
1

Jaarverslag 2018
Krachtenbundeling 

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Hoe bereiken we het niveau 
van mmm lekker werken?
Door ervoor te zorgen dat het werk 
uitdagend is en blijft. Jezelf voort-
durend ontwikkelen. Meedenken 
hoe het werk nóg beter gedaan kan 
worden. In gesprek gaan met elkaar: 
hoe kun je het beste uit jezelf, uit 
de ander en uit de winkel halen? En 
waar nodig afspraken maken: wat 
heeft iedereen nodig om lekker te 
kunnen werken? Dan presteert het 
team optimaal met plezier!

Ofwel: door aandacht te beste-
den aan de ingrediënten van de 
Schijf van Vijf:
• Het goede gesprek
• Zelfstandigheid
• Leerruimte
• Maatwerkafspraken
• Betrokkenheid

De schijf van vijf
De Schijf van Vijf geeft een overzicht 
van vijf belangrijke factoren waarmee 
je als ondernemer daad-
werkelijk aan de slag 
kunt.

ZELFSTANDIGHEID 

BETROKKENHEID LEERRUIMTE

HET GOEDE GESPREK MAATWERK AFSPRAKEN
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Krachtenbundeling startte in 2018 met het 
samengaan van Gebra en Vakcentrum. In 
januari 2018 besloten de leden van de beide 
verenigingen unaniem tot integratie. Er ontstond 
een krachtiger Vakcentrum vanuit de gedachte 
dat de mkb-branches, waarin de ondernemingen 
actief zijn weliswaar verschillen, de problematiek 
waarmee de mkb-ondernemer geconfronteerd 
wordt is in grote lijnen dezelfde. Of het nu gaat om 
de overheid die steeds weer nieuwe eisen stelt 
de regels van de franchisegever of de consument 
waarvan het koopgedrag verandert. 

Krachtenbundeling vond ook plaats 
door samenwerking met collega-
brancheorganisaties. We spraken ons, samen 
met onze koepelorganisaties MKB-Nederland 
en Detailhandel Nederland, uit tegen het 
wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. 
In het traject rond het wetsvoorstel Franchising 
trokken we op met BOVAG, binnen het 
Franchisenemers Netwerk Nederland 
(FNN). Aan het eind van het jaar reageerden 
enkele honderden Vakcentrumleden op de 
internetconsultatie, met steeds dezelfde 
boodschap: die wet moet er snel komen. Een 
prachtig voorbeeld van gebundelde kracht. 

Krachtenbundeling leidt tot een betere positie 
in de gesprekken met PostNL, leidt tot mooie 
samenwerking tussen de SSK supermarkten 
en het Rode Kruis en de Maag Lever Darm 
Stichting. 
En binnen de samenwerking in de Nieuwe 
Winkelstraat (DNWS) zijn geweldige resultaten 
geboekt. 

We blijven op alle fronten die kracht versterken 
van het Vakcentrum, maar juist en vooral van 
onze leden. Wij doen dit zonder onze profilering 
als brancheorganisatie voor de mkb-winkeliers 
los te laten. Winkeliers kunnen zich richten 
op de toekomst van hun onderneming. Een 
toekomst die beïnvloed wordt door drie 
belangrijke gamechangers: technologie, 
duurzaamheid en empathie. Dat zijn dan ook 
de kernwoorden voor het Vakcentrum in 2019.

Het thema van 2018 was ‘Krachtenbundeling’. Daarmee beschrijven 
we in één woord een belangrijke taak van een brancheorganisatie; het 
bundelen van de krachten om er samen beter van te worden. Of het nu 
gaat om krachtige belangenbehartiging voor de aangesloten leden of 
gecombineerde inkoop die leidt tot voordeel.

Ondernemerschap
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Franchise: Er komt wetgeving!
Schreven we vorig jaar nog over een mogelijk wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise 
Code (NFC), inmiddels zijn we een flinke stap verder. Met het aantreden van staatssecretaris Mona 
Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is het voornemen om de NFC te verankeren, 
vervangen door een voorstel tot een wet om de franchiserelatie te regelen. 
“De samenwerking tussen de franchisegever en zijn franchisenemers bepaalt het succes van de 
keten. Helaas blijkt in de praktijk dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen 
niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers. Het is daarom noodzaak 
om met dit wetsvoorstel de machtsbalans te herstellen en bescherming te bieden aan deze 
franchisenemers”, zo stelde de staatssecretaris.

