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1 Logistiek 

 Je werkt of gaat binnenkort werken in de logistiek. Logistiek omvat alle 
activiteiten die ervoor zorgen dat de juiste goederen op de juiste tijd op 
de juiste plaats aanwezig zijn. Maar wie transporteert welke goederen 
waarnaartoe? En waarom? Welke schakels spelen hierbij een rol?  
Als je in de logistiek werkt, is het belangrijk dat je begrijpt hoe het 
geheel in elkaar steekt. 
 
Inhoud: 
1.1 Handel  
1.2 Logistiek 
1.3 Goederenstroom 
1.4 Magazijn 
1.5 Soorten logistieke bedrijven. 

 
 

 
 

Een pakketbezorger brengt een door jouw bestelde smartphone bij je thuis.  
Welke rol speelt de logistiek hierin? 

 
 
 Bekijk op het online leerplatform Into Logistiek. 
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1.1 Handel 
Goederen gaan, nadat ze zijn geproduceerd, bijna nooit rechtstreeks naar de 
eindgebruikers. Ze worden eerst nog op verschillende plaatsen bewerkt. Het totaal van 
alle bedrijven die zich bezighouden met het inkopen, verkopen en/of het vervoeren van 
goederen, heet de distributiesector.  
 
Er moet heel wat gebeuren voordat alle goederen bij de eindgebruikers liggen. Een 
bedrijf koopt producten en verkoopt deze weer aan een ander bedrijf. Je spreekt dan 
van handel. De handelsketen bestaat uit alle personen en bedrijven die betrokken zijn 
bij de handel in een product. Mensen en bedrijven vormen de schakels in die 
handelsketen.  
 

 
verffabriek 

Een bedrijf dat goederen of producten maakt 
(produceert) en verkoopt, noem je een producent of 
een fabrikant. 

 
verfgroothandel 

Bedrijven die producten kopen om ze weer aan 
andere bedrijven te verkopen, noem je 
groothandelsbedrijven of de groothandel. Een 
verfgroothandel is hiervan een voorbeeld. Dit bedrijf 
koopt verf in bij fabrikanten en verkoopt deze aan 
schildersbedrijven, bouwmarkten, en verf- en 
behangwinkels. 

 
bouwmarkt 

Bedrijven die producten verkopen aan mensen die de 
producten zelf gebruiken of verbruiken, vormen samen 
de detailhandel of retail. De retail bestaat uit 
detailhandelsbedrijven. De bouwmarkt is een 
voorbeeld van een detailhandelsbedrijf.  
 

 
consument 

Mensen die producten of goederen kopen en zelf 
gebruiken of verbruiken, heten consumenten of 
eindgebruikers. De klanten van een bouwmarkt zijn 
bijvoorbeeld consumenten. 
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In het volgende schema zie je welke weg de goederen afleggen van producent naar 
eindgebruiker. Zo’n schema noem je een bedrijfskolom. De consumenten zelf zijn 
geen schakel van de bedrijfskolom. 
 

 
voorbeeld van een serie schakels in de handel 
 
Elke schakel in de bedrijfskolom is een bedrijfstak. De groothandelsbedrijven vormen 
samen de bedrijfstak ‘groothandel’. Iedere bedrijfstak kun je onderverdelen in groepen 
bedrijven die ongeveer dezelfde producten leveren. 
 
Sommige goederen leggen een eenvoudige weg af, bijvoorbeeld appels. Die gaan van 
de producent (teler) via de groothandel en de retail naar de consument. Andere 
producten leggen een langere weg af. Hoe is bijvoorbeeld een tablet die in een winkel 
ligt, daar terechtgekomen?  
 
 Eric heeft voor zijn verjaardag een nieuwe tablet gevraagd aan zijn ouders. De 

tablet bestaat uit een heleboel onderdelen: de behuizing, het scherm, schroefjes 
en elektronische onderdelen. De producent, bijvoorbeeld Samsung, zet de tablet 
in elkaar met behulp van al deze onderdelen. Samsung koopt deze onderdelen bij 
verschillende fabrieken. Daarna verkoopt Samsung het uiteindelijke eindproduct, 
de tablet, aan een groothandel. De groothandel verkoopt de tablets weer aan 
winkels in het hele land. Uiteindelijk kunnen de ouders van Eric de tablet in de 
winkel kopen. 

