast de loonafspraken zijn nog aanvullende afspraken gemaakt. Zo is gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om de oproeptermijn, genoemd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), in
te korten.
Met deze afspraken wordt de noodzakelijke flexibiliteit geregeld en een van de negatieve
effecten van de WAB ‘gerepareerd’.

HULPKRACHT/ERBIJBANER FLEXIBELER INZETBAAR
De definitie van de hulpkracht/erbijbaner is aangepast. Die wordt in de nieuwe cao
omschreven als ‘iedere werknemer die in de regel niet meer dan 12 uur per week of 48 uur per
loonperiode van vier weken dan wel 52 uur per maand werkzaam is’. Met deze aanpassing
kunnen hulpkrachten en erbijbaners flexibeler worden ingezet.

OPLEIDINGSBUDGET VOOR GROEI EN ONTWIKKELING MEDEWERKERS
De afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB) zijn verder uitgewerkt. Het POB
kan uitsluitend worden besteed aan scholing en ontwikkeling binnen de vrijstellingscriteria
van de Loonbelasting. Het POB kan opbouwen tot maximaal 5 keer het jaarbudget voor
loopbaners en tot maximaal 4 maal het jaarbudget voor tussenbaners. Indien het POB
niet binnen 60 maanden na de loonperiode waarin het is opgebouwd, is besteed, valt het
resterende budget terug aan de werkgever.
Sinds 1 mei 2020 kan het persoonlijk opleidingsbudget (POB) gebruikt worden.
De werknemers in de levensmiddelendetailhandel (supermarkten en foodspecialiteiten
winkels) hebben een persoonlijk opleidingsbudget (POB) opgebouwd onder de naam
‘leerrekening’.
De werknemer kan zelf bepalen welke training of cursus van deze rekening betaald wordt.
Dat is afgesproken in de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf. De medewerker kan het saldo
van zijn of haar leerrekening gebruiken voor een training of cursus, die niet nodig moet zijn
voor het vervullen van de huidige functie, maar gericht moet zijn op verdere ontwikkeling.
Via de website www.mmmlekkerwerken.nl/leerrekening zijn alle mogelijkheden te vinden.
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mmm lekker werken:
gericht op werkgever en werknemer
Het programma mmm lekker werken (waarin Vakcentrum, CNV en FNV samenwerken) is
gericht op de duurzame inzetbaarheid van ondernemers en werknemers.
De duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan in kaart worden gebracht met de
zogenoemde KOBADI, de kosten batenanalyse duurzame inzetbaarheid. De KOBADI-adviseurs
hebben in 2020 enkele tientallen adviesgesprekken, voornamelijk ‘op afstand’, gevoerd.
In het voorjaar konden nog enkele workshops ‘Het goede gesprek’ georganiseerd worden.
Na maart moesten de geplande workshops worden geschrapt als gevolg van de coronamaatregelen.
De training ‘Basisopleiding tot intern vertrouwenspersoon’ werd in 2020 voor het eerst
gegeven en met groot succes. De deelnemers beoordeelden de training met hoge
rapportcijfers. Ook aan deze training kon helaas geen vervolg gegeven worden.
Om de gastvrijheid in de winkel te bevorderen werd het ‘Klandiziespel’ ontwikkeld.
Oorspronkelijk was dit bedoeld om als bordspel door medewerkersteams te laten spelen.
Met het oog op de corona-beperkingen is het ‘Klandiziespel’ niet als bordspel geïntroduceerd.
Het wordt nu verder ontwikkeld tot een digitale game.

ZELFSTANDIGHEID

BETROKKENHEID

HET GOEDE GESPREK

LEERRUIMTE

MAATWERK AFSPRAKEN

Om de ontwikkeling van de medewerkers te stimuleren werd op de website
www.mmmlekkerwerken.nl een directe koppeling gelegd met de leerrekening (POB) voor de
medewerkers.
Het belang van lekker werken werd in maart benadrukt in een commercial die in het kader van
een corona-campagne van de STER gratis werd uitgezonden op de publieke zenders.
Een Vakcentrumlid dat vanwege de lockdown zijn winkels tijdelijk moest sluiten, stelde zijn
medewerkers in de gelegenheid een loopbaanontwikkelingstraject van Youfit@retail te volgen.

