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Winkelier zet in op
duurzaamheid
Duurzaamheid. Dat is het onderwerp van deze special. Het is niet zomaar gekozen. Ook de winkelier zet in op
duurzaamheid en het Vakcentrum helpt daarbij. Duurzaamheid is geen hype, maar permanent thema. Geen
luxe, maar noodzaak. Niet alleen vanwege wetgeving, maar juist ook vanwege zorg voor komende generaties.
De inhoud van wereldwijde klimaatrapportages
vertaalt zich naar de dagelijkse werkelijkheid van
de mkb-retailers. Die moet ermee aan de slag.
Het Vakcentrum ondersteunt hen daarbij met
kennis, handreikingen, adviezen én voordelen
vanuit het lidmaatschap. Maar we willen er ook
voor zorgen dat een gemeenschappelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid niet eenzijdig
op de schouders van mkb-ondernemers komt te
liggen. Over dit alles gaan de volgende pagina’s.
Met daarbij inspirerende verhalen en voorbeelden.

Invloed op klimaatverandering

Om het nieuwste klimaatrapport van het IPCC,
het klimaatpanel van de Verenigde Naties

Wettelijk kader
Er zijn veel wettelijke regelingen
rondom energie en duurzaamheid
waarmee de ondernemer rekening
moet houden. Voor uitgebreide
informatie: zie de Vakcentrum
website.
Energiebesparingsplicht
en de i nformatieplicht

Ondernemers die meer dan 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar
verbruiken, moeten de energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5
jaar terugverdienen. Deze maatregelen zijn
vastgesteld in de Erkende Maatregelenlijst
Detailhandel. De informatieplicht houdt in dat
ondernemers aan de overheid rapporteren
welke maatregelen zijn genomen. Het toezicht
ligt bij gemeenten en omgevingsdiensten.
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(Intergovernmental Panel on Climate Change)
kan niemand heen. De gevolgen van klimaat
verandering zijn groot. Voor atmosfeer, oceanen,
natuurgebieden en onze eigen leefomgeving. De
mens heeft daar invloed op.
De Europese Green Deal is erop gericht dat
in 2050 geen broeikasgassen meer worden
uitgestoten. Economische groei moet worden
gerealiseerd zonder uitputting van grondstoffen.
In Nederland is samenleving-breed het
Klimaatakkoord gesloten.
Het ‘Fit for 55’-pakket van de Europese Commissie voorziet in een reductie van de uitstoot van
broeikasgassen van 55% in 2030 ten opzichte
van het niveau van 1990.

EED-auditplicht

Ondernemingen met meer dan 250 FTE of een
jaaromzet van € 50 miljoen of meer, hebben
volgens de Europese Energie-Efficiency Richtlijn
(EED) een energie-auditplicht: een onderzoek
naar energieverbruik en mogelijkheden om
energie te besparen. De EED-auditplicht is
vanaf circa drie supermarktvestigingen aan de
orde. Het toezicht ligt bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).

Energielabel bij verkoop, verhuur of
oplevering

Een energielabel dat aangeeft hoe energie
zuinig een gebouw is, is verplicht bij verkoop,
verhuur of oplevering van een winkel.
De Inspectie voor Leefomgeving en Transport
(ILT) controleert op de aanwezigheid van een
energielabel.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Er ligt een verantwoordelijkheid op de schouders van iedereen: consumenten, producenten,
transporteurs en handelaars. Dus ook op die
van de Vakcentrumleden. Tegelijkertijd ervaren
ondernemers de noodzaak om economisch en
financieel gezond te blijven om maatregelen te
kunnen uitvoeren. De uitdaging is het vinden van
een goed evenwicht en het bij elkaar brengen
van verschillende doelen. Verduurzaming is één
van de onderwerpen waar de ondernemer niet
omheen kan.

Vakcentrum ontzorgt

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
biedt het Vakcentrum ondersteuning (zie ook de
achterpagina). Belangstelling?
Bel (0348) 41 97 71 of stuur een e-mail naar
reactie@vakcentrum.nl.

Beperking lastendruk
Bij het tot stand komen van nieuwe (uitvoerings)
regelgeving wijst het Vakcentrum steeds
op het zoveel mogelijk beperken van de
lastendruk voor ondernemers en aansluiting bij
natuurlijke vervangingsmomenten. Daarnaast is
decentraal, versnipperd toezicht een belangrijk
aandachtspunt.
Een winstpunt hierin is onder meer dat mede op
aandringen van het Vakcentrum het toezicht op de
EED-auditplicht niet meer bij gemeenten maar bij
de RVO ligt.
Een ondernemer die in meerdere gemeenten
gevestigd is, mag niet geconfronteerd worden met
verschillende uitvoeringsverplichtingen.

De MEERwaarde
van duurzaam ondernemen
Vakcentrumleden leveren voortdurend een bijdrage aan een duurzame
samenleving en een beter milieu. Niet alleen in de eigen winkel, maar
ook door de klant en de omgeving daarin mee te nemen. Duurzaamheid
is, naast digitalisering en transformatie een van de centrale thema’s
voor de post-corona periode. Met Patricia Hoogstraaten praten we over
duurzaam ondernemen in de retail en de rol van het Vakcentrum.
In jullie Meerwaarde-boek schreven jullie al
dat duurzame bedrijfsvoering een belangrijk
onderwerp is voor jullie leden.
“Klopt, het is ook zeker geen nieuw onderwerp
voor onze leden en voor het Vakcentrum.
Vakcentrumleden zijn zelfstandig winkeliers
en net als bij veel andere thema’s komt bij hen
alles samen: de wensen van de consument, de
regels van de overheid, de diverse maatschappelijke initiatieven en het eigen streven naar
continuïteit”.

Keuzes worden in de winkel gemaakt

“Maar zeker zo belangrijk is de rol die de winkelier heeft in de samenstelling van het assortiment en de informatie daarover. De winkelier
speelt een sleutelrol in het vermarkten van
duurzame producten. Die moeten immers wel
makkelijk vindbaar zijn voor de consument. En
die consument moet ook geïnformeerd worden
over de duurzaamheidsaspecten van de diverse
producten en alternatieven. Je kunt met allerlei
campagnes oproepen tot duurzaam gedrag, de
consument maakt toch uiteindelijk de keuze in
de winkel”.

”

“De winkelier speelt
een sleutelrol bij het
vermarkten van duurzame
producten”

“Wij kennen binnen onze leden een grote
diversiteit aan ondernemingen, van groot tot
klein, food- en non-food winkels. Ik durf te
zeggen dat ieder op zijn manier bezig is met de
transitie naar een meer circulaire economie en
een klimaatneutrale samenleving. Je leest in
deze special ook enkele voorbeelden. Kijken
we breder dan zien we dat bij 60% van onze
supermarktleden inmiddels een warmte-terugwininstallatie staat. En zowel de food- als de
non-food winkels maken steeds meer gebruik
van elektrisch vervoer bij het bezorgen”.

Sector zeer actief op vlak van
duurzaamheid

“De Nederlandse retail is zeer actief als het
gaat om duurzaamheid. Je ziet dat mkb-breed
bij MKB-Nederland waar duurzaamheid een
belangrijke rol speelt in de ‘Agenda NL 2030’.
En ook bij het CBL, waar het Vakcentrum bij
is aangesloten, lopen een groot aantal duurzaamheidstrajecten. Daarbij spelen duurzame bedrijfsvoering in de winkel een rol, maar
zeker ook de duurzame inkoop en productie”.
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Wordt die rol voldoende gewaardeerd door
andere stakeholders?
“Daar raak je een belangrijk punt. Ik vind van
niet. Ik zie onvoldoende respect voor de enorme
vrijwillige inzet en de vele duurzaamheids
initiatieven in het mkb. De overheid neemt tal
van maatregelen om te komen tot een klimaatneutrale samenleving. Maar daarbij gaat ze nog
al eens voorbij aan het midden- en kleinbedrijf.
Dat is bijvoorbeeld heel schrijnend bij de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE). Het begint
er al mee dat een mkb-bedrijf onevenredig veel
betaalt ten opzichte van de grootverbruikers.
En het geld dat wordt geïnd, wordt gebruikt voor
de SDE++ subsidies waar de mkb-ondernemer
niet of nauwelijks gebruik van kan maken”.
“Een ander voorbeeld. We willen met elkaar de
verkoop van biologische producten stimuleren. Maar ondertussen worden er wel regels
opgesteld die maken dat het handiger is om
biologische producten te verpakken in plaats
van onverpakt aan te bieden. Sterker nog,
die nieuwe regels leiden er toe dat winkeliers
producten uit de schappen weren”.
“We strijden ook al lang tegen de import
van allerlei goedkope, onveilige artikelen uit
Azië. Dat doen we omdat er sprake is van een
ongelijk speelveld, zo werd er tot voor kort geen
btw geheven en zijn de controles op product
veiligheid ontoereikend. Maar het is ook zeker
niet duurzaam om allerlei goedkoop spul uit
Azië naar Nederland te transporteren dat
vervolgens door gebrekkige kwaliteit al snel in
het afval terechtkomt. Ook op dat vlak moeten
nog stappen gezet worden. Overigens graag in
Europees verband”.

Het geld ligt klaar in Brussel

“Dat geldt overigens voor meer maatregelen. Er
wordt nog onvoldoende Europees gedacht. Het
is voor onze leden aan de grens niet handig dat
Nederland weer anders omgaat met bijvoorbeeld statiegeld dan Duitsland en België”.
“En er ligt volop geld klaar in Brussel. Het
Nederlandse kabinet heeft nog steeds geen
aanspraak gedaan om het Europees herstel
fonds in het kader van corona. Terwijl juist die
middelen uitstekend ingezet kunnen worden
om er voor te zorgen dat er bij het herstel volop
aandacht is voor duurzaamheid.”
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”

“Nieuwe regels leiden
niet automatisch tot
meer duurzaamheid, wel
tot een verhoging van
de administratieve en
financiële lastendruk”

Waterstof ook een optie

“Het stoort mij dat er teveel nadruk wordt
gelegd op het vastleggen van strikte spelregels
voor duurzaam ondernemen en de focus op het
gebruik van elektriciteit. Realiseert men zich dat
een hele regio stil komt te liggen als de toevoer
wordt geblokkeerd of als de grondstoffen voor
batterijen niet geïmporteerd kunnen worden?
Waterstof is ook een alternatief en aardgasnetwerken kunnen voor het transport daarvan
worden aangepast. Dus breek nu de boel niet
af! Ook autorijden op waterstof behoort tot de
mogelijkheden. Laten we dus niet op één paard
wedden en ook niet met wetgeving komen die
een barrière opwerpt voor nieuwe oplossingen.”
Recent is het statiegeld op kleine pet-flesjes
ingevoerd. Nu resten nog de blikjes.
“Inderdaad, de supermarkten werden verplicht
innamepunt ook voor de kleine pet-flesjes. Op
zich lijkt die stap vrij soepel verlopen, al vroeg
het van diverse ondernemers extra investeringen in de aanpassing van de innameapparatuur
en de ruimte voor opslag en verwerking”.
“Maar hiermee is niet gezegd dat de blikjes er
ook zo maar bij kunnen en volgend jaar weer
een ander product. Kort gezegd, de winkelier
is geen afvalverwerker. De inname van blikjes
vraagt weer aanpassingen in de bedrijfsvoering,
vraagt weer om investeringen. Wij pleiten er
voor dat er een infrastructuur wordt opgezet
buiten de winkels”.
Daarmee staat de winkelier dus regelmatig
voor een dilemma duurzaamheid vs.
bedrijfsvoering.
“Dat klopt. In die zin dat ik zeker weet dat ieder
Vakcentrumlid zijn of haar steentje wil bijdragen
aan een betere toekomst. Maar dat moet wel
haalbaar zijn. Je moet af en toe afwegen hoe ver
je wilt en kunt gaan. Dat gezegd hebbende zie
ik dat onze leden heel bewust bezig zijn met het
onderwerp duurzaamheid.”

