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Trots,
op je eigen winkel, dat is elke ondernemer 
het liefst. Met een fijn team, een mooie 
omzet en  goede resultaten. Dat kenmerkt de 
ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. 
Ondernemen is een passie. Als directeur van 
Vakcentrum zie ik dat elke dag weer in de 
contacten met leden.

Het is ónze passie om de ondernemer alle 
ruimte te bieden om zijn of haar werk te kunnen 
doen. Je kunt veel zelf, maar soms is het nodig 
de krachten te bundelen. Samen sta je sterker 
bij de lokale politiek, in Den Haag of in Brussel. 
Die belangenbehartigende rol neemt  het 
Vakcentrum graag op zich. 

Wij geloven in de kracht van  zelfstandige 
 retailondernemers en hun belang voor 
 Nederland, dat maakt zo’n lobby makkelijker en 
daarom vinden wij met regelmaat gehoor.  

Is dat  voldoende voor die ondernemer om 
lid te zijn van het Vakcentrum? Misschien 
niet voor iedereen. Daarom laten we graag 
zien dat het lidmaatschap van Vakcentrum 
ook anderszins loont. Door slim gebruik te 
maken van gratis diensten en producten 
en van kortingsmogelijkheden kunnen 
ondernemerskosten verlaagd worden en 
resultaten verbeterd. 

We hebben alles nog eens op een rij gezet. 
Zodat u ons weet te waarderen vanwege 
belangen behartiging, dienstverlening én 
concrete voordelen. En wat zijn wij dan weer? 
Trots

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur

Uw winkelgebied 
 aantrekkelijker

Samen met collega-ondernemers uw winkelgebied 
aantrekkelijker  maken. Door afspraken over bijvoor-
beeld nieuwe initiatieven, manifestaties, parkeren en 

openingstijden. Dat is de uitdaging. Het Platform De  Nieuwe 
Winkelstraat (DNWS) helpt u om samen met alle lokale 
 stakeholders  (ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren) 
tot een oplossing te komen. 

KOM IN ACTIE
Met een Kom-in-actie-traject kan DNWS helpen om een goed 
beeld te krijgen van de gezamenlijke uitdagingen, de  mogelijke 
oplossingen en de rollen die verschillende partijen in de 
 oplossing hebben.

KENNISUITWISSELING
DNWS is ook een kennisplatform. Via adviseurs, netwerkbijeen-
komsten, evenementen en publicaties wordt de kennis over de 
ontwikkeling van winkelgebieden gedeeld. 

De Nieuwe Winkelstraat is powered by het Vakcentrum.

Shopping Tomorrow

Hoe denkt en handelt de consument van morgen? 
Welke technologieën komen op ons af? Welke invloed 
hebben e-commercegiganten op de Nederlandse 

retail? Hoe ontwikkelen internationale markten zich? Hoe 
ziet binnenstedelijke distributie er straks uit? Wat is mijn 
concurrentiepositie nu en straks? 

Vragen waarover ondernemers, ondernemersorganisaties, 
overheden, vastgoedeigenaren en wetenschappers samen 
nadenken. Het Vakcentrum is actief in verschillende 
expertgroepen en denkt onder andere mee over city 
distribution en technologie en innovatie.

Vakcentrumleden kunnen gratis beschikken over de blue 
papers van expertgroepen.
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Bedrijfseconomisch
In uw dagelijks werk staan cijfers centraal: 
omzetten, rendementen en prognoses. Ze 
bepalen ook de waarde van uw bedrijf bij 
verkoop aan de opvolger of franchiseorga-
nisatie. Onze bedrijfseconomen kennen de 
markt. Ze kunnen uw cijfers als geen ander 
beoordelen. En ze kijken ook nog eens veel 
verder.

“Ik wil mijn winkel verkopen: hoe 

bepaal ik de waarde?”

Bedrijfsjuridisch 
De nieuwe arbeidswetgeving, arbeidsvoor-
waarden en personeelsbeleid, huurafspra-
ken en andere contracten, waaronder uw 
franchisecontract; u heeft als ondernemer  
te maken met veel contracten, regels en 
wetten. Onze ervaren bedrijfsjuristen zijn 
gespecialiseerd  in de rechtsgebieden waar u 
mee te maken heeft.

“Ik wil een overeenkomst beëin-

digen, maar de wederpartij geeft 

aan dat ik dat pas in 2020 mag 

doen. Graag advies”

Betaalt u niet te veel huur?
Is het huurbedrag reëel en marktconform? Hoe weet u dat? Misschien betaalt u wel te veel. 
Dat is een mogelijkheid tot kostenbesparing. Vakcentrum Bedrijfsadvies helpt u daarbij. In veel 
gevallen blijkt na een marktanalyse een huurverlaging mogelijk.

Wat dat kost, zo’n doorlichting? Als uw huur in orde is: helemaal niets. Als wij een  huurverlaging 
voor elkaar krijgen, vragen we als vergoeding een deel van de opbrengst. Een mooie deal, 
toch? No cure, no pay.

Modellen voor arbeids-
overeen komsten

Een juridisch kloppende arbeidsovereen-
komst opstellen? Ons advies: laat het 
over aan specialisten. Regel het goed voor 
werkgever en werknemer zonder er zelf veel 
energie in te hoeven steken. Dat kan.
Kosteloos. 

Met de modelarbeidsovereenkomsten die 
exclusief en gratis beschikbaar zijn voor 
Vakcentrum-leden. U bent toch zeker veel 
liever bezig met zaken waar wél uw hart 
ligt? 

Voor Vakcentrumleden
• Gratis eerstelijns telefonisch advies 

• Gratis spreekuur 

• Bij adviestraject 20% korting op de 
     uurtarieven

Bedrijfsadvies op maat

Franchise-
specialisten
De adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies 
hebben jarenlange ervaring in het begelei-
den van franchisenemers. Alle relevante 
juridische en economische expertise is in 
huis aanwezig. Vakcentrum Bedrijfsadvies is 
daarmee hét kenniscentrum voor franchise-
nemers.

“Ik wil een formulewinkel over-

nemen. De franchise gever heeft 

mij een  prognose gegeven. Kan 

ik die laten controleren?”