Waarschuwingsregister Detailhandel (FAD)
Met het Waarschuwingsregister Detailhandel kunnen ondernemers sollicitanten vooraf
checken en medewerkers die de fout in gaan rapporteren om collega-ondernemers te
waarschuwen.
Ieder jaar worden zo’n 500 personen geregistreerd in het register.
De ruim 350.000 bevragingen door potentiële werkgevers leiden jaarlijks tot circa 600 hits.
Zo’n 600 Vakcentrumleden maken kostenloos gebruik van het Waarschuwingsregister.
Het Vakcentrum voert de regeling uit voor detailhandelsbranches en is vertegenwoordigd in
het bestuur van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel, de organisatie achter de regeling.
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Sectorpremie, flink besparen
door de juiste overstappen
Door een beroep te doen op de zogenoemde ‘concernregeling’ heeft het Vakcentrum vanaf
2015 voor een groot aantal leden (voor veel formules maar niet allemaal) flinke besparingen
op de sectorpremies weten te behalen. Deze besparingen werden bereikt door steeds gebruik
te maken van de ‘goedkoopste’ sector. Voor 2015, 2016, 2018 en 2019 is sectorpremie
‘19’ goedkoper. Voor 2017 en vanaf 2020 sectorpremie ‘17’. Vanaf 2020 geldt dit alleen
voor WHK (één onderdeel dat de premie bepaalt). Het verschil tussen ‘17’ en ‘19’ is niet
meer zo groot als in het verleden. Wanneer (zoals bij veel ondernemers ) in de jaren 2018
en 2019 uitgegaan is van ’17’ (in het verlengde van 2017) heeft er over de jaren 2018 en
2019 in 2020 een ambtshalve teruggave plaatsgevonden wanneer de ‘switch’ naar 19 is
gehonoreerd.
Ten aanzien van de franchisenemers voor de formules, waarvoor ons verzoek om toepassing
van sector 19 vanaf 1 januari 2018 is gehonoreerd, is een verzoek ingediend om de
concernaansluiting met terugwerkende kracht te verbreken vanaf 1 januari 2020. De reden
hiervoor is dat sector 19 (nu alleen voor de WHK) vanaf 2020 duurder uitpakt. Het verzoek tot
verbreken van de concernaansluiting voor onze deelnemers (dus alleen de ondernemers die
vanaf 2018 participeren) is in 2020 gedaan en zal als zodanig in ieder geval tot verbreking
leiden vanaf 31 december 2020. Terugkeren naar sector 19 is niet meer mogelijk. Dit is alleen
gedaan voor degenen die bij ons ‘gebleven zijn’ en in aanmerking kwamen. Vanaf ongeveer
2017 is de optie, waarvan het Vakcentrum als eerste gebruik maakte, ‘gekopieerd’ door
diverse administratiekantoren. Zekerheid over de premie 2022 en verder hebben we niet.
De procedure voor de formules waarin het Vakcentrum niet in het gelijk is gesteld, loopt nog
steeds.
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Innovatie / duurzaamheid
Lokaal Retailbelang helpt winkelier gratis
in overleg met gemeente en provincie
Het Vakcentrum heeft in 2020, in samenwerking met andere brancheorganisaties
en MKB-Nederland, Lokaal Retailbelang (LRB) opgericht. Lokaal Retailbelang ondersteunt
ondernemers in de retailsector (detailhandel en Winkelambacht) in de lobby bij de gemeente
of provincie. Het Vakcentrum stelt medewerkers ter beschikking aan het project en vult het
voorzitterschap in.
Ondernemersverenigingen kunnen Lokaal Retailbelang inzetten als het gaat om:
• het stimuleren en het opstellen van actuele detailhandels- en structuurvisies
• het ontwikkelen van een visie op binnensteden en winkelgebieden
• het begeleiden van de transformatie van winkelgebieden
• het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen en -programma’s
• het stimuleren van een adequate bereikbaarheid en een passend parkeerbeleid
• het bestrijden van oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels
In 2020 werden ook al de eerste projecten opgestart. Zo werd op verzoek van de ondernemers
in Kampen bezwaar gemaakt tegen een forse en ongewenste verbreding van de branchering
van een perifere winkellocatie. Op verzoek van de provincie Overijssel werd meegewerkt aan de
ontwikkeling van de Overijsselse Retailaanpak. Woudenbergse ondernemers vroegen Lokaal
Retailbelang hen te ondersteunen bij de lobby in het kader van herontwikkelingsinitiatieven.

