VCN 1 2021
Philip van Aardam, Taste aan den Rijn: “Als je iets met passie vertelt, hoef je nooit iets te verkopen!”
jaaroverzicht 2020
Toepassing van de Wet Franchise in de dagelijkse praktijk? Wij helpen u graag!
Pensioenen: premies omhoog en pensioenopbouw omlaag in 2021
Ledenvoordeel VCBA
Voorjaars Handelsbeurs
VC expertise ledenvoordelen overzicht
VCN 2 2021
Mirjam Bookelman-Rood, Bloemendaals Reformhuis “Onze winkel is eigenlijk hipper dan ooit!”
Interview Patricia Hoogstraaten: Vakcentrum in 2021
VC expertise uitbreiding met vastgoed expertise
Rabobank biedt financieringsvoordeel voor SSK gecertificeerde supermarkten
Wildcard Nationale Competities, schrijf in voor certificering
Per 1 juli 2021 statiegeld op kleine PET-flesjes
Fiscaal voordeel bij duurzame investeringen
Vakcentrum belangenbehartiging in de media
VCN 3 2021
Blokker Brummen: “Eindelijk, we kunnen weer open”
Nieuw: de Digitale Franchiseovereenkomst
Vakcentrum Bedrijfsadvies zet in op nadeelcompensatie
Energietips die direct geld opleveren
Lokaal Retailbelang: Hoe werkt het in de praktijk?
Loket subsidie elektrische bestelauto’s 15 maart open
Bestellen in Verre Oosten wordt duurder voor consument
Landelijke Opschoondag: word weer verliefd op de buurt!
VCN 4 2021
Martin Panis: "Klant is de grote winnaar!"
Samen tegen voedselverspilling, kwestie van doen!
Winkeldiefstal sneller afgehandeld
Gratis Corona-spoedtest voor Vakcentrumleden
Deb
(Assistent) drogist verplicht aanwezig bij verkoop UAD
Vraag op tijd uitstel van betaling belastingen aan
VCN 5 2021
Van Nieuwkoop, Sassenheim: "Na de lockdown, tijd voor een (eeuw)feest!"
Exclusiviteitseis PostNL besproken met ACM
Bijpraten met Mona Keijzer over Wet Franchise
Training interne vertrouwenspersoon
PROEF! Culinair stapt over op led-winkelverlichting: “De sfeer is van kil meteen veranderd naar warm”
Nieuwe wetgeving wegwerpplastics
Brandgevaar door vuilcontainers
Toegankelijkheid in coronatijd
E-commerce: Nieuwe btw-regels voor Nederlandse ondernemers
Maandag 17 mei gratis webinar Dóór en vóór ondernemers; de Certificering Foodspecialiteiten
Finalisten Nationale Competities zetten beste beentje voor
VCN 6 2021
Hout-doe gaat voor People, Planet, Profit!
Betere bescherming consument
Vakcentrum: Opschakelen
De schriftelijke waarschuwing
Europese werkgevers verzetten zich tegen minimumlooninitiatief
Deb advertentie
Ziektewet: Voorkom dat u loon moetblijven betalen terwijl uwwerknemer uit dienst is
Europees commissaris Maroš Šefčovič: We moeten scherper optreden tegen oneerlijke concurrentie
Banner Dag van het Vakcentrum
Waarschuwingsregister Detailhandel
Moeten gegevens medewerker worden meegestuurd? Aangifte winkeldiefstal voortaan digitaal
Waarom starten met een franchisenemersvereniging?
Banner Branche-Event
Online meer verkopen of beter zichtbaar? Verbeter uw e-commercestrategie met gratis tools
VCN 7 2021
Van succesvol ondernemer tot winnaar
Hoe komen we tot duurzame kernen?
Nieuwe biologische verordening onwerkbaar
Sterker online ondernemen
7 juni 2021: Algemene ledenvergadering Vakcentrum
Controle op verzuim
In gesprek met uw medewerkers? Mmm lekker werken biedt slimme tools
Banner Vakbeurs
Laat u nu horen! Verkiezingsprogramma’s gemeenteraad 2022-2026 worden nu al vastgesteld
In aanvulling op reguliere korting voor Vakcentrumleden Gesloten door lockdown: geen Buma- en Senaheffingen
Nieuwe training Hygiënecode: Superlekkerbezig
Vakcentrum komt met e-learning online ondernemen
Haalt u het maximale uit uw Vakcentrumlidmaatschap?
Let op, per 1 juli!

Banner Dag van het Vakcentrum
VCN 8 2021
Coenen & Co, Helmond: "Nieuwe winkel geeft nieuwe energie"
Franchise: Het precontractueel informatie document
Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid!