 
Het product gaat vaak niet rechtstreeks van een producent naar de consument. Er 
zitten heel wat schakels tussen. 
  

producent

groothandelsbedrijf

detailhandelsbedrijf

vb
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zandwinning 

De oerproducent levert grondstof aan de 
collecterende groothandel. 

 
zandhandel 

De collecterende groothandel koopt bij meerdere 
oerproducenten grondstoffen in en verkoopt deze 
door aan tussenproducenten. 

 
printplaat met chip 

Een tussenproducent koopt de grondstoffen van de 
collecterende groothandel. De tussenproducent 
bewerkt de grondstof zo dat er een halffabricaat 
ontstaat. Een halffabricaat is een product dat nog 
verdere bewerking moet ondergaan en/of bedoeld is 
om in een ander product te worden verwerkt. 

 
computerfabrikant 

Het halffabricaat wordt samen met andere 
halffabricaten van andere tussenproducenten aan de 
eindproducent geleverd, die het eindproduct ervan 
maakt. 

 
groothandel 

Het eindproduct gaat via de distribuerende 
groothandel naar de winkel. De distribuerende 
groothandel is de groothandel die goederen in kleine 
hoeveelheden verkoopt aan de volgende schakel in 
de bedrijfskolom, bijvoorbeeld winkels. 

 
elektronicawinkel 

De winkel verkoopt het product aan de consument. 
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In schema:  
 

 
bedrijfskolom: de weg die producten afleggen van grondstof tot consument 
 

1.1.1 Import en export 
De bedrijfskolom kan er voor elk product anders uitzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
goederen uit het buitenland. Denk eens aan bier uit België. De Belgische bierbrouwer 
verkoopt het bier aan een exportbedrijf in België. Exportbedrijven zijn bedrijven die 
producten aan buitenlandse afnemers verkopen. Het exportbedrijf verkoopt de 
goederen vervolgens aan een importbedrijf in Nederland. Importbedrijven zijn 
bedrijven die producten in het buitenland inkopen en weer aan andere bedrijven (in het 
binnen- en/of buitenland) verkopen.  
 

oerproducent

collecterende groothandel

producent voor halffabricaten

distribuerende groothandel

producent van eindproducten

retail
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Bedrijfskolommen kunnen per product verschillen. 
 
> verwerkingsopdracht 1 – 3  > kennisvraag 1 – 2  
 
 Bekijk op het online leerplatform bij Bronnen het filmpje over de bedrijfskolom.  

 

1.2 Logistiek 
De juiste goederen op de juiste tijd op de juiste plaats. Dat is logistiek. De weg die de 
goederen door de bedrijfskolom afleggen, heet de goederenstroom. Deze omvat dus 
het moment dat de grondstoffen voor de eerste keer bewerkt worden tot het moment 
dat de producten bij de eindgebruikers komen.  
In deze goederenstroom worden heel wat activiteiten uitgevoerd, zoals het bewerken 
en vervoeren van goederen binnen en buiten bedrijven, het opslaan van goederen, en 
ook het in- en verkopen van goederen. Al deze activiteiten samen vormen de logistiek. 
Logistiek is de verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd bij het begeleiden 
van de goederenstroom. 
 
  

producent

exportbedrijf

importbedrijf

detailhandelsbedrijf

groothandelsbedrijf
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1.2.1 Schakels in de logistiek 
Alle activiteiten samen vormen een logistieke keten. De belangrijkste schakels in die 
keten zijn: aanvoer, productie, opslag en distributie. 
 

 
aanvoer 

Aanvoer  
De grondstoffen en onderdelen die nodig zijn voor de 
productie, moeten vanuit de leverancier worden 
aangevoerd. Deze leveringen moeten worden 
gepland. Ook moeten er afspraken met de 
leveranciers worden gemaakt over prijzen en andere 
leveringsvoorwaarden.  

 
productie 

Productie  
Binnen het productieproces is ook sprake van een 
goederenstroom die moet worden beheerd. 
Vorkheftrucks kunnen bijvoorbeeld zorgen voor het 
interne transport van en naar de laad- en losplaatsen.  
 