Als zelfstandig ondernemer neemt u zelf 
beslissingen. Dat is uw kracht. Niemand kent uw 
marktgebied, klanten en medewerkers beter dan 
uzelf. Maar soms twijfelt u of u op de juiste weg 
zit. Met uw vragen kunt u terecht bij Vakcentrum 
Bedrijfsadvies. Onze juristen en bedrijfseconomen 
weten als geen ander wat er speelt in uw branche. 
Ze zijn betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Wij kennen uw branche en staan voor uw zaak
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Vakcentrum 
TankCard
Met een tankpas van BP, Texaco, 
Esso,  Total of Q8/Tango bespaart u 
tot 12 eurocent per liter brandstof. 
Ook profiteert u van betaalgemak, 
uitgestelde betaling, recht op btw-aftrek 
en blijft deelname aan spaaracties 
mogelijk.

Bespaar gemiddeld   
€ 250,- per jaar per 
auto

U krijgt via het Vakcentrum een vaste 
korting op de landelijke adviesprijs. 
Door de ‘laagste prijsgarantie’ betaalt 
u automatisch de lokale pompprijs als 
deze lager is dan de adviesprijs minus de 
korting.

www.vakcentrum.nl/tankcard

Duurzaamheid in de 
dagelijkse praktijk 
Er gaat geen dag voorbij of het thema duurzaamheid komt voorbij. Maar hoe 
kan een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf er invulling aan geven? 
Op heel wat manieren. Denk aan het doelmatig omgaan met energie. Aan 
zuiniger verlichting. Aan het beperken van afvalstromen. Aan het tegengaan 
van verspilling. Aan hergebruik van niet verkochte voedingswaren. Aan eer-
lijke producten in de schappen. Maar ook aan het bevorderen van leefbaar-
heid en veiligheid in de buurt. En aan tevreden medewerkers die graag bij u 
willen werken.

Duurzaamheid heeft vele facetten. Maatschappelijk verantwoord 
 ondernemerschap staat bij Vakcentrum hoog in het vaandel. Dat houdt ook 
in dat we de leden daarbij op vele manieren ondersteunen. Met praktische 
adviezen, kortingen en keurmerken. Meer weten? Kijk ook op 
www.vakcentrum.nl/duurzaamheid

SCHERPE TARIEVEN MET  VAKCENTRUM 
 ENERGIECOLLECTIEF
Het Vakcentrum biedt leden de mogelijkheid 
om deel te nemen aan het ‘Vakcentrum 
Energiecollectief’. Leden kunnen veel geld 
besparen door zich hierbij aan te sluiten. 

Door het realiseren van een grote massa in 
 combinatie met veel expertise, worden zeer 
scherpe tarieven  gerealiseerd en overzich-
telijk weergegeven. De tarieven gelden niet 
alleen voor het winkelbedrijf, maar ook voor 
de privéwoning. 
 
Wilt u weten wat u zelf kunt besparen? Of 
een eigen nieuw contract afsluiten? Vraag 
vrijblijvend advies aan via e-mail: 
reactie@vakcentrum.nl. 
Stuur daarbij een kopie van uw jaarafreke-
ning of maandfactuur mee (geen voorschot). 
Een overzicht van uw volume met bijhorende 
EANcodes en looptijd is ook voldoende. 

Korting op energie 
en LED-verlichting

Korting op 
 LED-verlichting

Het Vakcentrum stimuleert het 
gebruik van LED-verlichting bij 

haar leden. Daarvoor is het 
Vakcentrum een samenwer-
king aangegaan met een 
leverancier van hoogwaardige 
ledverlichting. Vakcentrum-

leden krijgen 25% korting, 
of u nu kiest voor complete 

LED- armaturen of voor ombouw 
van uw bestaande armaturen. 
Vraag een offerte aan via 
reactie@vakcentrum.nl.
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De RI&E digitaal
Met de Vakcentrum RI&E kunt u geheel digitaal de checklist invullen voor een 
RI&E die specifiek voor uw branche is opgesteld. Aan de hand van vragen, die alle 
zijn voorzien van een toelichting, kunt u de risico’s in uw bedrijf in kaart brengen. 
Op basis van de ingevulde checklist maakt het systeem automatisch een plan van 
aanpak. 

Het Vakcentrum ondersteunt u op verschillende manieren. Naast de digitale RI&E 
organiseert het Vakcentrum ook RI&E-bijeenkomsten en bestaat de mogelijkheid 
van een toetsing van de RI&E in uw winkel. Voor levensmiddelenbedrijven  
tot 25 medewerkers is de toetsing niet meer nodig.

www.vakcentrum.nl/rie

Vakcentrum  
ZorgPortaal
De verantwoordelijkheden van de 
ondernemer voor welzijn en zorg van 
werknemers zijn sterk toegenomen. Wet- en 
regelgeving veranderen geregeld. 

Hebt u behoefte aan begeleiding bij ziekte en 
re-integratie? Sluit u dan aan bij Vakcentrum 
ZorgPortaal. Dan weet u zeker dat u voldoet 
aan de eisen van uw cao, dat risico’s gedekt 
zijn, dat u garanties hebt tegen UWV-sancties 
en dat de zorg voor gezond werken in uw 
bedrijf goed is geregeld is. Dat alles via één 
loket.

Eén loket voor 

maatwerkoplossingen

• Arbo en verzuimbegeleiding
• Loondoorbetaling
• Re-integratie
• Ziektekosten
• WIA

Zeker weten: 
goed verzekerd
Brand, inbraak of een langdurige ziekte. Het kan iedere ondernemer overkomen.  
Goed verzekerd zijn kan het verschil uitmaken tussen doorgaan of stoppen. Vakcentrum helpt 
daarbij, in samenwerking met verzekeraar SuperGarant.

TOEGESPITST VERZEKERINGSARRANGEMENT
Vakcentrum en SuperGarant hebben een verzekeringsarrangement ontwikkeld toegespitst op 
de ondernemer in de detailhandel. Belangrijke kenmerken: alleen verzekeren wat noodzakelijk 
is en bij calamiteiten een snelle afhandeling van de schades. 

SUPERGARANT BEDRIJFSPOLIS
De SuperGarant bedrijfspolis dekt veel voorkomende risico’s in één keer af. De verzekering kent 
voor veel dekkingen geen limieten en nieuwe investeringen zijn automatisch meeverzekerd. 
Eén polis, één premie met de omzet van het bedrijf als maatstaf voor de premieberekening. 

10% korting op verzekeringen
 
INVESTEER EEN UURTJE IN EEN GOED ADVIES
Een ondernemer heeft vaak geen zin om bezig te zijn met dit soort zaken. Toch loont het een 
uurtje vrij te maken voor goed advies. Het verplicht tot niets en geeft inzicht hoe zaken in elkaar 
steken. 