Platform De Nieuwe Winkelstraat
ondersteuning en kennisdeling
Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS), een samenwerking tussen Vakcentrum en INretail,
ondersteunde ook in 2020 in diverse gemeenten de ondernemers, vastgoedeigenaren en
de gemeente om te komen tot toekomstbestendige winkelgebieden.
Op lokaal niveau verzorgt DNWS de Kom-In-Actie-trajecten, gericht op het samenbrengen van alle
lokale stakeholders en het opstellen van een actieplan. Ook in 2020 werden enkele Kom-in-Actie-trajecten opgestart. Inmiddels is DNWS betrokken bij meer dan 100 winkelgebieden.
Het netwerk van DNWS is ook gericht op het delen van kennis en ervaring. Vanwege de corona is
een groot deel van het programma omgezet van fysieke bijeenkomsten naar webinars.
Daarbij was er vanzelfsrprekend veel aandacht voor de invloed van corona en de wijze waarop
winkelgebieden en de daar gevestigde ondernemers zich online kunnen profileren om ook nu
zichtbaar en relevant te blijven. Een voorbeeld hiervan is het webinar over gastvrijheid in tijden van
corona, gehouden in juli. Het onderzoek naar duurzame lokale online platformen sluit hierop aan.
In 2020 verschenen de publicaties: ‘Stappenplan voor winkelgebieden: sociale meerwaarde als
basis voor je merkstrategie’ en ‘Stappenplan loyaliteitsprogramma voor winkelgebieden’.
Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd rond de voor- en nadelen van de BIZ.
In samenwerking met de Retailagenda heeft DNWS ‘Eerste hulp bij transitie van winkelgebieden’
opgezet. Hierbij zijn onder andere de experts en kennispartners van DNWS betrokken.
Het Vakcentrum stelt deskundige medewerkers ter beschikking aan het platform, ondersteunt de
communicatie en is bestuurlijk betrokken.
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Innovatie / duurzaamheid

buylocal

smart distribution

Het gemak van e-commerce met de
sympathie van lokaal boodschappen doen
Ten tijde van de Coronacrisis heeft buy local meer waardering en aandacht gekregen, maar
online shopping evenzeer. Wat betekent dit voor de lokale winkelier en met name de post- en
pakketpunten? Het Vakcentrum heeft, samen met NSO Retail, een expertgroep begeleid die
hier onderzoek naar deed.
Dit onderzoek, in het kader van het programma Shopping Tomorrow, leverde een blue paper op
met als titel ‘Local Retail: small businesses, great opportunities 2020’.

leren van living labs

De conclusies uit het rapport:
Dat de lokale ondernemer met een fysieke winkel zich moet aansluiten bij het online winkelgedrag van klanten is nu meer dan ooit een must. Dat kan op meerdere manieren, maar een
voorwaarde daarbij is samenwerking.
•

Een pakketpunt is voor een verzorgingsgebied het scharnier tussen online en offline
shopping. Maar de samenwerking en de communicatie tussen lokale retailer, pakket
vervoerder en consument zijn nog niet optimaal. Er zijn verschillende verbeterslagen te
maken. De expertgroep heeft er zeven gedefinieerd.

•

Door samenwerking in een Buurt Service Pakketpunt kunnen lokale winkeliers de
volumegroei het hoofd bieden en de aantrekkingskracht van het verzorgingsgebied voor
de consument vergroten.

