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Als zelfstandig retailondernemer staat u midden 
in de samenleving. Alle ontwikkelingen in de 
maatschappij ziet u terug in de winkel. Als 
zelfstandig  ondernemer draagt u direct bij aan de 
leefbaarheid in uw buurt, wijk, dorp of stad. U biedt 
als  zelfstandig ondernemer meerwaarde. 

Als ondernemer wordt u ook steeds uitgedaagd door nieuwe regels, 
nieuwe marktpartijen en veranderend consumentengedrag, zeker nu.

Het Vakcentrum weet als geen ander wat er speelt en wat u te wachten 
staat. Via onze leden, via onze contacten bij de diverse formules en 
als gesprekspartner in Den Haag en Brussel blijven wij doorlopend 
geïnformeerd.

Onze sterke positie in de sector heeft geleid tot een groot netwerk: 
Vakcentrum Expertise, waarin kennis, ervaring en financieel voordeel 
zijn gebundeld om zelfstandig winkeliers en franchisenemers te 
ondersteunen in de bedrijfsvoering en persoonlijke ontwikkeling. 

Het complete antwoord
 
Via Vakcentrum Expertise krijgt u het complete antwoord. 
Zo is een vraag zelden strikt juridisch van aard, vaak zijn er ook 
bedrijfseconomische of personele aspecten. 
Vakcentrum Expertise biedt individueel advies, maar 
ondersteunt ook de samenwerking in uw winkelgebied.
Wij helpen u aan voordelige energie, maar ook 
aan energie-efficiënte verlichting.

Vakcentrum Expertise
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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.
Zo nodig doen we extra onderzoek om onze 
argumenten kracht bij te zetten. Zo onderzoch-
ten we de economische waarde van franchi-
senemers, de schade van winkelcriminaliteit 
bij Vakcentrumleden en de maatschappelijke 
meerwaarde van de Vakcentrumleden.

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: onderschei-
dend ondernemen.

Meerwaarde zelfstandig 
 winkelier

Het zelfstandig ondernemerschap is vitaal voor 
de Nederlandse economie. Mkb-retailonder-
nemers zijn onmisbaar. De retail is een grote 
werkgever. Daarnaast is de mkb-ondernemer 
ook de partner bij lokale, maatschappelijke 
initiatieven en draagt in belangrijke mate bij 
aan de leefbaarheid van buurt, wijk of stad.
Die meerwaarde draagt het Vakcentrum met 
u uit, omdat er meer rekening met zelfstandig 
winkeliers gehouden moet worden.

Focus op  zelfstandig 
 ondernemers en 
 franchisenemers

Het Vakcentrum is een vereniging voor zelfstan-
dig ondernemers. Winkeliers die voor eigen 
rekening en risico werken. Wij ondersteunen 
dus individuele ondernemers, waaronder 
franchisenemers en detaillistenverenigingen. 
Franchisegevers kunnen bij het Vakcentrum 
geen lid worden. Dat houdt onze belangenbe-
hartiging helder.

Netwerken

Het Vakcentrum praat mee daar waar het over 
retailondernemers gaat. Zoals in:
• MKB-Nederland
• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
• Detailhandel Nederland
• Platform De Nieuwe Winkelstraat
• Lokaal Retailbelang
• Shopping Tomorrow
• Vereniging Postale en Bancaire retailers 

(VVP)
• MVO Nederland
• Eurocommerce
• Nedvang

Het Vakcentrum is ook vertegenwoordigd in de 
besturen van deze organisaties.

Op onze agenda staan die 
zaken die uw bedrijfsvoering 
tot in de kern raken:

• (Corona)- steunmaatregelen
• Nationaal, provinciaal, regionaal en 

lokaal retailbeleid
• Locatiebeleid
• Arbeidsvoorwaarden en de uitwerking 

van wetgeving zoals de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans

• Sociale zekerheid
• Franchisewetgeving en  

de positie van de franchisenemer
• De bestrijding van winkelcriminaliteit 
• De oneerlijke concurrentie  

uit het Verre Oosten
• De Postwet en de uitwerking daarvan 

(incl. overleg met PostNL) 
• Oneigenlijk gebruik van uw data  

door andere partijen
• De positie van ondernemers  

in de grensregio’s
• Productveiligheid
• Toegankelijkheid voor minder-validen
• Eisen met betrekking tot duurzame 

bedrijfsvoering
• De kosten en veiligheid van het 

betalingsverkeer

Wij kennen uw branche 
en staan voor uw zaak

Via het 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 
noodzakelijke regels. 

Vakcentrum Belangenbehartiging
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Per 1 januari 2021  
is er de Wet Franchise

Wetgeving waarvoor het Vakcentrum zich al ruim 
tien jaar heeft ingezet. Met resultaat! 
De wet geeft een aant al belangrijke spelregels 
voor franchise. 

• Transparantie voorafgaand, tijdens en na 
de overeenkomst. De franchisegever en de 
franchisenemer worden verplicht elkaar die 
informatie te geven die relevant is voor een 
goede uitvoering van de franchiserelatie.

• Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt 
bepaald. De persoonlijke inzet van de 
franchisenemer kan tot een waardestijging 
leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe 
de goodwill bij het aflopen van de overeen-
komst wordt bepaald.

• Instemmingsrecht van franchisenemers. Bij 
beslissingen over de formule die financiële 
consequenties kunnen hebben, boven een 
van te voren vastgestelde drempelwaarde, 
hebben de franchisenemers instemmings-
recht.

• Een beperking van het non-concurrentiebe-
ding. Franchisenemers krijgen meer ruimte 
voor hun ondernemerschap na het beëindi-
gen van de franchiseovereenkomst.