Het Vakcentrum heeft tijdens het schrijven van het wetsvoorstel intensief contact onderhouden 
met het ministerie van EZK. De noodzaak om te komen tot adequate wetgeving werd nog eens 
 benadrukt in een advertentie in een bijlage van het Financieele Dagblad in augustus. 
Uiteindelijk is het wetsvoorstel in december 2018 ter consultatie voorgelegd. Bij deze internet-
consultatie heeft een bijzonder groot aantal Vakcentrumleden zich nadrukkelijk uitgesproken voor 
een snelle invoering van deze franchisewet.

Het Vakcentrum is positief kritisch ten opzichte van het wetsvoorstel. In het kader van de 
consultatie heeft het Vakcentrum een uitvoerige reactie gegeven. In die reactie zijn onder andere 
voorstellen gedaan voor de uitwerking van het Vertegenwoordigend orgaan en is aangegeven dat 
het goed zou zijn om te komen tot een nadere uitwerking van de begrippen goed franchisenemer- 
en franchisegeverschap. Verder werd ingegaan op het eigendom van de klantendata. Het 
Vakcentrum is verheugd dat in de wet ook een regeling is opgenomen met betrekking tot de 
franchisenemersgoodwill.

Dag van de  
Ondernemer: 
de politiek op bezoek
De Dag van de Ondernemer, vrijdag  
16 november 2018, werd door diverse politici 
aangegrepen om zich te laten informeren over 
het wel en wee van het mkb. Zo bracht staats-
secretaris Mona Keijzer van  Economische 
Zaken en Klimaat een bezoek aan Erwin 
 Binneveld van Spar University, hoofdbestuurs-
lid van het Vakcentrum.

Europarlementariër Dennis de Jong, die zich 
in Brussel onder andere hard maakt voor de 
franchisenemers, sprak over dit onderwerp 
met Ed en William de Block in hun Albert Heijn 
winkel De Block, Krimpenhof in Krimpen aan 
den IJssel.

Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) 
had met name aandacht voor het onderwerp 
duurzaamheid in de supermarkt bij haar 
bezoek aan Cartouche Veenbrink van Jumbo 
Veenbrink. 

Veilig onder
nemen in de 
 winkel en online
Veiligheid blijft een belangrijk thema in de de-
tailhandel en daarmee voor het Vakcentrum. 
In oktober werd dan ook weer geparticipeerd 
in de Week van de Veiligheid. Tijdens deze 
week kreeg Vakcentrumlid Edwin ten Brink de 
‘Wel zo veilig Award’ uitgereikt voor zijn inzet 
om een zo veilig mogelijke winkelomgeving 
voor medewerkers en klanten te creëren. 
De digitale veiligheid van mkb-bedrijven is het 
onderwerp van de campagne Veilig Zakelijk In-
ternetten. In het kader van campagne gaf het 
Vakcentrum in het blad VakcentrumNieuws 
en op de website een groot aantal adviezen 
om de digitale veiligheid en het bewustzijn te 
vergroten. 

Voldoen aan verplichtingen nieuwe 
 privacywet makkelijk voor Vakcentrumleden
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) van kracht, in de 
volksmond, de privacywet. Gegevens van medewerkers en klanten mogen niet zo maar meer worden 
opgeslagen of gedeeld (bijvoorbeeld met het administratiekantoor). Om de nieuwe regelgeving han-
teerbaar te maken bood het Vakcentrum haar leden, als onderdeel van hun lidmaatschap een gratis 
digitale AVG-tool. Met dit programma kunnen Vakcentrumleden de eigen bedrijfsvoering toetsen en 
indien nodig diverse afspraken en maatregelen vastleggen.
Vele honderden Vakcentrumleden zijn met de digitale AVG-tool aan de slag gegaan. 

In het verslagjaar is door het Vakcentrum ook opgemerkt dat er leveranciers zijn die de verwerkers-
overeenkomst niet alleen gebruiken om aan de AVG te voldoen, maar ook om hun aansprakelijkheid 
voor het niet functioneren van hun producten uit te sluiten. Het Vakcentrum heeft hiervan melding 
gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2019 worden deze gesprekken voortgezet. 

Ondernemerschap
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Korting op Buma/Sena rechten 
Ondernemers die in hun bedrijf achtergrondmuziek ten gehore brengen moeten 
hiervoor een vergoeding betalen voor onder anderen de uitvoerende artiest en 
de componist. Als er muziek gespeeld wordt moet dit dan ook verplicht worden 
gemeld bij Buma en Sena. 

Buma int de vergoedingen voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.
Sena int de vergoedingen voor de uitvoerende artiesten. 

Vakcentrumleden kunnen gebruik maken van een speciale regeling waardoor zij 
een aantrekkelijke korting krijgen op de af te dragen vergoedingen. 

