
Groothandels moeten vlucht naar voren  ki
Het gaat goed met de groothandel, maar 
toch zijn er zorgen. Als schakel tussen 
producent en consument spelen ze niet 
genoeg in op de opkomst van e-commerce

Jeroen Bos
Amsterdam

Het gaat goed met de groothandel. De 
ruim 79.000 Nederlandse groothandels 
weten hun omzet al acht kwartalen op rij 
te verhogen. In het tweede kwartaal van dit 
jaar steeg de omzet met 6,6%, volgens cij-
fers van het CBS. In het eerste kwartaal was 
de omzetgroei al 11,9%. De sector groeit 
harder dan de Nederlandse economie. 

Toch zijn er zorgen. Groothandels zou-
den onvoldoende inspelen op de groei-
ende digitalisering en de opkomst van 
e-commerce. Via internet kunnen pro-
ducenten en eindklanten elkaar makke-
lijker vinden en daardoor dreigt een deel 
van de groothandel zijn bestaansrecht 
als tussenpersoon te verliezen. 

De parallel met de detailhandel ligt voor 
de hand, waar gevestigde namen als Free 
Record Shop, Scheer & Foppen en de boek-
handels van Polare niet bestand bleken 
tegen de concurrentie op internet. ‘Digi-
talisering heeft bij retail voor een enorme 
transformatie gezorgd’, zegt groothandel-
specialist Jos Voss van Rabobank. 

Hij verwacht eenzelfde ingrijpende 
verandering voor de groothandel. ‘Met 
enkel dozen schuiven red je het alleen nog 
maar als je heel efficiënt bent en enorme 
schaalgrootte hebt’, legt hij uit. ‘Dat geldt 
bijvoorbeeld voor kantoorartikelen, waar-
voor wereldwijd nog maar een paar grote 
spelers zijn, zoals Staples en Office Depot.’

De groothandel moet meer dan ooit 

zijn toegevoegde waarde bewijzen. Ken-
ners zien grofweg drie manieren waarop 
deze bedrijven hun positie kunnen ver-
stevigen. De eerste is het ontwikkelen 
van schaalgrootte, maar dat is lang niet 
voor alle soorten groothandel weggelegd. 

Een tweede optie is (een deel van) het 
productieproces naar zich toe te trekken. 
‘We zien dat groothandels private labels 
opzetten’, zegt Henk Hofstede, sector-
bankier retail bij ABN Amro. ‘Zo houden 
ze grip op hun marges.’ Het nadeel: 
eigen merken en eigen productie zijn 
duur en risicovol. En het kan de relatie 
met bestaande producenten onder druk 
zetten. ‘Eigen winkels openen kan ook, 
maar detailhandel is een ander spel dat 
andere competenties vergt.’

De derde strategie is extra diensten 
en producten aan te bieden. Denk aan 
een verfgroothandel, die ook advies geeft 
over vastgoedonderhoud en de logistiek 
van materialen op de bouwplaats over-
neemt van de klanten.

Groothandels zitten vaak op een berg 
onbenutte data en kennis. ‘Daar kunnen 
ze veel meer mee doen’, zegt Rogier Hos-
man van digitaal adviesbureau Youwe. 
‘Op basis van die data kunnen ze voor-
spellingen doen met behulp van kunst-
matige intelligentie. Daarmee kun je zelf 
efficiënter werken, maar je kunt het ook 
gebruiken voor adviezen aan klanten.’ 

Al die strategieën vergen investeringen 
en een aanzienlijk deel van de groothan-
dels schrikt daar voor terug. ‘Er is een 
slapende meerderheid die weet dat ze 
moet investeren, maar nog even wacht’, 
zegt Hosman. Ook Hofstede van ABN 
Amro signaleert ‘geen groot gevoel van 
urgentie’. Hij waarschuwt: ‘De neiging is 
vaak om pas te bewegen als het te laat is.’

