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Wie zijn we? 

© unizo.be

Sabien De Mont – Comeos / Commerce Training

Milan Chevrolet – SF201 en 202.01 / PMO
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De handel in transformatie
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Een motor voor de economie

Grootste private werkgever

= 550.000 jobs

11% van het BBP Van iedere €100 wordt €33 

uitgegeven in de handel
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De handel in transformatie
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Toekomst van de Belgische handel 
zal fysiek en digitaal zijn

Omzet Belgische handel:

€ 99,31 miljard€ 11,84 
miljard



Voorstelling van de sector

• 50.400 werknemers voor 12.000 
werkgevers

• 90% van werkgevers zijn bedrijven 
tussen 0-9 werknemers.
55% van de werknemers werkt 
voor micro-ondernemingen

201
• 4.200 werknemers voor 160 

werkgevers

• 90% van de werkgevers zijn 
bedrijven tussen 10-49 werknemers.
90% van de werknemers werkt voor 
deze grootte ondernemingen

202.01

© unizo.be



Voorstelling van de sector

201 202.01

© unizo.be

• 71% is vrouwelijk, 29% mannelijk

20-34jaar 35-40jaar 50-64jaar
40% 29% 29%

• 72,5% is vrouwelijk, 27,5% mannelijk

20-34jaar 35-40jaar 50-64jaar
38% 29% 31%
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Evolutie van het aantal werknemers in de detailhandel en groothandel,

tussen 2005 en 2020

De handel in transformatie
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5 jaar jobstagnatie na 10 jaar jobgroei

Meer dan 10% groei de voorbije 15 jaar

De jobcreatie stagneert in de laatste 5 jaar

Afname van jobs in non-food

Laatste 5 jaar: verdere toename in de food

Check animatie jobs in de handel

https://www.youtube.com/embed/GLyVoNLWnjk?rel=0&autoplay=1
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Detailhandel en Voedingshandel



LOGO SLIDE #1

Platformen
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Welke jobs?
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Welke profielen

Neem 5 min. de tijd om te zoeken naar vacatures van een handelaar in jouw buurt. Welke functies zoekt men?



Functies binnen de retail

• Winkelmedewerker

• Kassamedewerker

• Verkoopmedewerker

• Aanvuller

• Magazijnmedewerker

• Afdelingsverantwoordelijke

• Rayonverantwoordelijke

• Assistent winkelmanager

• Winkelmanager

• Assistent filiaalhouder

© unizo.be

Uitvoerend
Leidinggevend



Functies binnen de retail

• Heftruckchauffeurs

• Order pickers

• Beenhouwer, bakker, chocolatier

• Koeltechnicus

• Optieker

• Fietshersteller

• Bloemschikker…

• Management hoofdbureau

• Marketing, HR, IT, Communicatie, 
Financiën, Juridisch…

• Sustainability, Diversity managers

• District of regio verantwoordelijke

© unizo.be

Uitvoerend Leidinggevend
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Iedereen 
welkom
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Check bv deze pagina met tal van profielen

Costumer Support Center
Logistiek
IKEA Food
Costumer Relations
Sales
Home furnishing and Retail Design…

https://www.ikea.com/be/nl/this-is-ikea/work-with-us/videos-pub201aec30
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Iedereen 
welkom
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IT & Digital 
Winkelmanagers en
medewerkers
Techniek & engineering

https://jobs.colruytgroup.com/nl/vacatures/
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De handel in transformatie
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scholingsgraad

Aandeel kort-, midden- en  langgeschoolden in de detailhandel en  de 

volledige economie, in 2020
Handel = jobmotor

Kansen voor mensen zonder diploma of ervaring

Toename hogere profielen

Handel wordt datagedreven sector

Meer kortgeschoolden dan in andere sectoren

Check animatie jobs in de handel

https://www.youtube.com/embed/GLyVoNLWnjk?rel=0&autoplay=1


Blik achter de schermen

• Winkel van A-Z kennen

• Ruimte voor initiatief en eigen 
inbreng

• Veel klantenkennis

• Ontvangen van goederen en 
inventaris

• Neemt rol manager over, bij 
afwezigheid

• Iemand van alle markten thuis

© unizo.be

Winkelmedewerker Assistent filiaalhouder



Soft skills

• Communicatief en sociaal zijn

• Flexibel, leergierig en gemotiveerd 
zijn

• Initiatief nemen en creativiteit tonen

• Klantgerichtheid en empathie hebben

• Liefde voor het product hebben

• Commercieel inzicht hebben



Troeven van de sector

• Laagdrempelig

• Staat open voor profielen uit diverse sectoren

• Parttime werk is vrij courant

• Tussenkomst voor kinderopvang

• Personeelskorting en andere voordelen

• Veel vrouwen binnen managementfunctie

• Werkplek dikwijls dicht bij huis

• Doorgroeimogelijkheden, opleidingen on the job

• Voor elke wat wils

• Dynamische sector



Link naar Best Practice

https://youtu.be/blRrSXY6kFo
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Maatschappelijke uitdagingen
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Uitdagingen van de sector

• Continue transformatie (omnichannel) : omgaan met verandering

• Verschuiving van competenties

• complexer

• Lokale versus internationale spelers

• Fysiek werk

• Onregelmatige werkuren
• Werken op zon- en feestdagen, Shiften



Toekomst van de sector

• Digitalisering en automatisering

• Duurzaamheid
• Maatschappelijke verantwoordelijkheden

• Laadpalen en zonnepanelen; Circulaire economie; Minder verpakking; Minder kilometers, 
emissie; Fair trade



Dat heet dan gelukkig zijn!

• Link naar getuigenis

van verkoopsmedewerkster

https://youtu.be/gU8MTWrC9gs
https://youtu.be/gU8MTWrC9gs


Opleidingen binnen de sector

• On-the-job training

• Samen van VDAB en partners

• Link naar info:

• PMO - Personeels- en Management opleidingen voor retail (pmocvba.be)

• Commerce Training

https://www.pmocvba.be/
https://commercetraining.be/
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Commerce Training
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Toeleiden - Opleiden - Coachen

imago jobs handel

diversiteit & inclusie

onderwijscoach

netwerk scholen

screening 

kandidaten

competentieversterkend

sectorale opleidingen.

werkplekleren
instroom verhogen

jobdays

eerste stappen

loopbaancoach
loopbaanretentie

werkbaar werk

www.commercetraining.be
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www.vdab.be/retail
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https://www.vdab.be/retail
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