GRATIS VERZEKERINGSCHECK
Vakcentrumleden kunnen gebruik maken van de gratis verzekeringscheck. U krijgt vrijblijvend 
advies over uw verzekeringen. Zijn uw risico’s adequaat verzekerd, kloppen de verzekerde 
bedragen en hoe is de verzuimbegeleiding geregeld? En levert het voordelen op gebruik te 
maken van de SuperGarant bedrijfspolis of het Vakcentrum ZorgPortaal? 

INFORMATIE
Wilt u hierover meer informatie of een bezoek? 
Mail naar: reactie@vakcentrum.nl of bel (0348) 41 97 71.

5www.vakcentrum.nl/ledenvoordelen
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Training op het tijdstip dat het 
 uitkomt
U wilt goed opgeleide medewerkers, maar u kunt ze in de winkel niet missen. Herkenbaar? Dan 
is e-learning de oplossing. Trainingen op het moment dat het hen schikt. Compleet met toets en 
certificaat. 

Gratis voor leden.
WAT VALT ER ZOAL ONLINE TE LEREN?
• Schoon en voedselveilig werken
• Meer weten over allergenen
• Het werken op de afdeling groente en fruit
• Klanten beter te woord staan over biologische producten
• Klanten helpen bij het maken van gezonde en duurzame keuzes. 
• Vergroting van assortimentskennis voor medewerkers van de wijnafdeling
• Nee verkopen aan jongeren die tabak of alcohol willen
• Tegengaan van criminaliteit en diefstal in de winkel
• Omgaan met agressieve klanten
• Veilig gebruik van gevaarlijke apparaten

Verlies geen 
 klanten: ga ook 
online

Steeds meer klanten zoeken of kopen online. 
Verlies die klanten niet aan de concurrent. 
Het is belangrijk op het web vindbaar en 
zichtbaar te zijn. Ook als je alleen verkoopt via 
een fysieke winkel. 

Maar hoe maak je een aantrekkelijke 
 website? En als je wilt verkopen via internet, 
hoe moet dat dan? Het is een vak apart. 

Vakcentrum helpt dat vak onder de knie 
te krijgen. Met een speciaal e-learning-
programma, toegespitst op de retailonderne-
mer. Zo gaat internet een onderdeel uitmaken 
van alle activiteiten. 

Voor onze leden is de cursus gratis en we 
bieden ook nog korting op het hosten van een 
website.

• Gratis e-learning
• Korting op 

 webhosting

Gratis toegang vakbeurzen
Als ondernemer gespecialiseerd in 
artikelen voor huishoud, koken of tafelen, 
laat u inspireren op ‘s werelds grootste 
consumentengoederen-vakbeurs Ambiente in 
Frankfurt. Of op de internationale beurs  
Maison & Objet in Parijs.

Voor Vakcentrumleden zijn er gratis 
toegangskaarten beschikbaar (maximaal vier 
kaarten per adres). Dat is mooi meegenomen, 
toch?

En natuurlijk is de jaarlijkse Vakbeurs 
Foodspecialiteiten voor ondernemers 
met een passie voor lekker eten ook gratis 
toegankelijk.
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Een streepje voor bij uw 
klanten: certificering
 
Gecertificeerde winkels leveren kwaliteit. 
Klanten weten dat. Neem deel aan het Super 
Supermarkt Keurmerk of de Certificering 
Foodspecialiteitenwinkels.

ONDERNEMERS DIE ZICH  
ONDERSCHEIDEN

Ondernemers met het Super  Supermarkt 
Keurmerk (SSK)  investeren in duurzaamheid 
en  hebben een concrete en controleerbare 
meerwaarde voor hun omgeving. Zij maken dit 
zichtbaar door extra aandacht voor:
• lokale betrokkenheid 
• onderscheidend assortiment 
• stimulerend personeelsbeleid
• duurzaam met energie
• afvalinzameling en -reductie
• veiligheid en preventie
• transport en logistiek
Meer informatie over het  keurmerk en een 
overzicht van de SSK  gecertificeerde collega’s 
vindt u op www.supersupermarkt.nl.

CERTIFICERING FOODSPECIALITEITEN-
WINKELS 

Voor ondernemers met een foodspecia-
liteitenwinkel heeft het  Vakcentrum een 
unieke certificering ontwikkeld. Hiermee laat 
u aan uw klanten zien dat u tot de betere 
foodspecialiteiten winkels van Nederland 
behoort. En dat u continu aandacht besteedt 
aan zaken als kwaliteit, hygiëne, MVO en de 
geldende wet- en regelgeving.  
De Certificering Foodspecialiteitenwinkels 
is een tweejaarlijks terugkerend ijkmoment. 
Deelnemende winkels zijn kaasspeciaalzaken, 
delicatessenwinkels en notenspeciaalzaken. 
Meer informatie over de certificering en een 
overzicht van de  gecertificeerde collega’s vindt 
u op www.foodspecialiteitenwinkels.nl.

G E C E R T I F I C E E R D E
F O O D S P E C I A L I T E I T E N W I N K E L

2 0 1 7 - 2 0 1 8

Met kop en schouders!

Durf de strijd aan te gaan!
Het Vakcentrum stimuleert de competitie. 
Om de professionaliteit en teamgeest te 
bevorderen en om het ondernemerschap ook 
voor de buitenwacht zichtbaar te maken. 

BESTE ZELFSTANDIG SUPERMARKTONDER-
NEMER VAN NEDERLAND

Iedere twee jaar dingen supermarktonder-
nemers mee naar de onderscheiding Beste 
Zelfstandig Supermarktondernemer van 
Nederland. De landelijke winnaar ontvangt, 
tijdens de Dag van het Vakcentrum, de ZO2Z 
Award (Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt 
Zich). Die landelijk winnaar wordt gekozen 
uit de provinciewinnaars, die op hun beurt 
al volop profiteren van lokale en regionale 
publiciteit.

BESTE KAASSPECIAALZAAK EN  BESTE 
FOODSPECIALITEITENWINKEL

Jaarlijks afwisselend strijden de kaasspeci-
aalzaken en de foodspecialiteiten winkels om 
de hoogste eer in de Nationale Competities. 
Daarnaast worden ieder jaar wisselende 
wedstrijden gehouden. Dit jaar voor de 
Beste Foodspecialist Wijn en Beste Food-
specialist chocolade, noten, koffie en thee. 
Ondernemers onderscheiden zich en zijn een 
voorbeeld voor collega’s. De prijzen worden 
uitgereikt tijdens het jaarlijkse  Branche-Event 
Foodspecialiteiten.
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Derving te lijf, 
 artikelbeveiliging

Derving is een vervelend probleem 
waarmee iedere winkelier wel eens 
te maken krijgt. Het Vakcentrum 

is dan ook een voorstander van 
artikelbeveiliging in winkels. Alleen al  
van de aanwezigheid van deze apparatuur  
gaat een grote preventieve werking uit.  
Het verlaagt de niet-geregistreerde 
derving, het verhoogt de omzet en het 
vergroot dus het veiligheidsgevoel in de 
winkel. 