Vakbeurs Foodspecialiteiten: Bestel nu uw entreekaarten
Nieuwe Europese Biologische Verordening Vakcentrum pleit voor effectief toezicht voor biologische verkoop
In memoriam: Gerard Wegh
Akkoord tussen bedrijfsleven en Sena over tarief voor 2021 en 2022
Bestel nu uw gratis toegangskaarten! Maison&Objet is terug, van 9 - 13 september 2021
Rem op bestellen van onveilige producten in China
Nieuw: Nu ook Vakcentrum Tankcard voor elektrisch laden
Banner Dag van het Vakcentrum
VCN 9 2021 (VC VISIE)
Winkelier zet in op duurzaamheid
De MEERwaarde van duurzaam ondernemen
Giel Smits: “Laat zien dat je ook in duurzaamheid voorop loopt”
Informatieplicht en energiebesparingsplicht; Vakcentrumleden scoren goed
Gerichte aanpak energiebesparing
Column Rabobank: Verduurzamen in Food Retail, hoe dan?
Groningen houdt de deur dicht
Licht alleen als het nodig is
PROEF! Culinair: “De sfeer is van kil meteen veranderd naar warm”
Leussink: Presteren met duurzaamheid
Duurzaam inkopen
Hulp bij keuze duurzaam speelgoed Planet Happy lanceert duurzaamheidsfilter
Column abn amro: Duurzaam ondernemen wordt de basis
Afgesloten koelingen, de klanten accepteren dat
Checklist duurzame retail
Column MVO Nederland: Wat doet de retail met code rood?
Samen tegen voedselverspilling, kwestie van doen!
Concurrenten mogen samenwerken
Koen harlaar: Klanten waarderen verduurzaming
Duurzaam Verpakken
Super Supermarkt Keurmerk Weet uw klant hoe duurzaam u bent?
Maak het de consument makkelijk
Kookeiland Arnhem: “Als het kan moet je het gewoon doen”
Verduurzamen en subsidies
DEB advertentie
Mobiliteit Emissievrije zones raken winkeliers
Wirner van Aanholt: Duurzame bezorging met de bakfiets
Vakcentrum Ledenvoordelen
VCN 10 2021
Politiek moet meer aandacht hebben voor meerwaarde zelfstandig winkeliers
Prof. Gino Van Ossel: “Kies voor minder, maar beter”
Inschrijving geopend Wint u de 10e ZO2Z Award?
PLUS Giel Smits Culemborg: “Impact winnen ZO²Z Award is groot!”
De jaarrekening: Wat moet of kan je daarmee?
Zorg voor een veilige werkomgeving Gratis training Interne Vertrouwenspersoon
GUINNESS WORLD RECORD voor Vakcentrumleden
TIPS VOOR EEN VEILIGE WINKEL
Succes is afhankelijk van personele betrokkenheid Artikelbeveiliging is een must
Veiliger op straat dan achter de computer
Vakcentrum-korting op veiligheidscheck voor winkels
Veiligheidstrainingen op maat voor Vakcentrumleden
Voor de eindejaarspiek uw online strategie op orde Vraag gratis training of advies tot maximaal € 1.000
Nieuwe e-learnings beschikbaar: Rendabel online verkopen en online sturen op winkeltraffic
Haalt u het maximale uit uw Vakcentrumlidmaatschap?
Maandag 27 en dinsdag 28 september EXPO Houten 31ste Vakbeurs Foodspecialiteiten
VCN 11 2021
Tamara Hoekwater, Simon Lévelt Amsterdam: Van Volumia! naar Arabica
Maatwerk advies over verduurzamen Ontvang maximaal €2.500 subsidie per bedrijfspand
Zakelijk gebruik van de e-bike verzekerd?
Energie inkoop: houd contracten zo kort mogelijk
Erik Stoffelsen (Domburg’s Kaas, Noten & Wijn): “MyCCP levert mij tijdwinst en werkplezier op”
Vakcentrum ook in Europa actief Franchise: belangenbehartiging stopt niet nu wet er is
Kookwinkel Oldenhof Hofleverancier
Plus Verbeeten Hofleverancier
Hoe wordt u hofleverancier?
Opleidingsbudget nog toegankelijker
Unieke ledenactie Gratis kaarten voor de Spielwarenmesse!
Vakcentrum Tankcard voor elektrisch laden
VCN 12 2021
Stan Heerschap: Meer dan 56 clubs profiteren! Heerschap investeert in lokale gemeenschap
Ga de competitie aan! (Nationale Competities - Certificering)
Cadeaubonnen vanaf 01-01-2022 minimaal twee jaar geldig
Op de Europese agenda Vernieuwing binnensteden door ondersteuning MKB-winkeliers

Nominatie DNA Award voor Vakcentrum-MEERwaarde
Het belang van de ‘formele’ of ‘officiële’ waarschuwing
Succesvolle bedrijfsoverdracht dankzij Vakcentrum Bedrijfsadvies
Voor retailers met een fysieke winkel De toegevoegde waarde van onlinestrategieën
Gratis tickets voor Spielwarenmesse en Maison&Objet

