
De ZO2Z Award levert iedere 
deelnemer winst op

Neem een besluit met hart en hoofd. Doe mee aan de 
competitie om de ZO2Z Award, georganiseerd door het 
Vakcentrum. 

Met het hart… 
want het is leuk, spannend en eervol. Voor de onderne-
mer en alle medewerkers. 

Met het hoofd… 
want het levert altijd wat op. Onderdeel van de competi-
tie is een doorlichting van het bedrijf en een gratis klant- 
en personeelstevredenheidsonderzoek. Als extra is er dit 
keer een gedegen analyse naar de duurzame inzetbaar-
heid van uw personeel. Ofwel een antwoord op de vraag: 
hoe houd ik mijn medewerkers enthousiast, gezond en 
voorbereid op de toekomst? Hoe houden we met elkaar 
plezier in het werk?

Hoe werkt het? Zes stappen:
1. De inschrijving. Voor Vakcentrumleden helemaal gratis 

(voor niet-leden € 500,-). 
2. Een deskundige jury beoordeelt vervolgens 

de onderneming op basis van de criteria 
ondernemerschap, werkgeverschap, klanten, 
assortiment en innovatie.

3. Per provincie is er een winnaar.
4. Op basis van diepteinterviews met de 

provinciewinnaars bepaalt een gerenommeerd, extern 
bureau de drie genomineerden voor de landelijke 
prijs. 

5. Een topjury beoordeelt deze drie kandidaten en hun 
winkel en komt tot een winnaar.

6. De jury maakt haar keuze bekend tijdens  
de Dag van het Vakcentrum.

Je bent zelfstandig ondernemer en hebt een supermarkt. Een mooie zaak. Een leuk team ook. Iets om 
trots op te zijn. Dat ben je ook. Zo’n onderneming verdient het in het zonnetje te staan. Ga de uitdaging 
aan. Doe mee met de verkiezing van de beste zelfstandige supermarktondernemer van de provincie. 
En wie weet volgt daarna de strijd om de beste van het hele land. En door de analyses die worden 
gemaakt word je hoe dan ook wijzer van deelname.
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Meerwaarde voor iedere deelnemer 
• Een gedegen analyse van de winkel
• Nuttige informatie over klanten en personeel
• Inzicht in mogelijke ontwikkelpunten
• Gratis gebruik van de instrumenten uit het programma 

mmm lekker werken. 

Nieuw dit jaar! 
Dit jaar wordt extra nadruk gelegd op de duurzame inzet-
baarheid van zowel de medewerkers als de ondernemer 
zelf. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen lekker aan het 
werk is en blijft? Dit doen we met mmm lekker werken.
Iedere deelnemer aan de competitie om de ZO2Z 
Award krijgt gratis een Kosten Baten Analyse Duurzame 
Inzetbaarheid (KOBA-DI). De KOBA-DI-analyse is 
ontwikkeld door TNO en biedt zicht op de kosten van 
verminderde arbeidsproductiviteit en de opbrengsten van 
een op mmm lekker werken gericht personeelsbeleid. Aan 
de hand van deze analyse kunt u met een gecertificeerd 
expert uw personeelsbeleid optimaliseren en uw eigen 
ontwikkeling als ondernemer waar nodig bijsturen.

Wat krijgt iedere provincie-winnaar?
• Een trofee en een spandoek voor aan de gevel
• Bekendheid bij lokale en regionale overheden
• Een gesprek met de Commissaris van de Koning
• Deelname aan de landelijke eindronde
• Een omzetboost 

Wat krijgt de landelijk winnaar extra?
• Eeuwige roem en een trofee
• Volop publiciteit en de mogelijkheid om de winkel te 

promoten
• Landelijke bekendheid
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De ZO2Z Award van Vakcentrum bekroont onderscheidend 
ondernemerschap. Dat vinden wij belangrijk, want 
zelfstandige ondernemers vormen de pijler onder de 
Nederlandse economie.

Daarom laten wij de winnaars van de vorige competitie 
in 2017 graag nog een keer zien. Zo ziet gedrevenheid, 
enthousiasme en succes er uit:

Voor meer informatie en aanmelden: 
www.vakcentrum.nl/zozaward

Zelfstandig ondernemerschap bekroond
“De ZO²Z competitie was een mooi 
ijkmoment. Door van een afstand naar 
het bedrijf te kijken, krijg je een beter 
inzicht waar je staat. Daar zijn we alleen 
maar beter van geworden.”

Niek Leussink, Jumbo Leussink, winnaar ZO²Z Award 
2017-2018.

Is het geen uitdaging de volgende keer hier zelf te staan? 

“Kijken naar de kansen in 
de markt en dit anders of 
slimmer te doen dan de 
concurrent.”

Stephan van Engelen, PLUS Stephan 
van Engelen, winnaar derde prijs 
ZO²Z Award 2017-2018.

“Gastvrijheid, lokale 
betrokkenheid en 
medewerkers op een lijn.”

Pieter Bijlsma, Albert Heijn Bijlsma, 
winnaar tweede prijs ZO²Z Award 
2017-2018.

Onderscheidend  ondernemen betekent voor mij: 

2019-2020

De Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich (ZO2Z) Award 
is een initiatief van het Vakcentrum en wordt tweejaarlijks 
uitgereikt aan de beste zelfstandige supermarktondernemer 
van Nederland.


