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Actueel overzicht van de Arbeidsmarktprojecten 

in de Technische Groothandel  
 
 

 
 
 
Arbeidsmarktonderzoek Technische Groothandel 2013 
 
Voor de derde keer is de Arbeidsmarktmonitor 
voor de Technische Groothandel verschenen. 
Sinds 2009 voeren wij in opdracht van CAO-
partijen een uitgebreid arbeidsmarktonderzoek 
uit in de Technische Groothandel. Dit 
onderzoek gebeurt elk oneven jaar.  
 

 
 
Alle werkgevers in de sector zijn voor het 
onderzoek benaderd voor een aantal vragen.  
 

Dankzij de Arbeidsmarktmonitor hebben CAO-
partijen een goed beeld van de Technische 
Groothandel, bijvoorbeeld over de 
samenstelling van de sector,  het 
opleidingsniveau, en de mobiliteit. 
 
De uitkomsten van het onderzoek worden 
onder andere gebruikt om afspraken te maken 
tijdens CAO-onderhandelingen en beleid te 
formuleren. Zo kunnen er gerichte activiteiten 
worden ondernomen die onze branche 
aantrekkelijk houden of maken voor 
werkgevers en werknemers. 
 
De onderzoeksrapporten zijn openbaar en kunt 
u downloaden van de website van CAO-partijen 
in de Technische Groothandel. Daar staat ook 
de samenvatting van het onderzoek met de 
belangrijkste uitkomsten en conclusies van de 
Arbeidsmarktmonitor. 

   

In de Technische Groothandel zorgt de Commissie 
Arbeidsmarkt sinds enkele jaren er voor dat alle  
afspraken die CAO-partijen maken op het gebied van 
arbeidsmarkt in concrete maatregelen worden 
omgezet.  
 
In deze Nieuwsbrief leest u meer over de projecten 
van de Commissie Arbeidsmarkt. Op onze website 
www.technischegroothandel.org kunt u meer lezen 
over onze activiteiten. 

http://www.technischegroothandel.org/
http://www.technischegroothandel.org/
http://www.technischegroothandel.org/Documentatie/Arbeidsmarkt/
http://www.technischegroothandel.org/Documentatie/Arbeidsmarkt/Arbeidsmarktmonitor-2013--Samenvatting-en-conclusi
http://www.technischegroothandel.org/
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CAO Toolkit grondig herzien 
 
De Commissie Arbeidsmarkt heeft in 2011 de 
geheel digitale CAO Toolkit voor de 
Technische Groothandel ontwikkeld. De 
toolkit is dit voorjaar geheel herzien. Kijk op 
de eigen website van de Toolkit.   
 
De CAO Toolkit geeft u praktijkgerichte 
antwoorden en tips. Ook zitten er overal in de 
toolkit doorlink-mogelijkheden naar CAO-
artikelen, wetteksten en voorbeelddocumenten.  
 
De Toolkit is in eerste instantie ontwikkeld voor 
de mensen in de Technische Groothandel die 
met personeelsaangelegenheden te maken 

hebben. Maar ook voor andere medewerkers 
bevat de toolkit nuttige informatie. 
 
De Toolkit bevat vooral: 
• antwoorden op de vragen die in de CAO-

praktijk kunnen rijzen; 
• voorbeelden, modellen en suggesties vanuit 

de P&O-praktijk; 
• modellen van brieven die ondernemingen 

aan hun sollicitanten en hun medewerkers 
schrijven; 

• aanwijzingen voor de structuur van 
sollicitatiegesprekken, functiewaardering en 
zo meer. 

 
 
Opleidingshuis Technische Groothandel begint vorm te krijgen 
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan het contract met de toeleverancier voor de 
opleidingen sales, logistiek, inkoop en techniek.  
De bedoeling is om modules aan te bieden die 
op een moderne manier met gebruik van 
internet kunnen worden afgenomen en leiden 
tot een erkende kwalificatie op MBO 3 of 4. 
 
Indien de contractonderhandelingen positief 
verlopen,  zal het sociaal fonds FKB Technische 
Groothandel , waarin werknemers en 
werkgevers zijn vertegenwoordigd, het contract 
tekenen.   
 

Dan zal gestart worden met de ontwikkeling van 
de branche specifieke opleiding sales, die naar 
verwachting in het najaar als een proef kan 
worden aangeboden.  Afhankelijk van de 
terugkoppeling wordt besloten of en hoe verder 
wordt gegaan. Bij succes, zullen daarna de 
overige opleidingen worden ontwikkeld en 
aangeboden. We denken een baanbrekend en 
vernieuwend traject te kunnen ingaan.  
 
Mocht u op een of andere manier mee willen 
doen en denken, laat het ons weten via 
helpdesk@technischegroothandel.org. 

 
Contact met de Commissie Arbeidsmarkt 
 

 
 

Voor vragen, suggestie en 
opmerkingen over onze activiteiten 
kunt u de Commissie Arbeidsmarkt 
bereiken per e-mail bereiken op of 
kijk op onze website.   
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