Om de aanschaf van artikelbeveiliging te 
stimuleren, heeft het Vakcentrum goede 
afspraken gemaakt met Checkpoint 
Systems, leverancier van hoogwaardige 
geïntegreerde systeemoplossingen voor 
artikelbeveiliging. Vakcentrumleden 
krijgen exclusieve korting op hun 
producten.

8 www.vakcentrum.nl/ledenvoordelen

Waarschuwingsregister Detailhandel:

Check uw 
 sollicitanten
Natuurlijk wilt u interne fraude zoveel mogelijk voor-

komen. Maar hoe weet u of een sollicitant ook zo 
eerlijk is als hij/zij doet voorkomen? Het Vakcentrum 

biedt u de mogelijkheid het verleden van potentiële mede-
werkers gratis te checken. Door het Waarschuwingsregister 
Detailhandel te raadplegen, weet u wie u in huis haalt. De 
deelname aan het Waarschuwingsregister is veilig, verant-
woord en vooral makkelijk. En voor Vakcentrumleden gratis!

Samen tegen criminaliteit
Criminaliteit leidt tot economische schade en soms ook tot 
diep ingrijpend menselijk leed. Bestrijding en preventie is van 
het grootste belang. Daarom moeten we samen de winkel-
criminaliteit terugdringen, van winkeldiefstal tot digitale 
inbraken. In aanvulling op initiatieven van de overheid hebben 
wij zelf actie ondernomen. Voor leden zijn er verschillende 
vormen van ondersteuning, gratis of met korting.

Wist u dat…
• … er een regeling is om letterlijk af te rekenen met winkeldieven?
• … er een systeem is om te voorkomen dat u een winkelcrimineel  

       in dienst neemt?
• … er een landelijk aangifteformulier voor winkeldiefstal is?
• … er e-learning modules zijn om uw personeel te informeren over  

       veiligheid?
• … er een beveiligingsprotocol is over bevoorrading van supermarkten?
• … er een ledenkorting is voor artikelbeveiliging?
 
Nee? Nu wel. Maak goed gebruik van de 
verschillende opties.

BHV makkelijk en 
 voordelig geregeld
Als ondernemer probeert u ongelukken te 
voorkomen. Als het noodlot toch toeslaat, 
wilt u dat iedereen binnen uw bedrijf weet wat 
hij of zij moet doen.. U bent verplicht om de 
bedrijfshulpverlening (BHV) binnen uw bedrijf 
goed te organiseren. Zo dient in iedere onder-
neming een bedrijfshulpverlener aanwezig te 
zijn.

Door de samenwerking tussen Vakcentrum 
en Help123 hebben Vakcentrumleden nu 
de mogelijkheid om een digitaal bhv-plan 

op te stellen en hun medewerkers hiervoor 
uit te nodigen. Zo voldoet u eenvoudig aan 
de  geldende bhv-verplichtingen. Normaliter 
zouden uw medewerkers naar een cursus 
gaan om tot bhv-er te worden opgeleid. Dit 
kost al snel honderden euro’s en een flink 
aantal uren. 

De digitale Help123-tool leidt uw mede-
werkers op tot bhv-er, op een door u of uw 
medewerkers gekozen moment, voor slechts 
€4,99 exclusief btw.
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Korting op  
Buma- en Sena- heffingen
Indien u muziek ten gehore brengt, bent u verplicht dit bij 
Buma én bij Sena op te geven. 

• Buma int de vergoedingen voor de componisten, 
tekstdichters en muziekuitgevers.

• Sena int de vergoedingen voor de uitvoerende artiesten. 

Vakcentrumleden krijgen korting op deze heffingen.

Platform Artikelbeheer
Via het Platform Artikelbeheer zijn artikeldata van verschillende 
leveranciers op één manier en via één koppeling beschikbaar. 
Deze data worden continu geactualiseerd. Dat betekent dat u in 
uw kassasysteem en voorraadbeheer steeds dezelfde informatie 
kunt gebruiken als uw leveranciers. Daardoor is er minder kans op 
fouten zoals een onjuiste maat, prijs of gewicht. Bovendien biedt het 
platform ook bijbehorende specificaties en illustraties.

Alle artikelinformatie, 
actueel en compleet

Kassa-software 
met gratis extra’s

Kassaleverancier Vendit is partner 
van Vakcentrum. Dat houdt 
in voordelige kassasoftware 

met inbegrip van een loyalty- en 
combinatiekortingmodule. Daarvoor 
betaalt u dus niets extra. Daarnaast 
koppelt Vendit uw winkel of webwinkel 
gratis met het Platform Artikelbeheer. 

Zo is ook het bijhouden van de webshop 
een stuk eenvoudiger. 
Om gebruik te maken van dit platform 
hebt u voor een fysieke winkel een 
kassasysteem nodig  dat in staat is om 
voorraadinformatie te verwerken. Een groepenkassa volstaat helaas 
niet. Voor de webwinkel hebt u alleen een koppeling nodig tussen uw 
webwinkelsysteem en het platform.

 
Vakcentrumleden besparen  

€ 300,- per jaar

Veiligere en snellere 
 betalingen

Snel en veilig betalen, met bankpas of creditcard. De consument wil 

het, als het kan contactloos. De ondernemer kan daarop inspelen en 

er tegelijkertijd zelf beter van worden. Via een overeenkomst met aanbieder 

Worldline is een uitgebreid pakket aan mogelijkheden beschikbaar. Van 

extra korting op de aanschaf van betaalautomaten tot serviceverlening aan 

veel-spenderende buitenlanders. Bekijk de mogelijkheden en weeg af of het 

loont hier dieper op in te gaan.

Korting op:
• Betaalterminals
• Creditcardacceptatie



U denkt van wel. Maar weet u het wel zeker? En waar 

kan het nog beter? Laat klanten zich uitspreken en 

ontvang zo verbetersuggesties. Vakcentrum biedt de 

mogelijkheid voor een gratis klantentevredenheidon-

derzoek, uitgevoerd door het gespecialiseerde onder-

zoeksbureau Panteia. Anonimiteit is gewaarborgd. 

