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Duurzaam en onderscheidend: 
het Super Supermarkt Keurmerk 

“People, Planet en Profit. Dat zijn de drie pijlers 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar-
schijnlijk doet u al van alles op dit gebied. Maar weten 
uw klanten dat? Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen draagt in belangrijke mate bij aan hoe 
tevreden supermarktconsumenten zijn over hun super-
markt. Het Vakcentrum heeft in 2012 speciaal voor 
zelfstandige levensmiddelendetaillisten een verant-
woord ondernemen  keurmerk ontwikkeld: het Super 

Supermarkt Keurmerk. Een keurmerk waaraan uw klanten direct herkennen dat u 
een lokaal verantwoorde ondernemer bent. Een keurmerk waarmee u uw winkel 
onderscheidend profileert en klanten duurzaam aan u bindt. De klant die bij u 
koopt, weet dat hij een verantwoorde winkelkeuze maakt. Dat voelt goed. En dat 
loont, dit ervaren de zelfstandige supermarktondernemers met het SSK-certificaat.”

De kracht van lokale betrokkenheid 
Een zelfstandige ondernemer die vol in de samenleving staat, is per definitie duurzaam. Duur
zaamheid begint bij maatschappelijke betrokkenheid en daar zijn zelfstandige ondernemers 
meestal goed in. Bijvoorbeeld als sponsor van de lokale voetbalclub of als werkgever met een 
sociaal gezicht. Daarnaast zijn veel zelfstandige ondernemers bewust bezig met duurzaamheid. 
Zij nemen duurzaam geproduceerde artikelen in het assortiment op of maken gebruik van 
groene stroom en passen energiebesparende maatregelen in hun bedrijf toe, zoals ledverlicht
ing en energiezuinige koelsystemen. En spelen zelfstandige ondernemers niet vaak een voortrek
kersrol in de keten door milieuvriendelijke afspraken te maken met leveranciers en logistieke 
partners? Recycling en afvalbeperking staan hoog op de agenda.

Komt u ook voor het SSK keurmerk in aanmerking? 
Het Super Supermarkt Keurmerk is een label voor zelfstandige supermarktondernemers. Met dit 
keurmerk laat u duidelijker zien wat u aan verantwoord ondernemen doet en waarin u zich 
onderscheidt van andere supermarkten. Uitgangspunt voor het keurmerk zijn de dingen die u al 
doet. Op punten waar u (nog) niet aan de criteria voldoet, adviseert het Vakcentrum u graag.  
De ervaring is dat ondernemers het niveau van hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap 
onderschatten, omdat het voor hen al zo gewoon is. Het behalen van het keurmerk geeft 
SSK-gecertificeerden een duidelijke prikkel om de puntjes op de i te zetten en te innoveren.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten,
directeur Vakcentrum



Kennis en expertise TNO
Voor een gedegen, betrouwbaar keurmerk is kennis nodig. Kennis van de verschillende aspecten 
van verantwoord ondernemen, kennis van keurmerken, kennis van een duurzame samenleving 
en kennis van de branche. Branchekennis is bij het Vakcentrum ruimschoots aanwezig. Het 
landelijk bekende onderzoeksinstituut TNO heeft de overige expertises in huis. Stichting SSK 
blijft het keurmerk doorontwikkelen. TNO adviseert hierbij, omdat  innovatie bijdraagt aan de 
verdere ‘verduurzaming’ van de branche en het keurmerk zo uptodate blijft. 

De 7 criteria
Het Vakcentrum heeft na diepgaand onderzoek zeven branchespecifieke criteria 
ontwikkeld die afgeleid zijn van de ISO 26000 richtlijnen: 
• Lokale betrokkenheid: goede relaties met de omgeving, lokale sponsoring; 
• Stimulerend personeelsbeleid: duurzame, productieve inzetbaarheid, 

sociaal werkgever schap;
• Onderscheidend assortiment: fair trade en duurzaam geproduceerde 

artikelen; 
• Energie: verlichting en koelsystemen, milieufootprint, duurzame ge

bouwen, hergebruik energie;
• Veiligheid en preventie: gezonde medewerkers, veilige werk en 

 winkelomgeving;
• Afvalinzameling en -reductie: hergebruik afval, duurzame verpakkingen;
• Transport en logistiek: geluidsoverlast/beperking.

“Het keurmerk toont aan 
dat de SSK-supermarkt 
investeert in lokaal 
verantwoord ondernemen.”



Onafhankelijk en objectief
Het uitvoerend bureau is ondergebracht in de Stichting Super Supermarkt Keurmerk. Het laat het 
zich bijstaan door twee organen: 
• Certificeringsraad: geeft het keurmerk uit op basis van de door onafhankelijke externe 

auditoren geleverde rapporten. 
• Raad van Advies: ondersteunt het keurmerk inhoudelijk. De Raad van Advies bestaat uit  

de volgende leden:
 - Rob Benjamens, voorzitter – directeur/partner Conclusion Communication Architects -  

 communicatiedeskundige;
- drs. ing. Henk Gianotten – directeur Panteia/EIM;
- prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer – hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business  

Universiteit en directeur van het cluster Marketing en Supply Chain Management; 
- Ruud Koornstra – directeur Tendris Holding, duurzaam ondernemer en bedenker van  

de Pharox LED-lamp;
 - drs. ing. Jan-Peter Müller - algemeen directeur van Müller Fresh Food Logistics (MFFL);
 - mr. Peter Vogelzang – Raad van Toezicht KNVB – oud korpschef van de Regio  

 Utrecht;
- prof. dr. Gerard Zwetsloot – senior onderzoeker en adviseur bij TNO Kwaliteit van 

Leven.
 