Ondernemer
schap bekroond
De jaarlijkse nationale competities onder de foodspecialiteitenwinkels 
leverde weer mooie winnaars:

• De Zuivelhoeve Borne werd geroemd als Nederlands beste 
foodspecialiteitenwinkel 2018

• Renkema Kaas uit Amersfoort werd Nederlands beste Buitenlandse 
Kaasspecialist 2018

• Kaaswereld te Roelofarendsveen werd onderscheiden als Beste 
Specialist Landleven.

Betalingsverkeer
In een snel veranderende sector introduceren diverse 
FinTechs en grote spelers nieuwe betaaldiensten. 
Het Vakcentrum volgt de ontwikkelingen met name 
vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid, veiligheid en 
efficiency (betaalbaarheid).

De kosten van betaalproducten dienen in de hand 
te worden gehouden. Het betalingsverkeer is een 
nutsvoorziening en dient ook op die manier door 
betaalaanbieders, maar ook toezichthouders en 
overheid, te worden behandeld.

De introductie van nieuwe Europese wetgeving maakte 
2018 (en 2019) uitdagend. Hoe krijgen we goed beeld 
op de consequenties (van bijvoorbeeld de komende 
implementatie van PSD2)?
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Werkgeverschap

Samen met andere brancheorganisaties, 
MKB-Nederland en Detailhandel Nederland 
heeft het Vakcentrum zich verzet tegen het 
wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans van 
minister Koolmees van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Juist voor retailondernemers 
en dus de Vakcentrumleden, is flexibiliteit bij 
de inzet van de medewerkers van groot belang. 
Het wetsvoorstel was dan ook onaanvaardbaar 
voor het Vakcentrum. De flexibele inzet van 
medewerkers werd te veel beperkt door eisen 

Vakcentrum regelt de toegang
Waarschuwingsregister 
Detailhandel
Retailondernemers kunnen frauderende medewerkers laten opnemen in 
het Waarschuwingsregister Detailhandel van de stichting Fraudeaanpak 
Detailhandel. Zo kunnen zij collega-ondernemers behoeden voor 
het in dienst nemen van niet-integere medewerkers. Vakcentrum 
Bedrijfsadvies is de uitvoerder voor diverse mkb-branches, waaronder 
het Vakcentrum. 
Vakcentrumleden kunnen zich gratis aansluiten bij dit register. Door 
deze aansluiting krijgt men, via Vakcentrum Bedrijfsadvies, toegang 
tot een beveiligd internetsysteem waar de integriteit van sollicitanten 
gecontroleerd kan worden en kan men niet-integere medewerkers 
aanmelden.

Verzet tegen Wetsvoorstel 
 Arbeidsmarkt in Balans

die gesteld worden aan de termijn waarbinnen 
een ondernemer nog kan schuiven in het 
rooster (overigens komt het initiatief om te 
schuiven in het overgrote deel van de gevallen 
van de werknemer). Bovendien leidde het 
wetsvoorstel tot veel hogere personeelskosten 
onder andere doordat veel meer WW-premie 
afgedragen moet worden en een hogere 
transitievergoeding. 

Het wetsvoorstel werd begin 2019 
aangenomen door de Tweede Kamer. Door 
het verzet werd wel bereikt dat er diverse 
amendementen zijn doorgevoerd. Zo vallen 
contracten voor jongeren die niet meer dan  
12 uur per week werken niet onder de 
hoge WW-premie in het kader van de 
premiedifferentiatie. Eenzelfde gevecht 
is gevoerd in Brussel in  het kader 
van een ontwerprichtlijn transparante 
arbeidsvoorwaarden. De effecten hiervan 
worden in 2019 duidelijk.

Helderheid in 
 arbeidsvoorwaarden
De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf werd begin 2018 algemeen 
verbindend verklaard door minister Wouter Koolmees van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.

Belangrijke aandachtspunten in 2018 betroffen onder andere de 
uitwerking van het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB). De huidige 
fiscale regelgeving staat een grootschalige toepassing van deze 
regeling nog in de weg. Tegen het eind van het verslagjaar werd 
overeenstemming bereikt met de ministeries van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en Financiën om de POB-regeling als onderdeel 
van een pilot verder uit te werken. 
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Mmm lekker werken
Hoe zorgen we ervoor dat ondernemers en medewerkers met plezier aan het werk 
gaan en blijven? Samen met FNV Handel en CNV Vakmensen is in de zomer van 2018 
besloten een nieuw traject te starten: mmm lekker werken. De vele veranderingen in 
de maatschappij en de branche maken dat ondernemers en medewerkers Meester 
in hun vak moeten zijn, Mentaal en fysiek fit en kunnen Meebewegen; de drie M’s van 
het programma mmm lekker werken.