 
opslag 

Opslag  
Het beheer van het magazijn en de voorraad is ook 
een onderdeel van de logistiek. De kosten moeten zo 
laag mogelijk zijn, terwijl de voorraad wel voldoende 
moet zijn om te kunnen leveren.  
 

 
distributie 

Distributie 
De weg die het product van het magazijn tot de 
consument aflegt, is afhankelijk van de distributie. 
Vaak gaat deze via distributiecentra (dc’s) en winkels. 
Webshops leveren meestal direct vanuit het 
distributiecentrum. Dat is een centraal magazijn 
waar goederen worden ontvangen, verdeeld en 
vervoerd naar andere locaties. 

 
Transport en informatiebeheer zijn bijzondere schakels in de logistieke keten. 
Transport verbindt alle schakels met elkaar. Goederen moeten bij de aanvoer, 
productie, opslag en distributie verplaatst worden van de ene locatie naar de andere.  
Om alle logistieke processen goed te kunnen beheren, is juiste informatie heel 
belangrijk. Waar, wanneer en hoe moeten de goederen geleverd worden? Een goede 
organisatie is essentieel voor de logistiek.  
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belangrijkste schakels in de logistiek 
 
 Bekijk op het online leerplatform bij Bronnen het filmpje over de logistieke keten 

van plant tot klant.  
 

1.2.2 Partijen in de logistieke keten 
Binnen de logistieke keten is een aantal bedrijven actief om de goederen van A naar B 
te vervoeren.  

 
verlader 

Verlader 
De verlader staat aan het begin van de logistieke 
keten. De verlader is de afzender van de goederen 
en wil deze laten verplaatsen van A naar B. Een 
voorbeeld van een verlader is een fabrikant die zijn 
producten via winkels wil verkopen aan consumenten. 

 
expediteur 

Expediteur 
De expediteur coördineert in opdracht van andere 
bedrijven het vervoer van goederen van A naar B. De 
expediteur zorgt niet alleen voor het transport, maar 
regelt ook het papierwerk en combineert vaak 
meerdere zendingen van verschillende verladers met 
eenzelfde bestemming. 

 
transporteur 

Transporteur 
De transporteur verzorgt het transport van de 
goederen in opdracht van andere bedrijven. Veel 
transport vindt plaats via de weg in vrachtwagens. 
Andere vormen van vervoer zijn luchtvervoer, 
zeevervoer, binnenvaart, spoorvervoer en vervoer per 
pijpleiding. Deze manieren om goederen te vervoeren 
heten vervoersmodaliteiten. 

aanvoer opslagproductie distributie

transport

informatiebeheer
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distributiecentrum 

Distributiecentrum/warehouse/groothandel 
Deze partijen verzorgen de opslag en de distributie 
van goederen. Ze verzamelen goederen van 
verschillende leveranciers, bewerken deze zo nodig 
en leveren de goederen vervolgens uit aan 
verschillende afnemers.  

 
ontvanger 

Ontvanger 
De ontvanger is degene voor wie de goederen 
bestemd zijn. Je noemt de ontvanger ook wel 
afnemer. 

 
In het volgende schema zijn de belangrijkste partijen weergegeven. 
 

 
belangrijke partijen in de logistieke keten 
 
> verwerkingsopdracht 4  > kennisvragen 3 – 6  
 

1.3 Goederenstroom 
Logistiek draait om de goederenstroom. Je kunt daarbij onderscheid maken tussen de 
externe en interne goederenstroom. De externe goederenstroom is de weg die 
goederen afleggen van het ene bedrijf naar het andere bedrijf, van de leverancier naar 
de afnemer. De interne goederenstroom is de weg die de goederen in het magazijn 
afleggen, van ontvangst tot expeditie. Deze laatste start zodra een vrachtwagen 
aankomt bij het magazijn. Je kunt de interne goederenstroom onderverdelen in: 
- inbound 
- outbound. 
 
Inbound is de inkomende goederenstroom ofwel de goederen die het magazijn 
binnenkomen. Outbound is de uitgaande goederenstroom ofwel de goederen die het 
magazijn verlaten. 
 