Het Vakcentrum is, onder andere,
betrokken bij de volgende
duurzaamheidsprojecten:
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Duurzaam verpakken
(o.a. 20% minder verpakkingen in
de supermarkten in 2025)
Tegengaan Voedselverspilling
(zowel in de winkel als bij de consument)
Alliantie Verduurzaming Voedsel
(samenwerking in de keten en met
de overheid)
Duurzame dierlijke ketens
(dier- en milieuvriendelijker
productie van vlees)
Eiwittransitie
(van dierlijk naar plantaardig)
IMVO-convenant
Voedingsmiddelen
(o.a. komen tot ‘leefbaar’ loon)
Duurzame grondstoffen
(duurzame eisen aan
grondstofleveranciers)
Energiebesparing
(22% e nergie-efficiëntie in de periode 2010 -2019)
Houdbaar begrepen
(Handboek Voedselverspilling)

Het Vakcentrum is lid van
MKB-Nederland, het CBL (Centraal
Bureau Levensmiddelenhandel)
en, partner van MVO Nederland en
werkt samen met, onder andere, het
Voedingscentrum, Nederland Schoon,
Wageningen University & Research,
Voedselbanken Nederland en Fairtrade.
Het Vakcentrum en de Stichting Super
Supermarkt Keurmerk zijn aangesloten
bij het initiatief ‘#sustainablecommerce’
van Eurocommerce.

MEERwaarde (h)erkennen

“Vandaar dat ik er voor pleit dat onze leden ook
ondersteund worden in hun verduurzaming. Dat
blijven wij als Vakcentrum doen. Maar zeker is
ook dat ook de overheden, landelijk en lokaal,
de MEERwaarde van de zelfstandig ondernemer
beter moeten herkennen en erkennen, ook op
dit vlak. En die MEERwaarde dan ook belonen
met gerichte ondersteuning.”

“Laat zien dat je ook
in duurzaamheid
voorop loopt”
Als er iemand weet wat duurzaam is, dan is het wel Giel Smits. In de
twee PLUS winkels van Smits in Culemborg en De Meern vind je de
nieuwste besparende technieken en duurzaamheid doorklinkt in alle
bedrijfsonderdelen: van mobiliteit tot inkoop. Niet voor niets is dit de
ZO2Z winnaar 2019-2020 én is de ondernemer al jaren gecertificeerd
met het Super Supermarkt Keurmerk.
Inspelen op waardering door klanten

Waarom aandacht voor duurzaamheid?
Smits wil boven alles vooruitstrevend zijn.
“Wij willen onze klanten laten zien dat we
voorop lopen. Dat geldt voor beperking van
het energieverbruik, voor een bijdrage aan een
veilige en schone winkelomgeving en ook voor
ons assortiment. Culemborg is een groene
gemeente, waar de bevolking er waarde aan
hecht. Onze klanten herkennen en waarderen
de inspanningen. We spelen daarop in.”

”

“Draag uit wat je doet. Ben
niet te bescheiden. Laat
het duidelijk zien.”

Ondernemer Giel Smits heeft twee Pluswinkels, in Culemborg en De Meern. Met zijn
team brengt hij het thema duurzaamheid in
praktijk. Zijn winkel in Culemborg heeft geen
gasaansluiting. De vloerverwarming benut
de warmte die de koelinstallaties uitstoten.
Zijn gekoelde bestelbus heeft zonnepanelen
op het dak. Het assortiment eigen inkoop telt
veel Fair Trade-producten. Ledverlichting met
bewegingssensoren is vanzelfsprekend.

Daling van energiekosten

Natuurlijk is ook het rendement belangrijk.
Energiebesparende maatregelen leveren geld
op. “Door gebruik van koelwarmte voor de
verwarming van de winkel, dalen energiekosten
met wel 20 tot 30 procent”, licht hij toe.
Met nieuwe zonnepanelen zou de winkel
zelfvoorzienend zijn. Helaas laat goedkeuring
door de verzekeraar op zich wachten. De
eigenaar van het winkelcentrum doet er alles
aan om de verzekering rond te krijgen. “Dit
levert een besparing op van maar liefst 20 tot
30 procent op de energiekosten. Die som is
snel gemaakt!”

Ben niet te bescheiden

Smits geeft collega-ondernemers een advies:
“Draag uit wat je doet. Ben niet te bescheiden.
Laat het duidelijk zien.”
Met enige verbazing ziet Smits dat grote
concerns nu sier maken met maatregelen
die hij jaren geleden al invoerde. Het niet
printen van de kassabon is een voorbeeld.
Smits doet dat al jaren. “Misschien is dat een
les die ik inmiddels heb geleerd”, zegt hij.
Bescheidenheid is een deugd, maar je moet er
niet in doorslaan.

2019-2020

Aanvulling van het assortiment

Als aanvulling op het assortiment van de Plusformule kiest Smits nadrukkelijk voor biologisch
voedsel en duurzame Fair Trade-producten. In
zijn winkel zie je die meer dan elders. Dat viel de
gemeente Culemborg op. Ze vroeg hem zitting
te nemen in een commissie die ondernemers
in andere branches daartoe wil aanzetten.
“Er zijn veel meer Fair Trade-producten dan
levensmiddelen”, verklaart hij. “Bedrijven
kunnen een hoop doen.” Met zijn ervaring
en uitstraling hoopt de gemeente andere
ondernemers te stimuleren en inspireren.

”

“Er zijn veel meer
Fair Trade-producten
dan levensmiddelen.
Bedrijven kunnen een
hoop doen”
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Informatieplicht en e
 nergiebesparingsplicht;

Vakcentrumleden scoren goed
De detailhandel en in het bijzonder de leden van het Vakcentrum voldoen in hoge mate aan de
energiebesparingsplicht. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de begeleiding van meer dan 200
ondernemers in het kader van de energiebesparingsplicht en de bijbehorende informatieplicht.
In het kader van de informatieplicht energiebesparing heeft het Vakcentrum honderden
ondernemers begeleid bij het voldoen aan
energieregelgeving werden zij via workshops
of individuele begeleiding ondersteund bij de
informatieplicht. Op basis van deze ervaring
ontstaat een goed beeld van de genomen maatregelen en aandachtspunten in de detailhandel.
De informatieplicht geldt voor alle inrichtingen
met een energiegebruik boven de 50.000
kWh of 25.000 m3 aardgas. Veel detailhandel en vrijwel alle supermarkten hebben een
energiegebruik dat boven deze grenswaarden
ligt. Energiebesparende maatregelen die zich
binnen 5 jaar terugverdienen en die staan op
de zogenoemde ‘Erkende Maatregelenlijst’, in
totaal zo’n 50 stuks, moeten worden uitgevoerd.

Al veel maatregelen al genomen

Het goede nieuws is: de detailhandel presteert
over het algemeen zeer goed. De praktijk is
dat veel maatregelen al zijn uitgevoerd of niet
van toepassing zijn op de situatie. Vaak blijven
er tussen de 5 en 10 maatregelen over waar
een ondernemer mee aan de slag moet. Soms
voldoet een winkel zelfs al geheel aan de eisen.
Veel maatregelen worden automatisch meegenomen bij het verbouwen van de winkel.
Ondernemers gaan dan vaak al een stap verder
dan de verplichting die wordt opgelegd vanuit
de informatieplicht.
Zo zien we dat winkels er vaak voor kiezen om
de verlichting grondig aan te pakken en nieuwe
led-armaturen toe te passen in plaats van het
vervangen van alleen de lampen door led-lampen. Naast energiebesparing is hierbij ook
het belevingsaspect van belang. Dynamische
verlichting kan energie besparen en bovendien
de ervaring van de klant verbeteren.
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Handhaving gestart

Inmiddels is ook de handhaving gestart
(meestal door de regionale omgevingsdienst).
Met name supermarkten worden bezocht
en vaak vindt er navraag plaats in hoeverre
maatregelen al zijn uitgevoerd. De maatregelen
kunnen over het algemeen in twee categorieën
worden geplaatst: maatregelen die op ieder
willekeurig moment uitgevoerd kunnen worden
en maatregelen die op een natuurlijk moment
kunnen worden genomen. Het is verstandig om
een duidelijk plan te hebben voor het uitvoeren
van beide type maatregelen waardoor u als
ondernemer zelf de regie houdt over de uit te
voeren maatregelen.
Het lastigste zijn vaak de maatregelen die op
ieder moment uitvoerbaar zijn. Want die moeten
dan op korte termijn worden gerealiseerd en
dat vereist vaak een actie per maatregel. Een
voorbeeld daarvan is dat een energieregistratieen bewakingssysteem (EBS) geëist wordt. Dit
systeem heeft een rapportagefunctie (voor
een overzicht van het energieverbruik per dag,
week en jaar). Door te vragen naar energie
gebruiken van een winkel kan deze maatregel
ook makkelijk worden gecontroleerd.

Nieuw meetmoment 1 juli 2023

De informatieplicht is een terugkomende
verplichting en deze wordt continu aangevuld
om aan te sluiten bij de laatste stand van
de techniek. Door nu al rekening te houden
met de meest duurzame oplossing wordt u
niet verrast door nieuwe maatregelen in de
toekomst. Over twee jaar is er weer een nieuw
meetmoment. Ondernemers die vallen onder de
informatieplicht moeten voor 1 juli 2023 over
de voortgang in hun bedrijf rapporteren aan de
overheid.

Nog veel besparing mogelijk.

Naast de informatieplicht zijn ondernemers
met meerdere vestigingen ook verplicht om
een energiebesparingsonderzoek (EED) te
laten uitvoeren. Bij een dergelijk onderzoek
wordt een uitgebreide analyse g emaakt
van het energieverbruik en de potentiële
besparingsmaatregelen.
Hieruit blijkt vaak dat er nog veel mogelijk is om
energie te besparen, ook buiten de erkende
maatregelen om. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het toepassen van een transkritische CO2
installatie, warmteterugwinning (gasloze supermarkt) en dynamische verlichting. Het is goed
om hier als ondernemer mee bezig te zijn.

Ondersteuning
door het
Vakcentrum
Vakcentrum kan ondernemers helpen,
daarvoor werkt zij samen met adviesbureau 
Blue Terra. 
Wilt u meer weten over wet en regelgeving,
het uitvoeren van maatregelen, subsidies
en fiscale voordelen (o.a. EIA), een second
opinion of heeft u zelfs ambities om CO2
neutraal te worden, neem dan contact op met
het V akcentrum (0348) 41 97 71.

Productkoeling

Verlichting

Meten is weten. Voor efficiënte
energiebesparing moet je weten
wat de grootste energieverbruikers
zijn. Grofweg zijn dat er in de winkel
drie: verlichting, verwarming/koe
ling van het pand en de energie die
nodig is om producten te maken of
te bewaren. Begin met een plan en
bepaal de volgorde.

Begin met een plan en bepaal de
gewenste volgorde. Niet alles kan
tegelijkertijd. Zelfs voor de wette
lijk verplichte energiebesparings
maatregelen is het verstandig een
tijdpad te bepalen.

2.

Bent u eigenaar of huurder? 
Gevel- en dakisolatie vergen
behoorlijke investeringen.
Stel vast wie de kosten draagt en de
opbrengsten krijgt.

3.

Begin met maatregelen die veel
energiebesparing opleveren en weinig
kosten.
Voorbeelden: ledverlichting,
tijdklokken en bewegingssensoren.

7.

Loop zelf kritisch door het bedrijf en
vraag medewerkers om suggesties.

8.

Houd bij verwarmen en koelen van
de winkelruimte rekening met het
verblijfscomfort van klanten. Er
zijn interessante alternatieven voor
traditionele airconditioning.

9.

Neem vervoer mee in de plannen.
Kies voor emissieloze bezorging.

Kijk of er samenwerking mogelijk
(binnen een winkelcentrum).

4.

Ga na of er stimuleringsregelingen
zijn, ook op lokaal niveau.

5.

Sluit aan bij ‘natuurlijke momenten’
als verbouwing of vervanging van
apparatuur.

HP
halide

Halogeen

6.

PL

10. Maak optimaal gebruik van

de collectieve contracten voor
Vakcentrumleden voor energie-inkoop
en ledverlichting.

Led
TL

Optimalisatie ontvangst
koel- en diepvriesproducten
Open

Gesloten,
energiezuinig

Nachtafdekking

Warmte, koude
en ventilatie

Verdampingskoeling
Energiezuinige afbakoven
Traditionele
airconditioning
Gasketel

Lucht-water
Warmtepomp*

Warmtewisselaar
op ventilatie

Fossiel

Slimme ventilatie
Bodem-water
Warmtepomp*

Lokale energieopwekking

energiebesparing

1.