Het kost uw klanten weinig tijd. De resultaten zijn 

waardevol. Verbetersuggesties en kritische opmer-

kingen laten u nóg beter scoren in de toekomst.

Klanten tevreden?

Gratis medewerkers-
tevredenheidsonderzoek

Een succesvol team 
nog  beter maken
Een succesvol bedrijf begint met goed en tevreden personeel. Alleen 
met gemotiveerde medewerkers kan een ondernemer immers het 
verschil maken. Maar hoe meet u  motivatie? En hoe weet u of u de 
ervaring en capaciteiten van uw personeel optimaal inzet? Welke ver-
betertips hebben uw medewerkers? En  welke kritische opmerkingen?  
U komt erachter door mee te doen aan het medewerkerstevredenheids-
onderzoek van het Vakcentrum. Deze meting is speciaal voor het 
Vakcentrum ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Panteia.

HOE WERKT HET?
Uw medewerkers kunnen via internet een korte vragenlijst invullen. 
Gemiddeld neemt dit niet meer dan 5 minuten tijd in beslag. Per  winkel 
wordt een unieke code  aangemaakt waarmee de medewerkers de 
 vragenlijst kunnen starten. Het invullen is volstrekt anoniem.

WAT KRIJGT U ERVOOR TERUG?
De rapportage omvat de scores op de vragen en ook alle antwoorden 
op open vragen met verbetersuggesties en kritische opmerkingen.

Opleidingen en trainingen
Het Vakcentrum biedt diverse opleidingen en trainingen aan.  
De trainingen en opleidingen worden aangeboden en verzorgd door het 
Vakcentrum of door (samenwerking met) betrouwbare partners. 
Leden van Vakcentrum genieten voordeel als ze hiervan gebruikmaken.

Voor de ondernemer
(BEROEPS)OPLEIDINGEN
• Supermarktmanager / Zelfstandig ondernemer
• Ondernemersacademie Food 

CURSUSSEN
• Cursus ‘Arbo professionalisering’
• Modules ‘Online ondernemen voor Vakcentrumleden’
• Basiscursus ‘Kaas verkopen’ 
• Verdiepingscursus ‘Alles over kaas’

Voor de medewerker
OPLEIDINGEN
• Manager / Supermarktmanager
• Afdelingsmanager
• Verkoopspecialist (AGF / V&V / KW)
• Verkoopmedewerker
• Aankomend verkoopmedewerker
• Vakopleiding ‘Drogist’
• Vakopleiding ‘Assistent Drogist’
• Vakopleiding ‘Verkoop in de Drogisterij’ 

CURSUSSEN
• Basiscursus ‘Kaas verkopen’ 
• Verdiepingscursus ‘Alles over kaas’
• Medewerker foodspecialiteiten
• Wijntrainingen online

Gratis klantentevredenheidsonderzoek t.w.v. € 2.000,-
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E-learning ‘Schoon en 
Voedselveilig werken’
Het is belangrijk dat uw medewerkers leren om met de Hygiënecode te werken. Daarom 
heeft het Vakcentrum samen met het CBL de e-learning ‘Schoon en Voedselveilig werken’ 

ontwikkeld. Er zijn twee trainingen: één voor alle 
winkelmedewerkers en één voor medewerkers op een 

versafdeling. Medewerkers kunnen 
beide trainingen gratis op een door 

u gewenst tijdstip volgen. Een 
succesvolle afsluiting leidt tot 
een certificaat.

Vakcentrum MyCCP

Uw HACCP admi-
nistratie digitaal
Als foodprofessional hecht u grote waarde 
aan hygiëne en voedselveiligheid. U wilt uw 
zaken goed op orde hebben. De Vakcentrum 
MyCCP app is daarbij de ideale ondersteu-
ning. Uw HACCP administratie wordt geheel 
geautomatiseerd. Met als groot voordeel dat u 
de diverse deeltaken makkelijk, want digitaal, 
kunt delegeren en controleren. En natuurlijk 
levert Vakcentrum MyCCP volledige en tot op de 
minuut actuele rapportages. Vakcentrum My-
CCP is bovendien uit te breiden met continue 
temperatuurmetingen en alarmering.

Eenvoudig in te richten
Vakcentrum MyCCP is in feite uw digitale 
hygiëneregistratie. Via MyCCP beheert u 
alle controlelijsten die u in uw onderneming 
gebruikt, zoals de schoonmaak- en 
temperatuurlijsten. De standaardlijsten staan er 
alvast voor u in, deze kunt u aanpassen voor uw 
specifieke situatie. Daarnaast kunt u uw eigen 
controlelijsten toevoegen, bijvoorbeeld voor 
allergenenbewaking of met de recepturen. 
Op basis van deze lijsten maakt u checklists: 
wanneer moeten welke acties worden 
ondernomen.

Handig in gebruik
Het gebruik van de checklists is makkelijk. Dat 
gaat via een mobiele telefoon (iOS of Android) 
of een tablet. Uw medewerker logt in en kan 
vervolgens zien welke checklists en taken er 
voor dat moment nog open staan. Het is dan 
een kwestie van de activiteiten langslopen 
en afvinken. Iedere gebruiker krijgt een eigen 
profiel met gebruikersnaam en wachtwoord. Zo 
kunt u dus taken toewijzen en controleren wie 
welke taken uitvoert.

De voordelen van Vakcentrum MyCCP voor uw 
organisatie:
• Digitaal voldoen aan hygiëneregistratie, 

geen papierwerk meer nodig;
• Flexibel, iedere werknemer kan checklist 

afwerken;
• Actueel inzicht in uitvoering taken door 

individuele medewerkers;
• Heldere rapportage, dashboards en 

trendanalyses;
• Te koppelen met temperatuurmetingen;
• Altijd voorbereid op inspectie NVWA.

Lid van MKB-Nederland
Leden van Vakcentrum zijn automatisch lid van 
 de landelijke koepelorganisatie MKB-Nederland. 
Een individueel lidmaatschap is overbodig. Wel de 
opbrengsten, niet de kosten. Bovendien: Vakcentrum is 
vertegenwoordigd in het bestuur van MKB-Nederland en 
zo nauw betrokken bij de koers. 

