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Vacature Voorzitter Vakcentrum  

Intertoys Weert heropend – Winkel met wauw-effect! 

Eerste Nederlandse winkeliers sluiten zich aan bij internationale klimaat-campagne de Race To Zero  

Duurzaamheid centraal op SSK Jubileumcongres  

Succesvolle training Interne vertrouwenspersoon begin 2023 ook in Venlo  

Verander je Android smartphone in een pinmobiel  

Het beste voor u en uw medewerkers, ook in 2023! 

Wetswijzigingen per 1 januari 2023  

Schrijf nu in voor de Nationale Competities  
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Het Lokaal Amersfoort heeft grootse plannen  

Hoe digitaal veilig is uw bedrijf?  

Consument prominent in 10e ZO²Z competitie  

10 jaar erkenning voor duurzaam, lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap  

Race To Zero, VN steunt campagne voor een CO₂-neutrale wereld  

Deur open of deur dicht? 

Robin de Goede, mede-eigenaar van Albert Heijn Oudorp - Dorpscultuur van belang  

NVWA maakt inspectieresultaten levensmiddelendetailhandel vanaf 1 februari 2022 openbaar 

Training Juridische aspecten Personeelsbeleid hoog gewaardeerd  
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Geen gedwongen winkelsluiting tijdens corona 

Plus Slooten, Almere – Drie concepten onder één dak   

MKB winkeliers en de Troonrede: Mooie woorden, nog geen oplossingen  

Tips voor een veilige winkel  

Eenvoudige screening sollicitanten via waarschuwingsregister Detailhandel  

‘Winkeldieven betalen’ – Preventief en effectief  

Vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige winkelomgeving  

Veilig en snel betalen in de winkel en online  

Vakbeurs Foodspecialiteiten – Passie op de beursvloer  

Koen Kerssies van Coop Kerssies over het SSK Keurmerk  - ‘’SSK certificatieproces maakt je scherper’’ 
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Online supermarkten vallen onder Bedrijfspensioenfonds Levensmiddelen  

ToyChamp opent 24e filiaal in Nederland – Speelgoedketen blijft groeien  

Back to school  

Juridische ondersteuning door Vakcentrum Bedrijfsadvies uitgebreid - VC Advocatuur nieuwe partner  

Vakbeurs Foodspecialiteiten 2022 een must voor iedere ondernemer in foodspecialiteiten! 

Energieprijzen op het hoogste niveau ooit – ‘’Winter is coming’’ 

Toolkit Werving – Jij bent de ondernemer met meerwaarde  

Janno van Veluw: ‘’Langer blijven en tevreden blijven’’ – ‘’Een goede binding met medewerkers’’ 

Verspillingsvrije Week – SSK Supermarkten tegen verspilling  
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Detailhandel tegen minimumloon op basis van 36-urige werkweek  

HR-beleid: manier van communiceren aanpassen aan de tijd  

Super fietsen met Super Supermarkt  

Groot aanbod gratis e-learnings online ondernemen  

Veel overleg en flexibele opstelling bij personeelsbeleid Ekodis  
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Van/voor prijzen aan banden gelegd  

Lokaal assortiment meer in trek dan vroeger 

Omzethuur een goed idee? 

Start tijdig met dossieropbouw  

3-daagse cursus Juridische aspecten – ‘’Leren van situaties en met elkaar in gesprek gaan erg nuttig’’ 

Lokaal Retailbelang vraagt provincies om aandacht voor retail!   
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Irma van Diepen, Van den Hurk Eersel: ‘’Als je nooit springt, zul je nooit vliegen’’  

Opgebouwde schulden moeten worden afgelost  

Winkeliers in Nieuwegein kunnen weer meepraten over bereikbaarheid  

Harold van Velzen, eigenaar van PLUS Van Velzen, 10 jaar SSK-ondernemer – ‘’We maken ook elke keer van 

onze hercertificering weer een feestje’’ 

Vakantie; opbouw, verjaring en ziekte 

Spar-Ondernemer Olav Marchant – ‘’Door afstand te nemen ben ik me nu bewust van blinde vlekken’’  
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Jumbo Roel Heerschap ontvangt 250e Super Supermarkt Keurmerk  

Dag van het Vakcentrum: de toekomst creëren we zelf  

Winnaars Nationale Competities 2022  

Spellekijn 4.0, Leeuwarden – Absolute aanwinst voor stad en branche! 

‘’intern vertrouwenspersoon gaat over meer dan seksueel overschrijdend gedrag’’ 

Wet Franchise leidt tot een betere overlegstructuur maar franchisegevers betrekken franchisenemers nog te 

weinig  
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Jan Verbeeten; ‘’Vaak doe je meer aan lokale betrokkenheid dan je zelf beseft’’ 

De dag van het Vakcentrum 2022 

2021 in het kort  

Harrie ten Have – De toekomst creëren we zelf  

Biologische winkelcertificering, géén boetes tot 1 juli  

Uitzonderingspositie verkoopverbod tabak in discussie in Tweede Kamer 

De finalisten van de competities foodspecialiteitenwinkels  

Belangrijk om te investeren in HR-kennis  

Schrijf nu in voor de GIA 2022-2023  

Waar komen uw klanten vandaan?  

‘’Prettig om zaken zoals verzuim uit handen te geven’’ 

De Vakcentrum Laadpas biedt voordeel en gemak  
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Nicky van Zoggel, Spar Schijndel - ‘’Consument betaalt meer om 100 meter minder te lopen’’ 

Familie Kennis stopt noodgedwongen met Spar Barneveld  

Hoofdbestuur bespreekt Beleidsplan 2022 

Mastercard en Visa introduceren nieuwe betaalkaarten  

16 maart - Gemeenteraadsverkiezingen op cruciaal moment  

10 jaar SSK – ‘’Met het SSK Keurmerk kun je je echt onderscheiden’’ 
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Meijer en Blessing – Rotterdams icoon voor treinen en modelbouw 

Seksuele intimidatie op de werkvloer  

Breng productiviteit in beeld met gratis analyse  

Zonneppanelen op uw dak? Vijf handige tips voor u start 

Super Supermarkt Keurmerk bestaat 10 jaar!  

Winkels zijn veilig open!  
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Interview Patricia Hoogstraaten – Duurzaam en digitaal 

Jaaroverzicht 2021  

Verkoopverbod tabak in supermarkten heeft negatief effect  

Vakcentrum reageert op mogelijke wijzigingen energiebesparingsplicht en informatieplicht 

Omzetverlies kan reden zijn voor huurprijsverlaging  

 


