Vakcentrum één jaar
na het samengaan met Gebra
In januari van 2018 zijn Vakcentrum en Gebra samengegaan. Het doel van de samenwerking is het behouden en
waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.
Een ander doel van de krachtenbundeling was om nóg meer stootkracht te hebben en druk te kunnen uitoefenen.
Zo kunnen we de belangen van onze leden nog beter behartigen. Krachtenbundeling was het thema voor 2018.
Wij laten u graag zien op welke gebieden wij uw belangen hebben behartigd, welke mijlpalen we samen bereikt
hebben en welke voordelen het Vakcentrumlidmaatschap voor u heeft.

Vakcentrum een jaar verder, samen een jaar krachtiger.
Lobby/Belangenbehartiging

In gesprek met ‘Brussel’

Aan tafel in Brussel en Den Haag over:

Vakcentrumlid Anke
Pollmann (Pollmann,
sinds 1890,
Arnhem, Global
Honoree van de
Global Innovation
Award) ging tijdens
een congres van
Eurocommerce
(de Europese belangenorganisatie voor de
retail) in gesprek met Eurocommissarissen en
-parlementariërs. Het gesprek ging over diverse
barrières in het internationaal zakendoen en de
rol van Europa bij het tegengaan van oneerlijke
concurrentie op de (digitale) markt. Zo kreeg de
gemengde branche een Europees podium.

• Franchisewetgeving die de positie van
franchisenemers moet verbeteren;
• Goede nadeelcompensatie bij
wegopbrekingen;
• Afzwakken van de verplichting
tot plaatsen van laadpalen op
parkeerterreinen;
• Tegengaan grenseﬀecten
btw-verhoging;
• Actie tegen wetsvoorstel Arbeidsmarkt
in Balans dat ﬂexibeler werken duurder
en lastiger maakt;
• In gesprek met de Autoriteit
Persoongegevens over opgedrongen
verwerkersovereenkomsten in het
kader van de nieuwe privacywetgeving
(AVG);
• Strijd tegen verbod op ongeadresseerd
drukwerk;
En vele andere dossiers

De nieuwe privacywet hanteerbaar gemaakt
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Het Vakcentrum zette de inhoudelijke aspecten van deze wet op een rij.
Alle Vakcentrumleden hebben een gratis AVG-tool en een stappenplan ter waarde
van €125,- aangeboden gekregen. Hiermee kunt u als Vakcentrumlid snel
en eﬃciënt aan de verplichtingen voldoen.

Dag van het Vakcentrum
In het Hart van Holland hielden we de eerste
gezamenlijke ledenvergadering. Tijdens het congres
gaf Wijnand Jongen zijn visie op het veranderend
consumentengedrag en de consequenties voor
retailondernemers. We werken niet meer online of
oﬄine, we moeten onlife werken, zo was zijn stelling.
Een informatieve en inspirerende sessie.

Vakbeurs Foodspecialiteiten
Onze Vakbeurs Foodspecialiteiten was een succes voor
ondernemers met een passie voor lekker eten en koken!
Ook ondernemers met kookwinkels vonden op de beurs
veel noviteiten en inspiratie. Een goed voorbeeld hoe food
en non-food speciaalzaken elkaar kunnen versterken.

RI&E digitaal
Het Vakcentrum ondersteunt haar leden met het
opstellen van hun Risico Inventarisatie & Evaluatie
(RI&E), door middel van een online tool. Het programma
leidt u door een vragenlijst waarmee u zelf eventuele
gevaren en risico’s inventariseert.

Geschillencommissie GPA

Actieplan Toegankelijkheid

De aansluiting bij de geschillencommissie Glas, Porselein
en Aardewerk (GPA) is gehandhaafd.
Als u lid bent van Vakcentrum en een winkel in het
segment koken en tafelen hebt, dan bent u bij de
geschillencommissie aangesloten. U kunt zich met dit
unieke kwaliteitslabel in de markt proﬁleren.