•

Een lokaal retailplatform kan de zelfstandige levensvatbaarheid van winkeliers verder
vergroten. De ervaringen daarmee zijn tot op heden wisselend. Een roadmap met actuele
praktijkvoorbeelden biedt inzicht in de triggers en barrières per ontwikkelingsfase. Hoe
kan een lokaal platform samenwerken met verticaal georganiseerde online en offline
organisaties?

Innovatie in ledenvoordelen
De Vakcentrum-partners innoveren voortdurend. Zo werden in 2020 onder andere ‘verlichting
als een service’, het elektronisch klantenmanagementsysteem en de servicerobot CruzR
geïntroduceerd.
Met ‘verlichting als een service’ wordt niet geïnvesteerd in verlichtingsarmaturen, maar is het
de verantwoordelijkheid van de leverancier om de gewenste hoeveelheid en kwaliteit licht te
leveren.
Het klantenmanagementsysteem telt niet alleen het aantal winkelbezoekers, maar geeft ook
inzicht in de klantstromen door de winkel.
De belangrijkste ledenvoordelen blijven: de korting op verzekeringen, het voordeel bij het
energiecollectief en de regeling met Buma en Sena. Ook werden in 2020 enkele grote
projecten met ledverlichting uitgevoerd. Ondanks de coronadrukte werden in drie winkels
artikelbeveiligingssystemen geplaatst door onze Vakcentrum-partner.
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Klanten
Certiﬁcering foodspecialiteitenwinkels
vernieuwd
Maandag 17 februari was voor 32 foodspecialiteitenondernemers een hoogtepunt. Tijdens
de ‘Uitblinkerslunch’ op landgoed Heerlijkheid Marienwaerdt in Beesd, werden de eerste
certificaten uitgereikt op basis van een vernieuwd certificeringstraject.
De certificering is gericht op het bevorderen van de professionaliteit van de ondernemers.
Bedrijven worden door een onafhankelijk bureau, beoordeeld op de volgende aspecten:
• Winkeluitstraling,
• Hygiëne & Voedselveiligheid,
• Klantgerichtheid en Klanttevredenheid.
Deze toetsing leidt niet alleen tot het al dan niet toekennen van het certificaat.
De ondernemer wordt ook een spiegel voorgehouden.
Met de certificering kan de ondernemer zich onderscheiden als een van de betere
ondernemers in de branche.

NATIONALE COMPETITIES AFGEBROKEN
Om ondernemers gedurende de corona-crisis niet extra te belasten, zijn de nationale
competities afgelast. De winkels zijn immers gebonden aan strenge regels om de veiligheid
van personeel en klanten te borgen. Bezoeken van mystery guests en keurmeesters pasten
daar niet in.

Nationale Kaasweek groot succes
Vakcentrum Foodspecialiteiten heeft in 2020 het initiatief genomen om de Nationale
Kaasweek weer opnieuw op de agenda te zetten. Juist in een crisisperiode bleek deze actie
de juiste snaar te raken.
Met zo’n 150 deelnemers kan worden teruggekeken op een succesvolle terugkeer van de
Nationale Kaasweek! Van 2 tot en met 8 november werd er extra aandacht gevestigd op het
vakmanschap van de diverse kaasspecialisten.
De Nationale Kaasweek werd groots opgepakt door de lokale media. Ook werd de week
door de deelnemende winkels zelf flink gepromoot. Met name via social media werd veel
gecommuniceerd.
Voor in de winkel was volop POS-materiaal beschikbaar en alle deelnemende ondernemers
ontvingen een promotiepakket met lekkere ‘Kaasbegeleiders’ om te delen met klanten.

