VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

idend
Ondersche
en
Ondernem

Jaarverslag 2017

2017-2018

1

2

Inhoud
INLEIDING

4

ONDERNEMERSCHAP

5

Ondernemerschap bekroond

5

Franchise: bescherming toegezegd maar nog niet in wet verankerd

5

Veiligheid in en om de winkel

6

Ondernemers bedankt!

6

Inzet op efficiënt betalingsverkeer

6

WERKGEVERSCHAP

7

Moderne cao voor de levensmiddelenbranche

7

Nieuwe Arbowet stelt nieuwe eisen

7

Meer dan 600 leden gebruiken Waarschuwingsregister FAD

7

Sectorpremievoordeel ook in 2017 en 2018

7

Pensioenfonds heeft nieuwe uitvoerder

8

KLANTEN

9

Uitstekende toekomst échte speciaalzaken

9

Gratis zicht op wensen van de klant

9

SSK voor het lokale onderscheid

9

Certificaat benadrukt vakmanschap

9

ASSORTIMENT

10

Borrelshop op slot

10

Verhoging lage btw-tarief voor levensmiddelendetailhandel zwaar te verteren

10

Vakcentrumleden in gesprek met EZK over postwet

10

Vakbeurs Foodspecialiteiten groot succes!

10

INNOVATIE / DUURZAAMHEID

11

Vakcentrum zet extra in op lokaal detailhandelsbeleid

11

Europees duurzaamheidsplatform REAP onder indruk van Super Supermarkt Keurmerk (SSK)

11

Omnichannel

12

Big data: wie is eigenaar?

12

ORGANISATIE

13

BIJLAGE VERTEGENWOORDIGINGENLIJST

14
3

Inleiding
Onderscheidend ondernemen, dat was het thema voor het
jaar 2017.
Het was een uitdagend thema. Het betekende voor het
Vakcentrum dat wij de achterban de gelegenheid moesten
bieden om ambitieus meerwaarde toe te voegen en uit te
dragen.
Allereerst richting de klant. Klanten waarderen het
zelfstandig ondernemerschap. De deelnemers aan de ZO2Z
wedstrijd 2016/2017 scoorden gemiddeld meer dan een
acht in de klanttevredenheidsonderzoeken.
Gezien de huidige ontwikkelingen in het concurrentieveld
is het heel belangrijk om voor de klant belevenis toe te
voegen aan de winkel.
Meerwaarde richting de werknemer is ook een gegeven. De
personal touch, de aangeboden opleidingen èn het feit dat
werknemers met een achterstand kansen geboden worden
maken duidelijk onderdeel uit van het meerwaardepakket
van onze Vakcentrumleden. De in 2017 afgesloten
gemoderniseerde cao biedt daarvoor ook de komende
jaren mogelijkheden.
Richting de directe omgeving is de meerwaarde ook
aanwezig. Kijk eens naar de toenemende samenwerking
met lokale producenten en de hoge mate van sponsoring
van lokale sportverenigingen en andere activiteiten.
Duurzaamheid staat bij alles hoog in het vaandel.
Vakcentrum is trots dat ook vanuit de EU gekeken wordt
naar de activiteiten van de SSK ondernemers op dit gebied.
Ook de foodspeciaalzaken dragen hieraan bij.
De meerwaarde richting franchisegevers is zeker ook
aanwezig. Het verleden heeft duidelijk bewezen dat de
meerwaarde van zelfstandig ondernemers de formules
op een nog hoger niveau kan brengen. Jammer dat de
discussie rond de toepassing van redelijke spelregels
nog steeds niet is afgerond in het verslagjaar. Ruimte
voor zelfstandig ondernemerschap en een gelijkwaardig
speelveld om tot een franchiseregelgeving te komen,
is hard nodig. Dat is dan ook de reden dat honderden
franchisenemers in 2017 het wetsvoorstel van harte
ondersteunden. Helaas vaak anoniem, uit angst, maar
brede steun is er in ieder geval voor elk wetsvoorstel dat
ruimte biedt aan onderscheidend ondernemen.
In 2018 gaat het Vakcentrum hiermee verder, onder het
motto krachtenbundeling!
De juridische integratie van Gebra is daarbij de eerste
belangrijke stap.
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Ondernemerschap
“Onderscheidend ondernemen betekent
voor ons: “Altijd samenwerken en de
win-win vinden”
Tijn en Niek Leussink de winnaars van de ZO2Z-Award,
leggen zo een mooie koppeling met het Vakcentrumthema van 2018: “Krachten bundelen”.