Een goed toegankelijke winkel lijkt vanzelfsprekend.
Toch zijn er tal van mogelijkheden om het voor
mensen met een beperking net iets makkelijker te
maken. Op 14 juni overhandigde Patricia Hoogstraaten
het Actieplan Toegankelijkheid Detailhandel aan
minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS), met daarin veel tips voor het
toegankelijker maken van uw onderneming.

De geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk
voorzitter (meestal een kantonrechter), een
vertegenwoordiger van de Consumentenbond en een
vertegenwoordiger van het Vakcentrum.

Platform Artikelbeheer
Met het Platform Artikelbeheer kunt u uw
bedrijfsvoering eﬀectiever inrichten. Uniforme
productgegevens maken bestellen makkelijker,
beprijzen simpeler en eenduidig en leiden uiteindelijk
tot een beter voorraadbeheer.

Betere positie voor franchisenemers
Vakcentrum maakt zich al jaren hard voor een evenwichtige
relatie tussen franchisenemers en franchisegevers. Ook
in 2018 hebben we veelvuldig gelobbyd en met succes!
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken
en Klimaat heeft half december 2018 een wetsvoorstel
gepubliceerd om de positie van de franchisenemers te
verbeteren. Alle franchisenemers proﬁteren hiervan.

De Nieuwe Winkelstraat:
Samen het winkelgebied verbeteren
Het project De Nieuwe Winkelstraat kan u helpen met de
aanpak van uw winkelgebied. De samenwerking tussen
ondernemers, gemeenten en vastgoedeigenaren staat daarbij
centraal en blijkt steeds uitermate eﬀectief. Het Vakcentrum
is een van de partners in DNWS en ondersteunt met raad
en daad. Wij kennen immers uw branche. DNWS is in heel
Nederland actief.

In gesprek met PostNL

Check uw sollicitant

Vakcentrumleden met een postof pakketpunt kunnen rekenen
op belangenbehartiging door de
Vereniging van postale en bancaire
retailers (VVP).
De VVP voert intensief overleg
met PostNL en andere posten pakketdiensten over de
vergoedingen, de exclusiviteitseisen,
de vestigingspunten en de
verbetering van de communicatie
met de consument.

Het Vakcentrum biedt u de
mogelijkheid het verleden
van sollicitanten gratis te
checken. Het Vakcentrum is
daarvoor aangesloten bij het
Waarschuwingsregister Detailhandel.
Door het Waarschuwingsregister
Dethailhandel te raadplegen, weet u
wie u in huis haalt.
Inmiddels zijn ruim 1.300 mkbondernemers aangesloten.

Alle Vakcentrumleden die
dergelijke diensten aanbieden, zijn
automatisch verbonden aan de VVP.

Korting op
artikelbeveiliging

Eﬀectieve aanpak
ziekteverzuim

Vakcentrumleden krijgen 20% korting
op de aanschaf van een artikelbeveiligingssysteem. Het verlaagt
niet alleen de derving, maar vergroot ook het veiligheidsgevoel in de
winkel.

Vakcentrum ZorgPortaal biedt u
duidelijke verzuimbegeleiding en een
eﬀectieve uitvoering. Vakcentrum
ZorgPortaal omvat één loket
voor arbo & verzuimbegeleiding,
loondoorbetaling, re-integratie,
ziektekosten en WIA.

Vakcentrum informatie naast uw vertrouwde blad
U ontvangt nog steeds uw eigen blad Gemengde Branche of
Speelgoed en Hobby. Daarnaast informeren wij u via VakcentrumNieuws
en wekelijks met VakcentrumNieuws Digitaal. Bovendien heeft u toegang
tot het besloten ledennet van het Vakcentrum.

Helderheid in
arbeidsvoorwaarden
Goede en heldere arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk. Vandaar dat
we gesprekken gestart zijn om te
komen tot een cao-regeling voor de
gemengde branche en de speelgoedbranche.

