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Arbeidskansen groene
groothandel en veiling gunstig
De groothandelsbedrijven en veilingen in het groene domein hebben
het in de nasleep van de kredietcrisis niet makkelijk. De aantrekkende wereldhandel biedt deze branche echter een goed vooruitzicht. Dat is er ook voor leerlingen.

Voor leerlingen die opgeleid worden voor
groothandel en veiling is het vooruitzicht
gunstig: de herstellende economie biedt kansen.
Bovendien loopt het aantal deelnemers op de
opleidingen al enkele jaren terug.
In de groothandel- en veilingbranche binnen het
groene domein werken ongeveer 50.000 mensen.
Onder deze branche vallen onder meer groothandelsbedrijven in bloemen, planten, groente, fruit,
akkerbouwproducten en veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten. In de
periode 2010-2013 is het totaal aantal banen licht
gekrompen, jaarlijks met 1%. Een opvallende
daling van 12% is te zien in de veilingbranche. In
2010 waren 6.481 personen werkzaam bij
veilingen, in 2013 is dit teruggelopen naar 5.994
personen. Dit is in lijn met recente reorganisaties
en faillissementen in de branche.

Kopen bij de bron
De omzet in de groothandel in landbouwproducten is in het eerste kwartaal van 2014 met meer
dan 10% gedaald (CBS, 2014). Ook bloemenveilingen hebben het moeilijk. De groothandel in
groente en fruit ontwikkelt zich al enkele
kwartalen stabiel met een omzetstijging van 5%.
Voor de groothandel en veilingen vormt de
toenemende belangstelling voor het kopen direct
bij de producent een bedreiging. Winstmarges bij
de detailhandel staan onder druk als gevolg van
de concurrentiestrijd, dit maakt het kopen bij de
bron aantrekkelijker. Ook de toenemende
aandacht voor voedselveiligheid resulteert in het
passeren van groothandelaren en veilingen. Een
kortere keten geeft de afnemer een groter gevoel
van risicobeheersing. De druk die wordt uitgeoefend op de branche, enerzijds door de veiligheids-

cultuur en anderzijds door drukkende
winstmarges, vraagt om innovatie en
gekwalificeerde medewerkers.

Daling bbl-deelnemers
Vanuit het groene mbo sluiten de
kwalificaties ‘vershandel, logistiek en
transport’ (kwalificatiedossier ‘Logistiek
vakman’) goed aan op werken in de
groothandel- en veilingbranche. Opleidingen worden aangeboden op niveau 2, 3 en 4.
De afgelopen jaren is het aantal deelnemers
flink afgenomen. Van ruim 1000 deelnemers
in schooljaar 2010-2011 tot 780 in schooljaar
2013-2014. Het aantal bol-deelnemers is redelijk
stabiel gebleven. Onder bbl’ers is een grote
daling zichtbaar: van 739 in 2010-2011 naar
430 in 2013-2014. Dit lijkt een direct gevolg
van de recessie.
Het arbeidsmarktperspectief op landelijk niveau
is voor toekomstige beroepsbeoefenaren in
vershandel, logistiek en transport relatief goed.
Uit vacatureonderzoek (Aequor, 2013) blijkt dat
het merendeel van de groothandelsbedrijven en
veilingen niet minder mbo-groen-gediplomeerden verwacht aan te nemen. Uit dit onderzoek
blijkt ook dat het merendeel van de mbo-werknemers een diploma op niveau 3 of 4 heeft. In het
afgelopen schooljaar (2012-2013) hebben in
totaal 429 leerlingen een diploma behaald.
Ongeveer 60% hiervan ontving een niveau-3-diploma (160 leerlingen) of niveau-4-diploma (105
leerlingen). Iets minder dan de helft van deze
groep leerlingen heeft gekozen voor een vervolgopleiding. 53% (140 leerlingen) is met een
diploma op niveau 3 of 4 beschikbaar gekomen
voor de arbeidsmarkt. ■
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