
   
 

    
 

 
ZO2Z AWARD 2017-2018 - FINALEJURYRAPPORT  
 

Inleiding 
De Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich (ZO2Z) Award is een initiatief van het 
Vakcentrum en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de beste zelfstandige supermarktondernemer 
van Nederland.  
 
De tweejaarlijkse competitie om de ZO2Z Award heeft als doel het onderstrepen van de 
meerwaarde van de zelfstandige ondernemer voor de economie van Nederland en voor de 
lokale gemeenschap. De competitie draagt daarnaast bij aan de professionaliteit in de 
bedrijfsvoering van de zelfstandige supermarktondernemers.  

  
ZO2Z Award 2017 – 2018, het verloop van de competitie 
Startpunt van de competitie was een telefonisch interview door medewerkers van 
onderzoeksbureau Panteia. In dit interview werden vragen gesteld over ondernemerschap, 
werkgeverschap, klanten, assortiment en innovatie. 
 
Voor het onderdeel ondernemerschap werd gebruik gemaakt van een ondernemerschapsscan 
die is ontwikkeld door professor J. de Jong van Universiteit Utrecht.  
De informatie werd aangevuld met gegevens uit de medewerkerstevredenheids- en 
klanttevredenheidsonderzoeken. 
Vervolgens werden alle deelnemers bezocht door een adviseur van Grant Thornton voor een 
ambitiegesprek. Aan de hand van het Six Box Model werd een overzicht opgesteld van het 
huidig functioneren en de toekomstkansen van de deelnemers.  
 
Op basis van de diverse onderzoeken heeft Panteia de provinciewinnaars aangewezen. 
Vervolgens zijn deze nog eens extra bezocht en bevraagd om te komen tot de drie 
genomineerden voor de landelijke titel. 
 

Finalejury 
De drie genomineerden werden in hun winkel bezocht door de finalejury bestaande uit: 
  
Philip den Ouden  Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie  
Marc Jansen  Centraal Bureau Levensmiddelen  
Harrie ten Have Vakcentrum  
 
Patricia Hoogstraaten, Vakcentrum trad op als secretaris van de finalejury.   
 
In dit juryrapport doet de finalejury van de ZO2Z competitie verslag van haar bevindingen. De 
finalejury doet dat aan de hand van de pijlers van de verkiezing:  
Ondernemerschap, werkgeverschap, klanten, assortiment en innovatie 
 
De finalejury is verheugd over het recordaantal deelnemers dat aan deze editie van de 
competitie heeft meegedaan. Bijna 200 ondernemingen schreven zich in. 
Niet alleen het grote aantal ondernemingen was opvallend, ook blijkt dit jaar de kwaliteit van 
het ondernemerschap bijzonder hoog, zo merkt de finalejury op. 

 



   
 

 

 
 

 

WINNAARS VAN DE ZO2Z AWARD 2017 - 2018 
 
Eerste prijs 
 

Tijn en Niek Leussink 
Jumbo Leussink - Aalten  
 
De broers Tijn en Niek Leussink schreven voor deze competitie in met hun winkel  
Jumbo Leussink in Aalten. De Leussink Retail Groep omvat daarnaast ook Jumbo’s in 
Haaksbergen, Goor en Hengelo en Gall & Gall en Etos-winkels. Het bedrijf is een familiebedrijf 
dat 129 jaar geleden is gestart. Naast retail zijn de ondernemers Leussink ook actief in horeca 
en evenementenorganisatie. 
 
Excellent ondernemerschap is – naast een goede winkelformule, zoals Jumbo – de belangrijkste 
voorwaarde voor een modern succesvol bedrijf dat het sociaaleconomisch middelpunt van het 
marktgebied is.  
 
Bij Jumbo Leussink ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Als 
één van de eerste supermarkten werkten Tijn en Niek Leussink met een zelfsturend team. Zij 
willen dat de medewerkers het maximale uit zichzelf halen. Dat doen ze door de 
werkzaamheden te laten aansluiten bij de interesses en opleiding van een medewerker. Daarbij 
krijgen de medewerkers alle kans om bij te leren en zich verder te ontwikkelen.  
 
In de winkel is het noaberschap niet te missen. Tijn en Niek Leussink onderhouden nauwe 
banden met lokale vers leveranciers. In een groot aantal productcategorieën worden lokale 
producten opvallend gepresenteerd onder het eigen merk ‘Ons Noaberschap’. Van vleeswaren 
uit de streek tot vers gebak en handgemaakte bonbons van een naburige patissier.  
 
