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VOOR WIE AAN DE  
SLAG WIL OP DE MARKT

Een marktkoopman of 

-vrouw is een vakman of 

vakvrouw. En een vak komt 

je niet zomaar aanwaaien. 

Daar moet je wel wat voor 

doen. Investeren in jezelf 

bijvoorbeeld, in de vorm van 

een goede opleiding.

EEN KWESTIE VAN 
VRAAG EN AANBOD
Wie op de markt werkt, moet zijn of haar vak goed 
beheersen. Ten eerste dien je verstand te hebben 
van de producten die je verkoopt. Je moet tevens een 
vaardige verkoper zijn, maar ook een aardige verkoper. 
Eentje die de klant het gevoel geeft dat jij over 
specialistische kennis beschikt en daardoor begrijpt 
wat de klant vraagt. Zodat die klant de volgende keer 
weer graag bij jou terugkomt.

Werken op de markt vergt niet alleen specifieke 
vaardigheden, maar biedt ook kansen. Vanwege de 
vergrijzing zal binnen nu en vijf jaar naar verwachting 
meer dan de helft van de marktkooplieden hun bedrijf 
beëindigen. Dit betekent dat er ruimte ontstaat voor 
nieuwkomers. Ook dat is typisch voor de markt: een 
kwestie van vraag en aanbod.

Wil jij ook aan de slag op de markt? Bereid je dan 
goed voor en volg de juiste opleidingen. Dit Vakblad 
licht je voor over de mogelijkheden.

Over FHKN
Dit Vakblad wordt je aangeboden 
door FHKN, een organisatie 
die zich sterk maakt voor 
vakmanschap onder mensen die 
werken of willen werken in de 
ambachtseconomie, detailhandel, 
groothandel en commerciële 
dienstverlening. 



VAKBLAD

KANSEN OP 
DE MARKT

We zullen niet beweren dat het geld op straat ligt. 
Wel durven we te beweren dat er kansen op de 
markt liggen. Kansen voor wie er wil werken, zelf-
standig ondernemer wil worden of een bestaande 
marktonderneming wil overnemen.

Voor wie nog op school zit en zich wil voorbereiden 
op werken op de markt zijn er diverse opleidings-
mogelijkheden bij diverse organisaties. Branche-
bureaus, roc’s, private initiatieven. Je vindt ze op de 
website www.allesoverdemarkt.nl, onder de link 
‘bij wie moet ik zijn?’.

Wil je ondernemer worden op de markt, dan is de 
website www.ondernemenopdemarkt.nl echt iets 
voor jou. Want een eigen onderneming starten 
doe je niet zomaar. Daar is lef voor nodig, maar 
ook kennis. Je moet over de juiste competenties 
beschikken.

Wil je een marktonderneming overnemen, dan 
is er behalve de www.ondernemenopdemarkt.nl 
ook nog de site van de Centrale Vereniging voor 

Ambulante Handel, CVAH: www.cvah.nl. Deze 
vereniging van zelfstandige marktkooplieden 
kan alles vertellen over wat er komt kijken bij 
bedrijfsoverdracht aan een starter of medewerker.

Stagelopen op de markt
Werken op de markt is leuk. Je bent de hele dag 
buiten en je ontmoet veel mensen. Denk jij er ook 
zo over, maar zit je nog op school en twijfel je of 
je het vak van marktkoopman of -vrouw aan kan? 
Dan is een stage het overwegen meer dan waard. 
Vraag je schooldecaan om meer informatie of surf 
naar de website www.allesoverdemarkt.nl. Daar 
vind je alle mogelijke informatie over werken en 
stagelopen op de markt. 

VOOR WIE AAN DE  
SLAG WIL OP DE MARKT

“WIE OP DE MARKT 
WERKT, MOET ZIJN 
OF HAAR VAK GOED 
BEHEERSEN”

Meer informatie?
www.allesoverdemarkt.nl
www.ondernemenopdemarkt.nl
www.cvah.nl


