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Ondernemen

Ð Uistrifood weel< 38 - 19 september 2o2o

Heeft u iets bijzonders georganiseerd, heeft u iets te melden
of wilt u iets voor het voetlicht brengen?
Distrifood@vakmedianet.nl

Hetpanel
Formules kunnen en moeten
bijdragen aan een snellere
beschikbaarheid van winkels
voor ondernemende starters

DOETINCHEM - Jacob Ruyter was maar liefst 20 jaar supermarktma-
nager voordat hij eindelijk een Jumbo kon overnemen en zelf kan
ondernemen (zie Distrifood, 37, 2o2o). Kan/moet dit beter?

Een Plus-ondernemer in Gelderland: 'Als Plus morgen too nieuwe
winkels kan overnemen voor een goede prijs, gaan ze dat echt wel
doen. Dan is het probleem een mooi eind opgelost!'

Een Jumbo'er in OverijsseL 'Dit zou beter moeten. Echter, formules
houden betere winkels vaak zelfen anderzijds zijn de verkoopprij-
zen dermate hoog dat het voor beginnende ondernemers zonder
hulp van familie vaak niet rond te rekenen isl

Een zelfstandige in Flevoland: 'Mag beter, vaak gaat de winkel naar
multifranchisers.'

Een Utrechtse Plus-man: 'Sneller is niet altijd beter. Eerst goed
weten wat je wilt én kunt is veel belangrijker dan zo maar in het die-
pe springen omdat het allemaal zo leuk is.'

Een Noord-Brabantse AH-ondernemer: 'Dat gaat zoals het komt. Op
dit moment zijn er zo weinig winkels te koop3

Een Plus'er in Noord-Brabant: 'Organisaties moeten dit sneller en
beter kunnen doen. Vooral het risico zal een item zijn. Enjonge/toe-
komstige ondernemers zijn vaak erg kritisch en onzeker. In de oplei-
ding zou meer uitdaging aangeleerd moeten worden. Niet meteen
uitgaan van'als de winkel meer dan 6 kassa's heefl, dan kan ik er
pas wat in gaan verdienen'. Langzame, maar gestage rijping van een
ondernemer kan voþens mij ook tot goede resultaten leideni

Een Friese winkelier: 'Betere afspraken maken en bereid zijn te ver-
huizen.'
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Een spar-man in Gelderland: 'Vaak hebben organisaties geen
teschikte' kandidaten, die keurig aan het handje lopen. Door eigen
opleidingen worden de 'goede' ondernemers gezeefd, zodat ze in
hun ogen de goede ondernemers een locatie kunnen aanbiedeni

Een Zuid-Hollandse Plus'er: 'Heeft alles te maken met de doorloop
van ondernemers die stoppen. Bij grote acquisities zou er wellicht
ruimte zijn. Vaak zie je dat formules eerder geneigd zijn om de win-
kels in de filiaalstructuur te houden.'

Een Gelderse Coop-man: 'Ligt aan de persoon zelf. En soms moet je
geluk hebben. Maar meestal is de regel: waar een wil is is een weg3

Wilt u ool( uw mening geven in het Distrifood W¡nkelierspanel over actuele zaken die spelen in

de branche? Laat het dan weten door een e-mail te sturen naar Distrifood@vakmedianet.nl.

Weetie
De R is weer in de maand en dat
betekent mosseltijd, maar in de
zomer zljnze ook leld<er

door Ron Jansen

NIEUWKOOP/RUINERWOLD - Jumbo
Bobeldijken Coop Koetsier zün twee
van de supermarkten die deelnemen
aan de actie van hetvakcentrum om
de meerwaarde van zelfstandig
ondernemers voor de maatschappü te
benadrukken. Bij beide supermarkten
onderschreven burgemeester en wet-
houders die meerwaardevoor de
lokalegemeenschap.

? ?et Vakcentrum presenteer-
I I de onlangs het Èoek'De

I li:'j;filS:ffiy#Tl'fü",
dat boek benadrukt de branchekoe-
pel van onder meer supermarkton-
dernemers dat zelfstandige wiñke-
liers meer doen dan producten
verkopen en dat zij belangrijk zijn
voor buurt, wijk of stad. Beleidsma-
kers zijn daar volgens het Vakcen-
trum niet altijd van doordrongen.
Om dat beter voor het voetlicht te
brengen, circuleert een aantal boe-
ken door het land, van winkel naar
winkel. Daarin kunnen klanten een
reactie achterlaten waarin ze die
meerwaarde onderschrijven. De
reacties worden over enkele maan-
den aan'Den Haag' aangeboden.

