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1 Werken in de logistiek 

 “Jan, wil je die pallet met kratten voor mij verplaatsen?” “Doe ik.” Jan pakt een 
handpallettruck. Hij schuift de handpallettruck onder de pallet en tilt de pallet een 
klein stukje van de vloer. Hij kijkt om zich heen en trekt de truck rustig achter zich 
aan. Op de juiste plek laat hij de pallettruck weer zakken. Daarna trekt hij de 
pallettruck eronder weg. 

 

 
afbeelding 1: Werken in een groothandel 
 

1.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 
In dit hoofdstuk leer je over werken in een groothandel. Wat je daarvoor moet weten en 
moet kunnen. Maar ook hoe je je moet gedragen en wie je collega’s zijn. 
 

1.2 Wat zijn jouw taken? 
De belangrijkste taak is je collega’s helpen. In een groot magazijn gebeurt heel veel. 
Goederen komen binnen, worden opgeslagen en weer verstuurd. Jij helpt bij het 
voorbereiden van de ontvangst van de goederen, maar ook bij het lossen van de 
goederen. Je moet dus weten wat je moet doen, maar ook hoe je het moet doen. Je 
helpt ook bij de controle van de goederen. Klopt alles en is er niets kapot?  
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Soms moeten goederen van de ene naar de andere plek in het magazijn. Dat doe jij. 
Je helpt bij het verzamelen van een order en het klaarmaken voor verzending. En je 
helpt ook bij het tellen van de voorraad. Een belangrijk takenpakket dus! 
 
1. Wat lijkt je moeilijk aan het werk als assistent logistiek medewerker?  

En wat lijkt je leuk? 
 

 

 
 

 

1.3 Wat moet je weten? 
Een assistent logistiek medewerker doet heel veel. Je belangrijkste taak is het helpen 
van collega’s. Je helpt bij het lossen, bij de ontvangstcontrole en bij het opslaan van 
goederen. En je helpt bij het verzamelen van orders voor klanten. Om dat goed te 
kunnen doen, moet je veel weten. Dat wat je weet, noem je kennis. Als assistent moet 
je weten wat je moet doen en hoe je dat moet doen. Dat betekent dat je bepaalde 
kennis moet hebben. Je moet bijvoorbeeld weten hoe je de transportmiddelen moet 
gebruiken. 
 
Jan, uit het voorbeeld, weet dat hij met een handpallettruck pallets kan verplaatsen.  
Maar je moet nog veel meer weten. Bijvoorbeeld ook over de plaatsen in het magazijn 
of hoe je goederen verzamelt. 
 
2. Waarom is het handig dat Jan weet dat hij een pallettruck moet gebruiken 

om pallets te verplaatsen? 
 

 

 
 

 
3. Wat weet Jan nog meer? 

 

 

 
 



 

 
Goederenverwerking 

11 

1.4 Wat moet je kunnen? 
Jan weet dat je met een handpallettruck pallets kunt verplaatsen. Jan weet ook hoe hij 
een pallettruck moet besturen. Hij kan het ook. Hij heeft de juiste vaardigheden. 
Vaardigheden zijn dat wat iemand goed kan. 
 
Er zijn 3 groepen vaardigheden: 
- beroepsmatige vaardigheden 

Deze heb je nodig om een bepaald beroep te kunnen doen. Als assistent logistiek 
medewerker moet je bijvoorbeeld een pallettruck kunnen besturen. 

- communicatieve vaardigheden 
Dit zijn vaardigheden om te communiceren en (via woorden en/of gebaren) contact 
met iemand te maken. Hier hoort bij: duidelijk praten, goed luisteren, kijken, 
antwoord geven en goed een boodschap kunnen overbrengen. Vriendelijk zijn 
hoort daar ook bij. 

- sociale vaardigheden 
Dit zijn vaardigheden om met mensen om te gaan. Zoals kunnen samenwerken, je 
in een ander kunnen inleven en respect hebben voor de ander.  

 

 
afbeelding 2: Vriendelijk zijn 

 
 Daan en Piet werken in een groothandel in sportartikelen. Ze moeten 200 paar 

tennisschoenen verzamelen. Daan is nieuw. Hij vraagt Piet of hij weet waar hij de 
tennisschoenen kan vinden. Dat weet Piet wel. Hij zegt tegen Daan: “Wil jij in de 
heftruck rijden, dan wijs ik je de weg. Ik kan geen heftruck besturen.”  
Daan rijdt en Piet wijst de weg. Daan weet hoe hij de heftruck moet besturen en 
kan dat ook. Piet weet waar de tennisschoenen liggen en kan de weg wijzen. 
Door samen te werken, doen ze de opdracht goed. 

 
Voor alle taken in het magazijn moet je genoeg kennis en vaardigheden hebben om ze 
te kunnen doen. Vaak moet je daarom eerst een opleiding volgen om in de groothandel 
te kunnen werken. 
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4. Lees de voorbeelden en geef aan welke vaardigheid dit is.  
Kies uit: beroepsmatig (B), communicatief (C) of sociaal (S). 
 