Daarbij is een goede analyse het uitgangspunt. Zoals de Kosten Baten Analyse 
Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI). Deze, door TNO ontwikkelde analyse maakt 
inzichtelijk hoe en hoeveel winst er te behalen is op de arbeidsproductiviteit en met 
goed personeelsbeleid.

Op basis van de analyse van het personeelsbeleid en het personeelsbestand kan 
worden gekozen uit een breed scala aan instrumenten om te komen tot een optimale 
inzet van de medewerkers. Daarnaast wordt ook de ondernemer zelf ondersteund in 
zijn ontwikkeling. 

In het najaar van 2018 is een pilot gestart waarbij honderden Vakcentrumleden zijn 
betrokken. De resultaten worden in 2019 gepresenteerd.

Sectorpremie: 

Overstappen 
niet meer 
mogelijk
De Vakcentrumactie die ingezet is in 2016, en die reeds 
miljoenen aan besparingen heeft opgeleverd komt 
helaas tot een einde. De Werkloosheidswet wordt deels 
gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen 
van de sectorfondsen, en deels via een landelijke premie 
die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheids-
fonds (AWf). Door de introductie van het wetsvoorstel 
Arbeidsmarkt in balans (WAB) worden de sectorpremies 
vervangen door een generieke premie naar contract-
vorm. Minister Koolmees wil vaste contracten goedkoper 
maken en flex-contracten duurder. Hierdoor wordt een 
onderscheid aangebracht in de AWf premie van 5%. De 
wijzigingen zijn voorzien per 2020. Vooruitlopend op deze 
plannen is ‘overstappen’ naar de goedkoopste premie 
(premie 17 of premie 19) nu al niet meer mogelijk. Deze 
optie is komen te vervallen per medio 2018.

Herindelingsverzoeken zijn helaas niet meer mogelijk 
met terugwerkende kracht én concernaansluiting is ook 
niet meer mogelijk. Voor nieuwe gevallen kan er dus geen 
verzoek meer worden gedaan, bestaande verzoeken 
worden afgehandeld.

AFWIKKELING 2018
De afwikkeling van de sectorpremie 2018 heeft ver-
traging opgelopen. Vertraging voor ondernemers die in 
2017 onder ’17’ vielen en hebben aangegeven in 2018 
te willen terugkeren naar ‘19’. Nieuwe beschikkingen zijn 
nog niet gestuurd. Het gemakkelijkste voor de onderne-
mer is wanneer de beschikking begin volgend jaar wordt 
gestuurd. Na een jaar hoeft er niets meer te worden 
aangepast in de administratie.

PROCEDURE
Naast ondernemers die kunnen of beter gezegd konden 
overstappen naar de goedkoopste premie zijn er ook 
ondernemers van formules (zoals PLUS) waar switchen 
(nog) niet mogelijk was. Het Vakcentrum is voor deze 
ondernemers een procedure gestart.
De zaak is bij het Hof aangemeld en het verzoek is 
 ingediend. Het Hof laat weten wanneer het tijd heeft om 
zich erover te buigen. De verwachting is dat dit traject 
nog lang gaat duren.
Het Vakcentrum blijft actief de voortgang volgen.

Hoe bereiken we het niveau 
van mmm lekker werken?
Door ervoor te zorgen dat het werk 
uitdagend is en blijft. Jezelf voort-
durend ontwikkelen. Meedenken 
hoe het werk nóg beter gedaan kan 
worden. In gesprek gaan met elkaar: 
hoe kun je het beste uit jezelf, uit 
de ander en uit de winkel halen? En 
waar nodig afspraken maken: wat 
heeft iedereen nodig om lekker te 
kunnen werken? Dan presteert het 
team optimaal met plezier!

Ofwel: door aandacht te beste-
den aan de ingrediënten van de 
Schijf van Vijf:
• Het goede gesprek
• Zelfstandigheid
• Leerruimte
• Maatwerkafspraken
• Betrokkenheid

De schijf van vijf
De Schijf van Vijf geeft een overzicht 
van vijf belangrijke factoren waarmee 
je als ondernemer daad-
werkelijk aan de slag 
kunt.

