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De cijfers uit deze infograph zijn gehaald uit de 
internationaliserings monitor 2019 van het CBS. Deze 
publicatie is te downloaden in het online competence center 
van Mirino: www.mirino.nl/competence-center en op cbs.nl.

EconomieEconomie
Er zijn in Nederland ongeveer 90.000 
groothandels. Dit is zo’n 7% van het totaal 
aantal Nederlandse bedrijven. Ondanks 
de globalisering en de opkomst van 
webshops, blijft dit getal al jaren gelijk. 
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33% van de totale omzet die in Nederland 
wordt gegenereerd, wordt gegenereerd 
door de groothandel. De totale 
toegevoegde waarde van de groothandel 
is zo’n 9% van het totaal.

OmvangOmvang

In Nederland wordt zo’n 5% van de 
voltijd banen direct door de groothandel 
gecreeerd. Dit zijn er 464.000 in totaal. Dit 
lijkt wellicht weinig, maar is vergelijkbaar 
met het aantal banen in het openbaar 
bestuur of de gehele transportsector.

ExportExport

WerkgelegenheidWerkgelegenheid
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Nederland is natuurlijk bij uitstek een 
export land. Het is weinig verassend dat 
de groothandel hier een belangrijke taak 
voor zijn rekening neemt. Maar liefst 
25% van de Nederlandse export wordt 
namelijk door de groothandel verzorgd. 

Bij Mirino helpen we groothandels om hun 
assortiment optimaal te laten renderen. Zo 
versterken groothandels hun positie in de 
keten, en leveren ze een grotere bijdrage aan 
de Nederlandse economie. Ook deze zomer 
staan we weer klaar!

Groothandels zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fabrieken, winkels of banken, een stuk 
minder bekend bij het grote publiek. Ook in het wetenschappelijke veld wordt er minder 
aandacht aan de groothandel besteed. Dat de rol van de groothandel in onze economie echter 
op geen enkele wijze onderschat kan worden, zien we terug in onderstaande kerngegevens.
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Van de groothandels is ruim de helft 
alleen actief binnen Nederland. Dit geldt 
voor zowel het inkopen van artikelen als 
voor het verkopen van artikelen. 42% van 
de groothandels houdt zich wél bezig met 
buitenlandse activiteiten, door middel 
van  import, export of beide. Tot de 
overige categorie worden groothandels 
gerekend die alleen diensten leveren of 
transito-handelaren zijn. 

InnovatieInnovatie
In tegenstelling tot R&D, waar de 
groothandel typisch minder aan besteed 
dan bijvoorbeeld fabrikanten, zijn 
groothandels zeer innovatie-gedreven. 
Terwijl er gemiddeld in het Nederlandse 
bedrijfsleven 42% van de bedrijven 
aangaven met innovatie bezig te zijn, was 
dit bij de groothandel 51%.

Van elke euro die er wordt geexporteerd 
voegt de groothandel 6,8 cent aan waarde 
toe. Wederom is dit een stuk geringer dan 
de export volumes, maar des al niet te 
min substantieel.
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