Hygiënecode gratis voor leden
Als ondernemer in levensmiddelen zorgt u 
ervoor dat voedselveiligheid is geborgd. U 
bent wettelijk verplicht om te werken volgens 
een HACCP-systeem. Een hygiënecode is een 
uitwerking van deze HACCP- beginselen en 
wordt als handvat gebruikt om te voldoen aan 
de wettelijke verplichtingen.

Wij adviseren al onze leden met een 
supermarkt, biologische speciaalzaak, kaas- 
of delicatessenwinkel, om gebruik te maken 
van de CBL Hygiënecode. Deze hygiënecode is 
goedgekeurd door het ministerie van VWS en 
het Vakcentrum is betrokken bij het opstellen 
van deze code.

De Hygiënecode kost € 95,- ex. btw, maar 
voor Vakcentrumleden is deze helemaal 
gratis. In de code staan de meest 
voorkomende processen op de winkelvloer 
beschreven.

Bespaar  
bijna € 100,-
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Veel meer dan alleen ledenvoordeel

Belangenbehartiging: kennis van de 
branche, macht van het getal
Het lidmaatschap van Vakcentrum biedt meer dan gratis 

 producten en kortingen op allerlei producten en diensten. 
Veel meer zelfs. Via Vakcentrum zit u aan tafel in Den Haag en 

in Brussel, daar waar wetten en regels worden gemaakt. Het doel 
is duidelijk: tegengaan van regelgeving waar u als ondernemer last 
van heeft en bevorderen van regels die noodzakelijk zijn. Daarbij is 
 uitgekiende lobby van belang. Gesteund door kennis van de  branches 
en de macht van het getal. Wie zijn zaakjes kent en een grote 
 achterban heeft, krijgt meer gehoor.  

Weten wat de ondernemer bezighoudt en dat vertalen naar de 
bestuurstafels. Afremmen en stimuleren. Voortdurend alert zijn. 
Bijsturen waar mogelijk. Dat is een vak apart. Dat is het vak van 
de mensen van Vakcentrum. Zodat u als ondernemer de maximale 
ruimte krijgt om dat te doen waar ú goed in bent: onderscheidend 
ondernemen. 

PROMOTIE ONDERNEMERSCHAP
Het zelfstandig ondernemerschap is vitaal voor de Nederlandse 
economie. Mkb-retailondernemers zijn onmisbaar. De retail is een 
grote werkgever. De mkb-ondernemer is ook de partner bij lokale, 
maatschappelijke initiatieven en draagt in belangrijke mate bij aan de 
leefbaarheid van wijken en dorpen.

FOCUS OP FRANCHISENEMERS
Het Vakcentrum is uniek in de focus op de belangen van 
franchisenemers in relatie tot de franchisegevers. Wij ondersteunen 
zowel individuele ondernemers als franchisenemersverenigingen.  
Ons uitgangspunt: franchising is een fantastische vorm van 
samenwerking. De kwaliteit van een formule en de lokale kracht 
van een zelfstandige ondernemer komen erin samen. Maar om 
deze samenwerking tot een succes te maken, is een gelijk speelveld 
tussen franchisenemer en franchisegever nodig. Dit ontbreekt nog. 
Daarom lobbyt het Vakcentrum zowel nationaal als in Europa om de 
franchisenemer een betere positie te geven.

“Oh, doen jullie dat ook allemaal?”

NETWERKEN
Meepraten daar waar het over retailondernemers gaat. Vakcentrum 
is actief in vele netwerken: MKB-Nederland, Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel, Detailhandel Nederland, MVO Nederland en 
Eurocommerce. De directeur van Vakcentrum is lid van de Sociaal-
Economische Raad. 

• Franchisewetgeving en de positie  
van de franchisenemer 

• De postwet en het overleg met     
PostNL over tarieven en voorwaarden    
voor afhaalpunten 

• Oneigenlijk gebruik van uw data door    
multinationals 

• Positie van ondernemers in de     
grensregio’s 

• Productveiligheid 

• Toegankelijkheid voor mindervaliden 

• AVG en de uitwerking daarvan 

• Wet arbeidsmarkt in balans

• Wet werk en zekerheid

en nog vele 
andere dossiers

Op onze agenda…
… staan vele onderwerpen die uw bedrijfsvoering tot in de kern raken:
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Kennis & informatie
Een kennis- en informatiecentrum ten behoeve van de 
leden. Ook dat is Vakcentrum. Model overeenkomsten, 
adviezen, standpunten, visies: u wordt geïnformeerd 
via gerichte nieuwsbrieven, een maandelijks 
informatiemagazine, bijeenkomsten, mogelijkheid tot 
bezoek aan vakbeurzen en een ledennet dat exclusief 
toegankelijk is voor leden.

Via het Vakcentrum komt ook de informatie beschikbaar uit de kennisnetwerken 
waarin het Vakcentrum deelneemt zoals Shopping Tomorrow, De 
Nieuwe Winkelstraat, de Retailagenda en MVO Nederland. En natuurlijk 
ondernemersgerichte informatie van o.a. MKB Nederland, CBL, Detailhandel 
Nederland en Inversned.

WE KOMEN LANGS…
…als u daar behoefte aan hebt. Onze relatiemedewerkers bieden u concrete hulp 
geven advies, leggen contacten met specialisten en zijn een luisterend oor.  
U kunt natuurlijk ook altijd zelf direct contact leggen met de specialisten van het 
Vakcentrum.

VAKBLADEN
Naast VakcentrumNieuws ontvangen 
Vakcentrumleden in enkele branches  
nog een extra ‘eigen’ vakblad:  
• Lekkernijver  

voor ondernemers in foodspecialiteiten
• Gemengde Branche  

gericht op koken, tafelen,  
wonen en cadeaus 

• Speelgoed en Hobby 
voor de speelgoedbranche

INFORMATIE BIJEENKOMSTEN
Het Vakcentrum organiseert regelmatig 
informatiebijeenkomsten over actuele 
onderwerpen zoals arbeidsrecht, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, cao en 
de toepassing daarvan.

WEBSITE
Op www.vakcentrum.nl vindt u niet alleen 
actuele informatie maar ook volop (voor 
leden gratis toegankelijke) tools en 
modelovereenkomsten. De meest actuele 
 informatie ontvangt u wekelijks per 
 digitale nieuwsbrief. 

VAKCENTRUMNIEUWS

Tien keer per 
jaar ontvangt u 
het Vakcentrum-
Nieuws in uw 
brievenbus.

De meest actuele 
informatie ontvangt 
u tussendoor per 
digitale nieuwsbrief. 