Hiermee wordt in Nederland een belangrijke 
stap gezet in de verbetering van de positie van 
de franchisenemer. Het Vakcentrum volgt de 
implentatie van de wet nauwgezet. We gaan on-
dertussen door in Brussel om ook op Europees 
niveau de positie van de zelfstandig winkelier en 
de franchisenemer stevig te verankeren.

www.vakcentrum.nl/franchise

Cao voor het 
 levensmiddelenbedrijf

Een goede cao is van wezenlijk belang voor 
de branche. Concurrentie op arbeidsvoor-
waarden wordt hiermee voorkomen. Het 
Vakcentrum voert namens de werkgevers 
de onderhandelingen voor de Cao voor het 
levensmiddelenbedrijf.
Via het Vakcentrum kunnen leden hun inbreng 
doen in de gesprekken over de cao. Die 
inbreng maakt de positie van de onderhande-
lingsdelegatie sterker.
De meest recente cao-informatie inclusief de 
actuele loontabellen, bijzondere
regelingen etc. is voor leden steeds digitaal 
beschikbaar www.vakcentrum.nl/cao.

Post-, pakket- of bankbalie  
in uw winkel?
VVP strijdt voor  
passende vergoeding

Alle Vakcentrumleden met een post-, pakket- 
of bankbalie in de winkel zijn automatisch 
verbonden aan de VVP. De VVP vertegenwoor-
digt duizenden ondernemers die een post- en 
pakketpunt in hun winkel hebben. De VVP 
blijft strijden voor passende vergoedingen.
De VVP participeert ook in het kennisnetwerk 
Shopping Tomorrow met de vraag hoe lokale 
winkeliers beter kunnen aansluiten op het 
(online) koopgedrag van hun klanten.

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers
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Bedrijfsjuridisch advies

De nieuwe arbeidswetgeving, arbeidsvoorwaar-
den en personeelsbeleid, huurafspraken
en andere contracten, waaronder uw franchis-
econtract; u heeft als ondernemer te
maken met veel contracten, regels en wetten. 
Onze ervaren bedrijfsjuristen zijn gespeciali-
seerd in precies die rechtsgebieden waar u mee 
te maken heeft.

Vakcentrum Advocaten

De inzet van Vakcentrum Bedrijfsadvies is er 
steeds op gericht conflicten in goed overleg op 
te lossen. Maar mocht het toch nodig zijn dan 
kan Vakcentrum Advocaten uw belangen in de 
rechtszaal bepleiten. Uw juridisch vangnet met 
kennis van zaken.

Vakcentrum 
 Bedrijfsadvies

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, 

bedrijfseconomen en franchisespecialisten weten als geen ander wat 
er speelt in uw branche. Ze zijn betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Franchise Advies

De adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies 
hebben jarenlange ervaring in het begeleiden
van franchisenemers (uit uiteenlopende bran-
ches). Alle relevante juridische en economische 
expertise is in huis aanwezig. Vakcentrum Be-
drijfsadvies is daarmee hét kenniscentrum voor 
franchisenemers. Vakcentrum Bedrijfsadvies 
was dan ook nauw betrokken bij de totstandko-
ming van de Wet Franchise. 

Ondersteuning 
 franchisenemersverenigingen

De nieuwe franchisewet geeft de vertegenwoor-
diging van franchisenemers een belangrijke 
rol. Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt 
detaillistenverenigingen uit diverse branches. 
Van oprichting en de formaliteiten die daarbij 
komen kijken, tot het verslag van de bestuurs-
vergadering, de administratie en alle gewenste 
bedrijfseconomische, juridische en fiscale 
adviezen.

Via Vakcentrum Bedrijfsadvies kunnen ook 
voor korte of langere tijd ervaren professionals 
ingehuurd worden die als (interim) bestuurders, 
secretarissen en organisatiedeskundigen op 
tijdelijke of projectbasis ondersteuning leveren.

Vakcentrum Advies

Onderwerpen waarin onze  
bedrijfsjuridisch adviseurs  
zijn gespecialiseerd:

• Arbeidsrecht en P&O
• Bedrijfsoverdracht
• Bestuursrecht
• Contractenrecht
• Doorlichten onderneming
• Franchise
• (Franchise)verenigingen
• Huurrecht
• Koop en verkoop
• Onderhandelingen
• Rechtsvormkeuze
• Startersbegeleiding
• Ruimtelijke ordening
• Schuldsanering

VAKCENTRUM | EXPERTISE6



Bedrijfseconomisch advies

In uw dagelijks werk staan cijfers centraal: om-
zetten, rendementen en prognoses.
Ze bepalen ook de waarde van uw bedrijf bij 
verkoop aan de opvolger of franchiseorganisatie. 
Onze bedrijfseconomen kennen de markt. Ze 
kunnen uw cijfers als geen ander beoordelen. 

Uiteraard kijken zij naar veel meer zaken dan 
alleen cijfers. Onze adviseurs helpen u ook met 
cruciale beslissingen. Het blijven úw keuzes, 
maar wel gebaseerd op de juiste informatie en 
ondersteund door een goed advies. Door de 
unieke krachtenbundeling met de juridische advi-
seurs kunnen onze bedrijfseconomen uw belang 
optimaal behartigen.

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Onderwerpen waarin onze 
 bedrijfseconomisch  adviseurs 
zijn  gespecialiseerd:

• Aan- en verkoop 
• Assortimentssamenstelling
• Bedrijfsoverdracht 
• Businessplan opstellen  

of beoordelen
• Doorlichten onderneming
• Financieringsaanvraag 

 begeleiden
• Haalbaarheidsonderzoek
• Inkoopbudgettering
• Jaarrekening bespreken
• Relatie met de franchisegever 

met name in bedrijfsecono-
misch opzicht

• Onderhandelingen met koper,  
verkoper of franchisegever

• Startersbegeleiding
• Vestigingsplaatsonderzoek
• Waardebepaling van de 

 onder neming

Locatie advies

Vakcentrum Bedrijfsadvies biedt ook 
 locatie advies op basis van gedegen 
 vestigingsplaatsonderzoek. 

Bedrijfsadvies bij 
bedrijfsoverdracht

U bent zelfstandig ondernemer en u wilt uw 
 winkel overdragen. Waar moet u beginnen? En
wie kan u helpen? Bedrijfsoverdracht is een 
complex onderwerp waar elke zelfstandig 
ondernemer op een gegeven moment mee te 
maken krijgt. Bij het verkopen van een winkel 
moeten zowel zakelijke als persoonlijke kwes-
ties goed worden geregeld.
De specialisten van Vakcentrum Bedrijfsadvies 
weten, samen met u, de juiste stappen op de 
juiste momenten te zetten. 