Gezamenlijke inkoop groene energie

Gerichte aanpak

Warmteterugwinning-koelingen

→

Duurzaamst

* = warmtepompen alleen aanbeloven wanneer warmteterugwinning uit de productkoelinstallatie onvoldoende capaciteit biedt.

TNO heeft in opdracht van Vakcentrum de verschillende energiebesparingsmogelijkheden in b eeld gebracht (naar rechts is duurzamer).
Het rapport en de ledencirculaire zijn op te vragen bij Vakcentrum.
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Verduurzamen in
Food R
 etail, hoe dan?
Bij het typen van deze column heeft het internationale comité voor
klimaatverandering (IPCC) net een uitgebreid onderzoeksrapport uitgebracht naar de staat van ons klimaat. De boodschap is niet nieuw, noch
verrassend. Menselijk handelen heeft structureel effect op het klimaat
en dat leidt tot steeds extremere weersinvloeden. De impact op onze
voedselvoorziening is navenant: extremer weer leidt tot aantasting van
landbouwgronden, meer misoogsten en dus toenemende schaarste in
voedsel. Een urgent probleem dat elke schakel in de voedselketen raakt,
van boer tot supermarkt.
Het reduceren van onze impact op klimaat, is echter niet de enige factor die speelt bij het
verduurzamingsvraagstuk in food en wordt ook beïnvloed door verschillende factoren. Biodiversiteit,
dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden, voedselverspilling, gezondheid, duurzamere verpakkingen, om
er maar een paar te noemen, zijn relevante vraagstukken waar je als ondernemer op moet acteren. Niets
doen is simpelweg geen optie meer. Dan word je links en rechts ingehaald. De concurrent staat niet stil
en de consument verwacht het. Kortom, tijd om van een bedreiging een kans te maken.
Maar hoe doe je dat dan? Mijn ervaring leert dat je moet beginnen met één stap, één thema, om te adopteren en beleid op te formuleren. Doe je er meerdere tegelijk, dan is het bijzonder lastig om focus aan te
brengen, je medewerkers mee te krijgen en goed resultaten te meten. Neem bijvoorbeeld de ondernemer
die zich initieel volledig focuste op het terugdringen van verspilling. Om vervolgens de doorvertaling te
maken naar andere elementen in verduurzaming, zoals reduceren van CO2 emissies. Dus je begint met
één stap en als die is geïncorporeerd, dan neem je de volgende.
Welke stap je wanneer moet zetten is per bedrijf verschillend.
Maar ik geef graag een voorbeeld van een stappenplan:
1. Verduurzaam je inkoop. Door te sturen op emissie van broeikasgassen, impact op b iodiversiteit,
arbeidsomstandigheden of dierenwelzijn en daar gericht afspraken over te maken met leveranciers.
2. Reduceer verspilling. Door derving te voorkomen en bewustwording te verhogen.
Streef naar slimmere, kortere ketens met meer inzicht in wat de eindconsument wil.
3. Verduurzaam je assets, zoals vastgoed, energievoorziening en logistiek.
4. Verduurzaam je verpakkingen. Elke verpakking, van karton tot plastic, heeft zijn voor- en nadelen als
het op duurzaamheid aangaat. Dit goed inrichten vraagt tijd en vooral samenwerking in de keten.
Dat laatste is sowieso mijn belangrijkste boodschap: samenwerken in de keten is cruciaal om te komen
tot een volhoudbare voedselketen. Als retailer kan je het niet alleen en dat geldt ook voor de andere
schakels in de keten. Van boer tot bord en uiteraard ook Bank.
Supermarkten met een financieringsbehoefte en het Super Supermarkt Keurmerk van het V akcentrum
kunnen in aanmerking komen voor de Rabo Impactlening
Martijn Rol
Sectormanager Food, Rabobank
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Groningen houdt
de deur dicht
Bij honderden winkels in de binnenstad van
Groningen zijn de deuren dicht. Je bent er als
klant niettemin van harte welkom.

De betrokken ondernemers doen mee met
de actie om energie te besparen. Door
permanent openstaande winkeldeuren gaat
koelte (in de zomer) of warmte (in de winter)
verloren. Dat kost veel energie. Uit onderzoek blijkt dat een besparing van wel 40%
mogelijk is. Om klanten niet af te schrikken
- en daardoor omzet te missen - werken
ondernemers samen in een gemeenschappelijke campagne. Winkeliers die meedoen,
kunnen een herkenbaar groen-blauw bordje
vragen om aan de deur te hangen. ‘We zijn
open, alleen de deur is dicht’. Daarmee
worden klanten geïnformeerd en betrokken
bij het duurzame initiatief.

Licht a
 lleen als
het n
 odig is
Bij veel winkelbedrijven brandt ’s nachts
de gevel- en reclameverlichting. Terwijl het
aantal langskomende potentiële klanten
verwaarloosbaar is. Energie gaat onnodig
verloren.
En voor de veiligheid is het doorgaans ook
niet nodig. Onderzoek leert dat verlichting
met bewegingssensoren ongenode gasten
harder afschrikt dan permanente verlichting.
De kosten van een tijdschakelaar en
bewegingsmelder heb je er zó uit.

Delicatessenzaak PROEF! Culinair uit Boxtel heeft ledverlichting van
Saled laten plaatsen in de winkel. De oude verlichting gaf geen mooi licht
meer en verbruikte veel energie. Als lid van het Vakcentrum profiteert
PROEF! Culinair van 25% korting op alle benodigde led-oplossingen.

“De sfeer is van kil
meteen veranderd
naar warm”
Het pand van PROEF! Culinair was overbelicht,
waardoor de producten niet goed uitkwamen en
de algehele sfeer niet naar wens was. Om hier
verandering in te brengen, is gekozen voor ledverlichting. De oude TL verlichting is vervangen
door duurzame en energie zuinige led tubes.
Hiervoor zijn de bestaande armaturen hergebruikt en omgebouwd naar led verlichting. Op
deze manier is onnodige vervanging en dus
kapitaalvernietiging voorkomen.

Producten in het juiste licht getoond

Snel terugverdiend

Ledverlichting prikkelt klanten

Dankzij de nieuwe verlichting zal PROEF! Culinair
jaarlijks flink besparen op hun energiekosten en
ook de uitstoot van CO2 en zwavel wordt flink
gereduceerd. De energiebesparing is maar liefst
69%. De terugverdientijd komt daarmee op
minder dan 2,5 jaar!

Yvon Goossens, eigenaresse van PROEF! Culinair, is zeer tevreden over de nieuwe verlichting:
“Saled heeft het professioneel aangepakt.
De monteurs namen de tijd om de juiste
hoeveelheid licht in te stellen in de winkel.”
De voordelen zijn dan ook enorm voor Yvon
en haar winkel. De verlichting is goedkoper in
gebruik, heeft een langere levensduur en de
producten worden in het juiste licht getoond.

De verlichting in een winkel is één van de
belangrijkste factoren om de producten aan de
klant te presenteren. Het juiste licht prikkelt de
aandacht van de klanten en bepaalt de sfeer in
een ruimte. De verlichting moet ervoor zorgen dat
de producten op de juiste manier aan de klant
gepresenteerd worden. Accentverlichting biedt
de mogelijkheid om op bepaalde producten in
een winkel de nadruk te leggen. Hierdoor komen
de producten beter tot hun recht en vallen ze
éxtra op bij de klant.

25% korting
op ledverlichting!
Leden die willen overstappen op ledverlichting krijgen 25% korting op de materialen
dankzij een collectiviteitsregeling. Ook
hebben zij recht op een verlengde garantietermijn. Daarnaast kunnen leden profiteren
van korting op twee typen led-presentatiesystemen.

Wilt u een adviesgesprek
over ledverlichting?

Bel dan het Vakcentrum (0348) 41 97 71
of mail naar reactie@vakcentrum.nl
www.vakcentrum.nl/ledenvoordeel
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Eerder dit jaar namen Vakcentrum
leden Niek en Tijn Leussink hun
nieuwe winkel in Goor in gebruik.
Een bijzonder project dat, door
de nadruk op duurzaamheid,
volgens een internationaal
waarderingsysteem ‘Outstanding’
wordt g enoemd. Wat bewoog de
Leussinks?

Presteren met
duurzaamheid
“Als je begint aan een heel nieuw pand, dus
meer dan alleen een nieuwe winkel, dan word
je gedwongen verder vooruit te kijken”, zo stelt
Niek Leussink. “Traditioneel kijk je bij investeringen naar prijs en kwaliteit, daar hebben wij
ook duurzaamheid aan toegevoegd. Het is een
integraal onderdeel van onze afwegingen. Dat is
overigens niet alleen zo voor het pand in Goor.
We zijn al langer met duurzaamheid bezig.

BREEAM
Het BREEAM-certificaat gaat verder dan
energiegebruik. De toetsingscriteria
omvatten:
• Management
• Gezondheid
• Energie
• Transport
• Water
• Materialen
• Afval
• Landgebruik en ecologie
• Vervuiling
Deze aspecten worden al tijdens de
ontwikkeling en de bouw gevolgd en
beoordeeld. Daarnaast stelt BREEAM ook
eisen aan het gebruik van het pand na de
oplevering.
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Zo liggen er bij onze vestiging in Aalten 450
zonnepanelen op het dak en in Haaksbergen
zijn we al weer verder met duurzaamheid.”

Meetbare prestatie

“Bij de ontwikkeling van het nieuwe pand in
Goor zijn we vanaf het begin van de ontwikkeling gegaan voor maximale duurzaamheid. We
wilden dat dan ook goed meetbaar maken. Dat
zit in onze karakters, wij willen presteren, wij
willen winnen”, aldus Niek. “Dus een en ander
goed meetbaar maken. Dan is BREEAM het
grootste, meest erkende keurmerk. Daar hebben we vervolgens de experts bij gezocht.”
Niek: “Bij de uitwerking van de plannen hebben
we gezocht naar de juiste mensen met de juiste
kennis. Die hebben we bij elkaar gebracht. We
hoefden niet steeds het wiel uit te vinden. Dat
wiel is er al. Daarbij hebben we ook onze vaste
partners voor bijvoorbeeld installatietechniek
en verlichting uitgedaagd. We hebben ze ook
zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling betrokken
om te komen tot de beste oplossingen. Dat was
ook voor onze partners interessant, ook zij leerden van dit project en hebben nu een prachtige
showcase. Het hele pand is bijvoorbeeld ingedeeld in 12 klimaatzones en evenveel lichtzones. Zowel de luchtbeheersing als de verlichting
wordt per zone geregeld. Vlak aan de voorgevel
heb je minder kunstlicht nodig dan achter in de
winkel. Zo kan energie worden bespaard.”

Meer dan alleen energiebewust
bouwen

“Het goed benutten van daglicht is overigens
niet alleen energiebesparend”, zegt Niek. “Daglicht geeft ook energie, draagt bij aan het goede
gevoel van medewerkers en leidt daarmee tot
een gezondere werkplek. Ook dat is een aspect
van BREEAM. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld ook
in de aanwezigheid van douches voor diegenen
die op de fiets komen. Het gaat ook om de
totale ecologie. Je neemt ook het watergebruik
mee bijvoorbeeld.”

Na lange aanloop vlotte bouw

“Een duurzaam pand bouwen kost niet persé
meer tijd of geld”, zo stelt Niek Leussink. “We
hebben een lange aanloop gehad, mede omdat
we rekening wilden houden met de levensduur
van onze oude winkel in Goor. Dat gaf ook de
tijd om zaken goed door te denken. De bouw
daarentegen ging heel vlot. Het is modulaire
houtbouw. In feite dus alleen maar schroeven.”

Het financiële plaatje wijkt wel iets af van traditionele bouw. “De licht- en verwarmingsinstallaties zijn wel duurder, maar daar staan subsidies
tegenover en rentevoordeel bij duurzame investeringen. Je ziet dus kosten verschuiven. Op
zich rekenen wij er op dat we niet veel duurder
maar zeker ook niet goedkoper uit zijn. Het past
op de normale meterprijzen die ik van Jumbo te
zien krijg.”

ken slim kunnen combineren. We hebben een
aantal winkelwagens waarop een tablet zit.
Op diverse punten in de winkel krijgt de klant
via die tablet meer informatie over de diverse
duurzaamheidsmaatregelen.”