   IE DIK  MÔNICA CARVALHO  LE CREUSET 
  ZENHUIS  MARIA DOLORES  WESCO  

  MARILIA CAPISANI  JAMIE OLIVER  A  
   TIER  COROLLE   PERLA SOLARE  KIT  
   KIKKO  ROBERT HERDER  EBULOBO    
 T  PLAY&GO  NAYA NAYON  DUALIT   

   MAGIMIX  SIKU  OZOM BY BARRUCCI    
M   AMPS & CAMPS  WMF  AFFENZAHN     

    ERFURT  KELTUM  KAPLA  UNODE5    
   ABBACINO  NAGA  THOMAS DE TREIN    

  MONCHHICHI  BIJOUX JUST A TOUCH    
  MACBAGS  BRUDER  OBJEKTZ  LENA    

 OU  OOZOO TIMEPIECES  KIKKER EN V  
  RADEN  JOUÉCO  SIKU  SIMBA  BA  

   LIEF!  BRUDER - B-WORLD  SES  G  
 CK  BONTEMPI  BERG TOYS  EICHHO   

  SCRAPCOOK  EDUCA  GEOMAG  VTECH  
   OSE & ROMEO  SOUZA!  HABA TOYS   
 S  PLAYFOREVER  KALOO  JANOD   
 D  CARS  SUSKE & WISKE  MICKEY MO   

E ONT TOYS  GLOBAL AFFAIRS  TWICKTO 

Kom naar de Voorjaarsbeurs voor een 
eerste frisse blik op de merken en 
producten die in jouw 2018 assortiment 
thuishoren. Laat je meenemen in trend 
updates voor het nieuwe seizoen, koop bij 
Fashion World, Kitchen & Dining en Kids 
Universe weloverwogen je winkelaanbod 
in en praat bovendien bij met collega’s 
uit de branche. Kortom, leg tijdens de 
Voorjaarsbeurs de basis voor een succesvol 
2018! Vraag je gratis ticket aan op 
trademart.nl.

KLAAR VOOR JOUW
ASSORTIMENT

Vraag je gratis ticket aan op trademart.nl#trademart
trademart.nl

BEZOEK DE  
VOORJAARSBEURS 2018   
4 // 5 // 6 MAART

ERVAAR DE
VAN TRADE MART

            

Bespaar tot wel 70% in kooktijd 
en 50 % in energie

met de WMF Perfect Snelkookpannen.

      

uitgave 2 |  maart 2018Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

Deze maand:
Vakcentrum en Gebra samen verder

Nieuw bij Första: 
Spiegelau en Nachtmann

Brabantia maakt afval mooi!

GB_02_2018_omslag_V3.qxp_Omslag  16-02-18  17:27  Pagina 4

VAKBLAD VOOR ONDERNEMERS IN FOODSPECIALITEITEN

Lekkernijver

21e jaargang - nr. 67 - juli 2018

Feest in 
Alkmaar

Kaas proeven 
met thee

Bekroonde kazen 
in eigen winkel

Klaver Kaas
Familiebedrijf in de groei 

ontdek alle nieuwe SmartGames op
www.SmartGames.eu

TMTM

ontdek alle nieuwe SmartGames op
www.SmartGames.eu

TM

           

VA K B L A D  V O O R  D E  S P E E L G O E D B R A N C H E uitgave 3  |  juni 2018  |  www.speelgoedenhobby.nl

THEMA LICENTIES | NPD MAAKT NEDERLANDSE SPEELGOEDMARKT INZICHTELIJK | ROLLY TOYS GROOT PLEZIER VOOR KLEINE KINDEREN
IN DETAIL TOYCHAMP AMERSFOORT | FOLAT WIL DE NUMMER 1 VAN EUROPA WORDEN | NINTENDO LANCEERT LABO

SH_03_2018_omslag_V2.qxp_Omslag  01-06-18  12:31  Pagina 4
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Bij u op 
de zaak
Wilt u persoonlijk bespreken wat het 
Vakcentrum voor u kan betekenen? Dan 
komt een van onze accountmanagers 
graag langs! 

Bel om een afspraak te 
 maken: (0348) 41 97 71.

Meester zijn in je vak, Meebewegen 
bij alle nieuwe ontwikkelingen 
en Mentaal en fysiek fit zijn. Drie 

elementen die essentieel zijn om ook 
in de toekomst als ondernemer en als 
medewerker lekker te blijven ondernemen 
en werken. De 3M’s vormen de kern van het 
progamma mmm lekker werken waarmee het 
Vakcentrum de duurzame inzetbaarheid van 
ondernemers en medewerkers stimuleert. 

Het ondernemen verandert. Klanten stellen andere vragen, technologische ontwikkelingen 
bieden nieuwe mogelijkheden en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dat stelt dus nieuwe 
eisen aan iedereen die in de winkel onderneemt of werkt. Het is zaak het personeelsbeleid zo in 
te richten dat de onderneming toekomstbestendig wordt en blijft.

Het programma mmm lekker werken biedt de tools om tot een dergelijk personeelsbeleid te 
komen en daar voor een groot deel al invulling aan te geven. Bovendien zijn via het programma 
veel instrumenten gratis of met een forse korting beschikbaar.

HOE BEREIKEN WE HET NIVEAU VAN MMM LEKKER WERKEN?
Door ervoor te zorgen dat het werk uitdagend is en blijft. Door jezelf voortdurend te ontwikkelen. 
Meedenken hoe het werk nog beter gedaan kan worden. In gesprek gaan met elkaar: hoe kun 
je het beste uit jezelf, de ander en de winkel halen. En waar nodig, afspraken maken: wat heeft 
iedereen nodig om keer te kunnen werken? Dan presteert 
het team optimaal en met plezier?

Ofwel door aandacht te besteden aan  
de ingrediënten van de schijf van vijf: 

• Het goede gesprek
• Zelfstandigheid
• Leerruimte
• Maatwerkafspraken
• Betrokkenheid

WINST OP PERSONEELSBELEID  
ZICHTBAAR  GEMAAKT
Deelname aan het programma mmm 
lekker werken start met een goede analyse 
van uw winkel en uw personeelsbeleid. Dat kan 
met een oriëntatie- of bedrijfsscan of met de  
KOBA-DI (Kosten Baten Analyse Duurzame Inzetbaarheid). Deze tool ontwikkeld door TNO 
maakt duidelijk waar letterlijk en figuurlijk winst te halen door te investeren in personeelsbeleid 
en het  optimaliseren van de arbeidsproductiviteit.