Ondernemerschap bekroond
Voor zelfstandig ondernemers wordt het steeds belangrijker om zich te onderscheiden. Heb als ondernemer
het lef en de ambitie om jezelf en je team te verbeteren, ‘out of the box’ durven denken en vooral de wil
hebben om te winnen.
Erkenning voor innovatief zelfstandig ondernemerschap: de ZO2Z-Award
Bij de zelfstandig supermarktondernemers is die wil er
zeker, getuige de meer dan 200 deelnemers die zich
aanmeldden voor de competitie om de ZO2Z-Award
2017-2018.
Winnaars ZO²Z-competitie 2017-2018
Eerste prijs: Tijn en Niek Leussink van Jumbo in Aalten
(Gelderland)
Tweede prijs: Pieter Bijlsma van Albert Heijn Bijlsma in
Gorredijk (Friesland)
Derde prijs: Stephan van Engelen, van PLUS Stephan van
Engelen in Waalwijk (Noord-Brabant)
De andere provinciewinnaars:
•
Froukje Sloot, Groningen
•
Monique Ravenstijn, Noord-Holland
•
Richard Jongenotter, Zuid-Holland
•
Paul Corbijn, Zeeland
•
Marcel en Edwin van Ommen, Flevoland
•
Harold van Velzen, Utrecht
•
Familie Verbeeten, Limburg
•
Michel Wallerbosch, Overijssel
•
Sietze Koetsier, Drenthe
De toekomstvisie op het zelfstandig ondernemerschap
speelde een belangrijke rol in de competitie. Dat kwam
onder andere tot uiting in persoonlijke gesprekken met
externe deskundigen en een prikkelend doorkijkje van
Locatus naar de toekomst. Vanzelfsprekend waren een
klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek weer vaste onderdelen van de
competitie.

Beste Kaasspeciaalzaak, Beste Foodspecialiteitenwinkel 2017
De foodspecialiteitenwinkels hebben hun eigen ‘Nationale Competitie’. Tijdens een feestelijk diner op het
jaarlijkse branche-event voor foodspecialiteitenwinkels, werden de winnaars van de Nationale Competities
‘Beste Kaasspeciaalzaak’ en ‘Beste Foodspecialiteitenwinkel 2017’ bekendgemaakt.
Dat werden respectievelijk ’t Zuivelhoekje in
Wageningen en Choco & Zo uit Barneveld.

Franchise: bescherming
toegezegd maar nog niet in wet
verankerd
Niet alleen in Nederland, ook in Europa stond het onderwerp franchise gedurende heel 2017 hoog op de agenda.
Het Vakcentrum blijft zich onverminderd inzetten voor
het bereiken van een gelijkwaardige positie van franchisenemers.
Grote steun voor wettelijke verankering Nederlandse
Franchise Code
In april hield het ministerie van Economische Zaken
een internetconsultatie over het wetsvoorstel voor de
wettelijke verankering van de NFC. Franchisenemers
spraken zich massaal uit voor de wettelijke verankering:
er kwamen steunbetuigingen van meer dan 10.000 franchisenemers. Patricia Hoogstraaten werd als deskundige
uitgenodigd voor het rondetafelgesprek dat de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer hield in
aanloop naar behandeling van het wetsvoorstel ter verankering van de NFC. Uit het gesprek bleek dat ook de
Kamerleden de noodzaak van een betere bescherming
van franchisenemers inzien. De formatie duurde net
niet lang genoeg. Minister Kamp van Economische zaken
had niet meer de gelegenheid zijn wetsvoorstel aan de
ministerraad voor te leggen.
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Europarlement neemt resolutie over franchising aan
Op Europees niveau werd de resolutie van SP Europarlementariër Dennis de Jong voor de verbetering van de
positie van franchisenemers bijna unaniem aangenomen
door het Europees Parlement. Het Vakcentrum was
betrokken bij de totstandkoming van het document. Het
aannemen van het rapport is een absolute steun voor
de franchisenemers en voor de wettelijke verankering
van de NFC. Het Europees Parlement heeft een aantal
concrete actiepunten benoemd. Het Vakcentrum blijft
nauw betrokken bij de ontwikkelingen.
Franchisenemers Netwerk Nederland
Begin 2017 is het Franchisenemers Netwerk Nederland
opgericht als platform voor de versterking van de positie
van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen.
De oprichting kwam mede voort uit de wens van het
Europees Parlement dat franchisenemers zich moeten
organiseren om beter gehoord te worden. Deelnemende partijen maken zich hard voor het bereiken van een
gelijk speelveld tussen franchisenemers en franchisegevers en gaan samenwerken met vergelijkbare organisaties in België, Frankrijk en Spanje. In Nederland was de
oprichting van FNN de opmaat naar een brede nationale
franchisenemersvertegenwoordiging. Het Vakcentrum is
lid van het FNN en verzorgt het secretariaat.