Jumbo-ondernemer Bas Bobel-
dijk in Nieuwkoop krijgt die.erken-
ning lokaal zeker. Burgemeester en
twee wethouders namen het boek
in ontvangst en trapten de actie af
met een geschreven reactie. 'De
burgemeester schrijft trots te zijn
op de lokale ondernemers. Hij
noemt hen van onbetaalbare waar-
de voor de samenleving en het ver-

enigingsleven. Hij is pas kort burge-
meester, maar weet goed wat hier
speelt', zegt Bobeldijk.

Landelijke erkenning kan beter
De actie is volgens Bobeldijk wel
degelijk nodig omdat het belang
van de ondernemer voor de samen-
Ieving landelijk nogal eens over het
hoofd wordt gezien. 'Dat is ook de
reden voor het Vakcentrum om
deze actie te houden.'Je kunt het
volgens hem niet genoeg onder de
aandacht brengeú, want veel blijft
onder de radar. Lokaal bleek het
toch ook nog een eyeopener te zijn.
'In mijn presentatie vertelde ik wat
we zoal doen aan sponsoring en
maatschappelijke acties. De burge-
meester en wethouders keken
ervanop dat het zoveel was.'

Het boek waarin klanten, vereni-
gingen en anderen kunnen reageren
ligt drie dagen in zijn winkel. Dat is
volgens hem wel wat kort om veel
reacties te verzamelen. 'We zetten
er gedurende die dagen een mede-
werker bij om de klanten erop te
attenderen.' Ook schreef hij de ver-
enigingen aan. 'Ik heb gevraagd of
ze een reactie willen achte¡laten of
eventueel willen mailen.' In ander-
halve dag namen iets meer dan zo

Foto: Jumbo Bobeld¡k

mensen de moeite. 'Je vraagt ook
nogal wat. Ze moeten echt naden-
ken over wat ze opschrijven.

Coop Koetsier
Mathijs Koetsier, zoon van
Coop-ondernemer Sietze Koetsier
in Ruinerwold, weet op woensdag
nog niet wat de actie aan reacties
oplevert. 'We krijgen het boek don-
derdag binnen en dan ligt het tot en
met zaterdag bij ons.' Koetsier heeft
net als Bobeldijk B en W weten te
strikken om de actie afte trappen.
'Die hebben toegezegd dat ze don-
derdagochtend komen om een stuk-
je te schrijven.'

Volgens Koetsier weten klanten in
Ruinerwold in grote lijnen wat voor
maatschappelijke activiteiten de
supermarkt ontplooit en onder-
steunt. Zo is er op donderdag een
haal- en brengservice voor senio-
ren. 'Daar wordt dankbaar gebruik
van gemaakt. In het pre-coronatijd-
perk hadden we dan ook een koffie-
tafel met koek, zodatze konden bij-
praten. Dat kan nu helaas niet.' Ook
sponsort het bedrijf onder meer
sportdagen van scholen, met bij-
voorbeeld gratis vers fruit. 'En Siet-
ze (de ondernemer, red.) zit in aller-
lei commissies en werkgroepen.'

Koetsier denkt dat de impact en
het maatschappelijk nut van lokaal
ondernemerschap landelijk behoor-
lijk onbekend is. Dat kan de extra
aandacht die het gebundeld aanbie-
den van de reacties oplevert in'Den
Haag'goed gebruiken. Het mes
snijdt bovendien volgens hem aan
twee kanten. 'Het kan nooit kwaad
om onze betrokkenheid lokaal weer
onder de aandacht te brengen.'

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn (tweede van l¡nks) neemt het boek in ontvangst van Jumbo-man Bas Bobeldijk.

Mosselen. Ze staan weergeregeld in de schijnwerpers in de diverse supermarktbladen en fol-
ders. De R is immers weer in de maand en vanouds is dat de start van het mosselseizoen. Dat

gezegde is echter allang achterhaald. Dat de R in de maand moest zitten omdatje anders ziek

wordt van wat de Zeeuwen ' het zwarte goud' noemen, stâmt u¡t de tüd dat er nog geen

gekoeld vervoer was. De kwetsbare schaaldieren overleefden simpelweg het ongekoelde

transport tijdens de warme zomermaanden niet en werden zo ziekmakers door bederf. Mos-

selen zijn daarom tegenwoord¡g van e¡ndjuni tot grofweg begin april besch¡kbaar. Dan gaan

ze tot med¡ojun¡/jul¡ in een voortplantingscyclus. Dat ¡s zo inspannend dat ze sterk vermage-

ren en dus niet lekker gevuld zijn. Dat alle mosselen in Nederland uit Zeeland komen, zoals

de verpakkingen suggereren, is overigens een fabeltje. De meeste mosselen komen u¡t de

Waddenzee. Alleen het afwateren, het spoelen, gebeurt in de Oosterschelde. Op die manier
wordenjaarlijkszo'n57m¡ljoenZeeuwsemosselengeproduceerd. Bron:zeeuwsenzo.nt
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