Duurzaamheid in Kleinhandel
Milieuvriendelijk bedrijfsbeheer kan het
imago van een bedrijf verbeteren,
klantentrouwheid maximaliseren en kosten
besparen.
De overgang naar duurzame
productontwikkeling en gespecialiseerde
producttraining voor duurzame
merchandise is de sleutel tot overtuigende
verkoopsargumenten en degelijke
klantenondersteuning.

Doel van het project
Tijdens de eerste fase van het project wordt
de inhoud verbeterd en uitgebreid van het
online informatiepunt ‘Handelumweltinfo’
(http://elearning.zbb.de).

Wetenschappeljk toezicht
Het “Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft
e.V.” van de universiteit van Leibniz in
Hannover staat in voor het
wetenschappelijk toezicht en evaluatie van
het project.

Belangrijkste onderwerpen
De e-learning modules voor deelnemers en
andere werknemers bevatten materiaal
voor producttraining en
verkoopsargumenten op maat gesneden
voor de volgende sectoren:


De projectpartners passen dan de inhoud
aan hun eigen opleidingssystemen aan
voor de kleinhandelsector.
Het doel is het creëren van moderne en
flexibele e-learning modules die de
duurzame kleinhandel in Europa
bekendheid zullen geven.



Doelgroepen

De verschillende e-learning modules
werden ontworpen voor deelnemers en
andere werknemers, net als voor




ondernemers en managers in de
kleinhandel.

Voedingskleinhandel
 Eieren en gevogelte
 Fair Trade producten
 Vlees en sauzen
 Fruit en groenten
 Schoonmaakmiddelen
Hardware en doe-het-zelfwinkels
 Vloeren en vloerbedekking
 Isolatiemateriaal
 Verf, vernis, glazuur
 Tuinproducten
 Hout en panelen
Kantoorbeheer en -benodigdheden
 Kantoormateriaal
 Computers
 Papier

Schrijfgerei
Materiaal voor kantoorcommunicatie

Alle e-learning modules bevatten ook een
uitgebreide milieuwoordenlijst en
instrumenten om de leerprestatie te
evalueren.
De e-learning modules voor ondernemers
en managers behandelen de volgende
interindustriële onderwerpen:






Duurzaam beleid
Potentiële verbetering ontdekken
(Ökocheck/eco-check)
Best-practice-based activiteiten en
methodes voor duurzaam beleid in
verschillende kleinhandelszaken
Analyse van efficiëntie en ecologisch
potentieel; statistieken milieu-impact
Ontwikkelen van milieubeheersystemen

Duur
Het project “Education for sustainability and
environment for retail” loopt ten einde in
september 2009.

Financiering
Het project wordt deels gefinancierd door
de Europese Commissie.

Projectpartners
Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V.
an der Leibniz Universität Hannover (imug)
Tel: +49 (0) 511 911 15 0
E-mail: schoenheit@imug.de
Web: www.imug.de
Duitsland
Zentralstelle für Berufsbildung
im Einzelhandel e.V. (zbb)
Mehringdamm 48
10961 Berlin
Tel: 030-78 09 77 3
Fax: 030 78 09 77 50
E-mail: info@zbb.de
Web: www.zbb.de
S. C. TuvKarpat
SLR2, Octavian Goga Blvd.
Tel: +40 21 319 01 70
E-mail: constantin.udrea@tuvkarpat.ro
Web: www.tuvkarpat.ro
Roemenië
VSTE Ceske Budejovice
Tel: +420 387 842 12 7
E-mail: mulacova@vstecb.cz
Web: www.vstecb.cz
Tsjechische Republiek
Noorderpoortcollege
Tel: +31 50 365 65 32
E-mail: m.kloppenburg@noorderpoort.nl
Web: www.noorderpoort.nl
Nederland

IDEC S.A.
Tel: +30 210 428 62 27
E-mail: lila@idec.gr
Web: www.idec.gr
Griekenland

Aanspreekpunten
Personeels- en managementopleidingen
voor KMO’s vzw PMO vzw
Tel: + 32 (0) 2 238 06 51
E-mail: bart.persoons@unizo.be
Web: www.unizo.be
België
Nationaal Verbond der Voedingsdetaillisten
VZW
Tel: +32 (0)2 238 06 22
E-mail: luc.ardies@unizo.be
Web: www.unizo.be
België

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese
Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie
(mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de
informatie die erin is vervat.
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