Na de ontvangst van de goederen gaan deze naar het magazijn. Het opslaan van 
goederen op verschillende opslaglocaties in het magazijn noem je de inslag van 
goederen. Goederen kunnen soms lang in het magazijn liggen. Denk maar aan 
seizoenartikelen. Seizoenartikelen zijn artikelen die in een bepaald seizoen snellopers 
zijn. In dat seizoen liggen deze artikelen op een goed bereikbare locatie. Als het 

verlader
expediteur/
transporteur

expediteur/
transporteur

distributiecentrum/
warehouse/
groothandel

ontvanger
expediteur/
transporteur
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seizoen afgelopen is, worden deze seizoenartikelen nauwelijks meer geleverd; het 
worden langzaamlopers. Ze worden dan op een minder goed bereikbare locatie 
opgeslagen. De goed bereikbare locatie kan daarna worden gebruikt voor andere 
snellopers. Het verplaatsen van goederen van de ene locatie naar de andere locatie 
heet omslag van goederen. Als er een order voor bepaalde goederen binnenkomt, 
zullen logistieke medewerkers deze goederen verzamelen en naar de expeditieafdeling 
brengen. Dit is de zogenaamde uitslag van goederen. Sommige goederen gaan na 
de ontvangst direct door naar de expeditieafdeling, waar ze aan een gereedstaande 
order worden toegevoegd. Ze worden dus niet eerst opgeslagen. Dit noem je 
crossdocking. 
 
De interne goederenstroom start dus bij de ontvangst van de goederen en eindigt bij de 
expeditie. In schema ziet dit eruit als volgt: 
 

 
interne goederenstroom 
 
> verwerkingsopdracht 5  > kennisvraag 7 – 9  
 
 Kijk op het online leerplatform bij Bronnen voor meer informatie over 

crossdocking.  
 

1.4 Magazijn 
Het magazijn is de plaats waar de goederen worden opgeslagen. Hier komen de 
bestelde goederen, grondstoffen en/of verpakkingsmaterialen binnen en vindt de 
controle plaats.  
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ontvangen 

Het magazijn weet van tevoren welke goederen zullen 
worden geleverd. De logistieke medewerkers 
controleren de geleverde goederen met het 
geleideformulier. Dit is een formulier bij een partij 
goederen waarop staat waaruit de levering bestaat en 
aan de hand waarvan de levering kan worden 
gecontroleerd. De gegevens op dit formulier moeten 
kloppen met wat werkelijk geleverd is.  
 
De gegevens moeten ook overeenkomen met wat de 
afdeling Inkoop heeft ingekocht en/of besteld. De 
logistieke medewerkers controleren eveneens of de 
goederen niet zijn beschadigd of bedorven.  

 
opslaan 

Als alles klopt, kunnen de goederen in het magazijn 
worden opgeslagen. 
 
 

 
verzenden 

In het magazijn maken de logistieke medewerkers de 
bestellingen van de afnemers verzendklaar. Als de 
goederen zijn verzameld, controleren zij of de 
goederen compleet, onbeschadigd en niet bedorven 
zijn. Ook checken zij nog eens of de juiste goederen 
in de juiste hoeveelheden zijn verzameld. Als dat het 
geval is, kunnen de goederen worden verzonden naar 
de afnemers. Bij deze goederen zitten ook 
geleidedocumenten, zodat de afnemer kan 
controleren of hij de juiste goederen heeft ontvangen. 
 

 
Het magazijn werkt nauw samen met de andere afdelingen in het bedrijf, zoals de 
afdeling Inkoop, de afdeling Verkoop en de productieafdeling. In kleine bedrijven is die 
samenwerking redelijk eenvoudig. In een groot bedrijf is de samenwerking complexer.  
 
> verwerkingsopdracht 6  > kennisvraag 10 – 11  
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1.5 Soorten logistieke bedrijven 
Logistieke bedrijven houden zich bezig met logistieke activiteiten. Er zijn veel 
verschillende soorten logistieke bedrijven. Zo kun je onderscheid maken op basis van: 
- grootte van het bedrijf 
- branche 
- assortiment. 
 