ZELFSTANDIGHEID 

BETROKKENHEID LEERRUIMTE

HET GOEDE GESPREK MAATWERK AFSPRAKEN

handoutill.indd   3 25-09-18   14:04
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Innovatie / duurzaamheid
Offline, online, onlife
De consument is doorlopend digitaal verbonden. Dat 
maakt ook het koopgedrag anders. De consument 
koopt niet meer alleen in de winkel, maar ook tijdens 
een verjaardag of tijdens het facebooken. Er is geen 
onderscheid meer tussen de mens en de consument, 
de consument koopt en verkoopt (bijvoorbeeld via 
Marktplaats) continu. Er is dus geen onderscheid meer 
tussen Offline en Online. De consument is ‘onlife’, dat 
was de boodschap van Wijnand Jongen tijdens de Dag 
van het Vakcentrum 2018. 

SSK zet in op vermindering voedselverspilling
Al bij de nieuwjaarsbijeenkomst werd het duidelijk: het SSK zette in 2018 in op het 
verminderen van voedselverspilling. Zo werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst niet alleen 
het broodbier (gebrouwen met oud brood) maar ook een Handboek tegen Voedselverspilling 
gepresenteerd, opgesteld in samenwerking met Wageningen University & Research.

Later in het jaar brachten SSK ondernemers een bezoek aan de brouwer van het Broodbier en 
collega-ondernemer Jeroen Bruggers die, dankzij een keuken in de winkel op duurzame wijze 
van reststromen en bijzonder interessante en goedlopende productcategorie weet te maken. 

Het is van groot belang dat alle betrokken partijen (ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren) de handen ineen slaan om te komen 
tot  gezonde en toekomstbestendige winkelgebieden. Het Vakcentrum participeert in de Retailagenda. Daarnaast geeft het Vakcentrum, in 
 samenwerking met INretail, vorm aan het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS).

Retailagenda

De Retailagenda is een gezamenlijk pro-
gramma van onder andere het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat, Detail-
handel Nederland, MKB-Nederland, de VNG 
(Vereniging van Nederlandse gemeenten), 
Platform 31 en de NRW (Nederlandse Raad 
van Winkelcentra). Het programma is enkele 
jaren geleden gestart naar aanleiding van 
de structurele veranderingen in de retail met 
faillissementen en leegstand als gevolg. 
Begin 2018 heeft staatssecretaris Mona 
Keijzer van Economische Zaken en Klimaat 
het programma nog eens met twee jaar 
verlengd. 

Het platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) 
is een kennisplatform dat kennis over het goed 
functioneren van winkelgebieden laat ontwikke-
len en vervolgens deze kennis ook verspreidt. 

Daarnaast biedt De Nieuwe Winkelstraat ook 
heel concrete ondersteuning. Bijvoorbeeld met 
de zogenoemde Kom-in-actie-Trajecten (KIAT) 
die er op gericht zijn de lokale situatie in beeld 
te brengen om vervolgens te komen tot een 
plan van aanpak waarin alle betrokkenen hun 
inbreng hebben en hun verantwoordelijkheid 
nemen. DNWS is in heel Nederland actief en 
heeft al zo’n 150 winkelgebieden ondersteund.  

Samenwerking voor gezonde winkelgebieden

De Nieuwe Winkelstraat

Het Vakcentrum is actief in de stuurgroep. 
Focus ligt in 2018 op lokale Retail deal, provin-
ciale en regionale samenwerking, innovatie en 
HCA (Human Capital Agenda).
Door deze thema’s lopen drie horizontale 
onderwerpen; digitalisering, duurzaamheid 
en Europese zaken. De samenwerking met 
hogescholen heeft het Vakcentrum als zeer 
inspirerend ervaren. Veel Vakcentrumleden 
hebben actief deelgenomen aan zaken die de 
lokale belangenbehartiging betreffen en de 
living labs op het gebied van innovatie. In 2019 
worden deze projecten verder uitgewerkt.
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2018
het jaar rond

Het Vakcentrum gaat in gesprek 
met Autoriteit Persoonsgegevens over 

de AVG en softwarebedrijven

SSK ondernemers gaan op werkbezoek en 
zien hoe van brood bier wordt gebrouwen

Staatssecretaris belooft: franchisewetgeving nog dit jaar 

Campagne tegen het Wetsvoorstel 
Arbeidsmarkt in Balans

Vakcentrum Bedrijfsadvies informeert leden tijdens een 
kennissessie arbeidsrecht

Vakcentrum wijst op belang franchisewet 
in advertorial FD bijlage

Vakcentrum directeur gaat in gesprek met 
Eurocommissaris en vraagt aandacht voor het ongelijke 

speelveld met betrekking tot de btw

Wetsvoorstel Franchise ter consultatie: 
honderden Vakcentrumleden reageren

Vakcentrum gaat (in VVPverband (Vereniging 
van Postale en Bancaire Retailers) in gesprek 

met PostNL over vergoedingen

De SSK ondernemers voeren acties in samenwerking met de 
Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en het Rode Kruis