Veiligheid in en om de winkel
Week van de Veiligheid
In aanloop naar de donkere dagen wordt ieder jaar De
Week van de Veiligheid georganiseerd om ondernemers
en medewerkers nog eens extra te wijzen op de diverse
mogelijkheden om de veiligheid in en om de winkel te
vergroten. Leden van het Vakcentrum kregen iedere dag
een tip per e-mail. Daarnaast is ook in 2017 een uitgebreid pakket informatiemateriaal verspreid onder de
leden.
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Inzet op efficiënt
betalingsverkeer
De insteek van het Vakcentrum in de discussie rond
betalingsverkeer is gericht op eﬃciency, veiligheid en
betrouwbaarheid. In het bijzonder om de kosten van het
betalingsverkeer in de hand te houden. Aandacht was er
met name voor de kosten van het contante betalingsverkeer. Verder is, in 2017, stilgestaan bij het aflopen
van het Convenant Betalingsverkeer. Per 1 januari 2018
vervalt de – in het Convenant overeengekomen – 1 eurocent korting op het pintarief. Afgesproken is dat we de
tarieven van de banken blijven monitoren.
PSD2 maakt het mogelijk dat nieuwe toetreders toegang krijgen tot de betaalrekening. Dit is pas in 2018
mogelijk. In 2017 zijn gesprekken gevoerd met mogelijk nieuwe partijen op de markt. In 2017 werd steeds
duidelijker dat het betalingsverkeer landschap sterk zal
veranderen en dat de dominante positie van de banken
geen vanzelfsprekendheid meer is.

Ondernemers bedankt!
Sinds twee jaar worden de mkb-ondernemers in Nederland bedankt voor hun inzet voor de Nederlandse
samenleving. In het kader van deze dag bedankte ook
het Vakcentrum al haar leden. Tweede Kamerlid Erik
Ziengs bracht een werkbezoek aan Jumbo Froukje Sloot
in Stadskanaal.

Werkgeverschap
De medewerkers in de supermarkten
geven hun werkgever gemiddeld een 8.
7 van de 10 medewerkers bevelen hun
werkgever aan in het eigen netwerk.
(Panteia 2017 i.k.v. ZO2Z Award)

Moderne cao voor de
levensmiddelenbranche

Nieuwe Arbowet stelt nieuwe
eisen

In oktober bereikte het Vakcentrum met CNV Vakmensen
en VGL overeenstemming over een nieuwe CAO voor het
Levensmiddelenbedrijf. De cao heeft een looptijd van
1 april 2017 tot en met 1 april 2019 en kent een marktconforme loonsverhoging van 3,5% over deze periode
(1 november 2017 (maandloon) met 1%, maart 2018 met
1%, 1 maart 2019 met 1,5%).
Vooruitlopend op de onderhandelingen, vonden in de
eerste helft van 2017 gesprekken plaats over modernisering van de cao. Leden van het Vakcentrum leverden
input voor deze gesprekken via de taskforce modernisering cao.
Een belangrijke stap in de modernisering is het nieuwe onderscheid op basis van het loopbaanperspectief.
De nieuwe cao beschrijft erbijbaners, tussenbaners en
loopbaners.
De erbijbaner is de student/scholier die maximaal 12
uur in de branche werkt. Werkgevers krijgen de mogelijkheid hen een all-in uurloon te betalen.
De loopbaner heeft bewust gekozen voor het werken in
de levensmiddelendetailhandel en ziet hier ook zijn of
haar carrière liggen. De loopbaner werkt over het algemeen dan ook meer dan 12 uur in de week.

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. De nieuwe wet richt zich meer dan voorheen op
preventie van verzuim en beroepsziekten. Zo wordt
de positie van de (verplichte) preventiemedewerker
versterkt.
Het Vakcentrum organiseert enkele keren per jaar de
(gratis) cursus Arboprofessionalisering die vanzelfsprekend geheel aansluit bij de meest recente wet- en
regelgeving. Deelnemers zijn na het volgen van deze
cursus niet alleen volledig geïnformeerd, maar ook erkend preventiemedewerker.
Bovendien beschikt iedere deelnemer na afloop van
de training over een RI&E en plan van aanpak voor het
eigen bedrijf.
De drukbezochte bijeenkomsten worden door deelnemers zeer positief beoordeeld.

Uniek: de tussenbaan
Helemaal nieuw is de tussenbaan: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van vier jaar voor meer dan
12 uur per week. Met die termijn houden werkgevers de
gewenste flexibiliteit en krijgen werknemers de tijd zich
te ontwikkelen. De tussenbaan kan een oplossing bieden
voor carrière switchers, herintreder, re-integreerders of
ouderen.
Persoonlijk opleidingsbudget
De tussenbaners en de loopbaners krijgen een persoonlijk opleidingsbudget van € 175,- per jaar. De branche
start ook met proeven ‘zelfroosteren’ om te kijken of
en hoe medewerkers meer zeggenschap kunnen krijgen
over hun werktijden. Als medewerkers zelf kunnen kiezen wanneer zij willen werken, zouden toeslagen voor
inconveniënte uren mogelijk kunnen vervallen.
Ook zijn er afspraken gemaakt over de invulling van het
3e jaar WW. In 2018 worden deze nieuwe initiatieven
geΪntroduceerd.