Logistieke bedrijven verschillen van elkaar in grootte. Je kunt ze indelen in kleinbedrijf, 
middenbedrijf en grootbedrijf.  
 

kleinbedrijf middenbedrijf grootbedrijf 

minder dan tien 
medewerkers 

tien tot honderd 
medewerkers 

meer dan honderd 
medewerkers 

 
Je kunt logistieke bedrijven ook indelen in branches. Een branche is een groep van 
bedrijven die in soortgelijke goederen handelen of soortgelijke diensten aanbieden. 
 
De bedrijven binnen een branche kunnen verschillende assortimenten voeren. 
Assortiment is de verzamelnaam voor de goederen die een bedrijf verhandelt. Je kunt 
het assortiment onderverdelen in artikelgroepen, artikelvariëteiten en artikelen. 
 

1.5.1 Groothandelsbedrijf 
Het groothandelsbedrijf is een van de schakels tussen de fabrikant en de consument. 
De functie van de groothandel is het verzamelen van grote hoeveelheden goederen en 
het verspreiden daarvan in kleinere hoeveelheden. Een ander woord hiervoor is 
distribueren, dat letterlijk ‘verdelen’ betekent. Het verzamelen van grote hoeveelheden 
en het verspreiden van kleinere hoeveelheden is de distributieve functie van de 
groothandel. 
 

 
distributieve functie van de groothandel 
 

producent 1 winkel A

producent 3 winkel C

producent 4 winkel D

producent 2 winkel B

groothandel
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Groothandelsbedrijven kopen goederen in, houden voorraden aan en verkopen de 
goederen weer. 
 
Naast groothandelsbedrijven zijn er andere bedrijven die een distribuerende functie 
hebben, bijvoorbeeld distributiecentra en logistieke dienstverleners.  
 

1.5.2 Distributiecentrum  
Een distributiecentrum is een centraal magazijn van een grote organisatie waar 
goederen worden ontvangen en opgeslagen, en vervolgens worden verdeeld over 
andere locaties. Albert Heijn heeft bijvoorbeeld een distributiecentrum in Zaandam en 
verspreidt van daaruit producten naar de filialen in een deel van Nederland. Het 
distributiecentrum koopt de goederen centraal in bij de verschillende leveranciers. 
Vanuit het distributiecentrum gaan de goederen naar de diverse winkels. 
 

1.5.3 Logistiek dienstverlener 
Veel bedrijven houden zich bezig met de inkoop en verkoop van goederen, en houden 
deze goederen in voorraad. Maar niet alle bedrijven houden zelf een voorraad aan. 
Soms besteden ze dit uit aan een speciaal daarvoor bestemd bedrijf. Dit heet 
warehousing. Een bedrijf dat daarvan gebruikmaakt, hoeft zelf geen of niet zo’n groot 
magazijn te hebben. Een bedrijf dat voorraden van andere bedrijven opslaat, is een 
voorbeeld van een logistieke dienstverlener. Een logistiek dienstverlener is een 
bedrijf dat diensten verleent in de logistieke sector. De logistieke dienstverlener 
verhuurt bijvoorbeeld vierkante meters magazijn aan een groothandelsbedrijf waar het 
goederen kan opslaan.  
 
Er is veel variatie in logistieke dienstverleners. De activiteiten kunnen beperkt zijn, 
maar ook uitgebreid. Er zijn logistieke dienstverleners die voor bedrijven de voorraad 
beheren, goederen verpakken, goederen in elkaar zetten (assembleren), goederen 
labelen en prijzen, displays opbouwen, facturen sturen naar de afnemers, betalingen 
van klanten verwerken en retouren van afnemers afhandelen. Wanneer een bedrijf veel 
activiteiten uitvoert voor andere bedrijven is er sprake van een logistiek 
servicecentrum. Een andere naam voor logistiek servicecentrum is public 
warehouse.  
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Dj Hardwell breidt samenwerking met Promese uit met wereldwijde 
logistieke werkzaamheden voor alle merchandise 
Al in 2015 is dj Hardwell een samenwerking aangegaan met Promese voor de 
logistieke activiteiten omtrent Revealed, het platenlabel van Hardwell. 
 