VAKCENTRUM | EXPERTISE 7



ZELFSTANDIGHEID 

BETROKKENHEID

LEERRUIMTE

HET GOEDE GESPREK MAATWERK AFSPRAKENHet 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.

Winst op personeelsbeleid 
en arbeidsproductiviteit 
zichtbaar gemaakt

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

Een duurzaam 
en productief 
personeels beleid

Het is essentieel om Meester te zijn in je vak, Mee te bewegen 
met nieuwe ontwikkelingen en Mentaal en fysiek fit te zijn. Het 
programma mmm lekker werken biedt de tools om tot een dergelijk 
personeelsbeleid te komen. Bovendien zijn via het programma veel 
instrumenten gratis of met een forse korting beschikbaar via de 
website www.mmmlekkerwerken.nl. 

Persoonlijk 
 ontwikkelingsbudget (POB)

De website www.mmmlekkerwerken.nl 
biedt medewerkers in de levensmiddelend-
etailhandel de toegang tot de trainingen en 
opleidingen, die zij kunnen volgen met de inzet 
van hun persoonlijk ontwikkelingsbudget, 
zoals in de Cao voor het levensmiddelenbedrijf 
afgesproken.

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

Vakcentrum Zorgportaal begeleidt werkgevers 
en werknemers bij het hele traject van ziekte-
verzuim en re-integratie en bij de uitgebreide 
administratie die verzuim met zich mee-
brengt. Dan weet u zeker dat u voldoet aan 
de wettelijke eisen (en die 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
• MKB Verzuim-ontzorgverzekering
• Re-integratie
• Ziektekosten
• WIA

www.vakcentrum.nl/zorgportaal

Vakcentrum 
ZorgPortaal

Actuele RI&E  
verplicht!

Geen toetsing nodig

Door inspanning van het Vakcentrum is 
dit RI&E-instrument voor levensmiddelen-
bedrijven met 25 medewerkers of minder 
vrijgesteld van toetsing. Dat houdt in, dat 
bedrijven, die gebruik maken van dit instru-
ment en onder deze branche vallen, de RI&E 
niet meer hoeven te laten toetsen. En dat 
scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten!

RI&E trainingen

Voor ondernemers organiseert het Vakcen-
trum regelmatig RI&E trainingen. Daarbij zijn 
de opleiding tot preventiemedewerker en de 
eventuele verplichte toetsing (bij meer dan 
25 medewerkers) inbegrepen. Tijdens de 
training wordt de digitale RI&E doorlopen en 
vult u in feite uw eigen RI&E al in.

www.vakcentrum.nl/rie

U bent wettelijk verplicht om beleid op te 
stellenvoor de arbeidsomstandigheden (Ar-
bozorgbeleid). U moet in kaart brengen welke 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in uw 
bedrijf zijn. Dat doet u met een Risico-Inventa-
risatie en -Evaluatie (RI&E). 

Online RI&E

Het Vakcentrum ondersteunt alle Vakcentrum-
leden (food en non-food) met hun RI&E, door 
middel van een gebruiksvriendelijke online 
tool die u helpt bij het opzetten van de RI&E. 
Het programma leidt u door een vragenlijst 
waarmee u zelf gevaren en risico’s inventari-
seert. Aan het eind van het programma heeft 
u een evaluatie en een Plan van Aanpak in 
handen. Met behulp van deze dienst bent u 
jaren verzekerd van een valide RI&E en Plan 
van Aanpak.

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek is van groot  belang. 
Het vermindert het ziekteverzuim, bevordert re-integratie  
en verhoogt de arbeidsprestaties van de medewerkers. 

Vakcentrum Diensten VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers
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Juist nu is het zaak kritisch te zijn op de huur 
van het bedrijfspand. De coronacrisis is 
voor veel ondernemers aanleiding de huur 
ter discussie te stellen. Het Vakcentrum 
heeft een uniek adviesproduct waarmee 
Vakcentrumleden een huurverlaging kunnen 
bewerkstelligen. En dat op basis van ‘no cure 
no pay’. Leden betalen dus pas een vergoe-
ding voor de dienst, wanneer er met succes 
een huurverlaging is afgedwongen.

Bespaar duizenden euro’s

Ondernemers kunnen vele duizenden euro’s 
besparen door hun huurprijs onder de loep 
te laten nemen. De verhouding tussen de 
lopende huurprijs en de huidige markthuur-
prijs is voor een groot deel bepalend voor de 
mogelijke besparing. Door de veranderde 
marktsituatie is het verlagen van de huurprijs 
nu het proberen waard. Het komt regelmatig 

Vakcentrum Huurverlaging

Betaalt u niet te veel huur?
voor dat verhuurders zelf met een huurverla-
ging komen. Zij hopen hiermee te voorkomen 
dat huurders zelf het initiatief nemen en een 
huurverlaging afdwingen via de rechter. De 
route via de rechter is voor een verhuurder 
over het algemeen minder voordelig.

Vergoeding tijdelijk lager

Alleen bij succes wordt een vergoeding 
gevraagd. Normaal bedraagt die 15% over 
de gerealiseerde huurprijsverlaging over een 
periode van 5 jaar. Tijdelijk is de vergoeding 
verlaagd tot 13,5% ex btw over de vijfjaarlijkse 
besparing.

www.vakcentrum.nl/huurverlaging

Als ondernemer kijkt u vooruit – omdat uw 
onderneming groeit, u gaat fuseren of omdat 
er bijvoorbeeld (nieuwe) gemeentelijke 
ontwikkelingen spelen. Maar wat zijn de mo-
gelijkheden of alternatieven? Het Vakcentrum 
Expertise netwerk biedt u ervaren sparring-
partners voor deze en andere huisvestings- of 
vastgoedvraagstukken. 

Vakcentrum Vastgoedontwikkeling en -beheer 
ondersteunt bij het realiseren van vastgoed-
ontwikkelingen voor ondernemers, als dan 
niet samen met andere ondernemers.