Subsidies specialistenwerk

De samenwerking met de gemeente is volgens
Niek heel goed gelopen: “Sterker nog, af en toe
waren de ambtenaren sneller dan wij. De verhuizing van de winkel was ook een hamerstuk in
de gemeenteraad.”
Anders ligt het bij subsidies. “Dat is echt
complex. Daar is veel te winnen, maar dan moet
je wel de goede regelingen kennen en weten
wanneer de diverse potjes open gaan. Daar
hebben we dus een specialist voor ingehuurd.”
Inmiddels draait de winkel nu een aantal maanden. “We zijn nu nog volop bezig met het afstellen van de systemen. Daarbij willen we ook alle
collega’s meenemen in het bewust omgaan met
duurzaamheid. Dat levert ook leuke discussies
en ideeën op. Je ziet in het team volop activiteit
en positiviteit. We hebben dan ook geen enkele
moeite om in Goor aan mensen te komen.”

De lessen van de Leussinks

“Niet denken dat je het zelf wel weet. Zoek de
goede specialisten, luister goed en werk samen”, dat is de belangrijkste les uit het traject
die de Leussinks hebben getrokken.
Maar ook: “Je kunt in een bestaande winkel al
veel winnen met de kleine slimme keuzes. Hoe
ga je om met plastic tassen? Wat doe je met
producten tegen de datum? Heb je tijdklokken
of bewegingsmelders op je verlichting? En denk
verder dan energiebesparing, denk eens aan
het plaatsen van vogelkastjes of insectenhotels
op of rond je pand. Vervolgens wordt duurzaamheid verslavend, je wilt steeds een stukje
verder.”

”

“Duurzaamheid is een
integraal onderdeel van
onze afwegingen.”

Gewoon een goede supermarkt

Overigens benadrukt Leussink: “Voor de klant
moet het gewoon een goede supermarkt zijn.
Met het goede assortiment, ook lokaal en regionaal en de goede service. Daarbij willen wij
wel ons duurzame verhaal uitdragen. Dat was
lastig omdat we afstand moeten houden maar
ook daarvoor hebben we bestaande technie-

Een ‘outstanding’
project
Het winkelpand van Jumbo Leussink Goor
kreeg een BREEAM-Nl ontwerpscore
van 90,79%. Het project wordt daarmee
‘outstanding’ genoemd.
Dat resultaat werd bereikt met, onder
andere, de volgende maatregelen:
• De toepassing van zo veel mogelijk
natuurlijke materialen: duurzaam hout,
natuurlijke lijmen, kitten en voegsels
• Tussenwanden, vloerdelen, plafond en
onderdelen van de klimaattechniek zijn
of te recyclen of eenvoudig en volledig
te hergebruiken
• De verlichtingsarmaturen zijn vervaardigd uit gerecycled plastic
• Het dak van de winkel is beplant met
2.850 m2 aan sedumplantjes
• Dankzij 360 zonnepanelen is het pand
vrijwel energieneutraal. Eventuele extra
benodigde stroom, bijvoorbeeld voor
de laadpalen, wordt groen ingekocht
• Er wordt optimaal gebruik gemaakt van
natuurlijk daglicht
• Het pand wordt verwarmd met de
warmte die vrijkomt van koel- en
vriesschappen met, als het nodig is,
bijverwarming door middel van een
warmtepomp
• Hele pand is gasloos
• Het pand is ingedeeld in 12 lichten k limaatzones die ieder apart
aangestuurd worden
• Het klimaatbeheersingssysteem werkt
weersafhankelijk
• De koelschappen worden vanaf de
achterkant aangevuld
• Rond het pand is voorzien in een
Insectenhotel, ruimte voor vleermuizen,
nestkasten voor vogels
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Duurzaam inkopen
Bij de samenstelling van het assortiment is het verstandig
steeds ook te denken aan de duurzaamheid.
• Kies duurzaam eigen
assortiment
• Spreek erover
binnen de formule
• Selecteer duurzame
leveranciers
• Laat medewerkers meedenken
Bij winkelformules bepaalt de keten het grootste
deel van het assortiment. Ook daar speelt bij de
inkoop duurzaamheid een rol. De supermarktbranche heeft een convenant ondertekend
over maatschappelijk verantwoord inkopen.
Daarnaast kan de ondernemer zelf een extra
accent leggen op duurzaamheid. Vaak is er

naast het vaste assortiment een ‘eigen’ aanvulling.
Bij het inkopen daarvan, kan duurzaamheid een
afweging zijn om al dan niet met een leverancier in
zee te gaan.

Duurzaamheid is ook verkoopargument

Het is ook een verkoopargument. Steeds vaker
zullen klanten vragen om duurzame producten.
Consumenten worden kritischer en willen meer
weten over het effect van producten op gezondheid en samenleving. Ze vragen waar producten
vandaan komen en hoe ze worden geteeld of gemaakt. Daar wilt u een goed antwoord op kunnen
geven. Duurzaamheid zal naast prijs en kwaliteit
een steeds belangrijker factor worden om rekening
mee te houden. Het belang van de samenleving
wordt dan ook een commercieel belang.

Streekproducten

Ga in gesprek
met de formule

Producten uit de omgeving zijn niet noodzakelijk duurzamer. Maar het verminderen van
vervoersstromen draagt wel bij aan duurzaamheid. En streekproducten versterken
de binding met de lokale samenleving.

U kunt meer doen. Ga in gesprek met de
formule over het aanbod. Zijn de producten op een verantwoorde manier geproduceerd? Wat kan ik de klanten erover
vertellen als ze daarnaar vragen?

Bewuste leveranciers
Kaasmaker CONO profileert zich met het
thema duurzaamheid. “Het hoort bij ons”,
zegt de coöperatie. “In de kaasmakerij en
in de hele keten wordt gewerkt met echte
aandacht voor mens, dier en milieu. Van
grasspriet tot kaas. Van boer tot kaasmaker.”
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Brabantia (huishoudelijke artikelen) wil zich
onderscheiden met duurzame producten.
“Omdat we niet meer kunnen kiezen tussen
profit of planet. Wij kiezen ervoor om de volgende generatie iets moois na te laten, geen
puinhoop. We maken de overstap naar 100%
circulair ontwerp in 2035.”

Maatschappelijk
verantwoord inkopen
Inkopen met respect voor mens en
milieu, dat is de basis van (internationaal)
maatschappelijk verantwoord inkopen
(IMVO). Globalisering heeft voordelen voor
producenten, winkeliers en consumenten
maar kan ook risico’s en ongewenste
effecten met zich meebrengen.
De complexiteit van handelsketens en
beperktere mogelijkheden om leveranciers
verder in de keten te beïnvloeden, brengen
uitdagingen met zich mee voor IMVO. ‘Due
diligence’ (vertaald ‘zorgplicht’) betekent
dat van bedrijven verwacht wordt dat zij
de risico’s van bedrijfsactiviteiten in kaart
brengen, bepalen hoe met de risico’s om te
gaan, en ze naar gelang hun mogelijkheden
proberen te verminderen.

Vakcentrum bewaakt
evenredigheid voor MKB

Onlangs heeft het Europees Parlement
ingestemd met een wetsvoorstel over due
diligence. De wet verplicht bedrijven tot het
beschermen van de mensenrechten en het
milieu in hun hele keten. Het Vakcentrum
is er, met de Europese koepel, wel alert
op dat deze wetgeving geen onevenredige
administratieve lasten oplevert voor het
mkb-bedrijf. Een evenwichtige verdeling
van de verantwoordelijkheden binnen de
keten is van groot belang. Het moet er
niet toe leiden dat een mkb-ondernemer
verantwoordelijk wordt gesteld voor de
duurzaamheid van de vele duizenden
producten in zijn winkel, in alle onderdelen
van de keten die elk individueel product
aflegt.

Hulp bij keuze duurzaam speelgoed

Planet H
 appy lanceert
duurzaamheidsfilter
Mark Ligteringen is eigenaar van drie speelgoedwinkels (Planet Happy),
een gelijknamige webshop en een speelgoedgroothandel (Waloka). De
verkoop van duurzaam en educatief verantwoord speelgoed staat bij hem
voorop. Maar wat is nou eigenlijk duurzaam. Hoe definieer je dat? Om de
klant daarbij te helpen, ontwikkelde hij met zijn team voor zijn speelgoed
webshop een duurzaamheidsfilter dat in oktober ‘live’ gaat.
Vorige maand werd het langverwachte klimaat
rapport gepresenteerd. We spraken daar kort
over met Ligteringen die niet was verrast door
de conclusies. Die logen er ook niet om. “Ik kan
niet op alles invloed uitoefenen om de wereld
te redden, maar ik wil wel mijn verantwoordelijkheid nemen de wereld zo goed mogelijk
achter te laten voor komende generaties. Sinds
een jaar ben ik vader van een prachtige zoon
en dan wordt duurzaam leven en duurzaam
ondernemen nog persoonlijker.”

Vanaf oktober kan de klant een
duurzame keuze maken

Duurzaam ondernemen is voor Ligteringen zeker
geen inhoudsloze marketingterm, bedoeld puur
voor commercieel gewin. Klanten pikken dat
ook steeds minder en al helemaal niet van een
speelgoedspeciaalzaak als Planet Happy. In oktober hoopt hij de volgende stap te zetten om zijn
klanten te helpen bij het kiezen van duurzaam
speelgoed. Als eerste speelgoedwebshop in ons
land ontwikkelde hij met zijn team een duurzaamheidsfilter. Aan de hand van vijf criteria kan
de klant dan een voorselectie maken: waar wordt
het speelgoed geproduceerd, welke materialen
worden gebruikt, wat is de levensduur/kan het
gerepareerd worden, is de verpakking duurzaam
en onder welke arbeidsomstandigheden wordt
het speelgoed gemaakt.

Online ontbreekt
een betrouwbaar raamwerk

“We hebben veel tijd en geld gestoken in het
onderzoek naar dat duurzaamheidsfilter. Zo
kwamen we voor talloze vragen te staan waarop
we een antwoord moesten zoeken. Zo is het
bijvoorbeeld al lastig om te definiëren wat
duurzaam nou eigenlijk precies inhoudt? Is
houten speelgoed dat uit Azië komt bijvoorbeeld
duurzamer ten opzichte van in Europa geproduceerd speelgoed van biobased kunststoffen?

”

“Ik opereer in een
niche-branche en ook al
is de impact op het milieu
relatief klein, ik neem wel
mijn verantwoordelijkheid”

Klanten denken automatisch van wel maar het
is zeker niet altijd het geval”, vertelt Ligteringen.
“In de winkels kunnen we in het directe contact
met de klant een toelichting geven, maar online
ontbreekt een betrouwbaar raamwerk om
bewust die duurzame keuzes te maken. Het was
een tijdrovend karwei om al die informatie boven
tafel te krijgen. Soms waren de uitkomsten ook
heel confronterend voor onszelf. Zo dachten
we bijvoorbeeld dat een bepaald merk houten
speelgoed uit Azië alleen FSC-gecertificeerd hout

gebruikte. Dat bleek een misvatting en daarvan
hebben we de verkoop inmiddels gestaakt. Dus
dat duurzaamheidsfilter drukt ons ook met de
neus op de feiten en maakt ons uiteindelijk beter
en sterker!”

Ik word daar blij van en ik doe het met
passie
Behalve dat Ligteringen een retailer is (Planet
Happy), is hij ook een importeur en groothandel
(Waloka). Bij de merken die hij vertegenwoordigt
probeert hij ook zoveel mogelijk invloed uit te
oefenen om te verduurzamen. Een voorbeeld
is het merk Tolo Toys dat Waloka in heel Europa
vertegenwoordigt. “Tolo Toys is een mooi merk
dat kwalitatief hoogstaand speelgoed van
kunststof maakt. Op mijn aandringen introduceren zij dit najaar ook een speelgoedlijn gemaakt
van biobased grondstoffen. Dus ook al opereer
ik in een niche-branche en is de impact op het
milieu uiteindelijk relatief klein, neem ik wel mijn
verantwoordelijkheid. Niet zozeer omdat ik me
verplicht voel om dat te doen, maar ik word daar
blij van en ik doe het met passie!”