Onlangs heeft het management van Hardwell ons laten weten dat ze Promese 
ook gaan inschakelen voor de logistieke activiteiten voor alle merchandise van 
Hardwell, wereldwijd. 
We zijn er trots op dat Hardwell, naast de wereldwijde logistieke werkzaamheden, 
ook het ontwikkelen en beheren van de webshops, de promotionele activiteiten en 
de customer service aan Promese toevertrouwt. 
Hardwell maakt daarmee volledig gebruik van de diverse diensten die Promese 
biedt om hun logistieke processen te verbeteren. Zo wordt voor Hardwell een 
aanzienlijke winst gerealiseerd in tijd, productiviteit en klantenservice. 

Bron: Dj Hardwell breidt samenwerking met Promese uit met wereldwijde logistieke 
werkzaamheden voor alle merchandise. Geraadpleegd in januari 2019 van 
www.promese.eu. 
 
> verwerkingsopdracht 7 – 10  > kennisvraag 12 – 18  
 
  

vb



 

 
Ontvangst en opslag 

21 

Samenvatting 

Handel 
Bij de handel van een product zijn verschillende bedrijven en/of personen 
betrokken. Deze vormen schakels in een bedrijfskolom. Iedere schakel is een 
bedrijfstak. De lengte van een bedrijfskolom kan verschillen, afhankelijk van het 
product. 

 

Logistiek 
Logistiek bestaat uit alle activiteiten die worden uitgevoerd bij het begeleiden van 
de goederenstroom. Een logistieke keten bestaat uit verschillende schakels: 
aanvoer, productie, opslag en distributie. Transport en informatiebeheer zijn 
bijzondere schakels. De belangrijkste partijen in de logistieke keten zijn: verlader 
(de afzender), expediteur, transporteur, distributiecentrum/warehouse/groothandel 
en ontvanger/afnemer. 

 

Goederenstroom 
De goederen die het magazijn binnenkomen, worden aangeduid als inbound, de 
goederen die het magazijn verlaten, als outbound. Onder inbound vallen de 
ontvangst, de inslag en de omslag van goederen. Onder outbound vallen de uitslag 
(orderverzamelen) en de expeditie. Goederen kunnen direct na ontvangst aan een 
gereedstaande order worden toegevoegd. Dit heet crossdocking. 

 

Magazijn 
De hoofdactiviteiten In het magazijn zijn: ontvangen, opslaan, orderverzamelen en 
expeditie. Het magazijn werkt nauw samen met andere afdelingen in het bedrijf. 

 

Soorten logistieke bedrijven 
Logistieke bedrijven verschillen van elkaar in grootte, in branche en in assortiment. 
Een groothandelsbedrijf koopt goederen in grote hoeveelheden in en verkoopt deze 
weer in kleine hoeveelheden (distribueren). Een distributiecentrum is het centrale 
magazijn van een grote organisatie.  
Er zijn bedrijven die hun voorraad door een ander bedrijf laten aanhouden. Dit heet 
warehousing. Warehousing is een van de diensten die een logistiek dienstverlener 
kan aanbieden. Een logistiek servicecentrum of public warehouse biedt veel 
verschillende diensten aan. 
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Verwerkingsopdrachten 
1. Geef twee voorbeelden van een bedrijfstak. 
 
 

 

 
 
2. Waarom kan een bedrijfskolom per product verschillen? 
 
 

 

 

 

 
 
3. Bedrijf Van Bommelen is gespecialiseerd in het maken van schoenen. Van 

Bommelen levert zijn schoenen aan diverse schoenenwinkels en warenhuizen.  
Wie is in dit voorbeeld: producent, fabrikant en/of detailhandelsbedrijf? Leg uit.  

 
 

 

 

 

 
 
4. Ter Apel bv plaatst voor een nieuwbouwproject een order van 75 cv-ketels bij 

Remeha. Het centrale magazijn van Remeha laat de order bezorgen door Van Vliet 
Logistiek. 
Vul in de volgende tabel in wie welke partij is. 
 

partij naam 

verlader  

distributiecentrum  

transporteur  

ontvanger  
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5. Er komt een vrachtwagen binnen met tien pallets. Twee pallets kunnen direct 
doorgaan naar de expeditieafdeling waar ze aan een klantorder die al klaarstaat, 
worden toegevoegd.  
Waarvan is dit een voorbeeld? 