Vakbeurs Foodspecialiteiten afgelast
De Vakbeurs Foodspecialiteiten werd afgelast. De beperkende maatregelen maakten het
onmogelijk om voor zowel bezoekers als exposanten een succesvolle beurs te organiseren.
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Klanten

Super Supermarkt Keurmerk
lokaal en maatschappelijk betrokken
Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is het keurmerk voor zelfstandige
supermarktondernemers die lokaal en maatschappelijk betrokken, ondernemen.
Eind 2020 telde Nederland 230 supermarkten die zijn gecertificeerd met het SSK
keurmerk. In 2020 zijn 51 (her)certificeringstrajecten afgerond, waarbij deelnemende
supermarktondernemers een objectieve en grondige toetsing hebben ondergaan.
Naast het uitvoeren van de certificering, worden vanuit de Stichting SSK activiteiten opgezet
die aansluiten bij de duurzame uitgangspunten van het keurmerk. In 2020 besteedden de
gecertificeerde supermarkten extra aandacht aan Hollandse producten in de schappen,
tijdens de Dutch Food Week. Ook werd ingehaakt op de Verspillingsvrije week met tal van tips
voor de consument.
Uitreiking van het SSK keurmerk aan
PLUS Schuldink in Almelo (februari 2020)

Het goed omgaan met dementerende klanten was ook een belangrijk thema. Een aantal
SSK ondernemers deelden hun zeer persoonlijke ervaringen. Een online training over het
omgaan met dementerende klanten werd door SSK breed onder de aandacht gebracht bij de
aangesloten ondernemers en hun medewerkers.
De succesvolle samenwerking met de Hartstichting kon in 2020 niet worden doorgezet.
De corona-maatregelen maakten het onmogelijk om in supermarkten de jaarlijkse
bloeddrukmetingen te organiseren. Ook de Landelijke Opschoondag verviel als gevolg van
corona.
In 2020 zijn gesprekken opgestart met de Rabobank om te komen tot voordelige
financieringsvoorwaarden voor supermarktondernemers met het SSK keurmerk.
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Assortiment
Directe import van buiten de EU:
Gelijke bescherming én gelijk
speelveld dringend noodzakelijk!
‘Zie erop toe dat online platforms moeten waarborgen dat de producten die via hun platform
worden aangeboden en op de Europese markt in de handel worden gebracht, voldoen aan de
Europese eisen op het gebied van onder meer veiligheid en gezondheid.’
Dat is een van de 24 aanbevelingen in het advies ‘Directe Import van buiten de EU’ van de
SER Commissie voor Consumentenaangelegenheden aan Mona Keijzer, de staatssecretaris
van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Patricia Hoogstraaten heeft
meegewerkt aan het advies en daarbij ook de input van Vakcentrumleden ingebracht.

ADVIES 20/05 | Juni 2020

Directe import
van buiten de EU
Gelijke bescherming én
gelijk speelveld!

De aanbevelingen betreffen onder meer de wenselijkheid van (extra) verantwoordelijkheden
voor platforms, over de naleving van de regels rond productveiligheid en
consumentenbescherming, over informatievoorziening en over het verwijderen van en
waarschuwen voor onveilige producten.
Een ander advies betreft het bevorderen van een gelijk speelveld voor Nederlandse
ondernemers.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Vakcentrum in gesprek met ministerie over
winkelcontroles biologische producten
De term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. Biologische bedrijven worden hiervoor
gecertificeerd door de Nederlandse toezichthouder Skal. Omdat de biologische sector
de afgelopen decennia grote veranderingen en een fikse groei heeft doorgemaakt, is een
nieuwe Europese, biologische verordening tot stand gekomen. Hierop is door de Nederlandse
toezichthouder een nieuwe aanpak gepresenteerd. Deze aanpak voorziet onder andere
in een inspectiesysteem met jaarlijkse winkelcontroles voor duizenden supermarkt- en
speciaalzaakondernemers met een exclusief of gedeeltelijk biologisch assortiment.
Het Vakcentrum heeft haar nadrukkelijke zorgen over de administratieve belasting en kosten
voor ondernemers geuit richting de betrokken ministeries en politici. De toegevoegde waarde
van inspecties op de winkelvloer is nihil en staat haaks op het voornemen van de regering
om te komen tot een absolute vermindering van de administratieve lasten. Bovendien zou
het kunnen leiden tot een verminderd aanbod van biologische producten aan de consument.
Controle op biologische producten moet zo vroeg mogelijk in de keten plaatsvinden en niet
(ook nog) op de winkelvloer. Deze discussie wordt hopelijk in 2021 met succes afgerond.
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Organisatie
Vakcentrum Expertise, ons nieuwe label
Belangenbehartiging