”

“In de winkels kunnen
we in het directe contact
met de klant een toelichting geven, maar online
ontbreekt een betrouwbaar raamwerk.”
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Afgesloten
koelingen,
de klanten
accepteren dat
Energiebesparende maatregelen en klant
gerichtheid lijken soms op gespannen voet
met elkaar te staan. Kies je dan voor duur
zaamheid of commercie? Dat de vraag een
verkeerde is, ervaarde Coop-ondernemer
Jeroen Schippers. Zijn bezorgdheid bleek
overbodig.
Alle koelingen in de winkel van Jeroen Schippers hebben schuifdeuren. Hij koos voor deze
energiezuinige oplossing bij een grote verbouwing van zijn supermarkt. Door die schuifdeuren kunnen klanten net wat minder gemakkelijk de producten pakken. Wie vleeswaren wil
hebben, moet eerst de schuifdeur opzij doen.
Dat kost omzet, dacht hij. Vanwege de drang
om duurzaam te willen ondernemen, deed hij
het toch. In Scandinavië is het heel gewoon,
dus waarom kan het dan hier niet? Die koelmeubelen slurpen namelijk energie. Schippers
bereidde zich voor op vragen en protesten.
Ze bleven allebei uit. De stickers met uitleg
waren voor niets gedrukt. Klanten merkten het
niet of nauwelijks en lieten er hun aankopen
niet door beïnvloeden. Intussen daalde wel de
energierekening van de onderneming. De energiebesparing loopt waarschijnlijk op tot 40%.

Duurzaam ondernemen
wordt de basis
Het brede begrip duurzaamheid is eenvoudig te definiëren
als zijnde goed voor mens, dier en het milieu. Uit een
onderzoek van ABN AMRO van augustus vorig jaar, bleek dat
48% van de consumenten duurzaamheid belangrijk vond
bij het doen van een aankoop. Volgens de Monitor Merk &
Maatschappij 2020 let 67 procent van de consumenten
specifiek op de maatschappelijke rol of duurzaamheid bij
supermarkt aankopen. Meer consumenten worden bewust
van het kwetsbare ecosysteem waar ze onderdeel van
uitmaken en afhankelijk van zijn. De vraag naar biologische
en vegetarische producten neemt daardoor al jaren toe als
ook de vraag naar lokale producten. Lokaal staat daarbij
voor minder uitstoot, meer kwaliteit, eerlijkheid en ambacht.
Waarden die consumenten meer zijn gaan waarderen.
Goede informatievoorziening om een aankoop op te kunnen baseren, wordt steeds belangrijker. De
prijs is veelal nog bepalend of de consument voor een duurzaam product gaat. Daarbij is 4 op de
10 klanten al bereid om voor eerlijke en duurzame producten meer te betalen. Eerlijke beprijzing
van producten waarin alle verborgen kosten meegenomen worden, maakt dat té goedkope
producten duurder worden. En dat stimuleert duurzame aankopen en productinnovatie juist meer.
Die trend van transparantie neemt toe.
Consumenten vinden dat ondernemers een belangrijke rol hebben in het verduurzamen van de
maatschappij. Volgens de eerder genoemde monitor heeft 58 procent van de consumenten een
groter vertrouwen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Tegeljjk is
de consument ook kritisch en wantrouwt 4 op de 10 de claims van maatschappelijk verantwoord
of duurzaam. Het hebben van een ‘purpose’ is niet voldoende maar een ondernemer moet laten
zien dat er ook naar gehandeld wordt. Voor een supermarkt kan dat op vele fronten: door een
duurzamer en lokaler assortiment prominenter aan te bieden, voedselverspilling én afval tegen te
gaan, duurzame energie te gebruiken, duurzaam transport in te zetten, medewerkers met afstand
tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en door activiteiten te organiseren die de leefomgeving
verfraaien. In menig bestuurskamers wordt meer dan ooit gesproken over betekenisvol
ondernemen.
Waarom bestaan wij überhaupt? Om zoveel mogelijk te verdienen in korte tijd of om ook het welzijn
van consumenten én de maatschappij te verbeteren? Ondernemers worden hier steeds meer op
afgerekend maar daarnaast geeft het ook voldoening. Uiteindelijk gaat het als ondernemer om
verbinding maken met je klanten, de maatschappij en je medewerkers die het uiteindelijk allemaal
mogelijk maken. Het SSK Keurmerk van het Vakcentrum laat die duurzame inzet goed zien.
Henk Hofstede
Sectorbanker Retail ABN AMRO
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Checklist duurzame retail
Ongetwijfeld zijn er in uw winkel al duurzame stappen gezet.
Duurzaamheid wordt immers steeds meer een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.
Zonder uitputtend te willen zijn, geeft het
Vakcentrum op deze pagina’s nog een aantal
aandachtspunten. Maar omdat ieder bedrijf
uniek is, gelden wellicht niet alle punten voor u.
Onderaan het overzicht kunt u nog extra, eigen
aandachtspunten noteren.

Heeft u vragen over duurzame bedrijfsvoering,
neem dan contact op met het Vakcentrum:
(0348) 41 97 71 of
reactie@vakcentrum.nl.

De winkel

Verkoop

○ Kies bij bouw en verbouw voor
duurzame materialen en vakkundige
isolatie
○ Bespaar op energie door slim
gebruik van verlichting, verwarming
en koeling
○ Gebruik duurzaam opgewekte
(groene) energie
○ Winkel dicht, licht uit (en ook alle
andere apparaten, niet op stand by)
○ Zorg voor goed onderhoud aan
installaties als verwarmings- en
luchtverversingssystemen.

Inkoop

○ Wees kritisch op de grootte van uw
voorraden
○ Kies indien mogelijk voor duurzame
alternatieven
○ Vraag uw leverancier naar de
duurzaamheid van de producten en
de bedrijfsvoering
○ Let op uw
ketenverantwoordelijkheid, laat u
goed informeren
○ Vraag naar duurzaam, gebundeld,
transport
○ Koop lokaal in

Wij helpen u graag verder.

○ Maak uw
duurzaamheidsinspanningen
zichtbaar voor uw klanten
○ Gebruik de erkende en bekende
keurmerken
○ Zorg dat uw medewerkers het
duurzaamheidsverhaal kunnen
vertellen
○ Biedt uw klanten duurzame
alternatieven
○ Overweeg de verkoop van
tweedehands artikelen
○ Wees eerlijk: Misbruik de term
duurzaam niet

Vervoer

○ Beperk het vervoer zo veel mogelijk
door zendingen te (laten) bundelen

Advies of v ragen?
Kijk op onze website
www.vakcentrum.nl/duurzaamheid

Afval

○ Kijk naar mogelijkheden tot
hergebruik
○ Beperk afval door terugdringen van
derving
○ Scheid afval zo veel mogelijk
(basisscheiding is wettelijk
verplicht)
○ Geef verpakkingsmateriaal terug
aan uw leverancier
○ Maak duidelijk welke recyclebare
materialen bij u ingeleverd kunnen
worden.

Onze eige
n aandach
tsp

unten

○ Laat bij afleveren van goederen
(diesel)motoren niet nodeloos
draaien.
○ Kies voor emissievrij vervoer:
elektrische of waterstof auto,
elektrische (bak)fiets.

Verpakking

○ Beperk het gebruik van extra
verpakkingen
○ Gebruik herbruikbare
of recyclebare verpakkingen
○ Laat uw leverancier de verpakkingen
terugnemen voor hergebruik of
efficiënte verwerking.
VAKCENTRUM | VISIE 15

Aan de slag met voedselverspilling

Wat doet de retail
met code rood?
Veertien jaar geleden veroverde de film The
Inconvenient Truth van Al Gore de wereld. Die
waarheid is actueler dan ooit met het IPCC
rapport van 9 augustus jl. waarin de oorzaak
van klimaatverandering ontegenzeggelijk
wordt toegeschreven aan de mens. “Code rood
voor de mensheid.” Zes jaar geleden is het
Klimaatakkoord van Parijs getekend. Hebben
we met z’n allen gewerkt aan de afspraken om
te komen tot een beperking van de opwarming
van de aarde? NEE! De CO2 uitstoot stijgt
nog steeds, de biodiversiteit neemt verder af.
Nederland bungelt onderaan de lijstjes van
Europese landen in de energietransitie.
Nederland is een apart land. We zijn knettergoed in innoveren, organiseren, verbinden,
samenwerken en plannen voor de lange termijn. We zijn rijk en staan met onze
handelsnetwerken in contact met mensen over de hele wereld. We hebben niet alleen baat bij
een effectief klimaatbeleid vanwege onze lage ligging, Nederland kan ook voorop lopen door te
innoveren en te zorgen dat we bij de kopgroep zitten, bij de ‘first movers’.
Ondernemers in ons netwerk laten zien dat het kan. Zij tonen aan dat het loont om afval om te
zetten in nieuwe grondstoffen. Zij laten zien dat wind- en zonne-energie inmiddels rendabel zijn.
Ze laten zien dat vergroenen van woestijnen mogelijk is, dat bossen in tien jaar hersteld kunnen
worden met winst voor iedereen. Lokaal en mondiaal.
Een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemerschap in de retailsector is het project
Vriesbrood. Brood is een van de meest verspilde voedingsmiddelen in Nederland. Uit
onderzoek blijkt dat de Nederlandse broodketen jaarlijks ruim 200 miljoen kilo brood en
broodgrondstoffen weggooit – bijna 20 procent van de totale productie. De helft gebeurt bij
consumenten thuis, 76 miljoen kilo blijft over in winkels en wordt diervoeding of vergist.
Het initiatief om vers ingevroren brood te gaan verkopen, waarbij ook MVO Nederland was
betrokken, is inmiddels al overgenomen door meerdere Vakcentrumleden.
Zij bieden nu ‘Goudeerlijk Vers Ingevroren’ en hoeven hierdoor niet de hele dag meer vers brood
beschikbaar te hebben.
Het resultaat: er wordt 60% minder brood weggegooid. Een inspirerend voorbeeld lijkt mij.
Wie volgt?
Maria van der Heijden
Directeur-bestuurder MVO Nederland
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Samen
kwestie
Wereldwijd gaat er in de hele
keten, van boer tot bord, zo’n
kwart tot eenderde van het
geproduceerde voedsel ‘verloren’
voor menselijke consumptie. Niet
alleen de kilo’s gaan verloren,
maar ook de grondstoffen en
de energie die nodig waren voor
de productie en distributie. Het
voorkomen van verspilling op de
winkelvloer is prioriteit nummer
één. Maar voor de producten die
ondanks een efficiënt inkoopbeleid
toch resteren, zijn er verschillende
opties. Wij zetten er een aantal op
een rij mét concrete stappen om
hiermee van start te gaan.
Voedselbank

Voedselbanken zetten alles
op alles om voedsel uit te
delen aan mensen die dat
hard nodig hebben. In overleg met de voedselbank bij u
in de buurt kunt u afspraken maken over welke
producten u kunt doneren en de distributie. Op
www.vakcentrum.nl/voedselverspilling vindt
u een overzicht van alle voedselbanken met
contactgegevens.

Too Good To Go

De app Too Good To Go werkt eenvoudig: overgebleven producten die tegen de houdbaarheidsdatum aan lopen verdeelt u in tasjes of kratjes.
U biedt deze zogeheten ‘Magic Boxen’ tegen een
verlaagde prijs aan in de app en Too Good To
Go-gebruikers komen op een vaste tijd, die u zelf
bepaalt, in uw winkel langs om het op te halen.
Voor Vakcentrumleden geldt een opstartvoordeel.

tegen voedselverspilling,
van doen!
Activiteiten vanuit
het SSK keurmerk
Het tegengaan van voedsel
verspilling is één van de
criteria waarop ondernemers met het Super
Supermarkt Keurmerk worden getoetst.
Stichting SSK organiseert daarnaast ook
haar eigen activiteiten tegen verspilling.

Van brood naar bier

Samen met de Universiteit Wageningen deed
Stichting SSK een pilot
om reststromen brood te
gebruiken als ingrediënt
voor een eigen lokaal
bier. Dit heeft geleid tot
een compleet praktisch
handboek met stappenplan.

Bewustwording in de winkel
Dagverse maaltijden uit eigen keuken

De helft van de 1,3 á 1,4% derving uit de supermarkt ter plekke herverwerken naar dagverse
maaltijden. Zo doet ondernemer Jeroen Bruggers, eigenaar van PLUS Bruggers in Winterswijk
dat al een aantal jaren. Een professionele kok
bereidt dagelijks zeven verschillende maaltijden
in een open keuken in de supermarkt. In de CBL
Hygiënecode vindt u instructies voor voedsel
veilige maaltijdbereiding. Wanneer u werkt
volgens deze instructies, dan voldoet uw proces
aan de voedselveiligheidseisen.

Verspilling is verrukkelijk

Soep van overgebleven groenten, koekjes
gemaakt van oud brood en bananenbrood van
geredde bananen, ofwel: smakelijke producten gemaakt van reststromen. Verspilling is
Verrukkelijk is een samenwerkingsverband van
circulaire productleveranciers. Met deze of andere leveranciers kunt u verkoopafspraken maken.

Vriesversbrood

Ondernemer George Verberne, eigenaar van
Jumbo Wageningen, bedacht een oplossing voor
het tegengaan van het verspillen van brood:
als het verse brood aan het einde van dag
uitverkocht raakt, dan is er nog Goudeerlijk Vers
Ingevroren-brood beschikbaar voor de klant. Dit
brood is meteen na het bakken ingevroren en
wordt vanuit een vriezer verkocht. De supermarkt
bespaart hierdoor per week gemiddeld maar
liefst 87 broden.

Producten die de houdbaarheidsdatum
naderen, worden voorzien van stickers met de
tekst ‘Samen tegen voedselverspilling, kwestie
van doen!’. Klanten worden zo aangemoedigd
om niet per se de producten met de langste
houdbaarheid uit de schappen te pakken.

Convenant Voedselbanken Nederland
Stichting SSK en de Vereniging Voedselbanken
Nederland ondertekenden een convenant
waarmee SSK ondernemers worden vrijgesteld
van mogelijke risico’s op het gebied van voedselveiligheid na het leveren van de producten.

Tools tegen verspilling en
Verspillingsvrije Week

Samen met het Voedingscentrum verspreidden
SSK ondernemers duizenden Eetmaatjes en
stickers met bewaaradviezen voor vriezer en
koelkast. Tijdens de Verspillingsvrije Week, dit
jaar van 7 tot en met 13 september, vestigen
SSK ondernemers aandacht op het voorkomen
van het verspillen van brood.
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Concurrentie kan op zichzelf aanleiding geven
tot minder duurzaam beleid (hoe goedkoper en
aantrekkelijker het product, hoe meer vervui
ling), maar de consument lijkt meer oog te
krijgen voor de wereld om zich heen. Hierdoor
geprikkeld, of vanuit zichzelf, kijken onder
nemingen naar collectieve duurzaamheids
initiatieven. Dergelijke afspraken kunnen
echter onder het mededingingsrecht verboden
zijn. De wens is evenwel ook in (en vanuit) het
mededingingsrecht ruimte te scheppen voor
duurzaamheidsinitiatieven.

Concurrenten
mogen samenwerken
De Autoriteit Consument en Markt werkt aan
een nieuwe leidraad duurzame afspraken om de
mogelijkheden tot het verruimen van afspraken
die gericht zijn op het bereiken van klimaatdoelen te vergroten. Duurzaamheidsvoordelen
moeten in het kader van de bestaande wettelijke
vrijstellingsmogelijkheid worden gewogen tegen
de nadelen van concurrentiebeperking.

Rechtsonzekerheid voorkomen

Om te voorkomen dat rechtsonzekerheid leidt tot
extra duurzaamheidskosten en druk legt op de
legitimiteit van duurzaamheidsafspraken, heeft
ACM nu een concept leidraad in ontwikkeling
gebracht, die duidelijkheid moet bieden hoe
duurzaamheidsafspraken vanuit mededingingsperspectief moeten worden onderbouwd.

4.

Moeilijke afwegingen

Wat mag wel?

Vragen of advies

Dit werpt natuurlijk de vraag op hoe je duurzaamheidsaspecten kan wegen. Voor duurzaamheidswinsten bestaan (nog) weinig
bruikbare waardesystemen. Bovendien zijn de
duurzaamheidseffecten vaak minder lokaal
dan de elementen aan de andere kant van de
mededingingsbalans, namelijk de effecten voor
consumenten in de relevante markt. Hoe weeg
je de wijziging van luchtkwaliteit, verbetering van
arbeidsomstandigheden in Afrika, vermindering
van de globale afvalberg of vlees- en visconsumptie tegen de effecten van een afspraak op
de (lokale) beschikbaarheid van producten of de
consumentenprijs? En hoe kan een ondernemer
dan met een analyse van (globale) positieve
duurzaamheidseffecten de mededingingsrechtelijke legitimiteit van bepaalde afspraken
onderbouwen?
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Uit de leidraad volgen vier categorieën van
afspraken die de mededingingsrechtelijke toets
van duurzaamheidsafspraken kunnen doorstaan:
1. Prikkels aan ondernemingen voor een
positieve bijdrage aan duurzaamheid zonder verplichtend karakter, zoals bepaalde
uitgesproken intenties en ambities;
2. codes voor milieu- of klimaatbewust of
sociaal verantwoord marktgedrag met
gezamenlijke standaarden of keurmerken.
De voorwaarden voor deelneming moeten
transparant, redelijk en non-discriminatoir
zijn. Bovendien moeten gelijkwaardige keurmerken mogelijk blijven producten kunnen
worden verkocht zonder keurmerk;
3. afspraken die een kwaliteitsverbetering
van producten beogen, waarbij bepaal-

de minder duurzaam geproduceerde of
aangeboden producten niet meer worden
verkocht, zonder merkbare invloed op prijs
of productaanbod.
initiatieven voor nieuwe producten of
markten, terwijl een gezamenlijk initiatief
noodzakelijk is voor voldoende productiemiddelen, knowhow of schaal.

Het Vakcentrum is warm pleitbezorger voor
duurzaamheidsinitiatieven en ziet bovendien
vaker goede initiatieven voorbij komen. Soms is
met zorg geconstateerd dat aan het mededingingsrechtelijke aspect (te) weinig aandacht is
besteed. Daaraan kleven dan bepaalde risico’s.
Vakcentrum houdt de ontwikkelingen goed in de
gaten.
Heeft u vragen over dit onderwerp of andere
juridische aspecten van duurzaamheid,
aarzel dan niet om contact op te nemen met
Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71.

VAKCENTRUM
Bedrijfsadvies

Klanten waarderen
verduurzaming
“Je weet dat er iets niet goed gaat
als mensen naar de supermarkt
komen voor de ‘airco’. Die hadden
we namelijk helemaal niet aan
staan. Het was gewoon de koeling
waar zóveel kou uit ontsnapte dat
het zo voelde”. Aan het woord is
Koen Harlaar, franchisenemer van
een Albert Heijn in het Zeeuwse
Kapelle. Hij ondernam actie.

”

“Je moet je afvragen:
wat laat ik na?”

Koeling is de grootste energieverslinder binnen
de supermarkt. Harlaar begon met dagafdekking. Daarna kwam een warmte-terugwin-systeem waarbij opgewekte warmte van de koeling
werd gebruikt om de winkel te verwarmen. “Het
energieverbruik ging daarmee zover naar beneden dat de cv-ketel helemaal niet meer aan
hoefde. Toen we het jaar erop de meterstand
doorgestuurd hadden naar de energieleverancier kwam er iemand kijken of het wel klopte.
Vervolgens kwam er een monteur kijken of de
meter wel goed was. Die bleek gewoon goed
te zijn. We zijn nét niet gas neutraal. Maar we
hebben hiermee wel enorme klappen gemaakt
op het gebied van duurzaamheid.”

(Dit interview is onderdeel van de
ondernemersverhalen over energiebesparing
op de website deb.nl. Vakcentrum is een van de
partners van dit initiatief.)

”

“De monteur kwam kijken
of de meter wel goed was.”

Speciale verlichting buiten
openingstijden

“Andere maatregelen die we hebben genomen
zijn het vervangen van TL-balken door ledverlichting”, gaat Harlaar verder. “Ook is het licht
overal geschakeld en hebben we speciale
vulverlichting met 50% van de gewone licht
intensiteit, die voor en na de openingstijden
brandt om vakken te kunnen vullen. Op het dak
ligt een extra dikke laag dakisolatie. Tijdens
de renovatie hebben we de winkel met enkele
honderden vierkante meters uitgebreid, maar
we zijn niks extra gaan betalen aan energie. Dat
zegt natuurlijk al genoeg.”

Waardering van klanten

Klanten waarderen de initiatieven. Ze merken
dat stappen zijn gezet om energie te besparen.
Het is ‘hun’ winkel die geld uitgeeft om duurzamer te ondernemen. “Mensen waarderen dat
meer dan je misschien denkt”, zegt Harlaar.

Tips voor collega-
ondernemers
“Kijk goed naar je muren. Is je spouw wel
gevuld? En waarmee?
Doe ook gelijk een energiescan als je
winkel leeg is.
Neem een goede energieadviseur in de
arm die precies vertelt welke onderdelen
je het beste kunt aanpakken.
Zet duurzaamheid voorop. Klanten merken
en waarderen duurzame aanpassingen.
Net als met Fairtrade-producten zal het
steeds belangrijker worden.
Die dingen zijn alleen niet altijd in cijfers
uit te drukken. Maar je moet jezelf gewoon
eens afvragen: wat laat ik na?”
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Duurzaam Verpakken
Verpakkingen zijn onlosmakelijk verbonden met onze producten: vanaf productie tot aan het gebruik in huis
spelen verpakkingen een rol bij het vervoeren, beschermen, portioneren, behouden van kwaliteit en het in
formeren van de keten en consument. Maar het blijft gaan om de inhoud. Slim verpakken kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het beperken van afvalstromen en voedselverspilling.
Daarbij worden uiteenlopende eisen gesteld
aan verpakkingen. Typische dilemma’s die
terugkomen zijn bijvoorbeeld dat een klant
ervaart dat er onnodig plastic wordt toegepast
bij verse groenten en fruit (denk aan de folie om
komkommers of paprika’s, of de voorverpakte
appels) of de soms erg luxe verpakking van
cadeauartikelen.

Tips Kennisinstituut Duurzaam
Verpakken

Bij het kiezen van een duurzame verpakking is
het eerste advies om rekening te houden met
de suggesties zoals die zijn opgesteld door het
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Eisen aan leverancier

U krijgt veel producten voorverpakt aangeleverd. In dat geval kunt u deze tips ook gebruiken
om uw leverancier aan te sporen zijn producten
duurzaam verpakt aan te leveren.

Praktische uitwerking

Stel functionaliteit van de verpakking altijd Als de verpakking voedselverspilling en beschadiging tegengaat, is het beter om het product te vervoorop
pakken. Vaak is de milieu-impact van (voortijdige) derving van de betreffende producten vele malen
hoger dan die van de verpakking.
Vermijd het gebruik van schadelijke stoffen Altijd voldoen aan de gestelde regelgeving op dit gebied. Daarnaast is het relevant om de toevoein de verpakking
ging van additieven (zoals bepaalde kleurstoffen) die een negatief effect hebben op de mogelijkheid
tot recycling, zo veel mogelijk te vermijden.
Ga zuinig om met materiaal

Duurzame verpakkingen hebben een zo laag mogelijk gewicht bij behoud van functionaliteit.

Zorg voor een zuivere materiaal-stroom die
goed kan worden gerecycled

Indien de houdbaarheid het toelaat heeft een enkellaagse verpakking de voorkeur. Vermijd materialen met PVC, PVdC, PS, zwarte kunststoffen, PLA en niet-recyclebare laminaten.

Gebruik waar mogelijk gerecyclede en
hernieuwbare grondstoffen

Diverse kunststoffen zijn goed te recyclen in het huidige systeem. Daarnaast kunnen diverse bio-gebaseerde kunststoffen toegepast worden, zoals PFEF en Bio-PP. Deze zijn overigens niet allemaal
bio-afbreekbaar. Gerecycled papier heeft bij voorkeur een FSC of PEFC certificering. Gerecycled PET
en bio-PET zijn duurzame keuzes voor flessen.

Houd bij de ontwikkeling van verpakking al
rekeningen met efficiënte logistiek

Ontwerp de verpakking zodanig dat mogelijke productschade door transport of handling v oorkomen
wordt.

Communiceer duidelijk op de verpakking
hoe de consument deze kan afdanken

Gebruik de weggooiwijzer op uw verpakking.
Voeg recyclebare etiketten of sleeves toe indien dit de houdbaarheid (in geval van b ewaaradviezen)
of recyclebaarheid van het product verhoogt.
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Specifiek voor levensmiddelen

Op verzoek van het Vakcentrum heeft
Wageningen University & Research aanvullende
adviezen opgesteld voor het verpakken van
levensmiddelen. Daarbij is voor een aantal
belangrijke productgroepen gekeken naar de
essentiële functies van de verpakking en de
verpakkingssoort die daar het best aan voldoet.

