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Lidmaatschap van VBZ

Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie

Lobby

De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) is een brancheorganisatie voor ondernemers in de Nederlandse bakkerij, snoep, chocolade en hartige
snacks sector. Onze leden bestaan uit kleine, middelgrote en grote bedrijven. Dit zijn
producenten maar ook handelaren, eenmanszaken, internationale ondernemingen en
familiebedrijven.

Als branchevereniging zijn wij ons bewust van de intensieve aandacht van consument
en overheid rondom onze producten. Daarin dragen wij onze verantwoordelijkheid
door ambities na te streven die erop gericht zijn om de belangen van onze branche te
behartigen, maar ook om samen met onze stakeholders op te trekken om Nederland
gezond te houden. Deze ambities zijn geformuleerd op feiten zodat wij met de juist
informatie de dialoog kunnen aangaan en aan kunnen tonen dat wij als Nederland trots
mogen zijn op de “Lekkerste branche van Nederland” en dat bewuste consumptie van
onze producten geen probleem mag zijn.

De lekkerste branche van Nederland
Iedereen geniet wel eens van een snoepje of koekje. Om deze reden wordt de
zoetwarenbranche ook wel de lekkerste branche van Nederland genoemd en daar zijn
VBZ en haar leden trots op. Om dit uit te dragen heeft VBZ onderstaande strategie
uiteengezet:
•
•
•

Bevordering van duurzaam ondernemerschap
Vitalisering van de dialoog met leden en stakeholders
Versterking van het imago van de sector.

Wij zijn namens de branche spreekbuis in de media, vertegenwoordiger bij externe
partijen en we lobbyen bij overheden en instanties voor betere wet- en regelgeving
en de borging hiervan. Zo verzekeren we de branche van een toekomst die we met
vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Kennis
De vereniging vervult een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hieronder vallen mensen, grondstoffen
en innovatie. Op basis van onze expertise
creëren wij steeds nieuwe diensten en
producten ten behoeve van een duurzaam
ondernemersklimaat. Wij monitoren de
markt, zowel nationaal als internationaal,
waardoor risico’s en trends snel waargenomen worden, zodat hier actie op ondernomen kan worden.

Als lid van VBZ versterkt u uw marktpositie en draagt u
bij aan een maatschappelijk verantwoord en optimaal
ondernemersklimaat
van de Bakkerij- en
Zoetwarenindustrie.
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Arbeidsvoorwaarden en arbeidsveiligheid
VBZ behartigt als werkgeversvertegenwoordiger in de cao onderhandelingen de belangen van ondernemers. Ook beantwoorden wij vragen over de interpretatie van de cao
Zoetwaren. We bieden een praktische aanpak voor onder andere het verbeteren van
de arbeidsomstandigheden. Wij houden leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioenen, het Sociaal Fonds Zoetwaren, arbeidsrecht,
arbeidsvoorwaarden en arbeidsveiligheid.

Verlengstuk van uw organisatie
De medewerkers van VBZ zijn het verlengstuk van uw organisatie. Onze netwerken en
specialistische kennis zetten wij in als u daarom vraagt. Wij helpen bij vraagstukken die
voor u en uw medewerkers belangrijk zijn doordat wij kennis hebben over alle aspecten van uw bedrijfsvoering. Van ingrediënt tot eindproduct en van arbeids- tot voedselveiligheid en dit delen wij graag met u om zo uw belangen, vandaag en morgen, op
politiek vlak en in de samenleving te behartigen.

De bureaumedewerkers hebben allen een
eigen specialisme:
We doen u daarin de volgende beloftes:

Quote: “Bij VBZ kan ik
terecht voor advies en
begeleiding die mij verder brengen.”

•
•
•
•
•

Arbeidsmarkt (voorwaarden en veiligheid)
Duurzaam ondernemen
Internationaal ondernemen
Kwaliteit en voeding
Productie, automatisering
en risico-management.

•
•
•
•
•

U heeft invloed op de wet- en regelgeving
U beperkt uw bedrijfsrisico’s
U vergroot uw netwerk
U bent op de hoogte van alle actualiteiten in de branche
U heeft voor alle aspecten van uw bedrijfsvoering een expert binnen handbereik.

Voordelen lidmaatschap VBZ

Diensten en tools

Als lid van VBZ versterkt u uw marktpositie
en draagt u bij een aan maatschappelijk verantwoord en optimaal ondernemersklimaat
van de Bakkerij- en Zoetwarenbranche. Wij
behartigen uw belangen, zorgen voor een
goed sociaal klimaat, houden uw kennis upto-date en stimuleren innovatie.

Om bij te dragen aan uw bedrijfcontinuïteit hebben wij voor u een aantal handige diensten en tools ontwikkeld:
•
•
•

•

Handleiding en factsheets over wetgeving en belangrijke topics (asbest, arbeidsveiligheid, allergenen en etikettering).
Een ledenportaal waarin u informatie vindt die voor uw specifieke werkgebied van
toepassing is.
Meetinstrumenten zoals een Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren, of het
Vignet Arbeidsveiligheid; een pragmatische systematiek om arbeidsveiligheid in
de onderneming te verankeren.
Een helpdesk waar u terecht kunt met al uw vragen.
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Collectieve belangenbehartiging
Wij voeren proactief en reactief de dialoog met stakeholders, politiek, overheid en
media. Daarmee creëren en behouden wij een optimaal ondernemersklimaat.

Adviezen
De deskundige bureaumedewerkers van VBZ helpen u bij het beantwoorden van vragen en delen de kennis die ze hebben

Informatievoorziening
We informeren alle leden over zaken die te maken hebben met ondernemerschap,
duurzaamheid, groei en resultaat via nieuwsbrieven, nieuws via onze website, bijeenkomsten en (meet)instrumenten. Maar ook externe stakeholders, politici, belangenbehartigers, NGO’s en andere partijen informeren wij proactief over zaken die te maken
hebben met de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie.

Deze bedrijven gingen u voor
Ruim 100 bedrijven zijn bij VBZ aangesloten, zowel MKB als grootbedrijf. Dat is 86%
van de markt. Wie dit zijn ziet u via deze link.

Hoe kunt u lid worden?
Door het digitaal inschrijfformulier op de volgende pagina in te vullen en te retourneren
door op versturen te klikken. Zodra wij alle gegevens ontvangen hebben zullen wij
berekenen wat u zou gaan betalen voor een eventueel lidmaatschap. De contributie
is afhankelijk van het feit of u handelaar of producent bent en of u de cao Zoetwaren
toepast.

Vragen?

Vereniging voor de
Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
Bezoekadres
Dagelijkse Groenmarkt 3-5
2513 AL Den Haag

Bij vragen kunt u contact opnemen met VBZ via 070 – 355 47 00 of vbz@vbz.nl.
Gaat u ook eens naar onze website www.vbz.nl voor uitgebreide informatie over de
werkzaamheden van VBZ.

Postadres
Postbus 14100
2501 GC Den Haag
Tel: +31 (0)70-3554700
E-mail: vbz@vbz.nl
Website: www.vbz.nl
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Aanvraagformulier VBZ-lidmaatschap

Opgavenformulier t.b.v. contributieberekening

Bedrijfsnaam

Bedrijfsnaam zoals bekend bij de Kamer van Koophandel

Gelieve dit digitaal inschrijfformulier in te vullen en op de verzendknop drukken. Uw gegevens worden naar vbz@vbz.nl verzonden.

Op basis van onderstaande gegevens zal het contributiebedrag berekend
worden. Indien u geen eigen productie heeft.

Contactpersoon
Functie contactpersoon

gevestigd te

Naam algemeen directeur

Verklaart hierbij

E-mailadres 1

wel
geen
Ik verklaar hierbij dat in 2017 de productie van bakkerswaren,
suikerwerk en/of chocoladeproducten

E-mailadres 2

eigen productie te hebben.

				ton heeft bedragen.

Bezoekadres
Postadres

(Bij het ontbreken van productie dient de inkoop/import opgegeven te worden)

Factuuradres

En (indien van toepassing)

Telefoonnummer

Gelijk aan postadres
bezoekadres

Het premieloon (grondslag) WAO

€

Website

Het loon sociale verzekeringen

€

KvK-nummer

Aldus naar waarheid ingevuld door:

Btw nummer

Naam

Past cao Zoetwarenindustrie toe		

Ja		

Nee

Telefoonnummer

Aantal werknemers

E-mailadres

Bedrijfsactiviteit

Datum

Product

Anders
Handelaar
Producent

Interessegebieden

Ander
Broodvervanger
Chocolade
Snoep
Koek

Verstuur

Alle ondergenoemde
Geen
Duurzaam
Arbeidsomstandigheden
Financiële
Internationale
Sociale
Retail
Productie
Marketing/PR
Logistiek
Levensmiddelenwetgeving
Voedselveiligheid
Verpakkingen
specifieke
aangelegenheden
aspecten
ondernemen
handel
interesse
ondernemerschap
zaken
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