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Op weg naar de nieuwe 
handelsopleidingen! 



Wat gaan we doen?

• Snel voorstelrondje
• Stand van zaken kwalificatiedossiers
•Wat verandert er in de Retail?
• Hoe verloopt het herontwerp?
•Waar liggen de vraagstukken?
• Activiteiten Btg-Servicebureau
•Wat verder ter tafel komt



Wat gaat er gebeuren?

• In het hele economische domein (Retail, Commercie, Ondernemen en 
Zakelijke Dienstverlening) zijn de KD’s gewijzigd (of gaan gewijzigd 
worden.
• ZD: invoering augustus 2022
• Retail: invoering augustus 2022
• Commercie: invoering augustus 2023
• Ondernemer Handel: waarschijnlijk ook invoering 2023



Welke KD’s worden herzien?

• Dossiers Mode (met retailprofiel): Invoering augustus 2021
• Dossiers Retail: Invoering augustus 2022
• Dossier Interieuradviseur: Invoering augustus 2022
• Dossier Commercie: Invoering augustus 2023
• Ondernemer Handel: Invoering augustus 2023

• NIEUW: sectordoorsnijdend dossier niveau 2: augustus 2023 of augustus 
2024



Waarom gaat dit gebeuren?
1. Ontwikkelingen in de Sectoren, het werkveld
In de branches: 
Retail, Groothandel, Uitzendbranche, Marketing en Communicatie, 
Zakelijke dienstverlening

2. Ontwikkelingen in het onderwijs
Krimp, organiseerbaarheid, studenten die nog niet weten wat ze willen, 
gepersonaliseerd leren, leven lang ontwikkelen



Om welke ontwikkelingen gaat het?
In de sectoren:
- Digitalisering, invoering nieuwe technologieën
- Demografische veranderingen (krimp)
- Globalisering
- Wijzigingen koopgedrag (BtB en BtC)

In bedrijven en organisaties:
Zodanig organiseren dat je snel kunt inspelen op veranderingen in de 
markt



Waar gaat de sector heen?

7

Voorspellen is moeilijk, zeker de toekomst voorspellen – Enkele beschouwingen

Handelaren worden IT 
bedrijven met spullen..

Van global naar local? …of netwerken zonder 
spullen

Technologie als game 
changer?

Relevantie 
van ‘branches’ verdwijnt

There are no boundaries –

only possibilities
Sakyong Mipham
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Hospitality: 

Werkproces gericht op direct contact met de klant, 
waarbij de klantreis uitgangspunt is.

Klantreis begint voordat de klant de fysieke winkel bezoekt en 
houdt niet op bij het verlaten van de winkel

Belangrijkste wijzigingen



Belangrijkste wijzigingen
Uitvoering geven aan het retailconcept: 

Alle andere  operationele werkprocessen, 
zoals logistieke onderdelen en visual
merchandising

Uitgangspunt is omnichannel: 
ontwikkelingen als 
technologie, e-commerce, etc. 
zie je vooral in kennis, 
vaardigheden en context

Niveau 4: ook sturen op 
/gebruiken van data



Vraagstukken-uitdagingen

• Ontwikkeling gastvrijheid, houding, gedrag
• Diversiteit in retailconcepten en verkoopkanalen
• Juiste hoeveelheid product- en assortimentskennis, waarmee maak je 

het verschil?
• Anticiperen op snelle technologische ontwikkelingen en dit op het 

juiste niveau weten aan te bieden (start alvast met het keuzedeel 
retailtransformatie)
• Digitale vaardigheden
• Wendbaarheid



Herontwerp

Waar staan we nu?
Wat zijn de 
vraagstukken?
Wat is er nodig?



Servicebureau Btg Handel en Mode

Kees Corbet, Frans Verbraak, Ankie Hooijkaas, Yvonne Rouwhof, Sonja 
Dijkstra, Sebastiaan Roovers, Ciska Snel

Hiske Vogt, Karin Geurts



Activiteiten Servicebureau Btg Handel en 
Mode

Herontwerp: kennisdelingsbijeenkomsten, servicedocumenten, 
magazine, ontsluiten scholingsaanbod, informatie 
in de teams

Regulier: ledenvergadering, regionaal overleg, platforms 
BPV, Examinering, BBL, logistiek
Netwerk ondernemerschap



Activiteiten Servicebureau
Btg Handel en Mode

www.herontwerphandel.nl

http://www.herontwerphandel.nl/




Groothandel – The King of the Middle

Bron voor de grafiek: Rabobank, op basis van data CBS 18

• Internationaal speelveld

• Flexibel schakelen tussen 
klantgroepen

• Veel kansen voor toegevoegde 
waarde

• Uitbreiden van het businessmodel
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Omzet groothandel non-food (index 2015=100)

De sector is krachtiger dan gedacht



Commercie stand van zaken
Het dossier zoals het nu wordt uitgewerkt bevat:

- Een Basisdeel
- Profiel Commercieel medewerker (niveau 3)
- Profiel Junior Accountmanager (niveau 4)
- Profiel Junior Accountmanager International Bussinesse (niveau 4)
- Profiel Junior E-commerce specialist (niveau 4)
- Profiel Specialist Groothandel
- Profiel Intercedent



De belangrijkste wijzigingen
Het dossier zoals het nu wordt uitgewerkt bevat:

- Een Basisdeel

- Profiel Commercieel medewerker (niveau 3)

- Profiel Junior Accountmanager (niveau 4)

- Profiel Junior Accountmanager International Bussinesse (niveau 4)

- Profiel Junior E-commerce specialist (niveau 4)

- Profiel Specialist Groothandel

- Profiel Intercedent



Uitgangspunten

• We leiden op voor functies/beroepen in het commerciële werkveld waarin 
we uitgaan van BtB, handel veelal digitaal plaatsvindt, in contact zijn met 
accounts, de relatie en toegevoegde waarde centraal staat.
• In de basis: vertalen van trends en ontwikkelingen naar commerciële 

kansen, aansluiten op de klantreis, marketing en communicatie, processen 
in de organisatie in relatie tot het commerciële proces (financieel, logistiek, 
administratief)



Vraagstukken
• Junior accountmanager internationale business, meer focus op 

import/export en werken in internationale context, is dit voldoende 
onderscheiden van de JAM?
• Invulling e-commerce specialist: wat is haalbaar op niveau 4, snelle 

ontwikkeling van het werkveld, welke insteek kies je?
• Specialist Groothandel: wens van de sector is een allround specialist die 

ook inzetbaar is in de kleinere bedrijven in de groothandelssector (grote 
doelgroep)



Planning SBB Commercie

• Overzicht kerntaken en werkprocessen (concept) medio oktober

• Versie 1 (zonder kennis en vaardigheden) medio november, begin december

• 90%  versie: medio februari 2022
• E-commerce en Intercedent: planning volgt