Bovendien wordt onderscheid gemaakt tussen
het verpakken voor de korte of de lange termijn.
In onderstaande tabel zijn de adviezen
samengevat. Wilt u meer informatie neem dan
contact op met het Vakcentrum via
(0348) 41 97 71.

Product

Functie verpakking

Verpakking korte termijn

Verpakking lange termijn

Noten

Vocht-, zuurstof- en vetbarrière

Papieren zak (<7 dagen)

Aluminium-laminaat-folie stazakken (pouches)

Gesneden fruit, salades
en rauwkost

Vochtbarrière en transparantie

PP-trays

Niet van toepassing

Kaas

Vocht- en zuurstofbarrière

Rekwikkelfolie
Gecoat papier

Vacuüm

Kaasblokjes

Vocht- en zuurstofbarrière

PE-folie zakje
PP-trays

Niet van toepassing

Vleeswaren

Vocht-, zuurstof- en lichtbarrière

Gecoat papier (<8 dagen)

Klappackfolie met lage EVOH
barrière

Vers vlees

Vocht-, zuurstof- en lichtbarrière

Gecoat papier (<2 dagen)

PP-trays met PE-rekwikkelfolie

Brood en belegd brood

Zuurstof doorlatend (warm product)
Vochtbarrière (afgekoeld product)
Zoals brood, maar potentieel met
vetbarrière

Papier (< 1 dag)

Kunststof zak

Papier met coating
Klemdekselbakjes

Niet van toepassing

Verse maaltijden

Bijeenhouden product
Geschiktheid voor opwarmen
Water- en vetbarrière

PP-schaal met deksel (ook voor
magnetron)
Aluminium schaal (ovenmaaltijden) (< 1 dag)

Beschermde atmosfeer

Tapas

Bijeenhouden product
Vocht-, zuurstof- en vetbarrière

PP-schalen met deksel

PP-schalen met deksel

Belegde broodjes en snacks
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Super Supermarkt Keurmerk

Weet uw klant
hoe duurzaam u bent?

Een volledig vernieuwd verlichtingsysteem, een flinke verbetering in isolatie van de gebouwschil of de toepas
sing van een CO2-koelinstallatie met warmterugwinning. Maatregelen die een grote impact hebben, maar
die niet direct zichtbaar zijn voor de klant. Ditzelfde geldt voor een sociaal personeelsbeleid, inspanningen
voor een veilige winkelomgeving en uw bestuurlijke betrokkenheid bij de winkeliersvereniging of gemeente.
Innovatief en duurzaam, maar weet uw klant dat ook?
Concreet en controleerbaar

Duurzaam ondernemerschap is onderscheidend ondernemerschap. Het Super Supermarkt
Keurmerk (SSK) is het keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die lokaal en
maatschappelijk betrokken ondernemen. Maak
door middel van het SSK keurmerk zichtbaar dat
duurzaamheid concreet en controleerbaar is
doorgevoerd in uw winkel.

”

“Het SSK keurmerk toont
aan dat de ondernemer
over de gehele breedte van
de bedrijfsvoering extra
inspanningen verricht en
dat doet vanuit lokaal en
maatschappelijk betrokken
ondernemerschap.”

Om het keurmerk te behalen wordt een ondernemer onafhankelijk en objectief getoetst op maar
liefst 60 criteria. Zeven thema’s staan hierbij centraal, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend
personeelsbeleid, onderscheidend assortiment,
duurzaam met energie, veiligheid en preventie,
afvalinzameling en –reductie en transport en
logistiek.
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”

“Van de zes supermarkten in ons dorp is dit de enige die gerund
wordt door een zelfstandige ondernemer. We onderscheiden ons
op talloze punten en ik beschouw het SSK keurmerk als een extra
manier om dat duidelijk te maken aan de Nuenenaren. Bovendien
richt ik mijn blik graag op de toekomst. Duurzaamheid is daarbij
belangrijk. Het SSK keurmerk is een goed hulpmiddel om bewust te
zijn en in ontwikkeling te blijven.”
Roland Grimberg, Jumbo Ton Grimberg in Nuenen

Rentekorting bij de
Rabobank en
ABN Amro
Recent is het SSK goedgekeurd voor
de Rabobank Impactlening en de
ABN Amro Transitielening. De beide
banken onderschrijven hiermee de
maatschappelijke en duurzame impact
van SSK ondernemers. En dit levert
(toekomstig) gecertificeerde SSK
ondernemers een financieel voordeel
op in de vorm van rentekorting. In beide
regelingen geldt het voordeel bij nieuwe
financieringen.
Neem contact op met Stichting SSK voor
aanvullende informatie.

Anders dan a
 ndere
keurmerken
Uniek aan het SSK is dat wordt getoetst op de
duurzame bedrijfsvoering in de supermarkt.
Daarbij wordt niet gefocust op één product
of op één vorm van duurzaamheid, maar op
het duurzaam ondernemen in het gehele
bedrijf. Anders dan andere keurmerken focust
het SSK op de wijze waarop het bedrijf wordt
gerund en vanuit welk gedachtegoed bewuste
keuzes worden gemaakt.

Word ook SSK’er
Bent u een lokaal en maatschappelijk
betrokken supermarktondernemer?
Meld u dan nu aan voor het SSK
certificeringstraject.
www.vakcentrum.nl/aanmelding-ssk

Maak het
de consument makkelijk
De consument vraagt steeds vaker naar duurzame producten. En juist van dat vragen moeten we af.
De consument moet de duurzame producten steeds makkelijker zelf kunnen vinden. De producten moeten op
een logische plek aangeboden worden en duidelijk herkenbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van
onderzoeksbureau Blauw Research. En verkoop ook vooral uw ‘eigen’ duurzaamheid.
Uit het onderzoek van Blauw komen vier
belangrijke factoren die bepalen of de klant al
dan niet een duurzaam product koopt.

1. De prijs van duurzaamheid moet in
verhouding staan tot niet-duurzame
producten
Duurzame producten zijn over het algemeen
duurder dan de niet-duurzame variant. De
consument begrijpt dat, tot op zekere hoogte.
Wees kritisch op het prijsverschil. Dat moet
verklaarbaar en acceptabel zijn.

2. Een duurzaam product
moet écht ‘duurzaam’ zijn

De duurzaamheid van het product moet
duidelijk zijn. De consument moet het product
en de prijs er van als duurzaam accepteren.
Dat vraagt soms extra uitleg. Bijvoorbeeld bij de
verpakte groente. Zorg er dan voor dat medewerkers die uitleg ook kunnen geven.
En nu we het toch over de medewerkers
hebben: zorg er voor dat zij ook in brede zin
het duurzaamheidsverhaal kennen en kunnen
uitdragen. Op productniveau, over de diverse
keurmerken maar ook over de duurzaamheidsmaatregelen in de onderneming. Dan worden
ze echt adviseurs en ambassadeurs.

3. De kwaliteit van het product
moet ‘goed’ zijn

De consument wil kwaliteit en waar voor zijn
geld. Zorg er voor dat de duurzame producten
ook kwalitatief op niveau zijn. Als de duurzame
variant duidelijk afwijkt van de niet-duurzame maak dat dan ook duidelijk. Manage de
verwachtingen van de klant.

4. Duurzaamheid moet ‘gemak’
niet in de weg zitten

Veel consumenten vinden het te veel moeite
om speciaal voor dat ene duurzame product
naar een andere winkel te moeten dan waar ze
normaal gesproken hun aankopen doen. Dat
kost immers tijd.
Het is handig om de duurzame varianten
direct bij de oorspronkelijke producten te
presenteren. Dat maakt ze makkelijk vindbaar
en goed vergelijkbaar. Bovendien worden de
duurzame producten zo steeds ‘gewoner’.

Verkoop ook
de eigen
duurzaamheid
Laat de klanten ook zien wat je zelf
doet aan duurzaamheid. Zo kan je de
opbrengst van zonnepanelen zichtbaar
maken. Heb je keurmerken laat die dan
duidelijk zien bij de entree. Het draagt bij
aan het imago van de winkel en aan de
geloofwaardigheid van de duurzame claim
voor je producten. Als duurzaamheid een
integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering ligt het voor de hand dat de producten
vertrouwd kunnen worden. En ook bij de
producten kunnen de van toepassing
zijnde keurmerken benut worden. Zorg er
dan ook voor dat de medewerkers weten
waarvoor de diverse keurmerken staan.

E-learning ‘Meer dan lekker’
Steeds meer klanten letten ook op de duurzaamheid van producten. Maar wat bedoelen we
eigenlijk met duurzaamheid? En wat betekenen al die keurmerken op producten die over het
milieu gaan? Door het volgen van de online training ‘Meer dan lekker’ leren medewerkers
om klanten van informatie te voorzien en te adviseren om goede en duurzame keuzes in de
winkel makkelijker te maken. www.vakcentrum.nl/e-learning.
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“Als het kan moet je
het gewoon doen”
Een officiële titel of formele status is het niet. Maar door Harm en
Marloes van der Togt onbezoldigd ambassadeurs van verduurzaming
te noemen, typeer je het ondernemersechtpaar goed. Bij de recente
verbouwing stond duurzaamheid voorop.
In Het Kookeiland in Arnhem vindt de klant alles
wat je in de keuken nodig hebt, van mes tot
bakvorm en van koekenpan tot keukenmachine.
In de zomer van 2020 is de winkel verbouwd.
De inrichting en installaties werden compleet
vernieuwd. Bewust is gekeken naar duurzaamheid. Alle verlichting is led en een warmtepomp
heeft de centrale verwarming vervangen. De
winkel is van het gas af. “Het liefst hadden we
ook zonnepanelen geïnstalleerd. We hebben
van alles geprobeerd, maar dat ging in dit pand
helaas niet”, vertelt Marloes van der Togt.

Koken zonder gas

Een kookwinkel zonder gas. Dat is handig als
klanten willen overstappen van gas op inductie.
Als mensen aarzelen, trekken Harm, Marloes en
medewerker Wieralda ze op basis van eigen ervaring over de streep. “Mensen willen vaak niet
in één keer overstappen op inductie. Ze willen
nog een gaspit voor hun wokpan. Wij laten zien
dat je zo’n tussenstap kunt overslaan. Met de
juiste pan is het resultaat even goed.”
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Duurzaam advies

Het Kookeiland verkoopt niet alleen, maar adviseert de klanten ook. Van der Togt: “Je kunt ze
wijzen op pannen die een leven lang meegaan.
Ze zijn mogelijk wat duurder in aanschaf, maar
op de lange termijn verdient zich dat terug.”
Ook het leveren van kwalitatief hoogwaardig
keukengerei is een vorm van bijdragen aan
duurzaamheid. Zo’n keuze voorkomt dat je
pannen om de zoveel jaar moet weggooien.

Sfeervoller met goede accenten

Bij de vernieuwing van vorig jaar is verlichting
een aandachtspunt geweest. Door ledverlichting zijn de schappen met producten veel beter
uitgelicht. Er is meer licht zonder dat de temperatuur in de winkel steeg. Tegelijkertijd werd
het sfeervoller, ervaren veel klanten. Bovendien
gaat de energierekening zichtbaar omlaag. Dat
motiveert de ondernemer extra.

Gericht op toekomst

Vanaf de start van het bedrijf, nu bijna een
kwart eeuw geleden, richt Van der Togt de ogen
op de toekomst. Niet afwachten, maar aanpakken. Dat geldt ook voor het thema duurzaamheid. Je moet de tijdgeest aanvoelen en niet
achterblijven. Gevraagd naar haar motivatie
zegt ze kort: “Als het kan, moet je het gewoon
doen.” Dat uitgangspunt hanteert ze ook bij de
levering van producten. Naast de fysieke winkel
is er een uitgebreide webshop, grotendeels
door haarzelf ontwikkeld. Het bezorgen gebeurt
door de Groene Rijders, een andere duurzame
Arnhemse onderneming. Dat bedrijf verzorgt
CO2-neutraal transport.

