
 
 

      

 

Detailhandel Nederland: visie op het menselijk kapitaal 

 

 

VISIE OP HET MENSELIJK KAPITAAL IN DE DETAILHANDEL 

 

Inleiding 
De detailhandel is nog altijd een belangrijke economische sector met een zeer arbeidsintensief 
karakter. Mensen vormen de basis in onze sector en zijn daarmee ook bepalend voor groei en 
innovatie. Het aantal banen in de detailhandel neemt nog jaarlijks toe met zo’n 15.000, waarbij 
het totaal aantal banen in 2020 naar alle waarschijnlijkheid rond een miljoen uitkomt. Daarmee 
is het economisch belang voor de (jeugd-) werkgelegenheid ook groot.  
Volgens het UWV1 groeit de economie de komende jaren nog, al is het groeitempo lager dan 
de afgelopen jaren. Ondanks de economische groei, profiteert de detailhandel daar niet altijd 
direct van. De binnenlandse consumptie zal naar verwachting een minder grote bijdrage gaan 
leveren aan de groei van het bruto binnenlandsproduct (BBP). 
Daarnaast zorgt een aantal ontwikkelingen als globalisering, nieuwe technologieën en 
verduurzaming (in processen en dienstverlening) ervoor dat de dynamische omgeving waarin 
het winkelbedrijf opereert, blijft en de sector voor een behoorlijk aantal uitdagingen stelt. 
Informatieverwerking en routinematige transacties in winkels worden in toenemende mate 
geautomatiseerd en door vooruitgang in robotisering en “machine learning” volgen de meer 
complexe activiteiten, die nu inschatting en ervaring vergen. Het marktaandeel van 
buitenlandse aanbieders in de Nederlandse online detailhandel neemt verder toe. In 
toenemende mate wordt dan ook een deel van het werk buiten Nederland uitgevoerd. 
De organisatie van werk verandert dus in rap tempo en daar moet de sector op worden 
voorbereid en ondersteund. 
 
De belangrijkste uitdagingen voor de detailhandel liggen bij de volgende thema’s: 

a. Ontwikkelingen beroepsbevolking/Demografische ontwikkelingen arbeidsmarkt 
b. (Blijvend) ontwikkelen nieuwe kennis en vaardigheden van mensen in de sector 
c. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (sneller anticiperen) 
d. Aantrekkelijkheid van de detailhandel als werkgever  

 
Dit om de volgende doelen te bereiken: 

1. Realiseren van grotere flexibiliteit in combinatie met mobiliteit 
2. Herdefiniëring van het begrip ‘zekerheid’ 
3. Reduceren van kosten van arbeid, waarbij werken moet lonen 
4. Ontwikkeling van werknemers voor duurzamere inzetbaarheid 

 
De arbeidsmarkt 
In de detailhandel ontstaan jaarlijks zo’n 220 duizend vacatures. Oorzaak hiervan wordt vooral 
toegedicht aan het grote aantal flexibele en tijdelijke contracten in de sector. Hoewel de 
beroepsbevolking groeit door met name toenemende participatie van vrouwen en ouderen die 
langer doorwerken, zal die groei afvlakken. Er zijn tekenen dat de krapte op de arbeidsmarkt 
gaat toenemen. Daarnaast daalt het aantal jongeren onder de 18 jaar. Jongeren maken in de 
detailhandel een substantieel deel uit van het aantal werkenden. Ongeveer 35% van de 
werkenden in de sector is jonger dan 21 jaar. Een daling van het aantal jongeren heeft invloed 
op de werving voor het winkelbedrijf, waarbij de druk op het arbeidsmarktpotentieel toeneemt. 
De krapte valt landelijk op dit moment misschien wel mee, maar regionaal zijn er nu al 
problemen. In de afgelopen dertig jaar is er in de detailhandel nauwelijks sprake geweest van 
productiviteitsstijging, ondanks dat de efficiency per medewerker steeg. 

 
1 UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020 
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Figuur 1. 
 
 
Ontwikkelen van kennis en vaardigheden van mensen 
Mede als gevolg van technologische ontwikkeling veranderen de gewenste vaardigheden van 
medewerkers in de detailhandel. Er dient nieuwe invulling geven te worden aan de variatie en 
verandering in functies door minder fysieke verkopers, meer logistiek personeel en meer 
aandacht voor de klant om hen daadwerkelijk tot koop over te laten gaan. Al met al zal sprake 
zijn van aanpassing van de vaardigheden en relevante competenties van het personeel en 
daarmee van toenemende opleidingseisen. Het accent ligt daarbij op (de verdere ontwikkeling 
van) digitale en sociale vaardigheden van het personeel in de detailhandel.2 
Dit vereist bijscholing van competenties. Niet alleen op korte termijn zal moeten worden 
geïnvesteerd in goed onderwijs en scholing, maar ook voor de langere termijn. Er moet 
duidelijk gemaakt worden over welke vaardigheden de medewerkers van de toekomst moeten 
beschikken. In deze tijd is het dus belangrijk om de te investeren in duurzaam inzetbare 
medewerkers. Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan: ‘Het vermogen van de 
medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie 
en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.3’ 
Als de detailhandelmarkt zich kenmerkt door een omni-chanel strategie terwijl het 

personeelsbeleid nog sterk fragmentarisch is georganiseerd, matcht dat niet. Het is van belang 

dat sociale partners hieromtrent een integraal beleid ontwikkelen. 