 B C S 

Jaap begroet zijn collega’s ’s morgens vriendelijk.    

Klaas vraagt of Hans nog keer wil uitleggen hoe de 
pompwagen werkt en hij luistert goed.    

Piet wil weten wanneer het pauze is en vraagt dat 
aan Hans.    

Jan bestuurt de pallettruck prima.    

Henk rijdt met de heftruck netjes tussen de 
stellingen door.    

 

 
Ook het werk in de groothandel verandert steeds, bijvoorbeeld door het toepassen van 
nieuwe technieken. Je bent ook nooit uitgeleerd. Je moet altijd weer nieuwe kennis en 
vaardigheden leren om je werk goed te kunnen blijven doen. 
 

Opdracht 1 

Zoek uit wat de laatste trends zijn in je vak. Veranderen deze trends jouw werk 
als assistent logistiek medewerker? 

 

1.5 Hoe moet je je gedragen in je werk? 
Als assistent moet je ook bepaalde persoonlijke eigenschappen hebben. Je 
persoonlijke eigenschappen maken wie je bent en hoe je je gedraagt.  
 
Als assistent logistiek medewerker moet je deze persoonlijke eigenschappen hebben: 
- goed met mensen kunnen omgaan 
- beleefd zijn 
- je aan afspraken houden 
- flexibel zijn  
- een doorzetter zijn 
- netjes kunnen werken 
- je werk goed willen doen. 
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5. Ken je jezelf? Zet achter de eigenschap een kruisje als je denkt dat die bij 
jou hoort. 
 

eigenschap jij 

goed met mensen kunnen omgaan  

beleefd zijn  

je aan afspraken houden  

flexibel zijn  

een doorzetter zijn  

nauwkeurig kunnen werken  

je werk goed willen doen  

 
 

 
6. Jan weet dat je pallets met een handpallettruck verplaatst. En Jan kan dat 

ook. Wil Jan zijn werk goed doen? Hoe weet je dat? 
 

 

 

 
 

 
Je persoonlijke eigenschappen zijn erg belangrijk voor je beroepshouding. Je 
beroepshouding is hoe een medewerker zich gedraagt naar klanten, leveranciers, 
collega’s en het bedrijf. De kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen 
maken samen welke beroepshouding iemand heeft. 
 
Voorbeelden van een goede beroepshouding zijn: 
- je houden aan afspraken over het werk  
- netjes werken 
- vriendelijk en beleefd zijn tegen leveranciers, klanten en collega's 
- je werk goed willen doen 
- meedenken en stappen zetten om je taken (nog) beter toe doen. 
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7. Denk je dat je een goede assistent logistiek medewerker bent? Leg uit. 
 

 

 

 

 
 

 

Huisregels 
Elk bedrijf heeft regels. Een regel is een afspraak die voor iedereen geldt en waaraan 
je je altijd moet houden. Huisregels zijn regels van een bedrijf waaraan de 
medewerkers en/of de klanten zich moeten houden. 
 
Huisregels zorgen ervoor dat alle medewerkers goed en fijn hun werk kunnen doen. Ze 
worden gemaakt om verkeerde situaties te voorkomen. Houd je daarom altijd aan de 
huisregels. 
 
Huisregels voor het personeel: 
- Laat de kantine altijd schoon achter. 
- Ziek? Meld dit voor 9.00 uur bij de 

bedrijfsleider. 
- Privé bellen? Eerst vragen! 
 
Huisregels voor bezoekers: 
- Bezoekers moeten zich melden bij 

de receptie. 
- Bezoekers mogen niet in het 

magazijn komen. 
- Leveranciers moeten voor het laden 

of lossen eerst toestemming vragen 
van het hoofd magazijn. 

  

afbeelding 3: Huisregels 

afbeelding 3: Huisregels 
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8. Sanne kent de huisregels, ook de regel dat ze niet privé mag bellen. Maar 
het is niet druk in het magazijn. Sanne zit te wachten op de vrachtwagen. 
Ze belt een vriendin. Als Sanne een tijdje met haar vriendin heeft gepraat, 
komt de vrachtwagen eraan. 
 
a. Mag dat wat Sanne doet? 
 
 

 

 
 
b. In welke huisregel staat dat? 
 
 

 

 
 
c. Waarom is deze huisregel belangrijk? 
 

 

 

 
 

 

1.6 Wie zijn je collega’s? 
In het bedrijf werk je samen met collega’s met allemaal andere functies. Zo werken er 
bijvoorbeeld: 
- een logistiek medewerker: hij doet alles wat met verwerken van goederen te maken 

heeft zoals: ontvangst voorbereiden, goederen lossen, goederen controleren, 
goederen opslaan en goederen verzamelen 

- een teamleider: hij is een leidinggevende die ook vaak meewerkt aan de 
verschillende logistieke taken. 