Vakcentrum Vastgoedontwikkeling en -beheer 
kan ook het volledige beheer van uw vastgoed 
uit handen nemen, ook als het gaat om risico-
management, compliance en interne controle.
 
www.vakcentrum.nl/vastgoed

Vakcentrum  
Vastgoedontwikkeling 
en -beheer

Vakcentrum Diensten
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Lokale  
ondersteuning
De corona-crisis drukt een zware stempel op 
winkelgebieden. Ondernemers in de retail en 
de horeca worden gedwongen te stoppen. Dat 
leidt tot leegstand, onaantrekkelijke gaten 
in het winkelbeeld. Het is zaak dat onderne-
mers, gemeente en vastgoedeigenaren de 
handen ineen slaan voor een toekomstgerich-
te visie op het winkelgebied en een adequate 
uitwerking van die visie. Een actief gemeente-
lijk beleid is noodzakelijk.

Lokaal Retailbelang 
 behartigt  retailbelangen  
lokaal en regionaal

Lokaal Retailbelang richt zich namens 
ondernemers in de retailsector (detailhandel 
en winkelambacht) op de lokale, regionale 
en provinciale overheid. Lokaal Retailbelang 
behartigt de belangen van de lokale onder-
nemers. Lokaal Retailbelang fungeert als 
spreekbuis en ondersteunt ondernemers met 
praktische kennis en know-how.  

Ondernemersorganisaties kunnen Lokaal 
Retailbelang inschakelen bij (o.a.):
• Detailhandels- en structuurvisies
• Visies op binnensteden en  

winkelgebieden
• Transformatie van winkelgebieden
• Omgevingsvisies, omgevingsplannen en 

programma’s
• Mobiliteit, bereikbaarheid, parkeerbeleid
• Oneerlijke concurrentie (winkelambacht) 

en vliegende winkels

Lokaal Retailbelang zet zich steeds in om 
de belangen van ondernemers op de juiste 
 manier mee te laten wegen in de  beleids- of 
besluitvorming. 

Lokaal Retailbelang is een activiteit van 
het Vakcentrum in samenwerking met 
 collega-brancheorganisaties en  
MKB-Nederland.

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers
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Samen tegen criminaliteit
Criminaliteit leidt tot economische 
schade en soms ook tot diep  
ingrijpend menselijk leed
Bestrijding en preventie zijn van het grootste belang. Daar dringen we bij de 
overheid voortdurend op aan. In aanvulling op initiatieven van de overheid 
hebben wij als Vakcentrum met collega-organisaties zelf actie ondernomen. 
We moeten samen de winkelcriminaliteit terugdringen, van winkeldiefstal 
tot digitale inbraken. Voor Vakcentrumleden zijn er verschillende vormen van 
ondersteuning, gratis of met korting.

www.vakcentrum.nl/veiligheid

Afrekenen met 
 winkeldieven
Als u een winkeldief op heterdaad betrapt 
en aangifte doet, kunt u voor de ‘gestolen’ 
tijd € 181 schadevergoeding eisen van de 
dader. Ook de kosten van directe schade, 
bijvoorbeeld door het verwijderen van 
beveiligingslabels of vernielde verpakkingen, 
kunt u laten betalen door de winkeldief.

Deze vorderingen kunt u uit handen geven 
aan SODA. SODA ontvangt de gegevens van 
de winkeldief van de politie en verzorgt de 
incasso. Bij een geslaagde incasso maakt 
SODA € 133 (ex. btw) aan u over. 

www.vakcentrum.nl/afrekenenwinkeldieven

Vakcentrum Diensten
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Waarschuwingsregister Detailhandel:

Check uw sollicitanten
Natuurlijk wilt u interne fraude zoveel mogelijk voorkomen. 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 medewerkers gratis 
te checken. Door het Waarschuwingsregister 
Detailhandel te raadplegen, weet u wie u in 
huis haalt. De deelname aan het Waarschu-
wingsregister is veilig, verantwoord en vooral 
makkelijk. En voor Vakcentrumleden gratis! 

Gratis en digitaal  aanmelden

Vakcentrumleden kunnen zich gratis aan-
melden voor het Waarschuwingsregister. Het 
Vakcentrum neemt ook een aantal adminis-
tratieve verplichtingen over van de mkb-be-
drijven. Zo blijft het gebruik van het Waarschu-
wingsregister zo eenvoudig mogelijk. 

Het Vakcentrum heeft zitting in het bestuur 
van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel 
die het register beheert.

www.vakcentrum.nl/waarschuwingsregister

Waarschuwingsregister 
doet aangifte bij de 

politie, dat scheelt u tijd 
en moeite

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Meer informatie over veiligheid in en rondom 
de winkel op www.vakcentrum.nl/veiligheid
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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 en Detailhandel Nederland.

Informatiebijeenkomsten

Het Vakcentrum organiseert regelmatig infor-
matiebijeenkomsten over actuele
onderwerpen zoals arbeidsrecht, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, cao en de 
toepassing daarvan.

Digitaal

Op www.vakcentrum.nl vindt u niet alleen 
actuele informatie, maar ook volop (voor leden
gratis toegankelijke) tools en modelovereen-
komsten.

De meest actuele informatie ontvangt u per 
digitale nieuwsbrief.

Gratis toegang vakbeurzen

Laat u als ondernemer, gespecialiseerd in 
artikelen voor huishouden, koken of tafelen,
inspireren op ‘s werelds grootste vakbeurs 
voor consumentengoederen, de Ambiente in 
Frankfurt. Of ga naar de internationale beurs 
Maison&Objet in Parijs. Voor speelgoedwinke-
liers is er de Spielwarenmesse in Neurenberg.
Voor deze drie beurzen zijn voor Vakcentrum-
leden gratis toegangskaarten beschikbaar.

Vakbeurs Foodspecialiteiten

De Vakbeurs Foodspecialiteiten is een initia-
tief van het Vakcentrum. Deze vakbeurs is met 
name bedoeld voor foodspecialiteitenwinkels, 
maar biedt ook volop inspiratie voor onderne-
mers met een kookwinkel of een supermarkt. 
Juist hier zijn de nieuwste en exclusieve 
foodproducten te vinden. De vakbeurs is voor 
leden gratis toegankelijk.