Meer dan 600 leden gebruiken
Waarschuwingsregister FAD
Leden van het Vakcentrum kunnen zich gratis aansluiten
bij het Waarschuwingsregister van de Stichting Fraude
Aanpak Detailhandel. Dit is een beveiligd internetsysteem waar de integriteit van sollicitanten gecontro
leerd kan worden. Ondernemers die met frauderende
medewerkers te maken krijgen, kunnen deze laten
opnemen in het systeem om collegaondernemers te
waarschuwen. Het Vakcentrum is beheerder van het
Waarschuwingsregister.

Sectorpremievoordeel ook in
2017 en 2018
Ondernemingen, die voor hun sectorpremie ingedeeld
kunnen worden in sector 17 of sector 19, kunnen ook in
2017 weer voordeel halen op hun sectorpremie, door te
kiezen voor indeling in sector 17. Dat betekende dus een
overstap vanuit sector 19 die in 2015 en 2016 goedkoper
was.
Eind 2017 heeft het Vakcentrum de inschrijving weer
opengesteld voor een overstap naar sector 19. Die is in
2018 iets voordeliger.
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In eerder jaren werd zo’n 10 miljoen aan premie teruggehaald.
Met betrekking tot formules (zoals PLUS en SPAR)
waarvoor het Vakcentrum nog geen groen licht van de
Belastingdienst heeft gekregen, loopt de procedure nog.
Dit kan nog enige tijd duren.

Pensioenfonds heeft nieuwe
uitvoerder
Het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen heeft
gekozen voor een andere uitvoeringsorganisatie omdat Syntus Achmea geen pensioenadministraties meer
voert. Het BPFL heeft de overstap naar AZL gebruikt om
diverse verbeteringen in de dienstverlening naar ondernemer en werknemer door te voeren. Het BPFL-bestuur,
waarvan Froukje Sloot de werkgeversvoorzitter is, heeft
besloten de premie voor 2018 op 14.23% te stellen. Dat
is een kleine verlaging ten opzichte van 2017.
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Klanten
“Een goede ondernemer zorgt er voor
dat de klanten onderling de winkel
maken”

Kitty Koelemijer, Professor marketing en retailing aan
de Nyenrode Business University, tijdens de Dag van
het Vakcentrum 2017.

Uitstekende toekomst échte
speciaalzaken

Certificaat benadrukt
vakmanschap

Passie, Puur en Beleving zijn de belangrijkste kenmerkenvan foodspecialiteitenwinkels en biologische
speciaalzaken in de toekomst. Dat bleek tijdens het
congres op 20 maart, waar Jan Willem Grievink van
het FoodService Instituut, aan ruim 400 aanwezigen
de resultaten presenteerde van het onderzoek naar
de toekomst van speciaalzaken. Het onderzoek werd
uitgevoerd in opdracht van het Vakcentrum.

Met hun certificering tonen foodspecialiteiten
winkelsaan hun klanten dat zij zich onderscheiden in
kwaliteit, service, hygiëne, vakbekwaamheid, mvo en
productkennis.
Gecertificeerde foodspecialiteitenwinkels verspreiden
eenmaal per jaar het glossy magazine Lekkernijen onder
hun klanten. Hiermee onderstrepen zij hun vooraanstaande positie.
Het certificaat blijkt voor de ondernemers een krachtig
en daarmee gewaardeerd marketinginstrument.

Gratis zicht op wensen van de
klant
Voor leden van het Vakcentrum is een gratis klanten
tevredenheidsonderzoek beschikbaar dat in samenwerking met Panteia is ontwikkeld. Dat onderzoek is
ook verplicht onderdeel van de competitie om de ZO2Z
Award. Gezien het niveau van de deelnemende bedrijven was het niet vreemd dat de klant zich bijzonder
positief toont. De klant beloont de ondernemers met
een 8! (Panteia, 2017)

SSK voor het lokale onderscheid
Het Super Supermarkt Keurmerk toont aan dat de
ondernemer over de gehele breedte van de bedrijfsvoering extra stappen zet en dat doet vanuit lokaal
en maatschappelijk betrokken ondernemerschap. In
2017 werden de activiteiten onder andere gericht op
het tegengaan van voedselverspilling en werd een
samenwerkingmet de Maag Lever Darm Stichting
opgezet. Inzet was het informeren van klanten over
gezonde voeding.
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Assortiment
Onderscheidend ondernemen betekent
voor mij:
Betrokkenheid tonen bij mijn klanten,
medewerkers en omgeving in de
breedste zin van het woord. Zowel in
wensen, assortiment en wat er leeft.
Froukje Sloot (Jumbo Stadskanaal)

Borrelshop op slot
Plotseling moest de deur van de borrelshop dicht als
gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad die de
verplichting om continu een gediplomeerd medewerker
aanwezig te hebben in een borrelshop bevestigde. Het
Vakcentrum schakelde snel en bood haar leden advies.

