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Ontwikkeling aantal lopende WW-uitkeringen 
vanuit de groothandel, jan-nov 2020

Bron: UWV (SBI Groothandel)

Top-10 beroepen in WW uit de groothandel 
Lopende WW-uitkeringen, december 2020

Bron: UWV
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Stijging WW lijkt voorbij
 Tussen maart en juli 2020 steeg het aantal WW 

uitkeringen vanuit de groothandel als gevolg van 
de uitbraak van het coronavirus in Nederland. In 
juli lag het aantal WW’ers 23% hoger dan in 
februari. Daarna is de ontwikkeling enigszins 
gestabiliseerd en vervolgens iets afgevlakt. In 
november verstrekte UWV circa 17.000 WW-
uitkeringen aan mensen afkomstig uit de 
groothandel. 

 De top 10 beroepen in de WW bestaat 
voornamelijk uit commerciële, administratieve en 
logistieke functies. Hierop lijkt de coronacrisis 
weinig invloed te hebben: ook in december 2019 
waren dit vanuit de groothandel de meest 
voorkomende beroepen in de WW. 

Impact coronacrisis verschilt per segment
 Bedrijven in de groothandel zijn in verschillende 

productgroepen onder te verdelen. Afhankelijk van 
het segment waarop een groothandelsbedrijf zich 
richt hebben de gevolgen van de coronacrisis meer 
of minder impact. 

 Zo zijn groothandelaren die toeleverancier zijn 
voor de horeca sterk getroffen door de sluiting van 
horecagelegenheden. Ook was er na de uitbraak 
van de pandemie minder werk voor internationaal 
opererende groothandels, omdat de export 
terugliep. 

 Er zijn echter ook markten die redelijk stabiel zijn 
gebleven, zoals de bouw. Sommige groothandels 
zagen hun omzet zelfs groeien, bijvoorbeeld 
groothandels in medische hulpmiddelen.

Bron: CBS, ING, UWV

Werknemersbanen groothandel
februari versus september 2020

* voorlopige cijfers o.b.v. schatting 

Bron: UWV/CBS op basis van polisadministratie

NOW, faillissementen en banen
 Het totaal aantal banen voor werknemers in de 

groothandel was in september 2020 nagenoeg 
gelijk aan februari (vóór de coronacrisis). Het 
aantal vaste banen is licht gedaald. De tijdelijke 
en de oproepcontracten zijn toegenomen met 
respectievelijk 2% en 5%. 

 Ruim 8% van alle NOW aanvragen is naar een 
groothandelsbedrijf gegaan: de NOW-1 is aan 
ruim 12.600 ondernemingen toegekend, voor de 
NOW-3 is dit aantal gedaald tot ruim 5.100.

 In de periode maart t/m december 2020 zijn 254 
groothandelsbedrijven failliet gegaan. Dat is 
minder dan in dezelfde periode in 2019 (toen 
309). Het aantal bedrijfssluitingen was echter 
wel groter in de eerste 3 kwartalen van  
2020 (+14% ten opzichte van 2019).
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vast tijdelijk oproep

1. Managers verkoop en marketing

2. Magazijn- en expeditiemedewerkers

3. Commercieel medewerkers binnendienst

4. Financieel-administratief medewerkers

5. Accountmanagers consumptiegoederen

6. Productiemedewerkers

7. Ondersteunende secretariële medewerkers

8. Accountmanagers technische producten

9. Logistiek managers

10. Accountmanagers zakelijke diensten

https://www.nvg.nl/downloads/cms/CBS%20Nieuwsbrief%20groothandel%20juni%202020.pdf
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook/groothandel.html
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/ontwikkelingen/coronacrisis/Impact-coronacrisis-op-werk-en-werving-ervaringen-werkgevers/
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Openstaande vacatures in de groothandel
1e kwartaal 2018 – 3e kwartaal 2020

Bron: CBS

Daling aantal vacatures in 2020
 In 2019 lag het aantal vacatures in de groothandel 

stabiel boven de 18.000 per kwartaal. In 2020 
daalde het aantal in een rap tempo. In het derde 
kwartaal lag de vraag naar personeel 22% lager 
dan in het derde kwartaal 2019.