Informatie- en 
kenniscentrum

Een kennis- en informatiecentrum 
ten behoeve van de leden; 
ook dat is Vakcentrum. 
Modelovereenkomsten, 
adviezen, standpunten, visies: 
u wordt geïnformeerd via 
gerichte nieuwsbrieven, een 
maandelijks informatiemagazine, 
bijeenkomsten, mogelijkheden 
tot bezoeken aan vakbeurzen 
en een ledennet dat exclusief 
toegankelijk is voor leden.

Vakcentrum Kennis & Inspiratie
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   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

#trademar
ttrademart.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 2018

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

Deze maand:

Vakcentrum en Gebra samen verder

Nieuw bij Första: 

Spiegelau en Nachtmann

Brabantia maakt afval mooi!
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ontdek alle nieuwe SmartGames op
www.SmartGames.eu

TMTM

ontdek alle nieuwe SmartGames op
www.SmartGames.eu

TM
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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

VakcentrumNieuws

Vakcentrumleden ontvangen iedere maand 
VakcentrumNieuws. Een informatief magazine,
met het laatste nieuws uit de branches, 
verrassende interviews, interessante achter-
grondartikelen en een helder antwoord op veel 
gestelde praktijkvragen. Natuurlijk
houden wij u via VakcentrumNieuws ook op 
de hoogte van onze activiteiten en successen, 
producten en diensten.

De meest actuele informatie ontvangt u 
 tussendoor per digitale nieuwsbrief.

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

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

Assortiment 

Catharinus Wierda 
over De Fryske

Super Gold Award voor een ‘kaas die klopt’
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23ste jaargang  | nr 75  | JUNI 2020

WINKEL
De Kaasmakerij is 
weer helemaal nieuw
 
ASSORTIMENT
Innovatieve snacks
van Floor Foods

CORONA
Hoe vergaat het
de speciaalzaak?
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Met kop en  
schouders!
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 duurzaam-
heid en  hebben een concrete en contro-
leerbare 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 colle-
ga’s vindt u op www.supersupermarkt.nl.

Certificering 
 Foodspecialiteiten winkels 

Voor ondernemers met een foodspecialitei-
tenwinkel heeft het  Vakcentrum een unieke 
certificering ontwikkeld. Hiermee laat u 
aan uw klanten zien dat u tot de betere 
foodspecialiteiten winkels van Neder-
land behoort. En dat u continu aandacht 
besteedt aan zaken als kwaliteit, hygiëne, 
MVO en de geldende wet- en regelgeving.  

De Certificering Foodspecialiteiten-
winkels is een erkenning voor vakman-
schap.  Deelnemende winkels zijn kaas-
speciaalzaken, delicatessenwinkels en 
notenspeciaalzaken.  

Meer informatie over de certificering en een 
overzicht van de  gecertificeerde collega’s  
vindt u op  
www.foodspecialiteitenwinkels.nl.

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

Giel Smits

PLUS Giel Smits,

Culemborg 

SSK ondernemer en 

winnaar ZO2Z-Award 

2019-2020

Hendrik en Marcella

Kenners in kaas, Breda

Beste  Kaasspeciaalzaak 

2019

Vakcentrum Kennis & Inspiratie
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Global Innovation  
Awards

De Global Innovation Award (GIA) is inge-
steld door de Amerikaanse International 
Housewares Association. Deze award is 
bedoeld om ‘excellence in retail’ te vieren 
en andere ondernemers te stimuleren. 
Deze onderscheidingen worden jaarlijks 
uitgereikt aan de toonaangevende winkels 
in huishoudelijke en kookartikelen.

De Stichting SOVD, gelieerd aan het 
Vakcentrum en uitgever van het Vakblad 
Gemengde Branche, is de Nederlandse 
vertegenwoordiger van de GIA. 

Bent u de beste 
zelfstandig  ondernemer?
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 buitenwereld zichtbaar te 
maken. 

Beste Zelfstandig 
Supermarkt ondernemer 
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. Zowel de 
landelijk winnaar als provinciewinnaars 
mogen de titel twee jaar voeren.

Beste Kaasspeciaalzaak  
en  Beste Foodspecialitei-
tenwinkel

Elk jaar strijden de kaasspeciaalzaken 
en de foodspecialiteiten winkels om de 
hoogste eer in de Nationale Competities. 
Daarnaast worden ieder jaar wisselende 
wedstrijden gehouden, in de categorieën:
• Nederlands Beste  

Foodspecialiteitenwinkel
• Nederlands Beste Foodspecialist 

Boerenkaas
• Nederlands Beste Foodspecialist 

Charcuterie
• Nederlandse Beste Kaasspeciaalzaak
• Nederlands Beste Foodspecialist Wijn
• Nederlands Beste Foodspecialist 

Chocolade, Noten, Koffie/thee
Ondernemers onderscheiden zich en zijn 
een voorbeeld voor collega’s. De prijzen 
worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse 
 Branche-Event Foodspecialiteiten.

 2020

NEDERLANDS BESTE
FOODSPECIALITEITENWINKEL
COMPETITIE  2020

NEDERLANDS BESTE
FOODSPECIALIST BOERENKAAS
COMPETITIE  2020

NEDERLANDS BESTE
FOODSPECIALIST CHARCUTERIE
COMPETITIE

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Gertjan, Monique en Maud Woerdman
Woerdman Kookcadeau, Gouda

Winnaar Global Innovation Award Netherlands 
2019-2020
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Platform De  Nieuwe Winkelstraat: voor 
 toekomstbestendige  winkelgebieden
Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is opgezet om alle 
belanghebbenden van een winkelgebied: ondernemers, winke-
liers(verenigingen), gemeenten, centrummanagers, vastgoed, 
horeca, kunst en cultuur te ondersteunen bij het toekomstbesten-
dig maken van een winkelgebied. 

DNWS verzamelt kennis, stimuleert innovatie, initieert innovatieve pilots en participeert in 
onderzoeksprojecten. Alle vergaarde kennis zet DNWS in ten behoeve van betrokken partij-
en van winkelgebieden. Een concreet voorbeeld hiervan is het zogenaamde DNWS Kom-In-
Actie-Traject. Voor dat DNWS-Kom-In-Actie-Traject brengt DNWS alle lokale stakeholders 
bij elkaar, maakt een uitgebreide analyse van het winkelgebied en stelt een actieplan op 
waar men gezamenlijk mee aan de slag gaat, onder andere met behulp van masterclasses.