Verhoging lage btw-tarief voor
levensmiddelendetailhandel
zwaar te verteren
Een verhoging van het lage btw-tarief is voor de levensmidelendetailhandel zwaar te verteren. Niet alleen de
prijzen in de supermarkten stijgen, ook de boodschappen bij foodspecialiteitenwinkels worden duurder. Het
Vakcentrum blijft zich dus verzetten tegen een verhoging van het lage btw-tarief. Ook tegen het voorstel
om de btw op geneesmiddelen te verhogen heeft het
Vakcentrum in het verslagjaar bezwaar gemaakt.
Het boodschappenmandje voor de consument wordt
door de btw-verhoging duurder. Daarnaast moet gevreesd worden voor de zogenoemde ‘grenseffecten’.
Men gaat niet alleen de grens over voor levensmiddelen,
maar doet meteen alle boodschappen over de grens.
Een btw-verhoging kan het doen van boodschappen in
Duitsland of België aanmoedigen ten koste van de Nederlandse detailhandel in de grensstreken. Een enquête
onder consumenten in de grensregio laat zien dat de
consument deze keuze ook gaat maken.
Deze btw-verhoging komt nog bovenop de accijnsverhoging, waardoor de grensstreek al zwaar is getroffen. Een
btw-verhoging schaadt consument en ondernemer! Het
is dan ook niet vreemd dat we na de vermelding van de
verhoging van het lage btw-tarief in het regeerakkoord
met name verontrustende telefoontjes ontvingen van
ondernemers - zowel supermarktondernemer als speciaalzaakondernemer - uit de grensregio’s.
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Vakcentrumleden in gesprek
met EZK over postwet
De VVP is de onafhankelijke vereniging van winkeliers
met post-, pakket- en bankdiensten in hun assortiment.
Alle ondernemers die lid zijn van het Vakcentrum en
dergelijke diensten leveren zijn gratis verbonden aan de
VVP.
Tijdens een bijeenkomst van de VVP sprak een groot
aantal ondernemers met afgevaardigden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over gewenste
veranderingen in een nieuwe postwet, zoals het loslaten
van de exclusiviteitseis door PostNL.

Vakbeurs Foodspecialiteiten
groot succes!
Meer bezoekers, meer exposanten en een uitstekende
stemming. De Vakbeurs Foodspecialiteiten, op initiatief
van het Vakcentrum georganiseerd door de Stichting
Foodspecialiteitenwinkels Nederland, werd dit jaar een
groot succes! Het gepresenteerde aanbod was hoog van
kwaliteit. Met meer exposanten dan voorheen was er
volop inspiratie voor de bezoekende foodspecialiteitenondernemers.

Innovatie /
duurzaamheid
Onderscheidend ondernemen betekent
voor mij:
“Het lef hebben om vroegtijdig van
koers te veranderen”

Guido van Woerkom, Detailhandel Nederland tijdens
de Dag van het Vakcentrum 2017

Vakcentrum zet extra in op
lokaal detailhandelsbeleid
De Nieuwe Winkelstraat
Het Vakcentrum zet extra in op lokaal detailhandelsbeleid. Dat vertaalt zich onder meer in intensieve betrokkenheid bij De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). DNWS is
een onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum dat zich
richt op de toekomst van winkelgebieden in Nederland.
DNWS richt zich vooral op het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse partijen die voor de gezonde
ontwikkeling van een winkelgebied van belang zijn:
Ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren, horeca,
cultuur en centrummanagement (voor zover aanwezig).
Retailagenda
Het Vakcentrum is ook direct betrokken bij de Retailagenda. De Retailagenda is opgesteld onder toenmalig
minister Kamp van Economische Zaken met als doel
de samenwerking tussen ondernemers en overheden
(lokaal, provinciaal en nationaal) te verbeteren. Ook de
overheid moet immers haar verantwoordelijkheid nemen
voor een gezonde ontwikkeling van de sector. Zo zijn
als uitvloeisel van de Retailagenda provinciale en lokale
Retaildeals gesloten. Mede op aandringen van het Vakcentrum heeft minister Kamp de Retailagenda in 2017
nog met twee jaar verlengd. Staatssecretaris Keijzer zet
deze activiteiten voort.
Vakcentrum denkt regionaal mee
Eindhoven en negen omliggende gemeenten hebben de
Regionale Adviescommissie Stedelijk Gebied Eindhoven
opgericht. Het Vakcentrum bezet in deze adviescommissie een van de twee zetels die voor brancheorganisaties
zijn gereserveerd. De adviescommissie heeft als opdracht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen
over detailhandelsinitiatieven, ruimtelijke plannen en
beleid op het gebied van detailhandel. Naast het Vakcentrum zitten ook gemeentelijk bestuurders en ambtenaren en vertegenwoordigers uit de vastgoedsector in
de adviescommissie.
Expertgroep Shopping Tomorrow: distributie in
binnensteden
De distributie in binnensteden wordt een steeds grotere uitdaging. In de toekomst moeten we zoeken naar
nieuwe, alternatieve, aflevermogelijkheden die zowel
aansluiten bij de wensen van de consument en de mo-

