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Vakcentrum voegt tijdens lustrumjaar nieuwe onderdelen toe aan 
tweejaarlijkse ondernemersverkiezing 
 

Z02Z Awards weer in aantocht 
 

WOERDEN - De strijd om de beste supermarktondernemer van 2017-2018 is losgebarsten. De 
komende weken zullen zo'n 200 zelfstandig ondernemers op verschillende elementen worden 
beoordeeld in het kader van de Z02Z Awards. Na de bekendmaking van de provinciewinnaars in 
maart, wordt op 10 mei tijdens de Dag van het Vakcentrum de award uitgereikt aan de opvolger 
van de winnaars van twee jaar geleden: Erwin Binneveld en Mirjam Bestebreurtie. 
 
Verkiezing I door Kim van Dijk 
 
Tijdens het achtste lustrumjaar geeft het Vakcentrum weer veel aandacht aan haar tweejaarlijkse 
verkiezing waarmee de organisatie de meerwaarde van onderscheidend ondernemerschap wil 
onderstrepen.  
  
Waardevolle elementen 
Er worden in 2017 een aantal nieuwe waardevolle elementen toegevoegd aan de verkiezing. Zo geeft 
Locatus ondernemers een (vooruit)blik op hun winkelgebied in 2025. Deze toekomstvisie telt niet mee 
in de beoordeling, maar geeft de ondernemer wel een uniek kijkje in de toekomst van zijn 
winkelgebied. Daarnaast maakt Universiteit Utrecht een analyse van de ondernemersstijl. Verder 
nieuw in de verkiezing is individueel ondernemersgroeiadvies, dat de deelnemers allemaal krijgen. 
Bovendien krijgen de ondernemers inzicht in de huurprijs ten opzichte van de winkels in de omgeving.  
 
De Z02Z-competitie bestaat verder uit een aantal vaste onderdelen. Ondernemers worden tijdens de 
competitie beoordeeld op vijf onderdelen, namelijk; ondernemerschap, werkgeverschap, klanten, 
assortiment en innovatie. Een klanttevredenheidsonderzoek en een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek wegen mee.  
 
Uit deze beoordeling wordt per provincie, mits goed genoeg, een winnaar gekozen. De 
provinciewinnaars krijgen een collegiale intervisie en diepte-interviews die zullen worden afgelegd 
door een extern onderzoeksbureau. Aan de hand van deze resultaten worden drie winnaars gekozen. 
Deze laatste drie krijgen nog een bezoek van een topjury. Deze bepaalt uiteindelijk wie er met de eer 
gaat strijken. 
 
Levensmiddelenkrant besteedt de komende maanden aandacht aan de competitie. De 
provinciewinnaars komen uitgebreid aan het woord. 
 
Alle zelfstandig ondernemers die zich hebben opgegeven voor de competitie dingen mee naar de 
hoofdprijs. Dit waren de provinciewinnaars in 2015: Erwin Binneveld en Mirjam Bestebreurtje (Spar 
University/Utrecht), Hetty, Marc en Josefine Wassenaar (Albert Heijn/Friesland), Niek en Tijn 
Leussink (Jumbo/Overijssel), Doede Simonides (Coop/Drenthe), Annie Harmsen en Marc Koenders 
(Plus/Gelderland), Bert Stuut (Coop/Groningen), Cyril Kleijnen en Fabienne Peters-Kleijnen 
(Plus/Limburg), Rob en Arjen de Vries (Albert Heijn/Noord-Brabant), Monique Ravenstijn 
(Jumbo/Noord-Holland), Jim Koster (Jumbo/Zuid-Holland), Jurgen Stroot (Albert Heijn/Zeeland) en 
Marcel en Edwin van Ommen Plus/Flevoland). 
 
Aanmelden  
Aanmelden voor de competitie kan nog: kijk op www.vakcentrum.nl/zozaward   

 
1 / 2   

http://www.vakcentrum.nl/zozaward


 
Vakcentrum in het nieuws. Bron: Levensmiddelenkrant 17 januari 2017 
 

2 / 2 

 
 
Wat heb je liever? 
 
C O M M E N T A A R 
 
Voor in de rij bij de kassa staat een oudere dame. Haar rug staat in een hoek van bijna negentig 
graden. Moeizaam tilt ze een voor een haar spullen uit de kar op de band. Haar man, de tachtig ook al 
gepasseerd, zit in de auto te wachten. "Wacht maar, wij helpen u wel even", zegt Rob Rehorst, 
ondernemer van de Coop-winkel in Nieuwveen. De mevrouw rekent af terwijl een van de medewerkers 
de boodschappen inpakt en in de auto zet. Heel behulpzaam. Dat de klanten in de rij moeten 
wachten, vindt niemand erg. 
 
Een doordeweekse dag bij de drukke Albert Heijn van ondernemer Jos van den Berg in Uithoorn. 
Tientallen medewerkers zijn in de weer om de klanten zo snel mogelijk van dienst zijn. Alles op een 
vriendelijke wijze, maar ook vlot en efficiënt. 
 
Iedere ondernemer heeft zijn eigen manier van werken, zijn eigen manier om de supermarkt te 
runnen. Wat maakt een ondernemer nu goed? Is dat een Erwin Binneveld die virtual reality op de 
winkelvloer introduceert of is dat een Ad de Jong die in zijn Dagwinkel buitenlandse kaas verkoopt die 
nergens anders verkrijgbaar is. "Want ze houden ervan." Ik vind het lastig te bepalen. De ene 
consument kiest voor de snelle zelfscan bij Albert Heijn, de ander heeft liever dat hij bij naam 
genoemd wordt in de buurtsuper.  
 
Gelukkig hoef ik de beste supermarktondernemer van 2017 ook niet te kiezen. Dat doet het 
Vakcentrum samen met een deskundige jury. Ruim 200 ondernemers strijden mee om de Z02Z-award 
van 2017 in ontvangst te mogen nemen. Kan niet wachten op alle mooie verhalen 
 
Kim van Dijk  
Hoofdredacteur 