De voordelen van het SSK keurmerk op een rij:
• Als lokaal verantwoorde ondernemer positioneert u zich onderscheidend  

en bindt u klanten aan uw winkel; 
• U bent een volwaardige en gewaardeerde gesprekspartner voor lokale 

overheden; 
• U verankert verantwoord ondernemen op een structurele, rendabele 

manier in uw bedrijfs voering; 
• U profiteert van de kennis van het Vakcentrum en TNO en bent op de 

hoogte van de nieuwste sociale en technische innovaties op het gebied  
van duurzaamheid; 

• Het Vakcentrum ondersteunt het SSK keurmerk met innovatieve  
communicatiemiddelen;

• Erkenning door plaatsing van het SSK keurmerk op de Milieulijst MIA/Vamil.



Maak uw sterke punten zichtbaar: vraag het Super Supermarkt 
Keurmerk aan! 
De aanmeldingsprocedure is als volgt: 
Stap 1: U vraagt het keurmerk aan bij Stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK); 
Stap 2: U vult het digitale vragenformulier in over de stand van zaken op elk van de 

criteria. Op basis daarvan beoordeelt Stichting SSK of u in aanmerking komt 
voor een auditbezoek;

Stap 3: Eén van de auditoren komt bij u langs om uw gegevens te kwalificeren en te 
controleren; 

Stap 4: De auditor maakt een rapport op dat – als uw scores op alle hoofd
onderdelen voldoende zijn - wordt voorgelegd aan de certificeringsraad;

Stap 5: Officiële certificering. Na een positieve beoordeling ontvangt u het Super 
Supermarkt Keurmerk certificaat voor een periode van twee jaar. 

Na certificering:
Stap 6: U weet nu dat u aantoonbaar duurzaam en verantwoord onderneemt en 

communiceert dat op allerlei manieren; 
Stap 7: Na 21 maanden dient u opnieuw een aanvraag in.

Klanten informeren door landelijke en regionale publiciteit  
Het Super Supermarkt Keurmerk biedt u de kans u onderscheidend te positioneren bij klanten  
en lokale overheden, maar dan moet het natuurlijk wel bekend zijn. U speelt daarin zelf een 
belangrijke rol: u heeft immers regelmatig contact met uw klanten. De communicatiemiddelen 
voor de regionale en lokale media, alsook de instore publiciteit wordt u in concept aangeleverd.
Speciaal voor klanten van SSK-gecertificeerden wordt in 2013 een consumentenblad gelanceerd. 
Met meer dan 100 SSK-gecertificeerden worden 400.000 huishoudens bereikt, dat zijn 1 miljoen 
consumenten. 

Fiscale erkenning 
Met ingang van 1 januari 2013 staat het Super Supermarkt Keurmerk expliciet genoemd in de 
Milieulijst met bedrijfsmiddelen, die in aanmerking komen voor de MIA en/of Vamil. Dit betekent 
extra voordeel voor (aspirant) SSK-gecertificeerde ondernemers. Deze vermelding is een erken
ning door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Financiën voor het 
Super Supermarkt Keurmerk. 



Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden

T (0348) 41 97 71
F (0348) 42 18 01

E info@vakcentrum.nl
I www.vakcentrum.nl

Uw Super Supermarkt, een verantwoorde keuze
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het serviceniveau, de kwaliteit 
van de producten en goed werkgeverschap als de drie grootste redenen 
worden genoemd om tevreden te zijn over een supermarkt. Een gunstige 
prijsstelling draagt niet erg bij aan tevredenheid, evenals promoties en 
acties. Het is belangrijk dat de ondernemer laat zien dat hij of zij er is 
voor mens en milieu en maatschappelijk betrokken is. Alleen dan kan 
duurzame en loyaliteit opgebouwd worden.

Met het Vakcentrum staat u niet alleen!
Het Vakcentrum is dé brancheorganisatie van zelfstandige ondernemers  
in de detailhandel. Als kenniscentrum voor zelfstandige detaillisten 
ondersteunt het Vakcentrum haar leden onder meer bij de ontwikkeling en 
invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de onderste
uning van het SSK biedt het Vakcentrum onder nemers de mogelijkheid zich 
onderscheidend te positioneren bij klanten en lokale overheden. Daar
naast wil het Vakcentrum maatschappelijk verantwoord ondernemen in de 
branche naar een hoger niveau brengen. Onder meer door kennis over te 
dragen en innovatieve duurzaamheid initiatieven te stimuleren. Om 
objectiviteit te waarborgen heeft het Vakcentrum het SSK keurmerk 
ondergebracht in Stichting SSK met een onafhankelijke Raad van Advies en 
een Certificeringsraad.

Meer weten? 
Kijk op www.supersupermarkt.nl en volg ons op 
facebook.com/supersupermarktkeurmerk en 
twitter.com/supersupermarkt

Meer informatie over het Vakcentrum vindt u op: 
www.vakcentrum.nl
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