 De afname van het aantal vacatures was het 
grootst voor vakkenvullers en winkelassistenten, 
magazijn- en expeditiemedewerkers en voor 
verkoopmedewerkers non-food.

Top-10 vacatures in de groothandel
Openstaande vacatures, derde kwartaal 2020

Bron: UWV (o.b.v. schatting vacaturemarkt)

Verwachtingen ondernemers over 
personeelssterkte komende 3 maanden

Bron: CBS Conjunctuurenquête

Ondernemers positiever in 3e en 4e kwartaal
 In het tweede kwartaal van 2020 waren werkgevers 

in de groothandel somber gestemd. Bijna 25% ging 
er vanuit dat de personeelsomvang zou dalen. 

 In het derde en vierde kwartaal zijn bedrijven weer 
wat optimistischer: in het vierde kwartaal verwacht 
11% nog maar een krimp, en 10% juist groei. 

 Het aantal ondernemers dat verwacht dat het 
personeelsbestand stabiel zal blijven, groeit van 
71% (2e kwartaal) naar 79% (4e kwartaal).

Vooruitblik personeelswerving 2021
 Uit een enquête, uitgevoerd in opdracht van UWV 

(najaar 2020), blijkt dat werkgevers in de 
groothandel lastig geschikte kandidaten kunnen 
vinden voor commercieel medewerker en verkoper 
met een specifieke achtergrond (zoals talen- of 
technische kennis). Dat geldt eveneens voor 
vakmensen als servicemonteur. Werkgevers 
verwachten dat personeel voor deze functies ook in 
2021 moeilijk te vinden zal zijn. Vooral groothandels 
in machines en apparatuur zoeken technisch 
geschoold personeel. Zij ondervinden hierbij 
concurrentie van de industrie.

 In de enquête werd ook gevraagd naar functies 
waarvoor naar verwachting binnen nu en een jaar 
minder personeel nodig is. In de groothandel werd 
logistiek personeel (o.a. magazijnmedewerkers) en 
ondersteunend administratief personeel veel 
genoemd.

Ervaren belemmeringen ondernemers 
groothandel

Bron: CBS Conjunctuurenquête

Belemmeringen in de bedrijfsvoering
 Tot de coronacrisis uitbrak waren tekorten aan 

arbeidskrachten volgens bijna 20% van de 
ondernemers de grootste belemmering bij het 
uitvoeren van activiteiten. Inmiddels is daar geen 
sprake meer van. De grootste belemmering is nu 
een mix van onvoldoende vraag (22%) en andere 
oorzaken (26%), hoogstwaarschijnlijk corona.

 Van de ondernemers die meededen aan het UWV 
onderzoek naar de impact van corona op hun 
bedrijf (najaar 2020) geeft een meerderheid van de 
groothandelaren (64%) aan dat er minder vraag is 
naar hun producten, terwijl 30% aangeeft dat er 
juist meer vraag is. Ook heeft bijna de helft van de 
geënquêteerde groothandelsbedrijven problemen 
met de toelevering van grondstoffen of onderdelen.

 Andere gevolgen van de coronapandemie zijn dat 
bij bijna 60% van de groothandelsbedrijven het 
thuiswerken is toegenomen en dat bij 55% van de 
bedrijven meer gebruik wordt gemaakt van digitale 
technologie/ict.

 De Brexit-deal die eind december 2020 is gesloten 
heeft ook consequenties voor groothandelsbedrijven 
die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. 
Weliswaar is er over en weer geen sprake van 
handelsquota, maar er zijn wel extra douane-
formaliteiten en controles op voeding, dieren en 
planten.
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1. Vakkenvullers / winkelassistenten groot

2. Verkoopmedewerkers non-food groot

3. Verkoopmedewerkers food klein

4. Kassamedewerkers klein

5. Magazijn- en expeditiemedewerkers groot

6. Monteurs industriële machines en installaties gemiddeld

7. Commercieel medewerkers binnendienst gemiddeld

8. Vrachtwagenchauffeurs binnenland gemiddeld

9. Medewerkers klantenservice klein

10. Managers groothandel klein
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https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/Impact_coronacrisis_op_werk_en_werving_ervaringen_werkgevers.pdf
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