Noaberschap gaat echter verder, zoals dat hoort in de Achterhoek. De ondernemers (met het 
SSK keurmerk) zijn vanuit de winkel in Aalten ook betrokken bij diverse initiatieven om het 
dorp levendig te houden. Tijn en Niek Leussink laten hun omgeving duidelijk weten wie zij zijn 
en wat zij doen. 
 
Met het oog op de scholen in de nabijheid van de supermarkt is een speciale scholierenhoek 
opgezet met een eigen assortiment, op de scholieren gerichte voorzieningen als televisie, wifi 
etc. en een eigen afrekenpunt.  
 
Binnenkort wordt gestart met de uitbreiding van de winkel met een horecavoorziening. 
Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van Duitse klanten die zo’n 40 kilometer reizen 
voor een winkelbezoek. Het is dus echt een dagje winkelen. Vandaar dat men ook prijs stelt op 
goede horecavoorzieningen. Dat het assortiment is aangepast op de Duitse klant spreekt dan 
ook voor zich. Veel koffie en blikjes limonade die per tray worden verkocht.  
 
De vele festivals in de Achterhoek zijn aanleiding voor één van de recente innovatieve 
activiteiten van ondernemers Leussink, een mobiele supermarkt voor op de festival-campings. 
De broers zien een duidelijk verband tussen retail en horeca-activiteiten. Daar zien zij ook de 
uitdagingen. Overigens wel goed afgestemd met de omgeving. De nieuwe horecavoorziening bij 
de winkel in Aalten is besproken met de horecaondernemers in de buurt. Ook dat is 
noaberschap. Door de horeca-activiteiten zijn de ondernemers nog meer dan tevoren gefocust  
op gastvriendelijkheid. 
 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 
Eindoordeel 
 
De finalejury is diep onder de indruk van de groei in het ondernemerschap in de afgelopen 
twee jaar.  
 

Een familiebedrijf dat durf heeft getoond om vanuit een consistente lijn risico’s te nemen en 
investeringen te doen. Ondernemers met de groeiambitie om het huidige bedrijf 
grensoverschrijdend verder uit te breiden.  
 
De finalejury constateert dat Tijn en Niek Leussink zich sterk ontwikkeld hebben en werken 
met een goede focus. Zij zijn duidelijk meer eventgericht geworden en richten zich specifiek 
op de toekomst. Zij durven zich daarbij steeds kritisch de vraag te stellen wat te doen en 
waarom. De verbreding van de ondernemingsactiviteiten biedt enerzijds een bredere blik op de 
klant en verkleint anderzijds het marktrisico.  
 
Tijn en Niek hebben als lijfspreuk ‘niet te bang’. Het daaruit sprekende lef wordt 
gecombineerd met zakelijke nuchterheid en enthousiasme. Zij zullen zeker niet bang zijn de 
titel met verve uit te dragen en zo een inspiratie te vormen voor hun collega’s. 
 
 

 



   
 

 

 
 

 

Tweede prijs 
 

Pieter Bijlsma  
Albert Heijn Bijlsma - Gorredijk 
 
De Albert Heijn van Bijlsma vormt samen met de, eveneens door hem geëxploiteerde,  
Gall & Gall en Etos een echte regiowinkel. De winkels zijn nu zo’n anderhalf jaar open. Bijlsma 
heeft de nieuwe winkel voor een groot deel naar zijn eigen hand kunnen zetten. Zo is er extra 
ruimte gecreëerd rond de versafdelingen, met veel biologische- en streekproducten, waardoor 
deze goed tot hun recht komen. Ook is er een grote koffiehoek met wifi, televisie, kranten en 
boeken om gasten een rustmoment te bieden. In de koffiehoek is ook de lokale betrokkenheid 
duidelijk zichtbaar.  
 
Om de gastvrijheid te garanderen steekt Bijlsma veel energie in training van de medewerkers. 
Een speciaal trainingsprogramma is opgezet om de medewerkers doorgroeikansen te bieden. 
Met een externe coach worden alle medewerkers op een hoger niveau gebracht.   
Naast goede begeleiding zijn ook de faciliteiten voor de medewerkers uitstekend verzorgd. 
 
De focus van Pieter Bijlsma en zijn team is helder: “we gaan voor een volle wagen”. 
Daarnaast zullen er meer horeca-activiteiten ontwikkeld worden. E-commerce wordt ook een 
groeidossier, sinds 2003 is Bijlsma actief in bezorging. 
 