Ledenvoordelen

Advies
VAKCENTRUM
EXPERTISE

Kennis &
inspiratie

Diensten

De diverse diensten en ledenvoordelen van het Vakcentrum worden vanaf 2020 aangeboden
onder het label Vakcentrum Expertise. Dit label benadrukt dat het Vakcentrum altijd kan
helpen, welke vraag een lid ook stelt. Bovendien wordt een vraag ook breed bekeken.
Immers, een vraag die bedrijfsjuridisch lijkt, kan ook bedrijfseconomische of personele
consequenties hebben. En goedkope, groene energie gaat heel goed samen met een
aantrekkelijk aanbod in ledverlichting.
Alle kennis, alle voordelen, het hele netwerk van het Vakcentrum worden
in Vakcentrum Expertise samengebracht.

Vakcentrum Bedrijfsadvies
verbreedt dienstenaanbod
De adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies werden vanzelfsprekend veel bevraagd
over corona-gerelateerde onderwerpen. Hoe om te gaan met medewerkers en de diverse
verplichtingen? Wat kan ik met de huur? Hoe regel ik mijn steunaanvragen? Vakcentrum
Bedrijfsadvies beantwoordde duizenden vragen via telefoon of mail.
Daarnaast was de aanstaande implementatie van de wet Franchise een belangrijk thema.
Daarbij ging het met name over het voorbereiden van franchisenemersverenigingen op hun
nieuwe rol als vertegenwoordiger van de franchisenemers. Daarvoor werd ook een nieuwe
dienst geïntroduceerd. Via Vakcentrum Bedrijfsadvies zijn franchiseprofessionals in te huren
om verenigingen bij te staan.
Vakcentrum Bedrijfsadvies breidde haar dienstverlening verder uit met expertise op de
terreinen vastgoedbeheer en -ontwikkeling en nadeelcompensatie.
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Organisatie

Corona-proof ALV op 22 september
Tijdens de ALV en de voorafgaande vergadering van het Hoofdbestuur werd onder andere
gesproken over de coronacrisis, de gevolgen voor de gehele retail en de maatregelen. Ook
de cao voor het levensmiddelenbedrijf en de wet Franchise kwamen vanzelfsprekend aan de
orde.
De aanwezige leden keurden het jaarverslag 2019 en de jaarrekening over 2019 goed onder
dankzegging aan de penningmeester en de directeur. Ook de begroting 2020, die begin
2020 al door het Hoofdbestuur was vastgesteld, werd goedgekeurd.

HOOFDBESTUUR
Gert Smit (Plus, Bilthoven), Pieter Klabbers (Intertoys, Oisterwijk) en Johan Dekker (Coop
Dekker en Telesuper.nl) namen afscheid als bestuurslid.
Frits Alma (Alma Coop Ten Boer) werd gekozen als nieuw toetredend lid van het Hoofdbestuur.
Roger Kleijnen (Albert Heijn Kleijnen, Valkenburg), Froukje Mulder (Jumbo Froukje Sloot,
Stadskanaal) en Han Pasch (Pasch Cooking Dining Living, Venlo en Roermond);
werden herkozen in het hoofdbestuur.
Hans Koelemij (’t Keesheukske, Roermond) werd officieel geïnstalleerd als voorzitter Branche
Foodspecialiteiten en neemt vanuit die functie zitting in het Hoofdbestuur.

BRANCHE FOODSPECIALITEITEN
Hester de Groot (Wijn & Spijs, Heerenveen) heeft in februari de voorzittershamer
overgedragen aan Hans Koelemij. Hester blijft wel aan als bestuurslid van de branche
foodspecialiteiten. Pieter Renkema (Renkema Kaas, Amersfoort) was aftredend, maar werd
herbenoemd.