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

Het Vakcentrum is een van de motoren achter DNWS. Het Vakcentrum stelt menskracht en 
kennis beschikbaar aan dit onafhankelijke platform.

Lokale ondersteuning  nodig?

Bel dan met het Vakcentrum voor advies wie u het best kan helpen: 
(0348) 41 97 71

www.vakcentrum.nl/locatiebeleid 

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 technologie en innovatie en 
city distribution.

Vakcentrumleden kunnen gratis beschikken  
over de blue papers van expertgroepen.

www.vakcentrum.nl/shoppingtomorrow

Shopping Tomorrow: 
actief  netwerk van 
(e-commerce) 
professionals

Vakcentrum Kennis & Inspiratie
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Het Vakcentrum biedt diverse opleidingen en trainingen aan. 
De trainingen en opleidingen worden aangeboden en verzorgd door het Vakcentrum of door 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’

Beschikbare e-learnings:

• Training ‘Allergenen’
• Training ‘Een veilige winkel, van agres-

sie naar gesprek’
• Training ‘Biologisch in het schap’
• Training ‘Ik weet wat van sterke drank’
• Training ‘Veiligheid’
• Training ‘Wil je bij me pinnen?’
• Training ‘Meer dan lekker in de super’
• Training ‘Veilig en verantwoord afge-

dankte batterijen inzamelen’
• Goed omgaan met dementie
• Werken met gezond verstand
• Verantwoorde verkoop van loten in de 

supermarkt
• Training ‘Ik weet wat van wijn’
• Training ‘Soms moet je nee verkopen’

Opleidingen  
en trainingen

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

Persoonlijk Ontwikkelingsbudget (POB) 
 Levensmiddelendetailhandel 
Medewerkers die vallen onder de Cao voor het levensmiddelenbedrijf met meer dan  
12 contracturen per week, kunnen hun persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB) aanspreken voor 
het volgen van een training of opleiding. Het volledig overzicht van de in aanmerking komende 
trainingen en opleidingen is in te zien via www.mmmlekkerwerken.nl/leerrekening.

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers
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Artikelbeveiliging 
korting op detectiepoortjes
Derving is een vervelend probleem waarmee iedere winkelier wel eens te 
maken krijgt. Het Vakcentrum is dan ook een voorstander van artikelbe-
veiliging in winkels. Alleen al van de aanwezigheid van deze apparatuur 
gaat een grote preventieve werking uit. Het verlaagt de niet-geregistreer-
de derving, het verhoogt de omzet en het vergroot dus het veiligheidsge-
voel in de winkel.

KORTING VOOR VAKCENTRUMLEDEN
Om de aanschaf van detectiepoortjes te stimuleren, heeft het Vakcen-
trum goede afspraken gemaakt met Checkpoint Systems, een leverancier 
van hoogwaardige geïntegreerde systeemoplossingen voor artikelbevei-
liging. Vakcentrumleden krijgen exclusieve korting op hun producten van 
maar liefst 20%. Uw korting kan oplopen tot 30% als u een compleet 
systeem afneemt i.c.m. accessoires zoals labels of hardtags.

www.vakcentrum.nl/artikelbeveiliging

Bedrijfshulpverlening BHV  
makkelijk en voordelig geregeld
Het Vakcentrum helpt haar leden gemakkelijk, snel en goedkoop te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Be-
drijfshulpverlening (BHV).

Door een samenwerking tussen Vakcentrum en Help123 kunnen Vak-
centrumleden nu gebruik maken van een efficiënte digitale BHV-tool. 
Met deze tool kunt u een digitaal BHV-plan opstellen. Dit digitale plan 
is dan het startpunt voor een efficiënte training van de medewerkers, 
zodat iedere medewerker van het BHV-plan op de hoogte is. Snel, veilig 
en kostenbesparend.

HET BHV-PLAN
Met Help123 legt u in drie stappen de BHV-afspraken vast die bij uw 
bedrijf gelden. Dit kost u per locatie ongeveer 15 tot 20 minuten. U legt 
deze afspraken vast in het BHV-plan en maakt met Help123 op basis 
hiervan eenvoudig een bedrijfsspecifieke online BHV-training voor uw 
medewerkers.

DE TRAINING
Het is belangrijk dat iedereen de BHV-afspraken kent. Daarom nodigt 
u alle medewerkers uit voor de online BHV-opleiding. Aan de hand van 
filmpjes en vragen, leren zij de afspraken uit het BHV-plan en wat te 
doen bij een ongeval of brand in de zaak. Zijn ze geslaagd, dan ontvan-
gen ze een certificaat.

De kosten van het BHV-pakket via Help123 bedragen € 7,50 per 
medewerker per jaar. 

www.vakcentrum.nl/bhv

Korting betaalterminals 
en kaartacceptatie 
Als lid van het Vakcentrum kunt u profiteren van speciale kortingen op 
de aanschaf van een Worldline betaalautomaat en scherpe tarieven 
voor het accepteren van kaartbetalingen. De selectie van de producten 
en diensten is met medewerking van Vakcentrum samengesteld, zodat 
u gegarandeerd bent van een relevant aanbod. 

De betaalautomaten zijn robuust, kennen een strak design en maken 
afrekenen eenvoudig.
De betaalautomaten ondersteunen smartphone en contactloze beta-
lingen en accepteren alle bekende betaalkaarten. Met de exclusieve 
korting vanuit het Vakcentrum kunt u eenvoudig van start tegen zeer 
aantrekkelijke tarieven.

www.vakcentrum.nl/betaalterminal

Scherpe tarieven met  
Vakcentrum Energiecollectief
Vakcentrumleden kunnen veel geld besparen door gebruik te maken 
van het Vakcentrum Energiecollectief. Het gaat bij energie inkopen niet 
om het vergelijken van offertes van energieleveranciers. De kunst is de 
juiste inkoopstrategie. Op welk moment wordt de energie ingekocht en 
voor welke termijn. Door het realiseren van een grote massa in combi-
natie met veel expertise, worden zeer scherpe tarieven gerealiseerd en 
overzichtelijk weergegeven. 