 
 

 

 
 
6. Noem twee voorbeelden van zaken die kunnen misgaan doordat de afdeling 

Inkoop, het magazijn en de afdeling Verkoop niet goed met elkaar samenwerken.  
 
 

 

 

 

 
 
7. Je kunt groothandelsbedrijven onderverdelen naar grootte van het bedrijf, branche 

en assortiment.  
Geef van elk van deze kenmerken een voorbeeld.  

 
 

 

 

 

 
 
8. Wat is een overeenkomst tussen een distributiecentrum en een warehouse? 
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9. In Zwolle staat het grote magazijn van een schoenenwinkel met 25 filialen in 
Overijssel. Het magazijn bevoorraadt de filialen.  
Hoe noem je zo’n magazijn? Leg uit. 

 
 

 

 

 

 

 
 
10. Geef een voorbeeld van warehousing. 
 
 

 

 

 
 

Kennisvragen 
1. Wat is de betekenis van de volgende begrippen: handel, distributie, bedrijfskolom, 

bedrijfstak? 
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2. Producten leggen een bepaalde weg af, vanaf het moment waarop de producent ze 
maakt tot het moment waarop de winkel ze verkoopt. Zet de volgende begrippen op 
de juiste plek in het schema: detailhandelsbedrijf, groothandelsbedrijf, producent. 

 

 
 

 
 

 
 

 
3. Wat betekent logistiek? 
 
 

 

 
 
4. Welke schakels zijn belangrijk in de logistieke keten? 
 
 

 

 
 
5. Hoe worden de belangrijkste schakels in de logistieke keten met elkaar verbonden? 
 
 

 

 
 
6. Geef een korte omschrijving van vijf belangrijke partijen in de logistieke keten. 
 
 

 

 

 

 
 
7. Uit welke twee delen bestaat de interne goederenstroom? 
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8. Hoe noem je het verplaatsen van goederen van de ene naar de andere locatie in 
het magazijn? 
 

 

 

 
 
9. Wat is crossdocking? 
 
 

 

 

 

 
 
10. Geef in het schema aan of de genoemde werkzaamheden worden verricht in het 

magazijn. 
 

  

in ontvangst nemen en controleren van goederen  

inkopen van goederen bij leveranciers  

klaarmaken van goederen voor verzending  

verwerken van orders van afnemers  

plannen wat wanneer moet worden besteld  

verzamelen van bestellingen van klanten  

verzenden van bestellingen van klanten  

 
11. Waarvoor gebruik je een geleideformulier? 
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12. Waarin kunnen logistieke bedrijven van elkaar verschillen? 
 
 

 

 

 
 
13. Wanneer spreken we van kleinbedrijf, middenbedrijf en grootbedrijf? 
 
 

 

 

 

 
 
14. Wat is een branche? 
 
 

 

 
 
15. Wat is de belangrijkste functie van de groothandel? Waaruit blijkt dat? 
 
 

 

 

 

 
 
16. Wat is warehousing? 
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17. Wat is een logistiek servicecentrum? 
 
 

 

 

 

 
 
18. Wat is een public warehouse? 
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Begrippen 
Afnemer degene voor wie de goederen bestemd zijn (zie ook 

Ontvanger) 

Assortiment verzamelnaam voor de goederen die een bedrijf verhandelt 

Bedrijfskolom schema dat aangeeft welke weg een product aflegt van 
producent tot eindgebruiker 

Bedrijfstak schakel in de bedrijfskolom 

Branche groep van bedrijven die in soortgelijke goederen handelen of 
soortgelijke diensten aanbieden 

Collecterende groothandel groothandel die producten inkoopt bij verschillende 
oerproducenten en deze doorverkoopt aan tussenproducenten 

Consument eindgebruiker of verbruiker, (mogelijke) klant van de winkel  
(zie ook Eindgebruiker) 

Crossdocking vorm van orderverzamelen waarbij bepaalde goederen bij 
binnenkomst meteen worden gecontroleerd en toegevoegd 
aan de goederen die al verzendklaar staan voor een bepaalde 
afnemer 