Het programma mmm lekker werken gaat van start

De Vakbeurs Foodspecialiteiten groter dan ooit

JULI

OKTOBER
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Hoe bereiken we het niveau 
van mmm lekker werken?
Door ervoor te zorgen dat het werk 
uitdagend is en blijft. Jezelf voort-
durend ontwikkelen. Meedenken 
hoe het werk nóg beter gedaan kan 
worden. In gesprek gaan met elkaar: 
hoe kun je het beste uit jezelf, uit 
de ander en uit de winkel halen? En 
waar nodig afspraken maken: wat 
heeft iedereen nodig om lekker te 
kunnen werken? Dan presteert het 
team optimaal met plezier!

Ofwel: door aandacht te beste-
den aan de ingrediënten van de 
Schijf van Vijf:
• Het goede gesprek
• Zelfstandigheid
• Leerruimte
• Maatwerkafspraken
• Betrokkenheid

De schijf van vijf
De Schijf van Vijf geeft een overzicht 
van vijf belangrijke factoren waarmee 
je als ondernemer daad-
werkelijk aan de slag 
kunt.

ZELFSTANDIGHEID 

BETROKKENHEID LEERRUIMTE

HET GOEDE GESPREK MAATWERK AFSPRAKEN

handoutill.indd   3 25-09-18   14:04

Krachtenbundeling Vakcentrum en Gebra

Vakcentrum maakt Privacywet hanteerbaar met gratis 
digitale tool

Vakcentrum en BOVAG onderstrepen belang franchising door 
rapport te overhandigen aan vaste Kamercommissie EZK 

In de Nationale Competities strijden de beste 
foodspecialiteitenwinkels om de eer

De Dag van het Vakcentrum biedt informatie en inspiratie 

Harrie ten Have, Vakcentrumvoorzitter noemt 
Wetsvoorstel Koolmees onaanvaardbaar

De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt van kracht. 
Vakcentrumleden hebben zich al voorbereid

De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf wordt algemeen 
verbindend verklaard

Mona Keijzer kiest voor een franchisewet vanwege het 
belang voor franchisenemers

JANUARI

APRIL

JULI

Super Supermarkt Keurmerk en Wageningen University & 
Research introduceren handboek tegen voedselverspilling
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Ruilen is geen recht
Tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten organiseerde Vakcentrum 
Bedrijfsadvies een kennissessie Consumentenrecht, waarin de 
basiselementen van het consumentenrecht nog eens werden toegelicht. 
Zo is ruilen bij aankoop in een fysieke winkel over het algemeen geen recht 
maar een service. Deelnemers aan de kennissessie kennen niet alleen 
het consumentenrecht, maar ook de rechten van de ondernemer. Het 
onderwerp is verder uitgewerkt in VakcentrumNieuws en op de website.

Geschillencommissie GPA
Om de consument ervan te overtuigen dat het goed is om hun aanko-
pen te doen bij gespecialiseerde non-food winkels, is het Vakcentrum 
aangesloten bij de geschillencommissie Glas, Porselein en Aardewerk 
(GPA). Leden van het Vakcentrum met een winkel in het segment koken 
en tafelen  zijn automatisch bij de geschillencommissie aangesloten. 
Vakcentrum constateert met trots dat deze aansluiting eigenlijk  
‘overbodig’ is.

Actieplan 
 Toegankelijkheid
Een goed toegankelijke winkel lijkt vanzelf
sprekend. Toch zijn er tal van mogelijkheden 
om het voor mensen met een beperking net iets 
makkelijker te maken. Samen met MKBNeder
land werkte Vakcentrum aan een actieplan. Op 
14 juni overhandigde Patricia Hoogstraaten het 
Actieplan Toegankelijkheid Detailhandel met 
daarin veel tips voor het  toegankelijker maken 
van winkels, aan minister De Jonge van Volksge
zondheid, Welzijn en Sport.

Klanten
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Super Supermarkt 
Keurmerk (SSK)
De meerwaarde van de zelfstandig 
ondernemer die zich onderscheidt in 
lokale en maatschappelijke betrok-
kenheid wordt voor de consument 
zichtbaar gemaakt door het SSK. 
Gedurende het jaar werden diverse 
acties georganiseerd variërend van de 
deelname aan Nederland Schoon tot 
een actie gericht op de noodzaak van 
vezelrijk eten in samenwerking met de 
Maag Lever Darm Stichting.
Het aantal SSK supermarkten is weer 
gegroeid. Uniek was de uitreiking in 
Friesland waar aan een familiebedrijf 
acht keurmerken voor de verschillende 
vestigingen konden worden uitgereikt. 