De tarieven gelden niet alleen voor het winkelbedrijf, maar ook voor de 
privéwoning. Vanzelfsprekend wordt de overstap soepel geregeld.

www.vakcentrum.nl/energiecollectief 

Vakcentrum Ledenvoordelen

Voor Vakcentrumleden:  
20% korting  
oplopend tot 30%
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Korting op Afdracht 
Buma / Sena
Als u muziek afspeelt in de winkel, bent u verplicht dit bij Buma én 
bij Sena op te geven. Deze organisaties verzorgen de inning van de 
verplichte vergoeding voor het laten horen van muziek. 
• Buma int de vergoedingen voor de componisten,  

tekstdichters en muziekuitgevers.
• Sena int de vergoedingen voor de uitvoerende artiesten.

Vakcentrumleden krijgen tenminste 15% korting op deze heffingen. 
Meld u snel aan, want dat scheelt u mogelijk tientallen euro’s! 
Uw aanmelding geldt als een doorlopende aanmelding, zodat u niet 
jaarlijks uw deelname opnieuw hoeft te bevestigen. 

BRENGT U GEEN MUZIEK TEN GEHORE?
Als u geen muziek ten gehore brengt in uw winkel(s), dan kunt u dat ook 
aan ons doorgeven. Wij melden dat aan Buma en Sena, zodat u geen 
factuur of aanmeldingsformulier ontvangt.

U kunt zich aan- of afmelden via www.vakcentrum.nl/bumaensena

eHerkenning  
met korting
eHerkenning is dé manier van inloggen voor ondernemers. Hiermee 
logt u op één manier veilig in bij meer dan 500 organisaties. U hoeft 
hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te ont-
houden. Via het Vakcentrum vraagt u eHerkenning aan bij Z login met 
15% korting.

U heeft eHerkenning onder andere nodig om in te loggen bij het UWV 
om werknemers ziek te melden. Ook heeft u eHerkenning nodig om in 
te loggen bij de Belastingdienst om bijvoorbeeld de btw-aangifte te 
doen. Zo haken steeds meer overheidsorganisaties aan op eHerken-
ning en dan voornamelijk op niveau 3.

HOE ZIET HET VOORDEEL ERUIT?
U ontvangt 15% korting op de aanschaf van uw eHerkenningsmiddel 
op niveau EH2, EH2+ en EH3 (wij raden EH3 aan). Ook op aanvullende 
diensten ontvangt u 15% korting.

www.vakcentrum.nl/eherkenning

Digitale  
HACCP-registratie
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 ondersteuning.  
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 
MyCCP is bovendien uit te breiden met continue temperatuurmetingen 
en alarmering.

€60 KORTING PER JAAR
Een abonnement op VakcentrumMyCCP kost Vakcentrumleden €15 
per maand in plaats van €20. Op de aankoop van meetinstrumenten 
zoals thermometers en temperatuursensoren voor koelingen, krijgen 
Vakcentrumleden 10% korting.

www.vakcentrum.nl/myccp

Hygiënecode onderdeel  
van lidmaatschap
Wij adviseren al onze leden met een supermarkt, biologische speciaal-
zaak, kaas- of delicatessenwinkel, om gebruik te maken van de CBL Hy-
giënecode. 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. Vakcentrumleden ontvangen een 
exemplaar gratis. In de code staan de meest voorkomende processen 
op de winkelvloer beschreven.

Korting op 
 klantenmanagementsysteem
Om de bezetting van de winkels goed te monitoren heeft Checkpoint 
SmartOccupancy geïntroduceerd. Met dit systeem krijgen onderne-
mers een realtime overzicht van het aantal klanten in de winkel. Zo kan 
dus ook gestuurd worden op het al dan niet toelaten van nieuwe klan-
ten. Het systeem kan, indien gewenst, een stoplicht aansturen of zelfs 
de toegangsdeuren automatisch sluiten. Daarnaast is de informatie 
doorlopend online beschikbaar. Vakcentrumleden krijgen 20% korting 
op de hardware van het systeem.

www.vakcentrum.nl/klantenmanagement
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Gratis  
Klantentevredenheids - 
onderzoek
Vakcentrum biedt de mogelijkheid voor een gratis 
klantentevredenheidonderzoek, uitgevoerd door het gespecialiseerde 
onderzoeksbureau Panteia. Anonimiteit is gewaarborgd. Het kost uw 
klanten weinig tijd. De resultaten zijn waardevol. Verbetersuggesties  
en kritische opmerkingen laten u nóg beter scoren in de toekomst.

Korting op  
ledverlichting
Steeds meer ondernemers stappen volledig over op ledverlichting. 
Led is milieuvriendelijker en kan leiden tot een forse energiebesparing 
(65%).

Door de mogelijkheid bestaande armaturen om te bouwen, is het 
daarbij niet nodig het volledige verlichtingssysteem aan te passen. 
De terugverdientijd van ledverlichting bedraagt voor supermarkten 
en speciaalzaken gemiddeld rond de drie jaar. Daarnaast komt de 
investering in led in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Energie 
Investeringsaftrek.

Het Vakcentrum stimuleert het gebruik van ledverlichting bij haar leden. 
Daarvoor is het Vakcentrum een samenwerking aangegaan met een 
leverancier van hoogwaardige ledverlichting. Vakcentrumleden krijgen 
25% korting op de materialen, of u nu kiest voor complete ledarmatu-
ren of voor ombouw van uw bestaande armaturen.

www.vakcentrum.nl/led

Gratis  
Medewerkerstevredenheids-
onderzoek
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 verbetertips hebben uw medewerkers? En welke 
kritische opmerkingen?

U komt erachter door mee te doen aan het medewerkerstevreden-
heidsonderzoek van het Vakcentrum. Deze meting is speciaal voor het 
Vakcentrum ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Panteia.

www.vakcentrum.nl/mto

Platform Artikelbeheer:  
Artikeldata digitaal beschikbaar
Via het Platform Artikelbeheer zijn artikeldata van verschillende leve-
ranciers 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. Boven-
dien biedt het platform ook bijbehorende specificaties en illustraties. 
Zo is ook het bijhouden van de webshop een stuk eenvoudiger.