Duurzame inzetbaarheid zal er mede voor zorgen dat medewerkers makkelijker doorstromen 
naar organisaties buiten de detailhandel en er daardoor een grotere mobiliteit ontstaat. 
Daarnaast helpt het de, door de verschuiving van de AOW-leeftijd steeds ouder wordende 
medewerkers, om gezond de eindstreep te halen.  

 
2 Trends in de detailhandel en betekenis voor de factor arbeid; Panteia in opdracht van FNV Handel, 2017 
3 Definitie van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) 
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Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
Door eerder genoemde technologische ontwikkelingen, verandert de sector. Ook 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals de wijze waarop mensen hun boodschappen doen 
maken dat er andere eisen aan de medewerkers werkend in de detailhandel worden gesteld. 
Er moet aandacht zijn voor de transitie van de detailhandel en toenemende behoefte aan hoger 
opgeleid personeel (niveau 5 en 6) en de specifieke skills voor de detailhandel. Het aanwezige 
opleidingsaanbod zowel op MBO als HBO-niveau moet aansluiten bij de dagelijkse 
beroepspraktijk. Het blijft een uitdaging om voortdurend het opleidingsaanbod met het 
bedrijfsleven te vernieuwen. Leerlingen en docenten moeten op de hoogte zijn van laatste 
inzichten en ontwikkelingen detailhandel. Om goed de start - en (door)groeimogelijkheden in 
beeld te brengen voor medewerkers in detailhandel moet een gemeenschappelijke visie op 
startkwalificaties en beroepscompetenties zijn. 
Mede door inspanningen voor goed retailonderwijs op zowel MBO- als HBO-niveau kan goede 
invulling geven worden aan behoud van goede arbeidskrachten (incl. vak- en 
ambachtskrachten). 
Om de aansluiting van wensen van werkgevers goed met de skills van medewerkers moet er 
aandacht zijn voor opleidingsmogelijkheden voor werkenden door bij- en omscholing. 
 

Aantrekkelijkheid detailhandel als werkgever 
Met een dreigende krapte op de arbeidsmarkt moeten werkgevers ervoor zorgen dat 
werknemers zich verbonden blijven voelen met de sector en als zodanig geboeid blijven. Als 
werknemers vertrekken uit de sector is het zeer waarschijnlijk dat zij niet meer terugkomen. 
Door slechte economische omstandigheden de afgelopen jaren, toenemende concurrentie 
vanuit buitenland en internet, hebben niet alle werkgevers goed kunnen investeren in 
medewerkers. De focus lag met name op de concurrentie op omzetmarges en drukken van de 
(kost)prijs. Ten aanzien van medewerkers werd voornamelijk ingezet op het relatief jonge 
potentieel dat hoofdzakelijk als tijdelijke kracht werd ingezet. Vanwege de tijdelijkheid is 
nauwelijks sprake geweest van investering in deze medewerkers. Binnen de sector is nog altijd 
een hele grote groep arbeidskrachten dat op of amper boven het Wettelijk minimumloon wordt 
betaald. Dat maakt dat nieuwe arbeidskrachten geen bewuste keuze voor de detailhandel 
zullen maken.  
 
Randvoorwaarden en financiering 

De positie van de detailhandel en de uitstraling als aantrekkelijke sector moet worden 

versterkt. Dat is van belang in de concurrentie met andere sectoren om de beste medewerkers 

te werven. Het menselijk kapitaal in de sector is een kostbaar kapitaal in alle opzichten. Er 

gaat bijna 11 miljard loonsom in de detailhandel om. Het beheersen van kosten is voor veel 

werkgevers belangrijk voor behoud van werkgelegenheid. Al vele jaren is het verkleinen van 

de WIG (verschil bruto-netto) een belangrijk streven. Om aantrekkelijk te blijven voor de 

arbeidsmarkt moeten werknemers zoveel mogelijk netto overhouden van iedere euro die door 

werkgevers aan loon wordt betaald. Cao’s, pensioenregelingen, sociale lasten, fiscale regels 

en de arbeidsrechtelijke bescherming hebben hier alle invloed op. 