”

“Niet afwachten,
maar aanpakken”

Verduurzamen en subsidies
Gaat u uw winkel verder
verduurzamen? Let dan vooral
op de fiscale regelingen en
subsidiemogelijkheden die voor u
interessant kunnen zijn.
Energie Investeringsaftrek, MIA
en VAMIL

Op de Energielijst staan maatregelen die in
aanmerking komen voor Energie Investerings
aftrek (EIA). De Milieulijst bevat maatregelen
die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil.
Door deze regelingen kunt u profiteren van een
extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst en/
of een deel van de investering op een willekeurig
moment afschrijven. U betaalt hierdoor minder
belasting. Voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel
voldoet aan de eisen die de Energielijst of Milieulijst stelt. Daarnaast geldt een minimum bedrag
van ten minste €2.500 per melding.

Stimulering Duurzame Energietransitie Provinciale en lokale subsidies
(SDE++)
Daarnaast zijn er verschillende decentrale
De SDE-subsidie is bedoeld voor ondernemers
die hernieuwbare energie opwekken of CO2-
reducerende technieken gebruiken in hun
bedrijfsvoering. Er geldt geen vast subsidie
bedrag, maar een bedrag per opgewekte
eenheid stroom.
De SDE-regeling is interessant voor ondernemers
met grote bedrijfsdaken die zonnepanelen
aanschaffen. De aanvraagronde van de SDE++
vindt eenmaal per jaar plaats.

Investeringssubsidie Duurzame
Energie (ISDE)

De investeringssubsidie Duurzame Energie
is bedoeld om de aanschaf van kleinschalige
installaties aantrekkelijker te maken. Kleine
installaties, zoals zonneboilers en warmte
pompen vallen onder deze subsidie. Er wordt een
eenmalige uitkering uitgekeerd.

subsidiemogelijkheden. Ze zijn bedoeld om
energiebesparende maatregelen te nemen, of op
andere manieren bij te dragen aan de energie
transitie. Informeer hiernaar binnen uw gemeente.

Subsidie voor energieadvies

Mkb-ondernemers met een energieverbruik van
minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000
m3 aardgas, kunnen vanaf 1 oktober 2021 tot
en met 30 september 2022 subsidie krijgen voor
het laten opstellen van een professioneel advies
door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt
per bedrijf uit wat de beste manier is om energie
te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van
zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering.
De maximale subsidie is €2.500 per bedrijfspand.
Kijk voor de actuele regelingen op
www.vakcentrum.nl/subsidie.

Ga naar www.vakcentrum.nl/deb
om toegang te krijgen tot de bespaarassistent.

DEB biedt:

Extra voor Vakcentrumleden:

•

•

•
•

Persoonlijke digitale
bespaarassistent
Toegang tot wettelijk
Erkende Maatregelenlijsten
Besparingscalculatie
voor één vestiging

•
•

Besparingscalculatie voor één
of meerdere vestigingen
Planningstool
Informatie over subsidies
en voucherregelingen

Gratis voor
Vakcentrumleden
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Mobiliteit

Emissievrije zones
raken winkeliers
Vanaf 2025 hebben minstens 30 steden in Nederland een emissievrije zone. Alle nieuwe bestel- en
vrachtwagens die zo’n gebied in willen, bijvoorbeeld om te bevoorraden, moeten emissieloos zijn. Dit raakt
ook winkeliers. Samen met collega-brancheorganisaties pleit het Vakcentrum voor gerichte ondersteuning.
Voor bestaande voertuigen geldt een overgangstermijn van maximaal vijf jaar. Na 2030
zijn in de betreffende binnensteden bedrijfsauto’s met een verbrandingsmotor (benzine,
diesel of gas) verboden, op enkele zeer
specifieke uitzonderingen na. Denk aan zware
kraanwagens, kermis- en verhuisauto’s. Dit is
afgesproken in het Klimaatakkoord.

Bevoorrading

Voor betrokken winkeliers betekent dit mogelijk
een verandering van hun bevoorrading. Ook de
eigen auto moet worden aangepast, tenzij die
al emissieloos is. Euro 5-bestelauto’s mogen
tot en met 31 december 2026 een emissievrije zone inrijden. Euro 6-bestelauto’s zijn
tot en met 31 december 2027 uitgezonderd.
Ondernemers doen er wijs aan hiermee bij
aanschaf van een nieuwe bestelwagen rekening
te houden.
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Gemeenten

Gemeenten bepalen zelf de omvang en grenzen
van de emissievrije zones. Het is raadzaam
om samen met collega-ondernemers deze
ontwikkeling goed te volgen en waar mogelijk te
beïnvloeden. Uiterlijk vier jaar voor de daadwerkelijke inwerkingtreding moeten de gebieden
bekend zijn. Zo kunnen ondernemers zich tijdig
voorbereiden.Komende tijd zullen gemeenten
hun gebieden bekend maken.

Overslagpunten

Rond de steden zullen zich overslagpunten ontwikkelen, de zogeheten hubs. Zware vrachtwagens (die vooralsnog niet elektrisch zijn), laden
hun goederen dan over op kleinere elektrische
trucks. In die overslagpunten kunnen zendingen ook gebundeld worden, zodat er minder
verkeer de binnenstad in hoeft. Een en ander
kan ook invloed hebben op de ‘achterkant van
de winkel’: bestaande bevoorradingsmethoden
zouden kunnen veranderen.

Ondersteuning

De maatregelen kunnen nogal wat consequenties hebben voor de ondernemer in het
midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland heeft
daarom bij het kabinet de wens voor een aanvullend steunpakket neergelegd. Daarbij wordt
aangesloten bij de wens van de Tweede Kamer.
Gedacht wordt aan uitbreiding van fondsen met
beschikbare subsidies, meer betrokkenheid en
steun van gemeenten en betere leasevoorwaarden voor elektrische bestelwagens.

Duurzame bezorging
met de bakfiets
Wirner van Aanholt (Jumbo Petenbos, Veenendaal)
is bewust bezig met duurzaamheid, met aandacht
voor de lokale gemeenschap en kansen bieden aan
mensen. Zijn bezorgservice maakt dat zichtbaar.
Wie boodschappen bij Jumbo Petenbos bestelt,
krijgt ze in veel gevallen thuisbezorgd met een
bakfiets. Alleen als het te veel is of te ver weg,
komt de bestelwagen voorrijden. De klanten zijn
eraan gewend. Duurzaamheid is onderdeel van
de bedrijfsvoering van deze maatschappelijk
betrokken ondernemer. Er is veel aandacht voor
mens en milieu.

”

“Je wilt als ondernemer
ook een bijdrage leveren
aan de leefomgeving”

Aandacht voor samenleving

De bakfiets kwam in beeld toen Super de Boer
Jumbo werd, met service hoog in het vaandel.
Van Aanholt kwam in contact met een jongeman die een fietskoeriersbedrijf wilde starten.
Hij wilde hem graag een kans geven. Gezamenlijk investeerden ze in de ontwikkeling van een
geschikte bakfiets. Een fabrikant in Engeland
maakte de Cargobike. De jonge ondernemer
Chris kon van start.
Van Aanholt vindt aandacht voor de plaatselijke
samenleving belangrijk. Hij is ook betrokken bij
de Veenendaalse voedselbank.

Bezorgen kan niet gratis

Klanten vinden de bakfiets sympathiek. Zo
geeft Van Aanholt invulling aan duurzaamheid,
krijgt een jong iemand een kans en profileert hij
zijn supermarkt positief. “Het rendabel maken
van de service is wel lastig”, geeft hij eerlijk
toe. De promotie van online winkelen door de
grote ketens maakt het businessmodel er niet
gemakkelijker op. “Wil je de fietskoerier een net
bestaan geven, dan moet je zo’n bezorging fatsoenlijk betalen. Met de bakfiets bezorgen kost
net wat meer tijd dan met een auto. Investeerders achter grote concurrerende ketens geven
de consument de indruk dat bezorgen gratis
kan. Dat is niet zo. Transport is niet gratis. Dat
moeten we ons met elkaar wel realiseren.”

Milieu- en mensvriendelijk

De bakfiets in Jumbo-kleuren is in Veenendaal
een vertrouwd gezicht. Op milieu- en mensvriendelijke manier komen de boodschappen
via de fiets van Chris in huis. “Je wilt als ondernemer ook een bijdrage leven aan de leefomgeving”, zegt Van Aanholt. “Aan deze wijze van
maatschappelijk verantwoord ondernemen
wil ik mijn naam verbinden”. Voor de grotere
bestellingen is inmiddels een elektrische
bestelwagen besteld.

Zwerfafval
Vakcentrum zet zich met haar leden in
voor een schone winkelomgeving. Mensen
voelen zich plezieriger bij het winkelen in
een schone en nette omgeving. En de klant
voelt zich ook veiliger, zo blijkt uit onderzoek.
Bovendien is zwerfvuil slecht voor de natuur:
het kan de bodem vervuilen en dieren eten
het op of raken er in verstrikt. Het moet dan
ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid
zijn van gemeente, ondernemers en
vastgoedeigenaren om een prettige
winkelomgeving te bieden.
Als supporter van Nederland Schoon roept
Vakcentrum winkeliers op om een stapje
extra te zetten.
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Belangenbehartiging

Vakcentrum

Ledenvoordelen

Ledenvoordelen
Gratis
besparingsadvies

Korting op
ledverlichting

Vakcentrum biedt haar leden praktische hulp om
energie te besparen en daarmee de kosten van
hun bedrijfsvoering structureel te verlagen. De
hulp bestaat uit het online programma Duurzaam.Energie.Besparen (DEB). Dit programma
biedt u inzicht in de energiebesparingsmogelijkheden voor uw winkel. De digitale bespaarassistent rekent direct uit hoe groot een investering is
en welke besparing het u oplevert.
www.vakcentrum.nl/deb

Led is dé verlichting voor winkels. Led is
milieuvriendelijker en kan leiden tot een forse
energiebesparing (65%). Daarnaast heeft
Ledverlichting nog andere voordelen. Zo geeft
ledverlichting geen warmte. Producten verkleuren niet, omdat led geen UV-straling geeft.
Door de mogelijkheid bestaande armaturen om
te bouwen, is het daarbij niet nodig het volledige verlichtingssysteem aan te passen. Leden
van het Vakcentrum ontvangen 25% korting
op de materialen Ook hebben zij recht op een
verlengde garantietermijn.
www.vakcentrum.nl/led

Korting op certificering
Super Supermarkt
Keurmerk

Vakcentrum Tankcard
nu ook voor
elektrische auto

Het Super Supermarkt Keurmerk is hét keurmerk waaraan uw klanten direct herkennen
dat u lokaal en maatschappelijk betrokken
onderneemt. Een keurmerk waarmee u uw
winkel onderscheidend profileert en klanten
duurzaam aan u bindt. De klant die bij een SSK
supermarkt koopt, weet dat hij een verantwoorde winkelkeuze maakt.
Vakcentrumleden krijgen korting op het
certificeringstraject. www.vakcentrum.nl/ssk

Het Vakcentrum biedt nu ook een tankcard
voor elektrisch laden. Dat is makkelijk en
voordelig emissieloos rijden. De tankcard kan
bij alle openbare laadpalen worden gebruikt.
Thuisladingen worden automatisch naar
zakelijk omgeboekt.
www.vakcentrum.nl/tankcard

Advies
VAKCENTRUM
EXPERTISE

Kennis &
inspiratie

Diensten

Ondersteuning bij
informatieplicht
energiebesparing,
EED-auditplicht en
energielabels
Het Vakcentrum biedt u ondersteuning bij het
voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
U kunt worden begeleid door energie
adviseurs met ruime ervaring in de branche.
Vanzelfsprekend heeft het Vakcentrum hier
speciale tarieven voor afgesproken. Heeft u
belangstelling, stuur dan een bericht aan
reactie@vakcentrum.nl.
De adviseur neemt dan contact met u op.

Slimme inkoop
groene energie
Bespaar ook op uw energiekosten. Veel
Vakcentrumleden besparen jaarlijks al
aanzienlijk op elektriciteit en gas door deel te
nemen aan het Vakcentrum Energiecollectief.
Door gezamenlijke inkoop kunnen zeer scherpe
tarieven worden gerealiseerd. Voor groot- en
kleinverbruikers, voor winkel en privéwoning.
www.vakcentrum.nl/energiecollectief

Het Vakcentrum is de onafhankelijke
belangenbehartiger en bewezen partner van
zelfstandige detaillisten in food, non-food, fast
moving consumer goods en franchisenemers.
Redactie

Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
T (0348) 41 97 71
E     info@vakcentrum.nl
I www.vakcentrum.nl
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