Nationale 
 Competities 2019
De consument herkent de betere 
foodspeciaalzaak aan het certificaat 
van de Stichting Foodspecialiteiten 
Nederland, een activiteit van het 
Vakcentrum. In het verslagjaar is 
gewerkt aan een nieuwe opzet van de 
certificering die nog meer waarde moet 
bieden aan de ondernemers. Naast 
een intensievere controle worden 
ook extra educatieve elementen aan 
de certificering gekoppeld om de 
professionaliteit en de collegialiteit in 
de branche te bevorderen. 

Meerwaarde zichtbaar  
gemaakt voor consument

11
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In gesprek met PostNL

Vakcentrumleden met een post- of pakketpunt kunnen 

rekenen op belangenbehartiging door de Vereniging 

van postale en bancaire retailers (VVP). De VVP voert 

intensief overleg met PostNL en andere post- en 

pakketdiensten over de vergoedingen, de exclusivi-

teitseisen,  de vestigingspunten en de verbetering van 

de communicatie met de consument.

Alle Vakcentrumleden die dergelijke diensten aanbie-

den, zijn automatisch verbonden aan de VVP.

Assortiment

Product
veiligheid 
Het Vakcentrum stelt het onderwerp 
Productveiligheid regelmatig aan de orde, met 
name in Brussel. Terwijl aan productveiligheid 
in Europa hoge eisen gesteld worden, bestelt 
de consument steeds vaker ongekeurde en 
ongeteste producten uit China met alle risico’s 
van dien. Dat is onder anderen besproken 
met Eurocommissaris Moscovici, belast met 
economische en financiële zaken, belastingen 
en douane-unie.

Ook is er een ongelijk speelveld waar het 
gaat om de btw-afdracht. In samenwerking 
met Detailhandel Nederland is bereikt dat 
de btw-vrijstelling van producten die buiten 
de EU online worden gekocht met een lage 
aankoopwaarde (€ 22,-) niet meer worden 
vrijgsteld van btw. 

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

Btw-tarief 
naar 9%
Op dinsdag 18 december heeft de Eerste 
Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. 
Dat betekent dat de verhoging van de btw per 
1 januari definitief is. Per 1 januari geldt het 
nieuwe, lage btw-tarief van 9%. 
Het Vakcentrum heeft gewezen op de negatieve 
grenseffecten van deze maatregel. Belangrijk 
is dat deze effecten in de toekomst worden 
gemonitord. 

12
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Bijzondere algemene 
 Ledenvergaderingen 
januari 2018

Tijdens bijzondere Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van Vakcentrum en Gebra 
in januari 2018 stemden de leden van de beide verenigingen unaniem in met het 
voorstel tot samengaan van Vakcentrum en Gebra. Met deze instemming was de 
samenvoeging per 1 januari 2018 een feit. 

Integratie Gebra  
en  Vakcentrum
De organisaties van Vakcentrum en Gebra zijn in het voorjaar van 
2018 samengevoegd. Dit proces is voorspoedig verlopen.  
De medewerkers van Gebra verhuisden naar Woerden en leveren 
daar een goede bijdrage aan de nieuwe organisatie.

Organisatie

Vakcentrum 
Bedrijfsadvies
De inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) leidde tot een groot aantal 

vragen aan Vakcentrum Bedrijfsadvies. Daarnaast 

werden Vakcentrumleden geholpen met vragen 

over het arbeidsrecht, maar ook onderwerpen als 

nadeelcompensatie, planschade en E-commerce (in 

combinatie met de AVG).

Naast individuele leden ondersteunt Vakcentrum 

Bedrijfsadvies ook franchisenemersverenigingen. Ook in 

dat licht was het wetsvoorstel Franchising een belangrijk 

onderwerp voor Vakcentrum Bedrijfsadvies. 

16 april 2018
Dag van het Vakcentrum
De eerste gezamenlijke ledenvergadering na het samengaan 
werd gehouden in het Hart van Holland in Nijkerk. Tijdens 
het drukbezochte, aansluitende 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.

Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering was onderdeel 
van de Dag van het Vakcentrum. Tijdens de ALV werden twee 
financiële jaarverslagen vastgesteld (Gebra en Vakcentrum) 
en de begroting goedgekeurd. 

Anrico Maat en Joop Verbeeten namen afscheid als 
hoofdbestuurslid. Joop Verbeeten werd bij die gelegenheid 
benoemd tot erelid als dank voor zijn inspanningen voor de 
vereniging.

