
Super Supermarkt Keurmerk
Lokaal en maatschappelijk betrokken

Campagne bloeddruk meten 
samen met de Hartstichting
Een unieke campagne op het gebied van gezondheid 
en preventie bij SSK gecertifi ceerde ondernemers: 
op 27, 28 en 29 mei zijn in samenwerking met 
de Hartstichting bloeddruk meetpunten ingericht 
bij deelnemende supermarkten. Op deze wijze 
is het preventief meten van de bloeddruk op 
laagdrempelige wijze gepromoot. De campagne heeft 
veel landelijke en lokale publiciteit opgeleverd. Uit 
de evaluatie onder de deelnemende SSK ondernemers 
bleek eveneens een groot enthousiasme.

SSK ondernemers in het zonnetje
Ondernemers die het SSK hebben behaald onderscheiden zich op allerlei creatieve manieren. 
Iedere week wordt daarom een ondernemer in het zonnetje gezet via een social media portret.

Jaaroverzicht 2019

Toegankelijkheid 
en één tegen eenzaamheid
Iedereen is welkom in een SSK gecertifi ceerde 
supermarkt. Eerder ondertekende Stichting SSK daarom 
het Actieplan Toegankelijkheid. Wat inhoudt dat door 
onder meer tips en goede voorbeelden te delen, 
ondernemers worden aangemoedigd om invulling te 
geven aan een goede toegankelijkheid van de winkel. 
Daarnaast is deelgenomen aan de ‘Week tegen 
Eenzaamheid’. 
Verschillende 
SSK ondernemers 
hebben tijdens deze 
week ontmoeting 
in de winkel 
georganiseerd, zoals 
onderneemster 
Angela Lodder van 
Albert Heijn Lodder 
in Spijkenisse.

Eind 2019 zijn er 228 supermarkten in Nederland die het Super Supermarkt Keurmerk dragen. 
In 2019 zijn 71 supermarkten ge(her)certifi ceerd.

Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is hét keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers 
die lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemen. Ondernemers met het SSK keurmerk hou-
den bij het ondernemerschap rekening met duurzaamheid in de breedste zin van het woord: van 
het ondersteunen van lokale (sport)verenigingen en het toepassen van energiebesparende maat-
regelen in de winkel, tot regionale producten in de schappen en het bieden van werkplekken voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit jaaroverzicht leest u hoe SSK gecertifi ceerde 
ondernemers de lokale en maatschappelijke meerwaarde in 2019 tot uiting hebben gebracht.

Volg SSK via
facebook.com/supersupermarktkeurmerk
twitter.com/supersupermarkt
instagram.com/supersupermarktkeurmerk



januari Van hergebruik van restwarmte tot een breed 
scala aan afvalinzamelingsmogelijkheden. Tijdens de 
‘Week van de Circulaire Economie’ zijn SSK onder-
nemers voorzien van content waarmee zij hun inzet voor 
 circulariteit kunnen tonen.

februari Medewerkers zijn ambassadeurs van de winkel. 
Via de SSK Kennisquiz, medewerkerspresentatie, kanti-
neposter, animatie, brochure en tekst voor in het perso-
neelshandboek worden zij geïnformeerd over duurzaam-
heid en het SSK.

maart Opgeruimd staat netjes en blijft ook langer net-
jes. Verschillende winkelteams staken de handen uit de 
mouwen tijdens de Landelijke Opschoondag op 23 maart. 
Deelnemers zijn voorzien van de nodige 
opruimmaterialen.

april Bekendmaking van de twaalf provinciewinnaars 
in de ZO²Z Award 2019-2020 (Zelfstandig Ondernemer 
Onderscheidt Zich), waaronder maar liefst tien SSK 
 gecertifi ceerde ondernemers.

mei Tijdens de Dag van het Vakcentrum is de winnaar 
van de ZO²Z Award bekendgemaakt: SSK ondernemer 
Giel Smit van PLUS Giel Smit in Culemborg en De Meern! 
Daarnaast is tijdens deze dag een podium geboden aan 
twee startups tegen voedselverspilling ‘Too Good To Go’ 
en ‘Verspilling is Verrukkelijk’. Eind mei heeft campagne 
bloeddruk meten plaatsgevonden.

Raad van Advies
Stichting SSK wordt deskundig bijgestaan door de Raad van 
 Advies, een groep specialisten met expertise op verschillende SSK 
 gerelateerde deelgebieden. De Raad van Advies bestaat uit:

• Rob Benjamens, voorzitter
directeur/partner Brand and Business Architects;

• drs. ing. Henk Gianotten
oud-directeur Panteia/EIM;

• prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business Universiteit en 
directeur van het cluster Marketing en Supply Chain Management;

• Ruud Koornstra
directeur Tendris Holding, duurzaam ondernemer;

• drs. ing. Jan-Peter Müller
algemeen directeur van Müller Fresh Food Logistics;

• mr. Peter Vogelzang
Raad van Toezicht KNVB – oud korpschef van de Regio Utrecht;

• prof. dr. Gerard Zwetsloot
voormalig bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Nottingham 
en senior onderzoeker en adviseur bij TNO Kwaliteit van Leven.

Meer informatie?
Kijk op www.supersupermarkt.nl en volg SSK 
op facebook.com/supersupermarktkeurmerk, 
twitter.com/supersupermarkt en 
instagram.com/supersupermarktkeurmerk.

Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
T (0348) 41 97 71
E info@stichtingssk.nl

juni Gedeputeerden van de provincies maakten kennis met 
de ZO²Z provinciewinnaars. Gezamenlijk in gesprek over 
het regionale detailhandelslandschap.

juli Per 1 juli zijn bedrijven gehouden aan de informatie-
plicht energiebesparing. Veel SSK ondernemers hebben 
hiervoor gebruikgemaakt van de praktische ondersteuning 
via het Vakcentrum.

augustus Lancering nieuwe SSK website met handige 
nieuwe tools voor gecertifi ceerde ondernemers, waaronder 
een portal met communicatiematerialen, portretten van 
collega-SSK’ers en een overzicht van themadagen. 

september Op ‘Duurzame Dinsdag’ op 3 september een 
podium voor supermarktondernemers die uitblinken door 
duurzaam ondernemerschap.

oktober Aandacht voor toegankelijkheid tijdens de ‘Week 
van de Toegankelijkheid’. Publicatie van interviews over 
toegankelijkheid met SSK ondernemers Hans en Ellen 
de Vette van Jumbo Brielle en Sietze Koetsier van Coop 
 Koetsier Ruinerwold.

november Tijdens de Dag van de Ondernemer op 
15 november bracht Tweede Kamerlid Matthijs Sienot een 
werkbezoek aan ondernemer Giel Smits, eigenaar van SSK 
gecertifi ceerde winkels en winnaar van de ZO²Z Award. 

december Gezamenlijke vergadering met het Bestuur en 
de Raad van Advies van de Stichting SSK over de activitei-
ten en ontwikkelingen binnen het keurmerk.

Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met de onafhankelijke  
kennisorganisatie TNO. TNO adviseert Stichting SSK over het up-to-date houden van het  keurmerk 
en over innovaties die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de branche.

Activiteiten op de SSK kalender 2019

Stichting SSK werkt samen met:


