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Van student naar logistiek professional 

Als logistiek supervisor kun je goed organiseren en weet je van aanpakken. Jij bent 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het magazijn of het 
distributiecentrum. Daarbij stuur je alle activiteiten aan die te maken hebben met 
ontvangst, controle, opslag, picking en verzending van goederen. Je regelt dat 
goederen snel, op een efficiënte manier en zo goedkoop mogelijk van de ene plek naar 
de andere plek gaan. Soms van de ene kant van de wereld naar de andere. Planning is 
daarbij heel belangrijk. Een hele puzzel, maar jij kunt die oplossen. Jij geeft leiding aan 
de teamleiders, plant, stuurt aan, en bewaakt de voortgang. De uitvoerende 
werkzaamheden laat je over aan je teamleiders en je logistiek medewerkers, en als dat 
nodig is, help je daarbij. 
Je hebt veel contact met klanten en leveranciers en vormt de schakel tussen directie 
en medewerkers. 
 
Logistiek draait om ICT-systemen en slimme oplossingen. Dankzij deze systemen kun 
jij de logistieke processen steeds nauwkeuriger volgen. En zo de planning verbeteren, 
goederenstromen combineren en processen efficiënter inrichten tegen flink lagere 
kosten. Slimmer organiseren dus. 
 
Logistiek begint en eindigt niet in jouw bedrijf. Het is letterlijk en figuurlijk een 
wereldvak. Veel goederen komen uit verschillende delen van de wereld met 
verschillende transportmiddelen al dan niet via de Rotterdamse haven of Schiphol aan 
bij jouw bedrijf voor verdere uitlevering naar afnemers in Nederland, Europa en verder. 
 
Dit betekent voor jou dat jij je niet alleen richt op het magazijn en je medewerkers. Je 
hebt ook oog voor wat er buiten het magazijn gebeurt en welke invloed dit heeft. 
Internationalisering, steeds meer overheidsregels, zoals die op het gebied van 
veiligheid, meer aandacht van afnemers voor duurzaamheid en de sterke toename van 
retourstromen door online shopping. Als logistiekprofessional weet je als geen ander 
hoe je met deze uitdagingen om kunt gaan. 
 
Met het lesmateriaal van PERSPECTIEF bereid je je niet alleen voor op je examens, je 
draait ook alvast warm voor het werken in de beroepspraktijk. Dit betekent dat er extra 
aandacht is voor de management skills die jij nodig hebt. In het lesmateriaal herken je 
deze aan de volgende iconen.  
 

Klantgerichtheid 
Je onderzoekt wensen en behoeften van afnemers en denkt en handelt vanuit dit 
perspectief. Je bespreekt wederzijdse ervaringen en gebruikt deze voor een betere 
dienstverlening.  
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Je zorgt voor een goede relatie met afnemers en leveranciers. 
 

Ondernemend gedrag 
Je signaleert kansen: voor bestaande én nieuwe diensten of samenwerkingen. Je 
handelt hiernaar en durft ook af en toe een berekend risico te nemen. Je signaleert 
knel- en verbeterpunten in de logistieke processen en doet hiervoor 
verbetervoorstellen.  
 

 
Je creëert kansen door je contacten met afnemers. 
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Gecijferdheid 
Je denkt in getallen en bent niet bang van cijfers. Je houdt de kpi’s goed in de gaten. 
Je verzamelt gegevens over logistieke activiteiten van de afgelopen periode. Door de 
gegevens te verwerken, krijg je onder andere inzicht in de toekomstige ontwikkeling 
van de kosten. 

Hoe staat het met de omzetsnelheid? 

Organiseren 
Je coördineert en begeleidt de werkzaamheden op zo’n manier dat de goederenstroom 
optimaal verloopt. Je maakt er een sport van om problemen zo snel en efficiënt 
mogelijk op te lossen. Storingen in transportsystemen, leveranciers die te laat leveren 
of gebrek aan geschikt logistiek personeel? Dan bedenk jij manieren om dit aan te 
pakken, zodat de logistieke processen zo min mogelijk vertraging oplopen en de 
dienstverlening richting afnemers op peil blijft.  

