Super Supermarkt Keurmerk
Lokaal en maatschappelijk betrokken

Super, zo’n Super Supermarkt Keurmerk!
Info over het SSK voor ons team
De supermarkt waarin jij werkt draagt het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) en
daar mag je trots op zijn! Maar wat is het SSK precies? En wat betekent dit voor
jou? Lees deze flyer en leer meer over de zeven SSK thema’s, nuttige info over
de producten in de schappen, jullie betrokken supermarkt én hoe jij daaraan
kan bijdragen!
Het Super Supermarkt Keurmerk is het keurmerk
voor zelfstandige supermarktondernemers
die lokaalen maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De ondernemer van jullie
supermarkt, jouw werkgever, onderscheidt zich op
zeven thema’s:

•
•
•
•
•
•
•

Lokale betrokkenheid
Duurzaam met energie
Onderscheidend assortiment
Afvalinzameling en -reductie
Veiligheid en preventie
Stimulerend personeelsbeleid
Transport en logistiek

Daarom mag jullie supermarkt zich een SSK
supermarkt noemen en vind je het keurmerk aan
de winkelpui.

Weet jij alles over SSK?

Doe de SSK Kennisquiz!

www.supersupermarktkeurmerk.nl

Samen met het team!
Zonder dat je het zelf misschien weet, lever ook jij een belangrijke bijdrage om het SSK te behalen.
Het keurmerk wordt namelijk toegekend door onder meer schoon en veilig te werken, door bewust met
energie en afvalstromen om te gaan en door klantvriendelijk te zijn. Juist bij die dingen speel jij een
belangrijke rol!

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Meer informatie?

Kijk op onze website
www.supersupermarkt.nl

supersupermarktkeurmerk
@supersupermarkt

Waarover gaan de zeven thema’s
binnen het Super Supermarkt Keurmerk?
Lokale betrokkenheid
De ondernemer van jullie supermarkt is betrokken bij de buurt.
Dit uit zich bijvoorbeeld door het
sponsoren van (sport)verenigingen en scholen, of een actieve
inzet voor de lokale leefbaarheid.
De ondernemer is mogelijk lid van
de winkeliersvereniging of werkt
op andere wijze samen met collega-ondernemers
in het (winkel)centrum. Mede daardoor levert de
ondernemer een positieve bijdrage aan de lokale
economie en bedrijvigheid. Welke lokale activiteiten ondersteunt jullie Super Supermarkt?

Duurzaam met energie
In de supermarkt wordt bewust
met energie omgegaan en worden maatregelen genomen om
verbruik te verminderen. Bijvoorbeeld door afgedekte koelingen,
hergebruik van vrijgekomen
restwarmte of door zonnepanelen
aan te leggen. Vooral productkoeling, verlichting en verwarming vergen veel energie. Maken jullie al gebruik van Led-lampen? Die
zijn het meest energiezuinig. Zelf kun je ook een
bijdrage leveren aan energiebesparing, bijvoorbeeld door het licht uit te doen in ruimtes die niet
(regelmatig) worden gebruikt, de koeldeur weer
snel te sluiten en door elektrische apparatuur na
sluitingstijd uit te zetten.

Onderscheidend
assortiment
In de schappen van een SSK supermarkt vind je een onderscheidend assortiment. Er zijn bijvoorbeeld volop lokale, biologische of
fairtrade producten verkrijgbaar.
Door daarnaast het assortiment af te stemmen op
verschillende klantgroepen, kunnen ook klanten
met een specifiek dieet bij deze winkel terecht.
Denk bijvoorbeeld aan glutenvrije of zoutarme producten, of een etnisch assortiment. Veel duurzame
producten dragen een herkenbaar keurmerk, in het
kader zetten we een aantal keurmerken voor je op
een rij.

Houdbaarheidsdatum
THT en TGT
Op een productverpakking kunnen twee soorten
houdbaarheidsdatums staan:
• THT: Tenminste-Houdbaar-Tot staat op producten
die niet snel bederven. Na een THT-datum kan de
kwaliteit van het product achteruit gaan. Je kunt
het dan vaak nog wel veilig eten.
• TGT: Te-Gebruiken-Tot staat op zeer bederfelijke
producten. Na een TGT-datum moet je de producten weggooien. De TGT-datum is de laatste dag
waarop het nog veilig is om het product te eten.

Weet wat je (ver)koopt!
Het Europees biologisch keurmerk
staat verplicht op alle biologische
producten die in de Europese Unie zijn
geproduceerd. Het product voldoet
aan de regels voor biologische landbouw.
Het Max Havelaar-keurmerk staat op eerlijke, fairtrade-producten. Het keurmerk
garandeert dat producten voldoen aan de
normen voor eerlijke handel. De boeren
en telers hebben een eerlijk loon gekregen, en met hun rechten en gezondheid
is goed omgegaan.
Het MSC-keurmerk staat op
visproductendie afkomstig zijn van
duurzame visserij. Bij duurzame
visserijworden visstanden duurzaam beheerd en
wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan het
leven in de zee.
Het ASC-keurmerk is bedoeld voor
kweekvis en heeft als doel de invloed
van het kweken van vis op het milieu te verlagen.
De Dierenbescherming heeft het
Beter Leven-keurmerk ontwikkeld
om diervriendelijke producten te
ondersteunen. Het kenmerk heeft 1,
2 of 3 sterren. Meer sterren, betekent dat er meer
rekening is gehouden met dierenwelzijn.
Meer weten over deze en andere keurmerken?
Check www.voedingscentrum.nl/keurmerken.