De politiek beïnvloedt het functioneren van de arbeidsmarkt randvoorwaardelijk via wet- en 

regelgeving, beleid voor sociale zekerheid, belastingen, arbeidsverhoudingen (bv. Sociaal 

Akkoord), participatiequota en regels voor gezond en veilig werken.  

De detailhandel ervaart weinig politieke betrokkenheid bij een belangrijke sector als de 

detailhandel. Alleen met steun vanuit de politiek kan er zorg worden gedragen voor de 

noodzakelijke randvoorwaarden om innovatie en ontwikkeling in de detailhandel mogelijk te 

maken.  
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Wat hebben werkgevers in de Detailhandel nodig 

- Een goede analyse van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (vraag en aanbod 
kennen). 

- Een beursvloer die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt. Detailhandel 
Nederland ziet hier een nieuwe rol voor UWV weggelegd die meer dan in verleden de 
juiste partijen bijeen brengt. 

- Minder complexiteit in wet- en regelgeving. Hoe complexer de regels hoe meer men zich 
zal onttrekken. Werkgevers hebben de afgelopen jaren veel te maken gehad met 
reparatiewetgeving, zeker in het arbeidsrecht. Ook met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in 
balans wordt het voor werkgevers in de detailhandel niet eenvoudiger. Begrip voor een 
sector waarin veel jongeren (scholieren en studenten) en parttimers werken is van 
essentieel belang. De nieuwe wet pakt naar de mening van werkgevers onvoordelig uit 
voor de jongeren die nu in de sector werkzaam zijn. 

- Minder overheidsregulering dat leidt tot hogere complexiteit en administratieve 
lastendruk. 

- Versoepeling fiscale regels rondom individuele leerrekening, die de hele werkzame 
periode meegenomen moet kunnen worden naar andere werkgevers (portabiliteit 
bewerkstelligen). Op dit moment worden weliswaar pilots met leerrekeningen toegestaan 
door Belastingdienst (officieel aangemelde) maar de huidige fiscale regels staan haaks 
op de intenties die het kabinet heeft met betrekking tot permanente educatie en leven 
lang ontwikkelen. De financiering van leren moet veel aantrekkelijker worden gemaakt. 

- Onderwijs moet flexibelere invulling krijgen door leeruitkomsten te definiëren en meer 
modulair onderwijs te bieden, ook aan volwassenen. Dit betekent ook dat opleidingen 
voor werkenden moeten worden ontsloten om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. 

- Zekerheid op de arbeidsmarkt hangt niet af van baanzekerheid bij een en dezelfde 
werkgever, maar van werkzekerheid doordat de werknemer meegroeit met 
ontwikkelingen en inzetbaarheid blijft. Barrières om dit te bereiken moeten worden 
opgeheven. Het gaat hier dus om een hele andere invulling van de definitie van 
“zekerheid”. Nu zijn veel regels gericht op behoud van werkzekerheid bij een werkgever, 
terwijl gezien alle (technologische) ontwikkelingen in deze tijd eerder de focus op 
inkomenszekerheid zou moeten liggen en het kunnen verwerven van dat inkomen. 

- Verminderen bedrijfsrisico’s bij arbeidsongeschiktheid. Hierbij zal een koppeling gelegd 
moeten worden met zekerheid voor werknemers over mogelijkheden en duidelijke regels 
(weten waar ze aan toe zijn). 

- Werkgevers hebben behoefte aan ruimte voor grotere diversiteit in arbeidscontracten, die 
niet specifiek aan een werkgever gekoppeld worden. 

- Werken moet lonend zijn, waarbij de keuze om niet te werken vanwege vervallen van 
toeslagen, inkomensgaranties of anderszins beperkt dienen te worden. Het moet gaan 
om het verhogen van de intrinsieke motivatie van (potentiële) werknemers. 

- Regels als doorbetaling bij ziekte (min. 104 weken), aanvullingsregelingen, (reparatie) 3e 
jaar WW, dragen niet bij aan verhoging van intrinsieke motivatie. Dit leidt slechts tot het 
verhogen lasten en het vergroten van de wig (verschil bruto-netto). 

- Werkgevers hebben baat bij goed beleid waarbij reparaties (van wetten en regels) niet 
nodig zijn, ook ter voorkoming van hogere premies (rondpompen van geld in de vorm van 
allerhande subsidies, arbeidskortingen, lage inkomensvoordelen), waar niet iedereen van 
profiteert. Dit betekent dat werkgevers in de detailhandel afstand kunnen nemen van de 
huidige voordelen die werkgevers voor (groepen) werknemers nu hebben.  

- De te betalen premies moeten lastendekkend zijn en geen verkapte algehele 
belastingverhoging. 

 