Detailhandel bedrijven die producten verkopen aan mensen die de 
producten zelf gebruiken of verbruiken (zie ook Retail) 

Detailhandelsbedrijf bedrijf dat producten verkoopt aan mensen die ze gebruiken of 
verbruiken 

Distribueren verdelen van goederen 

Distribuerende groothandel groothandel die goederen in kleine hoeveelheden verkoopt aan 
de volgende schakel in de bedrijfskolom 

Distributiecentrum centraal magazijn waar goederen worden ontvangen en 
verdeeld over andere locaties 

Distributiesector alle bedrijven die zich bezighouden met inkopen, verkopen 
en/of het vervoeren van goederen 

Distributieve functie verzamelen van grote hoeveelheden goederen en verspreiden 
van kleinere hoeveelheden van die goederen 

Eindgebruiker consument of verbruiker, (mogelijke) klant van de winkel  
(zie ook Consument) 

Expediteur bedrijf dat in opdracht van andere bedrijven het vervoer van 
goederen van die bedrijven van A naar B coördineert 

Exportbedrijf bedrijf dat producten aan buitenlandse afnemers verkoopt 

Externe goederenstroom weg die goederen afleggen van het ene bedrijf naar het andere 
bedrijf 
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Fabrikant bedrijf dat goederen of producten maakt (produceert) en 
verkoopt (zie ook Producent) 

Geleideformulier formulier bij een partij goederen waarop staat waaruit de 
levering bestaat en aan de hand waarvan de levering kan 
worden gecontroleerd 

Goederenstroom weg die goederen afleggen door de bedrijfskolom 

Grootbedrijf bedrijf waar meer dan honderd mensen werken 

Groothandel bedrijf dat producten inkoopt om deze weer aan andere 
bedrijven te verkopen (zie ook Groothandelsbedrijf) 

Groothandelsbedrijf bedrijf dat producten inkoopt om deze weer aan andere 
bedrijven te verkopen (zie ook Groothandel) 

Halffabricaat product dat nog verdere bewerking moet ondergaan en/of 
bedoeld is om in een ander product te worden verwerkt 

Handel kopen en verkopen van goederen 

Handelsketen alle personen en bedrijven die betrokken zijn bij de handel in 
een product 

Importbedrijf bedrijf dat producten in het buitenland inkoopt en weer 
verkoopt aan andere bedrijven (in binnen- en buitenland) 

Inbound inkomende goederenstroom 

Inslag van goederen opslaan van goederen op verschillende opslaglocaties in het 
magazijn 

Interne goederenstroom weg die de goederen in het magazijn afleggen van ontvangst 
tot expeditie 

Kleinbedrijf bedrijf waar minder dan tien mensen werken 

Logistiek verzameling activiteiten die horen bij het begeleiden van de 
goederenstroom 

Logistiek dienstverlener bedrijf dat diensten verleent in de logistieke sector 

Logistiek servicecentrum bedrijf dat veel activiteiten uitvoert voor andere bedrijven (zie 
ook Public warehouse) 

Magazijn plaats waar goederen zijn opgeslagen 

Middenbedrijf bedrijf waar tien tot honderd mensen werken 

Omslag van goederen verplaatsen van goederen van de ene opslaglocatie naar de 
andere opslaglocatie 

Ontvanger degene voor wie de goederen bestemd zijn (zie ook Afnemer) 
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Outbound uitgaande goederenstroom 

Producent bedrijf dat goederen of producten maakt (produceert) en 
verkoopt (zie ook Fabrikant) 

Public warehouse bedrijf dat veel activiteiten uitvoert voor andere bedrijven (zie 
ook Logistiek servicecentrum) 

Retail bedrijven die producten verkopen aan mensen die de 
producten zelf gebruiken of verbruiken (zie ook Detailhandel) 

Transporteur bedrijf dat in opdracht van andere bedrijven het transport van 
de goederen verzorgt 

Uitslag van goederen verzamelen van goederen en deze transporteren naar de 
expeditieafdeling 

Verlader afzender van de goederen  

Vervoersmodaliteit manier om goederen te vervoeren 

Warehousing opslaan van goederen bij een speciaal daarvoor bestemd 
bedrijf 

 
  



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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