Arnold Both en Erwin Binneveld werden tot hoofdbestuurslid 
benoemd, op voordracht van het hoofdbestuur.
Marc Lagerwerf werd benoemd tot lid van het branchebe-
stuur Foodspecialiteiten. De voorzitter van het branchebe-
stuur Biologische Speciaalzaken Janet van den Broek werd 
herbenoemd. 

Vakcentrum 
ZorgPortaal
Als werkgever krijgt u steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van arbeids-
omstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie.

De samenwerking met Vakcentrum ZorgPortaal maakt dat Vakcentrumleden efficiënt 
en effectief worden begeleid bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie.

Vakcentrum ZorgPortaal staat voor duidelijke verzuimbegeleiding en een effectieve 
uitvoering. Vakcentrum ZorgPortaal biedt één loket voor arbo & verzuimbegeleiding, 
loondoorbetaling, re-integratie, ziektekosten en WIA. Daarnaast is Vakcentrum 
ZorgPortaal een kenniscentrum voor ziekteverzuim en re-integratie.

13
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Vertegenwoordigingenlijst 
Vakcentrum

(na ALV 16042018)

HOOFDBESTUUR   
(* LID DAGELIJKS  BESTUUR)
Harrie B.M. ten Have* (voorzitter) 
Bram P.J. de Jong* (penningmeester)
Erwin W.A. Binneveld
Ed R.E. Boele
Arnold C. Both
Irma J.A. van Diepen
Johan Dekker
Roel Heerschap* (waarnemend voorzitter)
Henry Hubers
Pieter A.M.M. Klabbers
Roger V.J.N. Kleijnen
Twan van Meel
Froukje Sloot-Mulder
Gert Smit
Han H.F. Pasch
Johannes Vasse 
Rob Veltink
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 
Vakcentrum)

BESTUUR BRANCHE, FOODSPECIALITEITEN
Ed R.E. Boele (voorzitter)
Pieter Renkema 
Mathieu Breider
Hester de Groot 
Harrie B.M. ten Have 
Hans Koelemij
Marc Lagerwerf
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

ERELEDEN 
Herman H. van der Geest (erevoorzitter)
Wout Arxhoeck
Meint Boonstra
Jacq H.H. Cuypers 
Hans G.J. Geveling
Klaas van Heest
Frits van der Heide
Casper W.P. Heine
Steven Huibers
P. Knol
Mans Koster
Piet A. Kruiver
Jan R. Leussink
Jan P.A. Liebreks
Wim Maassen van den Brink
Adrie M. van der Pas
Bert Oegema
Cor Pieren
Henk Ploegmakers
Piet M.H. Quist
Hans Starreveld
Henk van der Veer
Riet van der Vegt
Joop J.M. Verbeeten 
Wout van der Wal
Ger Winnubst

RECHTSTREEKSE BENOEMINGEN

STICHTING VAKCENTRUM FOOD CONSULT 
BEDRIJFSADVIES
Bestuur
Harrie B.M. ten Have 
Steven Huibers   
Jan 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  
FOOD SPECIALITEITEN  NEDERLAND 
Bestuur
Ed R.E. Boele (voorzitter)
Pieter Renkema 
Mathieu Breider
Hester de Groot
Harrie B.M. ten Have 
Hans Koelemij
Marc Lagerwerf
Inge Overeem
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken 
Vakcentrum)

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
Arnold C. Both
Roel N.C. Heerschap
Casper W.P. Heine
Henry Hubers
Bram P.J. de Jong

STICHTING SOCIAAL FONDS 
 LEVENSMIDDELENBEDRIJF
Bestuur
Harrie B.M. ten Have 
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 
Bram P.J. de Jong (plvv) 
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET 
LEVENSMIDDELENBEDRIJF
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 
BPFL – Verantwoordingsorgaan
Henk Ploegmakers

STICHTING 3XM  
Bestuur
Harrie B.M. ten Have 
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (plvv)

GEORGANISEERD OVERLEG 
 LEVENSMIDDELEN
Harrie B.M. ten Have 
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 
Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 
CAO Nalevingsinstrument (CNI)
mr. Jurry Teunissen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 
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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)

FRANCHISENEMERS 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 ELEARNING ‘ALLERGENEN EN WAREN
KENNIS’
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 

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 KONINK
LIJKE VERENIGING MKBNEDERLAND

KONINKLIJKE MKBNEDERLAND
Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 
Algemene Ledenvergadering MKBNederland 
(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
Commissie Consumentenvraagstukken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 
drs. Theo P.M. Urselmann (agenda lid)
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 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
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)
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
drs. Theo P.M. Urselmann

STICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE INFOR
MATIE ORGANISATIE
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 

STICHTING DETAILHANDELSFONDS
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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