BRANCHE BIOLOGISCHE SPECIAALZAKEN
Willem Bakker, (Arteka Natuurvoeding, Beverwijk) was aftreedbaar en is herbenoemd.
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Vertegenwoordigingenlijst Vakcentrum
(per 31-12-2020)

VAKCENTRUM
HOOFDBESTUUR
(* Lid Dagelijks Bestuur)
Harrie B.M. ten Have* (voorzitter)
Bram P.J. de Jong* (penningmeester)
Frits Alma
Erwin W.A. Binneveld
Arnold C. Both
Janet van den Broek
Annie Harmsen
Roel N.C. Heerschap*
(waarnemend voorzitter)
Roger V.J.N. Kleijnen
Hans Koelemij
Twan van Meel
Froukje Mulder
Han H.F. Pasch
Johannes Vasse
Rob Veltink
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE*
(directeur)
Theo Urselmann
BESTUUR BRANCHE BIOLOGISCHE
SPECIAALZAKEN
(* lid bestuur Stichting Varena)
Janet van den Broek* (voorzitter)
Willem Bakker*
Henkjan Wissink*
Harrie B.M. ten Have*
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken
Vakcentrum)
BESTUUR BRANCHE FOODSPECIALITEITEN
(* lid bestuur Stichting Foodspecialiteiten
(SFN))
Hans Koelemij* (voorzitter)
Hester de Groot*
Pieter Renkema*
Harrie B.M. ten Have*
Inge Overeem*
Edwin Seggelink*
Edwin Schreff*
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken
Vakcentrum)
FORUM DETAILLISTENVERENIGINGEN
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Hoofdbestuursleden en bestuursafgevaardigden van de detaillisten-/franchiseverenigingen
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STICHTING ONTWIKKELING
EN VOORLICHTING DETAILHANDEL
Bestuur
Han H. F. Pasch (voorzitter)
Harrie B.M. ten Have
mr. Henk B.M. van Dorst MDR (directeur)
ERELEDEN
Herman H. van der Geest
(erevoorzitter tot 24 juli 2020) †
Wout Arxhoeck
Ed R.E. Boele
Meint Boonstra
Jacq H.H. Cuypers
Hans G.J. Geveling
Klaas van Heest
Frits van der Heide
Casper W.P. Heine
Steven Huibers
P. Knol
Mans Koster
Piet A. Kruiver
Jan R. Leussink
Jan P.A. Liebreks
Wim Maassen van den Brink
A. Oegema
Adrie M. van der Pas
Cor Pieren
Henk Ploegmakers
Piet M.H. Quist
Hans Starreveld
Henk van der Veer
Riet van der Vegt
Joop J.M. Verbeeten
Wout van der Wal
Ger Winnubst

RECHTSTREEKSE
BENOEMINGEN
STICHTING VAKCENTRUM
FOOD CONSULT BEDRIJFSADVIES
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Casper Heine (per 1 september 2020)
Joop Verbeeten (per 1 september 2020)
Jan Leussink (tot 31 augustus 2020)
Steven Huibers (tot 31 augustus 2020)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)
STICHTING SUPER SUPERMARKT
KEURMERK (SSK)
Bestuur
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Casper Heine (per 1 september 2020)
Joop Verbeeten (per 1 september 2020)
Jan Leussink (tot 31 augustus 2020)

Steven Huibers (tot 31 augustus 2020)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)
Raad van Advies SSK
Rob Benjamens (voorzitter)
drs. ing. Henk J. Gianotten
prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
Ruud Koornstra
drs. Jan-Peter Mϋller
mr. Peter Vogelzang
prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot
Certificeringsraad SSK
Arnold C. Both
Roel N.C. Heerschap
Casper W.P. Heine
Henry Hubers
Bram P.J. de Jong
STICHTING SOCIAAL FONDS
LEVENSMIDDELENBEDRIJF
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram (A.)P.J. de Jong (plvv)
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)
STICHTING 3XM
Bestuur
Harrie ten Have (voorzitter werkgeverszijde)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET
LEVENSMIDDELENBEDRIJF
Bestuur
Froukje Mulder (voorzitter)
mr. Laetitia T.M. de Leede
BPFL – Pensioencommissie
mr. Laetitia T.M. de Leede
BPFL - Werkgroep Communicatie
Froukje Mulder
BPFL – Verantwoordingsorgaan
Henk Ploegmakers
GEORGANISEERD OVERLEG
LEVENSMIDDELEN
CAO-onderhandelingsdelegatie
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
CAO Nalevingsinstrument (CNI)
mr. Jurry Teunissen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
INTERNATIONAL FEDERATION
OF GROCERS’ ASSOCIATIONS (IFGA)
Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