gelijkheden die verschillende steden en dorpen bieden.
Winkels zullen hier in toenemende mate een rol spelen,
al kunnen er nog wat slagen gemaakt worden om de
integratie tussen online en offline te optimaliseren.
Het doel van deze expertgroep is om gemeenten en
ketenpartijen inzicht te bieden in toekomstige ontwikkelingen aan vraagzijde (consument/ontvanger) en
aanbodzijde (supply chain) en daarmee handvatten te
geven voor optimalisering van goederenstromen/duurzame logistiek. De winkel moet een belangrijke rol blijven
spelen in de stadsdistributie.
Gezien het grote belang van goede logistiek voor onze
leden leverde het Vakcentrum een van de voorzitters
van deze expertgroep. Ook in 2018 zal het Vakcentrum
aangesloten blijven bij Shopping Tomorrow.

Europees
duurzaamheidsplatform
REAP onder indruk van Super
Supermarkt Keurmerk (SSK)
Op 14 juli werd SSK geaudit, door een afgevaardigde namens de Europese Commissie in verband met
de aansluiting bij het Retailers’ Environmental Action
Programme(REAP). In dat kader werden winkelbezoeken
gebracht aan Jumbo Roel Heerschap en bij PLUS Benders. “Het SSK-keurmerk zoals dat is ontwikkeld door
het Vakcentrum, is een uniek voorbeeld van inzet voor
duurzaamheid. Het bevordert en ondersteunt duurzaamheidsinspanningen en het gebruik van het keurmerk is
een onderscheidend instrument, dat voor een gezonde
concurrentie zorgt”, aldus de conclusie van REAP. De
deelname van SSK aan het REAP-platform is iets om met
recht trots op te zijn.
Samen tegen voedselverspilling
Het tegengaan van voedselverspilling staat hoog op de
agenda van SSK. Samen met het Voedingscentrum zijn
in 2017 activiteiten georganiseerd waarmee ook klanten
worden geattendeerd op het tegengaan van verspilling.
Via SSK gecertificeerde supermarkten zijn maar liefst
130.000 Eetmaatjes verspreid: kleine maatbekertjes
voor de juiste porties pasta en rijst. Ook zijn via social
media ‘restjesrecepten’ onder de aandacht gebracht en
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zijn Ja-Nee Koelkaststickers met bewaaradvies voor 12
veelgebruikte producten verspreid.
Dit jaar is tevens vervolg gegeven aan onderzoeksprojecten met TNO en de Universiteit Wageningen. Diverse
winkelbezoeken, interviews en brainstormsessies hebben plaatsgevonden. De resultaten van deze projecten
worden begin 2018 gepresenteerd.

Omnichannel
Om op de toekomst voorbereid te zijn, moet elke winkelier absoluut digitaal verbonden zijn. Het Vakcentrum
biedt een aantal e-learnings over de inzet van sociale
media en online verkoop. Gezien het belang van de digitale communicatie blijft het Vakcentrum deze trainingen actief aanbieden.

Big data: wie is eigenaar?
Het vraagstuk hoe gebruik te maken van big data en
wie de eigenaar van data is, is onderwerp van discussie
tussen franchisenemers en franchisegevers en is in 2017
een stuk hoger op de agenda gekomen.
Dit onderwerp is met de franchisenemersverenigingen
besproken. De voorzitters van de franchisenemers
vereniging hebben zich hierover gebogen en zullen in
2018 de verbreding van de discussie ondersteunen.
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Organisatie
Algemene Ledenvergadering 2017
Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering op 10 mei 2017 werd de koers van het Vakcentrum
besproken, het jaarverslag vastgesteld en de financiële
verantwoording en begroting goedgekeurd. De vergadering herbenoemde Harrie ten Have tot voorzitter. Ook
benoemde de vergadering nieuwe bestuursleden in het
hoofdbestuur en het branchebestuur Kaas en Delicatessen. Wout van der Wal en Casper Heine werden vanwege
hun bijzondere inzet benoemd tot erelid.