De winkel is zeven dagen per week open. Daarbij is er ook zeven dagen leiding aanwezig, zodat 
de gewenste gastvrijheid en kwaliteit doorlopend bewaakt wordt.  

 
Pieter Bijlsma is duidelijk geworteld in Gorredijk, niet alleen in zijn winkel maar in zijn gehele 
directe omgeving, zoals clubs en gemeenteactiviteiten. Ondernemer Bijlsma wenst niet alleen 
lokale producten te verkopen, maar ook een sterke binding te creëren met zijn marktgebied.  
Bijlsma is onder andere één van de hoofdsponsors van lokale verenigingen en actief in diverse 
besturen. Ook werkt hij op een uitstekende wijze samen met de scholen in de omgeving. Onder 
andere waar het gaat om het schoon houden van de wijk. 
Pieter Bijlsma toont een goede combinatie van maatschappelijke versus bedrijfsmatige inslag. 

 
Eindoordeel 
 
De finalejury kwalificeert Pieter Bijlsma als een ondernemer met visie, potentie en stabiliteit, 
ook naar de toekomst. Hij neemt de vrijheid om zelf de ruimte te nemen die nodig is voor 
succesvol ondernemerschap. Zijn streven om in 2020 de meest gezonde supermarkt te zijn, is 
ambitieus, maar volgens de finalejury met de huidige inzet zeker niet onhaalbaar.  
 
Een ondernemer die zich niet hard op de borst klopt, maar hard aan het werk is. Een 
verdiende tweede plaats.  
 
 
 



   
 

 

 
 

 

Derde prijs 
 

Stephan van Engelen  
Plus Stephan van Engelen - Waalwijk 
 
Stephan van Engelen is nu ruim anderhalf jaar gevestigd op een woonboulevard in Waalwijk. 
Van een buurtwinkel van 400 m2, elders in Waalwijk, groeide hij naar een winkel van 1.250 m2. 
De bereikbaarheid van de locatie is absoluut een van de pluspunten van Stephan van Engelen.  
 
Opvallend bij de entree van de winkel zijn de kinderkarren die suggereren dat ze elektrisch 
opgeladen worden. Bij het inleveren van het wagentje wordt de kids dan ook gevraagd de 
wagen ‘te stekkeren’. Door een ontdekkingsreis op een tablet op de kinderkar worden de 
kinderen slim door de gehele winkel geleid. 
 
Opleiding staat hoog in het vaandel. Elke medewerker die nog geen diploma heeft gehaald, 
wordt gestimuleerd de schoolopleiding af te maken. Aan de klantgerichtheid worden hoge eisen 
gesteld. Iedere nieuwe medewerker, ongeacht de functie, begint dan ook op de winkelvloer om 
het klantcontact te ervaren.  
Van Engelen heeft ook een aantal oudere werknemers in dienst. Dat biedt duidelijk voordelen, 
zo stelt hij. De klanten vinden het prettig en de oudere medewerkers brengen hun ervaring in.  
  
In de winkel is veel aandacht voor lokale producten en de nauwe samenwerking met lokale 
leveranciers. Die lokale verankering is duidelijk waarneembaar in de gehele bedrijfsvoering. 
Ondernemer van Engelen steunt een groot aantal lokale verenigingen en activiteiten. Niet 
alleen financieel, maar ook met kennis of materialen. 
 
Van Engelen heeft bewust gekozen voor de ontwikkeling van E-commerce. Hij geeft terecht aan 
dat het geen zin heeft om E-commerce er een beetje bij te doen. Dan kost het geld. Door 
aparte medewerkers in dienst te nemen ten behoeve van de E-commerce activiteiten heeft hij 
zijn omzet uit E-commerce kunnen verdrievoudigen. Daarbij richt hij zich overigens met name 
op de business-to-business markt.  
 
Eindoordeel 
 
De finalejury is van mening dat Stephan van Engelen een degelijke ondernemer is, die zich niet 
uit het veld laten slaan. Zijn motto ‘A dream without a plan is just a wish’, inspireert hem elke 
dag. Hij is zeer klantgericht en heeft naast een goede E-commerce visie ook een brede lokale 
verankering.  
De groeifase is nog niet gestopt! De wens om de beste supermarkt te zijn met het grootste 
assortiment tegen de beste prijs heeft, met de huidige voortvarendheid, zeker kans van slagen.  
 
Stephan van Engelen heeft een grote sprong gemaakt met zijn bedrijf. Een sprong naar de top 
van het klassement. De finalejury erkent en waardeert de ondernemersgeest met de derde 
plaats. 
 
 
 