(secretary general)
General Assemblee
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
VERENIGING VAN POSTALEEN BANCAIRE RETAILERS (VVP)
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)
FRANCHISENEMERS
NETWERK NEDERLAND (FNN)
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)
STUURGROEP RETAILAGENDA
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
LOKAAL RETAILBELANG
Bestuur
drs. Theo P.M. Urselmann (voorzitter)
STICHTING DE NIEUWE WINKELSTRAAT
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
STICHTING TOT BEHEER EN E XPLOITATIE
VAN DE E-LEARNING ‘ALLERGENEN EN
WARENKENNIS’
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
BOND VAN
BOERDERIJ-ZUIVELBEREIDERS
Adviescommissie promotie boerderijzuivel
Piet Renkema
(namens Vakcentrum, Foodspecialiteiten)

BENOEMINGEN VANUIT
HET CENTRAAL BUREAU
LEVENSMIDDELENHANDEL (CBL)
CBL
Dagelijks Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Stuurgroep Medewerkers en Veiligheid
drs. Theo P.M. Urselmann
Stuurgroep Consumentenzaken en Kwaliteit
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Projectgroep Voedselveiligheid
en Certificering
Carline de Jong MSc
Werkgroep Duurzaamheid
Carline de Jong MSc
Stuurgroep CAO Winkels
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Harrie B.M. ten Have
STICHTING MUSEUM VOOR
HET KRUIDENIERSBEDRIJF
Herman H. van der Geest †
(voorzitter tot 24 juli 2020)
NEDVANG
Algemeen Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

BENOEMINGEN VANUIT DE
KONINKLIJKE VERENIGING
MKB-NEDERLAND
KONINKLIJKE MKB-NEDERLAND
Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland (ALV)
Herman H. van der Geest
(erelid MKB-Nederland tot 24 juli 2020) †
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Nationale Winkelraad (NWR)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Ondernemerschapsbeleid
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Milieu, Energie
en Verduurzaming
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Consumentenvraagstukken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann (agendalid)
Commissie Arbeidsverhoudingen Branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Directeurenoverleg
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Commissie Auteursrecht
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Sociale Zekerheid
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Ruimtelijke Ordening
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Administratieve lasten en
regeldruk
drs. Theo P.M. Urselmann
Platform Arbeidsvoorwaardenberaad
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Werkgroep Accijnzen
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Europees MKB-beleid
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Werkgroep Huurrecht
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(agendalid)

ZES-overleg niet-transportgerelateerde
brancheorganisaties
Carline de Jong MSc, agendalid
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD (SER)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)
Commissie Consumenten Aangelegenheden
(SER CCA)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

BENOEMINGEN VANUIT
DETAILHANDEL NEDERLAND
DETAILHANDEL NEDERLAND
Bestuur Platform Retail Nederland
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stuurgroep Betalingsverkeer
drs. Theo P.M. Urselmann
Stuurgroep Europa
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
Stuurgroep Vestigingszaken
drs. Theo P.M. Urselmann
Stuurgroep Sociale zaken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Deskundigenoverleg Pensioenen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stuurgroep Winkelcriminaliteit
drs. Theo P.M. Urselmann
STICHTING AFREKENEN
MET WINKELDIEVEN
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
STICHTING FRAUDE AANPAK
DETAILHANDEL
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Klankbordgroep
drs. Theo P.M. Urselmann
STICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ORGANISATIE
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
STICHTING DETAILHANDELSFONDS
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
EUROCOMMERCE
Bestuur en ALV
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(vice-president)
SME Interest Group
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
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