Het Vakcentrum verbindt,

Ondubbelzinnig voor de zelfstandig retailondernemer
Het Vakcentrum heeft in 2017 haar 40-jarig jubileum
gevierd. Daarbij zijn haar missie en speerpunten duidelijk onderschreven.

borgen en daarmee de leefbaarheid

Het Vakcentrum heeft een duidelijke keuze gemaakt:
het Vakcentrum staat voor de zelfstandig retailondernemer. Het Vakcentrum is de belangenbehartiger van
mkb-winkeliers.
Die heldere keuze maakt dat ondernemers en andere
stakeholders het Vakcentrum vinden als kenniscentrum voor zelfstandig ondernemen en franchising. Het
Vakcentrum ondersteunt inmiddels ook ondernemers
en franchisenemersverenigingen uit ‘niet-traditionele
Vakcentrum-branches’.

vertegenwoordigt en mobiliseert
mkb-winkeliers en franchisenemers
om hun ondernemerschap,
zelfstandigheid en verdienkracht te

van de samenleving te vergroten
Vakcentrum Bedrijfsadvies
Individuele ledenadvies en ondersteuning van
franchisenemersverenigingen is ook in dit verslagjaar
grotendeels uitgevoerd door Vakcentrum Bedrijfsadvies.
Opmerkelijk is dat met name op het gebied van
franchising adviesaanvragen in toenemende mate
afkomstig zijn van gehaal andere branches dan die
vertegenwoordigd zijn in het Vakcentrum.

Verbreding door samengaan met Gebra
Juist die keuze voor het zelfstandig ondernemerschap
was voor bestuur van Vereniging Gebra aanleiding om
met het Vakcentrum in contact te treden. De belangen
van Gebra-leden en Vakcentrumleden lopen voor het
grootstedeel gelijk op was de gedachte. De eerste gesprekken vonden in het voorjaar van 2017 plaats.
In de laatste maanden van het verslagjaar heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen besturen en directies
van Gebra en Vakcentrum. Met als resultaat een formeel
samengaan van de organisaties per 1 januari 2018.
Respect voor oorsprong
De verbreding van de branches die verenigd zijn in het
Vakcentrum maakt dat het Vakcentrum als nog krachtiger partij kan optreden. Immers we staan voor ruim
2.800 winkels.
Maar het legt ook de verplichting op om er voor zorg
te dragen dat de ondernemers met branchespecifieke
vragen en uitdagingen zich in het Vakcentrum blijven
herkennen.
Samenwerking in belangenbehartiging
Het Vakcentrum kent de weg in Den Haag en Brussel
en komt daar op voor de belangen van de zelfstandig
mkb-winkelier. Om die belangenbehartiging kracht bij
te zetten maakt het Vakcentrum deel uit van
MKB-Nederland, Detailhandel Nederland en de
supermarktkoepel CBL en de Europese ondernemers
organisatie Eurocommerce.
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Bijlage
Vertegenwoordigingenlijst

Vakcentrum
(Per 31 december 2017)
VAKCENTRUM
Hoofdbestuur (* Lid Dagelijks Bestuur)
Harrie B.M. ten Have* (voorzitter)
Bram (A.)P.J. de Jong* (penningmeester)
Ed R.E. Boele
Johan Dekker
Roel N.C. Heerschap* (waarnemend voorzitter)
Henry Hubers
Roger V.J.N. Kleijnen
Anrico H. Maat
Twan van Meel
Froukje Sloot-Mulder
Gert Smit
Rob Veltink
Joop J.M. Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE* (directeur)
Bestuur branche Biologische Speciaalzaken
Janet van den Broek (voorzitter)
Willem Bakker
Henkjan Wissink
Harrie B.M. ten Have
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken)
Bestuur Branche, Foodspecialiteiten
Ed R.E. Boele (voorzitter)
Pieter Renkema
Mathieu Breider
Hester de Groot
Harrie B.M. ten Have
Richard de Jong
Hans Koelemij
Inge Overeem
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)
Forum Detaillistenverenigingen
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Hoofdbestuursleden en bestuursafgevaardigden van de
detaillisten-/franchiseverenigingen
Ere-leden
Herman H. van der Geest (erevoorzitter)
Wout Arxhoeck
Meint Boonstra
Sjoerd Boonstra
Jacq H.H. Cuypers
Hans G.J. Geveling
Klaas van Heest
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Frits van der Heide
Casper W.P. Heine
Steven Huibers
D. Joppe †
P. Knol
Waling Koornneef
Mans Koster
Piet A. Kruiver
Jan R. Leussink
Jan P.A. Liebreks
Wim Maassen van den Brink
Adrie M. van der Pas
Cor Pieren
Henk Ploegmakers
Piet M.H. Quist
Hans Starreveld
A. Struik †
H.J. Tabak †
Henk van der Veer
Riet van der Vegt
Wout van der Wal
Ger Winnubst
RECHTSTREEKSE BENOEMINGEN
Stichting Vakcentrum Food Consult Bedrijfsadvies
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Steven Huibers
Jan R. Leussink
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)
Stichting Varena
Bestuur
Janet van den Broek (voorzitter)
Willem Bakker
Henkjan Wissink
Harrie B.M. ten Have
Rick Brantenaar (secretaris)
Stichting Foodspecialiteiten Nederland
Bestuur
Ed R.E. Boele (voorzitter)
Pieter Renkema
Rick Brantenaar
Mathieu Breider
Hester de Groot
Harrie B.M. ten Have
Richard de Jong
Hans Koelemij
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken)
Stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK)
Bestuur
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Steven Huibers
Jan R. Leussink
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)
Raad van Advies SSK
Rob Benjamens (voorzitter)
drs. ing. Henk J. Gianotten
prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
Ruud Koornstra
drs. Jan-Peter Mϋller