Om gebruik te maken van dit platform heeft u voor een fysieke winkel 
een kassasysteem nodig dat in staat is om voorraadinformatie te 
verwerken. Een groepenkassa volstaat helaas niet. Voor de webwinkel 
heeft u genoeg aan een koppeling tussen uw webwinkelsysteem en het 
platform.

Leden van het Vakcentrum krijgen 33% korting op de deelname aan 
het Platform Artikelbeheer. In plaats van €75 betalen Vakcentrumleden 
€50 per maand.

www.vakcentrum.nl/platformartikelbeheer

Vakcentrum Ledenvoordelen

Voor Vakcentrumleden:  
25% korting op  
materialen

Gratis  
waardevol onderzoek

www.vakcentrum.nl/kto
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Salarisservice  
op maat
Vakcentrum Personeelsadministratie neemt u de salarisadministratie 
uit handen. Voor een aantrekkelijk tarief wordt u geheel ontzorgd. De 
hoogte van het maandbedrag is afhankelijk van het aantal medewer-
kers dat u in dienst heeft.

De dienstverlening van Vakcentrum Salarisadministratie omvat:
• Salarisstroken, loonstaten en journaalposten
• Aangifte loonheffingen en pensioenaangifte
• Jaaropgave werknemers
• Helpdesk, zowel telefonisch als per e-mail
• Aanleveren SEPA-betaalbestanden

HR DASHBOARD
Daarnaast kunt u eventueel gebruik maken het HR Dashboard, zodat u 
altijd digitaal inzicht heeft in uw personeelsdossiers. Het is bovendien 
een effectief hulpmiddel bij de uitvoering van de Wet werk en zekerheid.

www.vakcentrum.nl/salarisadministratie

Servicerobot CruzR 
aantrekkelijk geprijsd
CruzR is een servicerobot die uw klanten kan verwelkomen, adviseren 
en instrueren. Vakcentrumleden krijgen 30% korting op de huurprijs. 
De robot wordt helemaal ‘ready to use’ geleverd, beweegt zelfstandig 
door de winkel en spreekt met een menselijke stem.
Bij het afleveren van de robot krijgt u een instructie om de robot een-
voudig zelf te programmeren. Daarbij kunt u o.a. zelf teksten plaatsen 
en MP4-filmpjes uploaden. U kunt CruzR ook,tegen een meerprijs, 
laten programmeren door de leverancier.
Wilt u een bijzondere ‘instore experience’? Leden van het Vakcentrum 
krijgen 30% korting op de huurprijs. 

www.vakcentrum.nl/cruzr

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 betaalge-
mak, uitgestelde betaling, recht op btw-aftrek en blijft deelname aan 
spaaracties mogelijk. 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

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 dat toegespitst is op de ondernemer in de detailhandel. Uw 
bedrijf is voortdurend volledig verzekerd. Verandert de situatie in de 
winkel, dan past de dekking zich aan. Handig, bijvoorbeeld ter opvang 
van stijging van de goederenvoorraad in piekperiodes. 
Belangrijke kenmerken: alleen verzekeren wat noodzakelijk is en bij 
calamiteiten een snelle afhandeling van de schades.

De SuperGarant bedrijfspolis dekt veel voorkomende risico’s in één 
keer af. Nieuwe investeringen zijn automatisch meeverzekerd. Eén 
polis, één premie met de omzet van het bedrijf als maatstaf voor de 
premieberekening.

GRATIS VERZEKERINGSCHECK
Vakcentrumleden kunnen gebruik maken van de gratis verzekering-
scheck. 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 als u 
gebruik maakt van de SuperGarant bedrijfspolis of het Vakcentrum 
ZorgPortaal?

www.vakcentrum.nl/verzekeringen

Hosting website/webshop
Leden van het Vakcentrum kunnen gebruikmaken van een exclusieve 
korting die het Vakcentrum met JouwWeb heeft afgesproken. De eerste 
drie maanden zijn gratis voor Vakcentrumleden. Vervolgens betaalt u  
€ 6,50 per maand (i.p.v. € 8) als u een Pro-abonnement aangaat of 
€ 8 per maand (i.p.v. € 16) als u een Business-abonnement aangaat. 
JouwWeb is een doe-het-zelf programma om zelf een website of een 
webshop in te richten. Het inrichten van een webshop kan circa in een 
dagdeel worden gerealiseerd, waarbij u zelf de opzet, vormgeving, 
betaalmethode(n) en de wijze van bezorgen of ophalen bepaalt. 

www.vakcentrum.nl/hosting
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Voor Vakcentrumleden:  
10% korting op  
Verzuimverzekering 
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E X P E R T I S E

PASSIE VOOR  
ONDERNEMERSCHAP

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Vakcentrum
Blekerijlaan 1
3447 GR  Woerden

T  (0348) 41 97 71
E  info@vakcentrum.nl
I   www.vakcentrum.nl

U schakelt met Vakcentrum Expertise via: 
(0348) 41 97 71 of info@vakcentrum.nl

Vakcentrum Expertise bundelt de kennis 
en ervaring die beschikbaar is bij de 
leden en het netwerk van het Vakcentrum, 
de brancheorganisatie voor zelfstandig 
retailondernemers in food, non-food 
en fast moving consumer goods en 
franchisenemers. 

Het Vakcentrum gelooft in de kracht van 
zelfstandig retailondernemers en hun belang 
voor de lokale gemeenschap. Daarom zet 
het Vakcentrum zich met passie in om de 
ondernemer alle ruimte te bieden om zijn 
of haar werk te kunnen doen. Dat doet het 
Vakcentrum door belangenbehartiging, 
dienstverlening en het bieden van concrete 
voordelen.

Dat doet het Vakcentrum met  
Vakcentrum Expertise;  
Samen voor resultaat!

VAKCENTRUM 
EXPERTISE

VAKCENTRUM
E X P E R T I S E

Belangen-
behartiging

Diensten

Leden-
voordelen

Kennis & 
inspiratie

Advies