Stimulerend
personeelsbeleid
In een SSK supermarkt geldt een
stimulerend en sociaal personeelsbeleid, waarin groei- en
ontwikkelkansen worden geboden. Medezeggenschap en ruimte
om jouw ideeën te delen hoort
daarbij. Vaak werken in de Super
Supermarkt ook mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking. Als dit een collega van je is of wordt, probeer
dan vertrouwen op te bouwen en bedenk: ieder
mens is uniek.

Afvalinzameling
en -reductie
Gescheiden afval is in het
belang van ons allemaal. We
streven als maatschappij
naar een circulaire economie, waarin afval eigenlijk
niet meer bestaat. Door afval
goed te scheiden kunnen materialen worden hergebruikt, hiermee besparen we veel grondstoffen
en energie. Vanuit de SSK supermarkt wordt hieraan bijgedragen door zelf afvalstromen te scheiden
en door verschillende inzamelingsmogelijkheden
voor klanten aan te bieden, van glas en kleding
tot frituurvet en batterijen. Ook het voorkomen
van voedselverspilling is een belangrijk onderwerp
binnen dit SSK thema. In jullie supermarkt worden maatregelen genomen om verspilling tegen te
gaan, zoals door producten die tegen de houdbaarheidsdatum lopen af te prijzen, te doneren of te
gebruiken in proeverijen.

Over glasinzameling,
wist je dat:
•
•

Glas met deksel en met restjes in de glasbak
mag worden gegooid.
Alleen verpakkingsglas in de glasbak hoort.
Andere glassoorten zoals spiegelglas, een
kapotte ovenschaal en servies kunnen glasrecycling verstoren.

Wat mag in welke afvalbak, twijfel je?
Check www.afvalscheidingswijzer.nl.

Veiligheid en preventie
De veiligheid van klanten en medewerkers staat voorop, daarom
worden in de Super Supermarkt
veel zichtbare en onzichtbare
veiligheidsmaatregelen genomen.
Deze maatregelen richten zich
op het voorkomen van diefstal
en overvallen, maar ook op het
tegengaan van interne criminaliteit (diefstal door
medewerkers). Dit SSK thema gaat daarnaast ook
over voedselveiligheid, een belangrijk onderwerp
voor alle medewerkers van de supermarkt. In de
winkel wordt gewerkt volgens een wettelijk verplicht voedselveiligheidssysteem (HACCP), wat
onder meer gaat over hygiënisch werken en temperatuurbeheersing.

Online trainen

Er zijn veel leuke en handige online trainingen over
het werken in supermarktw, waaronder de trainingen ‘Schoon & Voedselveilig werken’ en ‘Oog voor
veiligheid’. Volg de trainingen via www.supermarkt.nl/trainingen en behaal je certificaten!

Transport en logistiek
Goede bereikbaarheid is belangrijk. Super Supermarkten denken
goed na over toegankelijkheid
voor iedereen, waaronder ook
voor ouderen en mensen in een
rolstoel. Brede gangpaden, een
drempelvrije ingang en een pinarm bij de kassa helpen daarbij.
Jij kunt ook een belangrijke bijdrage leveren om
de toegankelijkheid te vergroten. Is een klant
bijvoorbeeld moeilijk ter been, geef hen de tijd
en vraag of je kunt helpen. Dit SSK thema gaat
daarnaast over het beperken van overlast voor de
buurt, geluidsarme vrachtwagens of winkelwagens
helpen daarbij. Ook een oplaadpunt voor elektrisch
vervoer, een ruime fietsenstalling en de aanwezigheid van een invalideparkeerplaats passen bij een
Super Supermarkt.

Weet jij alles over SSK?

Doe de SSK Kennisquiz!

www.supersupermarktkeurmerk.nl
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Trots op het Super Supermarkt Keurmerk!
Het SSK wordt toegekend door het betrokken ondernemerschap van jullie
supermarktondernemer. Het keurmerk wordt niet zomaar uitgereikt. Hiervoor
vindt een uitvoerige toetsing plaats, opgesteld samen met kennisinstituut TNO.
Uniek daarbij is dat de supermarkt wordt gecheckt op duurzame bedrijfsvoering
door het hele bedrijf heen. Het SSK keurmerk staat los
van de supermarktformule.
Vertellen over het SSK

Weten de klanten van jullie supermarkt dat
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
werken dagelijks jullie aandacht heeft? Het
behalen van het SSK is een mooie prestatie,
daarom mag dat ook worden verteld aan klanten!
Vraagt een klant waar het SSK voor staat, dan
kun je met trots vertellen over jullie lokaal en
maatschappelijk betrokken supermarkt. Daarnaast
leer je in deze flyer meer over duurzaamheid
in de winkel, zodat je klanten daarbij ook kunt
helpen en adviseren.

Activiteiten rondom
SSK thema’s
Met regelmaat worden in de winkel activiteiten
georganiseerd die gaan over onderwerpen
die terugkomen binnen het SSK keurmerk.
Bijvoorbeeld over het tegengaan van
voedselverspilling, het schoonhouden van de
buurt en ter promotie van gezonde of duurzame
producten. Volg SSK via social media en blijft op
de hoogte van actuele activiteiten.

Weet jij alles over SSK?

Doe de SSK Kennisquiz!

www.supersupermarktkeurmerk.nl
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