mr. Peter Vogelzang
prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot
Certificeringsraad SSK
Roel N.C. Heerschap
Casper W.P. Heine
Henry Hubers
Bram (A.)P.J. de Jong
Joop Verbeeten
Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram (A.)P.J. de Jong (plvv)
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)
Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Froukje Sloot-Mulder (voorzitter)
BPFL – Pensioencommissie
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
BPFL - Werkgroep Communicatie
Froukje Sloot-Mulder (voorzitter)
BPFL – Verantwoordingsorgaan
Henk Ploegmakers
Stichting Vervroegd Uittreden
Levensmiddelenbedrijf
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (plvv)
Stichting 3M
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (plvv)
Georganiseerd Overleg Levensmiddelen
CAO-onderhandelingsdelegatie
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
CAO Nalevingsinstrument (CNI)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
mr. Jurry Teunissen (Vakcentrum Bedrijfsadvies)
International Federation of Grocers’ Associations
(IFGA)
Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (secretary general)
Vereniging van Postale- en Bancaire Retailers (VVP)
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)
Franchise Netwerk Nederland (FNN)
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Regiegroep Retailagenda
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stichting De Nieuwe Winkelstraat
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Stichting Masterclass Foodretail
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Stichting tot beheer en exploitatie van de e-learning
‘Allergenen en Warenkennis’
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bond van Boerderij-Zuivelbereiders
Adviescommissie promotie boerderijzuivel
Piet Renkema (namens branche Foodspeciaalzaken)
BENOEMINGEN VANUIT HET CBL
CBL
Dagelijks Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stuurgroep Medewerkers en Veiligheid
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann
Stuurgroep Consumentenzaken en Kwaliteit
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Projectgroep Voedselveiligheid en Certificering
Carline de Jong MSc
Werkgroep Duurzaamheid
Carline de Jong MSc
Stuurgroep CAO Winkels
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Stichting Museum voor het Kruideniersbedrijf
Herman H. van der Geest (voorzitter)
Stichting Nedvang
Algemeen Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
BENOEMINGEN VANUIT DE KONINKLIJKE VERENIGING
MKB-NEDERLAND
Koninklijke MKB-Nederland
Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland(ALV)
Herman H. van der Geest (erelid MKB-Nederland)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Nationale Winkelraad (NWR)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Ondernemerschapsbeleid
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming
drs. Theo P.M. Urselmann
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Commissie Consumentenvraagstukken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann (agendalid)
Commissie Arbeidsverhoudingen Branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Directeur/secretarisoverleg
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Commissie Auteursrecht
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Sociale Zekerheid
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Ruimtelijke Ordening
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Administratieve lasten en regeldruk
drs. Theo P.M. Urselmann
Platform Winkeltop
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Platform Arbeidsvoorwaardenberaad
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Werkgroep Accijnzen
drs. Theo P.M. Urselmann
Platform Europa
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Werkgroep Huurrecht
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (agendalid)
Sociaal Economische Raad (SER)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)
Commissie Consumenten Aangelegenheden (SER CCA)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)
BENOEMINGEN VANUIT DETAILHANDEL NEDERLAND
Detailhandel Nederland
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stuurgroep Betalingsverkeer
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stuurgroep Europa
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
Stuurgroep Vestigingszaken
drs. Theo P.M. Urselmann
Stuurgroep Sociale zaken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Deskundigenoverleg Pensioenen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stuurgroep Winkelcriminaliteit
drs. Theo P.M. Urselmann
Stichting Afrekenen met winkeldieven
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stichting Fraude Aanpak Detailhandel
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Klankbordgroep
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drs. Theo P.M. Urselmann
Stichting Gemeenschappelijke Informatie Organisatie
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stichting Detailhandelsfonds (SDF)
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
EuroCommerce
Bestuur en ALV
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (vice-president)
SME Interest Group
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
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VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

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

Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
T (0348) 41 97 71
F (0348) 42 18 01
E info@vakcentrum.nl
I   www.vakcentrum.nl
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