”Wat mij aanspreekt aan de KOBA-DI is dat je met je neus op de feiten wordt gedrukt.  
Je bent gedwongen bewuster na te denken. Een voorbeeld hiervan is: welke medewerkers zijn 
er  mantelzorger? Als je daarbij stil staat en dat weet, dan kun je hier aandacht voor geven 
en wellicht zelfs maatwerk afstemmen. Ook helpt de analyse bij het voorkomen van verloop 
en geeft het concrete aanknopingspunten om een nog betere werkgever te zijn. Ik ken mijn 
 winkel en personeel goed, maar de KOBA-DI geeft mij toch weer extra focus. Zo kunnen wij 
onze kennis over bepaalde producten en diensten nóg verder vergroten.”
Rien Schot – Jumbo Schot, Nieuwerkerk

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

Post-, pakket- of bankba-
lie in uw  winkel?

De VVP komt  
voor u op!
De VVP is de vereniging van postale- 
en bancaire retailers en behartigt de 
belangen van retailers met post-, pakket- 
en/of financiële dienstverlening in hun 
assortiment. Alle ondernemers die lid zijn 
van Vakcentrum en dergelijke diensten 
aanbieden, zijn automatisch verbonden 
aan de VVP.

De VVP vertegenwoordigt duizenden 
ondernemers die een post- en pakketpunt 
in hun winkel hebben.  
De organisatie genereerde landelijk 
bekendheid door flink te ageren tegen de 
tariefverlagingen van PostNL. De VVP blijft 
strijden voor passende vergoedingen.

AVG: Blijvende 
verplichting

Sinds 25 mei 2018 geldt 
een nieuwe privacywet, de 
AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). Elke onderneming 
moet kunnen verantwoorden hoe met 
gegevens van klanten en leveranciers 
wordt omgegaan. Een gratis online 
programma maakt het gemakkelijk om 
zaken op orde te krijgen en elke drie 
maanden eventuele wijzigingen snel door 
te voeren.
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Ondernemers kunnen rekenen 
op het Vakcentrum
Vakcentrum Inclusief 
gratis voor leden

 � Eerstelijns telefonisch bedrijfsjuridisch en bedrijfseconomisch  
 advies

 � Gebruik van Modelarbeidsovereenkomsten 
 � Gebruik Vakcentrum-AVG-tool,  

 ter waarde van € 125,-

 � Gebruik van model verwerkersovereenkomst, model   
 privacybeleid etc.

 � Medewerkerstevredenheidsonderzoek  
 ter waarde van ten minste € 1.500,-

 � Klantentevredenheidsonderzoek  
 ter waarde van ten minste € 2.000,-

 � Toegang tot zes e-learningmodules online    
 ondernemen ter waarde van € 300,-

 � Gebruik Waarschuwingsregister Detailhandel   
 (screening sollicitanten) ter waarde van € 50,- per jaar

 � Magazine VakcentrumNieuws
 � Digitale nieuwsbrief 
 � Lidmaatschap MKB-Nederland 

 ter waarde van € 260,-

 � Lidmaatschap VVP, Vereniging van postale en   
 bancaire retailers ter waarde van € 100,-)*

 � Vakblad Lekkernijver)**
 � Vakblad Gemengde Branche of Speelgoed & Hobby  

 ter waarde van € 63,50)**
 � Gratis beurskaarten voor Ambiente, Maison & Objet  

 en Tendence. Het voordeel kan oplopen tot € 550,-

Vakcentrum Voordeel 
korting voor leden

 � Vakcentrum Bedrijfsadvies  
 20%  korting op de uurtarieven

 � Vakcentrum ZorgPortaal: verzuimbegeleiding,   
 re-integratie en arbodienstverlening

 � Verzekeringen: 10% korting op     
 bedrijfsverzekeringen en ziektekostenverzekering 

 � Opleidingen en trainingen
 � Vakcentrum Energiecollectief, goedkoop gas en   

 elektriciteit inkopen (inclusief groene stroom)
 � Led-verlichting: tot 25% korting op de totale   

 investering
 � Voordelige en contactloze betalingen: korting op   

 creditcardacceptatie en betaalterminals
 � Kassa-software: gratis modules voor loyalty en   

 combinatiekorting
 � Hosting website/webshop:  

 korting oplopend tot € 120,- per jaar
 � Artikelbeveiliging: 20% korting op    

 artikelbeveiligingssystemen en labels
 � Vakcentrum TankCard: Korting tot 12 ct per liter, gemiddeld  

 per auto per jaar € 250,-

 � Arbo-ondersteuning
 � Korting op Buma / Sena),  voordeel ca. € 70,- per jaar
 � Certificering Super Supermarkt Keurmerk,  

 voordeel € 500,- per jaar
 � Certificering Foodspecialiteitenzaken,  

 voordeel € 150,- per jaar
 � Aansluiting Platform Artikelbeheer  

 korting € 300,- per jaarEn ook:
 � Huurprijscheck op ‘no cure, no pay’-basis

 � Toegang tot de kennis uit:

 � Platform De Nieuwe Winkelstraat 

 � Kennisplatform Shopping Tomorrow

 � Retailagenda

 � Tools en producten criminaliteitsaanpak 

 � E-learningmodules
 � Toegang tot het Ledennet

Voor meer informatie:
www.vakcentrum.nl/ledenvoordelen
of (0348) 41 97 71

)*     voor bedrijven met een post- of pakketpunt in de winkel.
)**   Afhankelijk van de  branche waarin u actief bent.



Vakcentrum en 
Vakcentrum Bedrijfsadvies 

voor de antwoorden op al uw vragen

Welke precontractuele 

informatie moet ik krijgen 

van de franchisegever?

Hoe check ik de 

 betrouwbaarheid van 

een sollicitant?

Hoe bespaar ik op 

 verlichting en energie?

Waar kan ik  terecht  

met vragen  

over de cao?

Hoe regel ik mijn 

verzuimpreventie en 

-begeleiding efficiënt?

Hoe haal ik het 

beste uit mijn 

 medewerkers?

Hoe vertel ik mijn 

 medewerkers de 

 voordelen van het Super 

Supermarkt Keurmerk? 

Hoe komen we tot 

een verbetering van 

ons winkelgebied?

 

Kan ik niet meer met 

mijn kassa?

Wie komt er op 

voor de  zelfstandig 

 retailondernemer?

Hoe laat ik aan mijn 

klanten zien dat ik er 

echt  verstand van heb?

Hoe gebruik ik  

internet optimaal?

Hoe houd ik mijn 

team vitaal?
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