 
Samenwerken is belangrijk. Je kunt elkaar helpen als je iets niet weet of als iets fout 
gaat. Iedereen heeft wel zijn eigen taak in een magazijn. Maar dan moet je wel weten 
welke taken je collega’s precies doen. 
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1.7 Wat heb je geleerd? 
Wat zijn de 3 belangrijkste dingen die jij in dit hoofdstuk hebt geleerd? Leg uit. 
 
 

 

 

 

 
 

1.8 Samenvatting 
Om een goede assistent logistiek medewerker te kunnen zijn, moet je veel weten over 
het vak logistiek. Ook moet je beschikken over beroepsmatige, communicatieve en 
sociale vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat je een goede beroepshouding 
hebt en je aan de huisregels houdt. 
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1.9 Zelftoetsvragen 
1. Noem 3 taken van de assistent logistiek medewerker. 
 
 

 

 

 
 
2. Trek lijnen van elk onderdeel van het proces naar het voorbeeld dat erbij hoort. 
 

ontvangst voorbereiden Marijn zet de televisies op de juiste 
locatie in het magazijn. 

goederen ontvangen Marijn verplaatst de televisies naar het 
magazijn. 

goederen lossen 
Marijn zet transportmiddelen klaar om 

de nog te ontvangen goederen te 
verplaatsen. 

goederen verplaatsen Marijn kijkt of de televisies niet 
beschadigd zijn tijdens het vervoer. 

goederen opslaan Marijn haalt de televisies samen met de 
chauffeur uit de vrachtwagen. 

 
3. Geef 2 voorbeelden van kennis van de assistent logistiek medewerker. 
 
 

 

 

 
 
4. Geef 2 voorbeelden van beroepsvaardigheden van de assistent logistiek 

medewerker. 
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5. Waarom moet je goed kunnen luisteren als assistent logistiek medewerker? 
 
 

 

 

 
 
6. Waarom is het belangrijk dat je de chauffeur vriendelijk begroet als hij goederen 

komt leveren? 
 
A omdat hij dan ook vriendelijk is tegen jou 
B omdat hij dan misschien wel helpt met het lossen van de goederen 
C omdat vriendelijk zijn hoort bij een goede beroepshouding 
D omdat je leidinggevende gezegd heeft dat je vriendelijk moet zijn 

 
7. Goed of niet goed? 
 

kolom goed niet goed 

Jan moet nu de pallets verplaatsen. Maar hij drinkt eerst even 
een kop koffie.   

Dirk-Jan is aan het werk en bedenkt ineens dat hij vanavond 
niet kan voetballen. Hij belt meteen de trainer.   

Klaas begroet de nieuwe chauffeur: “Ben je daar eindelijk. 
Zeker verslapen vanmorgen, hè!”   

Piet vraagt aan Hans of hij hem even kan helpen met het 
verplaatsen van de zware dozen.   

Hans zegt: “Dacht ik niet, hoor. Dat is jouw werk!”   

 
8. Waarom zijn huisregels belangrijk? 
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9. Geef 2 voorbeelden van huisregels voor het personeel. Gebruik regels die nog niet 
genoemd zijn. 

 
 

 

 

 
 
10. Wat vind jij de belangrijkste huisregel in een magazijn? 
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Begrippen 
Beroepshouding 
hoe een medewerker zich gedraagt naar klanten, leveranciers, collega’s en het bedrijf 

Beroepsmatige vaardigheden 
vaardigheden die je nodig hebt om een bepaald beroep te kunnen doen 

Communicatieve vaardigheden 
vaardigheden om te communiceren en (via woorden en/of gebaren) contact met 
iemand te maken, zoals duidelijk praten, goed luisteren, kijken, antwoord geven en 
goed een boodschap kunnen overbrengen 

Huisregel 
regel van een bedrijf waaraan medewerkers en/of klanten zich moeten houden 

Kennis 
dat wat je weet 

Regel 
een afspraak die voor iedereen geldt en waaraan je je altijd moet houden 

Sociale vaardigheden 
vaardigheden om met mensen om te gaan, zoals kunnen samenwerken, je in een 
ander kunnen inleven en respect hebben voor de ander 

Vaardigheden 
dat wat iemand goed kan 
 



Interesse gewekt?
Voor het aanvragen van een beoordelingsexemplaar of proefaccount

voor ons online leerplatform, neemt u contact op met Support.

Heeft u nog vragen?
Bekijk de website van PERSPECTIEF-mbo of neem contact met ons op. 

We helpen u graag verder.

www.perspectiefmbo.nl
bestellingen I 0318 – 64 99 38 I bestellingen@eduhintovd.nl

support I 0318 – 64 99 51 I support@eduhintovd.nl

Patrick Falk 
06 – 50 43 24 38

patrickfalk@eduhintovd.nl

Martin Landsman 
06 – 12 53 71 10

martinlandsman@eduhintovd.nl
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