Groothandels hebben ook te maken 
met nieuwe concurrenten, zoals de 
webwinkelgiganten Alibaba en Amazon. 
Op Amazon Business kunnen bedrijven 
rechtstreeks zaken doen met andere 
bedrijven. ‘Amazon bouwt een eigen 
logistiek systeem waarmee het ook de 
eindconsument bedient’, vertelt Hofste-
de. ‘Alibaba is in Europa nog niet zo ver, 
maar groeit ook enorm hard.’

Hij raadt groothandels aan niet de 
concurrentie met dergelijke groot-
machten op te zoeken. ‘Kijk liever welke 
 logistieke diensten je aan ze kunt leve-
ren zoals robotpicking, e-fulfilment en 
 retourservice om relevant te blijven.’

Hosman waarschuwt voor onderschat-
ting: ‘De eerste reactie is vaak “dat is geen 
concurrentie voor ons, want wij leveren 
specialistische producten”. Maar het assor-
timent groeit razendsnel.’ Groothandels 
wijzen volgens Hosman ook graag op hun 
goede klantrelaties. ‘Maar als het elders 
20% goedkoper kan, is een klant zo weg.’

Richard Veldwiesch in het magazijn van zijn bedrijf Fiets-o-Fit. Om te overleven moet een groothandel volgens hem meer      dan een door  
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Voor de groothandels begon 2017 
zeer goed met een omzetgroei van 
11,9%.

In het tweede kwartaal van 2017 was 
de omzetgroei 6,6%. Het was het 
achtste kwartaal met groei op rij.

Nederland telt ruim 79.000 onder-
nemingen die zich met groot handel 
bezighouden.

‘Totaal andere

Om als groothandel te over-
leven, moet je meer doen 
dan spullen verkopen, 

meent Bart Zegers, een van de di-
recteuren van de Udense groot-
handel Wiltec. Sterker nog: voor 
het bedrijf — leverancier van be-
drijfskleding en persoonlijke be-
schermingsmiddelen — is het 
leveren van producten geen doel 
meer, maar slechts een middel. 
‘We zijn steeds meer een advi-
seur geworden, die klanten helpt 
problemen op te lossen’, aldus 
 Zegers.

Wiltec adviseert bedrijven 
onder meer over veiliger werken. 
‘Dat is een van onze specialis-
men’, zegt Zegers. De onderne-
ming geeft onafhankelijk advies 

Omzet groothandel stijgt harder dan
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over producten zoals bescher-
mende overalls en handschoe-
nen, maar ze stelt ook samen met 
de klant plannen op om werk-
nemers veiliger te laten werken. 
‘Daarbij geven we ook trainin-
gen’, vertelt Zegers. ‘We hebben 
dus een heel andere rol gekregen 
dan de traditionele groothandel.’

Het Brabantse bedrijf heeft 
ook een onlinebeheersysteem 
opgezet, waarmee een individuele 
medewerker zijn beroepskleding-
pakket kan beheren. ‘Als je 2000 
mensen in dienst hebt, gaat het 
vaak om meerdere zeecontainers 
aan kleding’, legt Zegers uit. ‘Dat 
is voor een bedrijf best lastig te 
beheren. Wij zorgen ervoor dat 
een medewerker de juiste kleding 
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‘We werken 
ook samen 
met  andere 
groothandels, 
we hebben een 
gezamenlijk 
belang’

‘Met ons eigen 
transportbedrijf 
kunnen we veel 
beter de juiste 
producten op 
het juiste mo-
ment afleveren’ 

‘We richten ons alleen  
op winnaars’

Het was even slikken toen di-
recteur Richard Veldwiesch 
van groothandel Fiets-o-

fit (omzet € 28 mln) zes jaar gele-
den wegreed bij het hoofdkantoor 
van een grote bouwmarktketen. 
Hij had ze net verteld dat hij niet 
meer aan ze wilde leveren. ‘We 
hadden jarenlang samengewerkt, 
maar het leverde niet genoeg om-
zet meer op. Het is uiteindelijk 
een goede beslissing gebleken, 
omdat de bouwmarkten daarna 
nog verder zijn ingestort. Maar 
dat wist ik toen natuurlijk nog 
niet. Ik wist wel dat je als onderne-
mer risico moet durven nemen.’

Toen Veldwiesch Fiets-o-fit 
rond de eeuwwisseling overnam, 
was de groothandel in fietsonder-
delen technisch failliet. Er moest 
dus iets veranderen. De kersverse 
directeur wilde allereerst het 
cyclische karakter van het bedrijf 
aanpakken. ‘Met de handel in 
fietsonderdelen verdien je geld 
van maart tot september, wat je 
dan tussen september en maart 
weer opmaakt.’

Hij voegde daarom typische 
winterproducten voor automobi-
listen toe, zoals ruitenontdooier, 
startkabels en sleepkabels. Later 
volgde motorolie, een product 
waar het hele jaar door vraag naar 
is. Fiets-o-fit verkoopt die onder 
het eigen merk Techno.

Om te overleven moet een 
groothandel volgens Veldwiesch 
meer zijn dan een doorgeefluik 

van producten van derden. Zeker 
niet nu A-merken steeds meer 
rechtstreeks aan de detailhandel 
leveren. Vandaar het huismerk 
Techno. Maar Veldwiesch plakt 
niet alleen een eigen labeltje op 
bestaande artikelen, hij laat ook 
unieke producten ontwikkelen, 
zoals een zeer snel drogende verf.

‘Ik zag ooit in een bouwmarkt 
dat op allerlei verfbussen stond 
“zeer snel drogend”. Zeer snel 
bleek onder goede omstandig-
heden ongeveer een uur te zijn. 
Toen ben ik naar een verfprodu-
cent gestapt met de opdracht een 
verf te ontwikkelen die binnen 
tien minuten droogt.’ Dat lukte 
en Fiets-o-fit heeft er een patent 
op. De groothandel verkoopt 
jaarlijks 10 miljoen bussen van de 
sneldrogende verf.

De groothandel levert alleen 
nog aan de grote en snelgroeien-
de retailers, zoals Action, Aldi of 
Lidl. ‘We willen ons alleen op win-
naars richten. Daarom werken 
we niet meer met de bouwmark-
ten.’ Voor de levering gebruikt 
Veldwiesch zijn eigen transport-
bedrijf. ‘Zo kunnen we veel beter 
de juiste producten op het juiste 
moment afleveren.’

De sleutel voor succes is vol-
gens Veldwiesch als groothandel 
zo min mogelijk afhankelijk 
te zijn van anderen en tegelijk 
met service en producten zoveel 
mogelijk toegevoegde waarde te 
leveren.

krijgt. Hij kan dat zelfs vanaf zijn 
huisadres bestellen.’

Volgens Zegers verandert het 
speelveld, vooral door de digitali-
sering, extreem snel. ‘Onze klan-
ten kunnen sommige producten 
die wij leveren, ook makkelijk 
elders verkrijgen. Maar dat is niet 
de essentie. De klant wil dat zijn 
mensen veilig werken en daar 
kunnen wij bij helpen. Dat is onze 
toegevoegde waarde.’

Maar Wiltec heeft nog een 
manier gevonden om zijn positie 
in de keten te verstevigen. Het 
bedrijf biedt ook herbruikbare 
bedrijfskleding aan. Die wordt ge-
maakt door meerdere producen-
ten in samenwerking met Dutch 
Awearness. Bedrijven kunnen 

de kleding via Wiltec kopen of 
leasen. Na verloop van tijd neemt 
de groothandel de kleding weer 
in, zodat er nieuwe producten 
van gemaakt kunnen worden. 
Dat kan kleding zijn, maar ook 
 bijvoorbeeld picknicktafels.

‘We werken daarbij ook samen 
met andere groothandels’, vertelt 
Zegers. ‘Soms moet je over je ei-
gen schaduw heen stappen. We 
hebben een gezamenlijk belang 
om deze markt groot te maken.’ 

Om van herbruikbare werk-
kleding een succes te maken is 
volume nodig. ‘Dat is bij uitstek 
wat wij als groothandel kunnen 
leveren. Ik geloof daarom in sa-
menwerking met fabrikanten’, 
aldus Zegers.

Naam: 
Richard Veldwiesch

Bedrijf: 
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Naam: 
Bart Zegers
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Wiltec, Uden

Omzet: 
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