Vakcentrum
Bedrijfsadvies
Onze bedrijfsjuristen en bedrijfseconomen weten als geen ander
wat er speelt in uw branche. Ze
zijn betrokken, deskundig en
onafhankelijk. Als lid is eerstelijns telefonische hulp gratis.
Bij een adviestraject krijgt u als
Vakcentrumlid een korting van
€42,- per adviesuur.
GRATIS MODELOVEREENKOMSTEN
Door gebruik te maken van de
gratis modelovereenkomsten kunt
u snel, een juridisch correcte
arbeidsovereenkomst opstellen.
Daarbij is er in voorzien dat u nog
gebruik kunt maken van de ‘oude’
Gebra-cao.

Vakcentrum Bedrijfsadvies
kent uw branche en staat
voor uw zaak.

Ledenvoordelen

Daarom bent u lid

 Gebruik van Modelarbeidsovereenkomsten
 Gebruik Vakcentrum-AVG-tool,
ter waarde van € 125,-

 Gebruik van model verwerkersovereenkomst,
model privacybeleid etc.

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek
(ter waarde van tenminste € 1.500,-)

 Klantentevredenheidsonderzoek
(ter waarde van tenminste € 2.000,-)

 Toegang tot zes E-learningmodules online
ondernemen ter waarde van € 300,-

 Gebruik Waarschuwingsregister Detailhandel
(screening sollicitanten)

 Magazine VakcentrumNieuws
 Vakbladen Gemengde Branche / Speelgoed en
Hobby)

 Digitale nieuwsbrief
 Lidmaatschap MKB-Nederland
ter waarde van € 260,-

 Lidmaatschap VVP, Vereniging van postale- en
bancaire retailers, ter waarde van € 100,-

 Geschillencommissie GPA, Glas, Porselein en
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 Vakcentrum Bedrijfsadvies
korting voor leden € 42,- per adviesuur

 Vakcentrum ZorgPortaal: verzuimbegeleiding,
re-integratie en arbodienstverlening

 Verzekeringen: 10% korting op
bedrijfsverzekeringen en ziektekostenverzekering

 Aansluiting Platform Artikelbeheer
 Opleidingen en trainingen
 Vakcentrum Energiecollectief, goedkoop gas en
elektriciteit inkopen (inclusief groene stroom)

 Led-verlichting: tot 25% korting op de totale
investering

 Voordelige en contactloze betalingen: korting op
creditcardacceptatie en betaalterminals

 Kassa-software: gratis modules voor loyalty en
combinatiekorting

 Hosting website/webshop:
korting oplopend tot € 120,- per jaar

 Artikelbeveiliging: korting op
artikelbeveiligingssystemen en labels

 Vakcentrum TankCard: Korting tot 11 ct per
liter, gemiddeld per auto per jaar € 250,-

 Arbo-ondersteuning
 Buma / Sena

Aardewerk

 Huurprijscheck op ‘no cure, no pay’-basis
 Toegang tot de kennis uit:
 Platform De Nieuwe Winkelstraat
 Kennisplatform Shopping Tomorrow
 Tools en producten criminaliteitsaanpak
 E-learningmodules
 Toegang tot het Ledennet

Voor meer informatie:
www.vakcentrum.nl/ledenvoordelen
(0348) 41 97 71 of info@vakcentrum.nl.

“Het is voor mij vanzelfsprekend dat je
lid bent van de vertegenwoordigende
brancheorganisatie. Ik zie grote
voordelen. Zo heeft het Vakcentrum
mij bijgestaan met juridische hulp,
maak ik gebruik van kortingsacties en
beurskaarten én helpt Vakcentrum bij
de ondersteuning van de onderneming
als geheel. Eigenlijk is het een
totaalpakket aan voordelen”.
Jan Nijland van Maison Manon, Enschede.
2018/12

En ook:

