AH Konincks provinciewinnaar beste zelfstandig supermarktondernemers
Arjan en Jolanda Konincks zijn als ondernemer met hun Albert Heijn aan de Amsterdamsestraatweg
56 in Utrecht in de prijzen gevallen. De komende twee jaar is het echtpaar de trotse eigenaar van de
titel “Beste zelfstandig supermarktondernemer van Utrecht”, als provinciewinnaar. Een hele
prestatie want aan de competitie deden ruim tweehonderd deelnemers mee. En nu gaat de strijd
nog even verder want Arjan en Jolanda Konincks maken nog kans op de titel ZO²Z Award* 20192020, ofwel de prijs voor de beste zelfstandig supermarktondernemer van Nederland en strijden nog
even tegen winnaars uit de andere provincies. (*ZO²Z staat voor Zelfstandig Ondernemer
Onderscheidt Zich). De competitie is een initiatief van het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor
zelfstandig detaillisten in food, non-food en fast moving consumer goods en franchisenemers. Tijdens
de wedstrijd staat het element ondernemerschap centraal. Met de competitie wil het Vakcentrum de
meerwaarde van de zelfstandige ondernemer voor de lokale gemeenschap en de Nederlandse
economie onderstrepen. Tijdens de eerste ronde zijn alle deelnemers beoordeeld op de vijf
elementen ondernemerschap, werkgeverschap, klantenbenadering, assortiment en innovatie. Dit
jaar is er extra aandacht voor de ontwikkeling van het medewerkersteam en innovatie.
Ook onderzoeken naar tevredenheid van klanten en medewerkers speelden deze ronde een grote
rol. Op basis van een analyse van deze verschillende onderdelen zijn de provinciewinnaars bepaald.
Arjan en Jolanda Konincks eindigden met de hoogste score in de provincie Utrecht.
Arjan en Jolanda Konincks geven aan trots te zijn op deze titel: “Het is een erkenning voor onze inzet
voor klanten en medewerkers, maar ook voor de activiteiten die het verschil maken voor de lokale
gemeenschap”. Klanten en medewerkers beoordelen de supermarkt bovengemiddeld goed.
Buiten de winkel aan de Amsterdamsesteraatweg heeft het echtpaar ook een AH in Koudekerk en
een sportschool aan de Händelstraat in Utrecht. Er kan dus wel gesteld worden dat het twee
rasechte ondernemers zijn. Ook is Arjan vele jaren actief geweest binnen de ondernemersvereniging
van de Amsterdamsestraatweg, toen nog Hart voor de Straatweg, zowel als bestuurslid en als
voorzitter. Toen het niet meer te combineren viel met de ondernemingen heeft Arjan als actief
bestuurslid afscheid genomen maar is als lid nog steeds nauw verbonden met de vereniging. Op de
vraag: “Waarom hebben jullie destijds voor vestigen aan de Amsterdamsestraatweg gekozen?’
Antwoord Arjan:
#ASW030 wenst Arjan en Jolanda veel succes in de volgende ronde. De bekendmaking van de
landelijke winnaar zal op 14 mei zijn.