Je verdeelt de dagelijkse werkzaamheden en stemt deze op elkaar af. 
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Communicatief 
Je brengt ideeën en informatie helder en duidelijk over. Plannen en resultaten breng je 
overzichtelijk in beeld en presenteer je met behulp van voorbeelden, grafieken en 
diagrammen aan alle betrokkenen.  
 

 
Duidelijk communiceren is belangrijk. 
 

Inspirerend leiderschap 
Je inspireert en motiveert je team om samen doelen te bereiken. Je stimuleert en 
motiveert je medewerkers. Je houdt je team goed op de hoogte van jullie resultaten. 
Successen vier je samen, als team. 
 

 
Je hebt oog voor de kwaliteiten van je medewerkers. 
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Duurzaam gedrag 
Je houdt rekening met mens, milieu en sociale context. Afnemers hechten steeds meer 
waarde aan duurzame producten, een transparant productieproces en de mogelijkheid 
om bij te kunnen dragen aan een betere wereld. Je speelt hier op in door afval zoveel 
mogelijk te scheiden, energiebesparende maatregelen te nemen en zoveel mogelijk te 
kiezen voor duurzaam transport.  
 

 
Je denkt mee over energiebesparende maatregelen. 
 

Offline en online 
In het lesmateriaal van PERSPECTIEF kiezen we ervoor om bepaalde onderdelen in 
een boek aan te bieden en andere juist online. De verwerkingsopdrachten en 
kennisvragen van een hoofdstuk staan zowel in het boek als op het online leerplatform. 
Zo weet je altijd waarom je aan een onderdeel werkt. 
 
Bij ieder hoofdstuk in het boek vind je op het online leerplatform deze onderdelen:  
- interactieve intro 

Dit is een inleiding op het hoofdstuk met video’s, branche- & trendinformatie en 
informatie over examens. 

- kennisvragen en verwerkingsopdrachten per paragraaf 
Deze vragen maak je nadat je de theorie in je boek hebt bestudeerd. 

- oefentoetsen 
Deze toetsen helpen je bij de voorbereiding op het examen.  

 
 
 Je vindt het online leerplatform hier: perspectief.eduhint.nl  

 
 
 
Succes! 
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1 Logistiek 

 Goederen komen overal vandaan en gaan overal naar toe. Over de weg, 
het spoor, het water, door de lucht of via een combinatie. Vaak gaat het 
om grote hoeveelheden die je moet opslaan, verwerken en uitleveren. 
Het is jouw taak om hierop toe te zien en te zorgen voor het juiste 
evenwicht tussen tevreden klanten, kosten, efficiëntie, veiligheid en 
duurzaamheid. 
 
inhoud: 
1.1 Logistiek 
1.2 Goederenstroom 
1.3 Bedrijfskolom  
1.4 Magazijn 
1.5 Soorten logistieke bedrijven 

 
 

 
 

Sziget, Dance Valley, Lowlands, Pinkpop en Coachella, wie kent ze niet?  
Welke rol speelt de logistiek hierin? 

 
 Bekijk op het online leerplatform Into Logistiek. 
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1.1 Logistiek 
Heb je je weleens bedacht waar je logistiek tegenkomt? Het antwoord is simpel: overal. 
In de haven, op een bouwplaats of een evenement, in de zorg en het leger, in de 
landbouw en het warehouse. Overal kom je logistieke werkzaamheden tegen. 
  

 
Logistiek is overal. 
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De juiste goederen op de juiste tijd op de juiste plaats. Van het moment dat de 
grondstoffen voor de eerste keer bewerkt worden tot het moment dat de producten bij 
de eindgebruikers komen.  
In zo’n goederenstroom worden heel wat activiteiten uitgevoerd, zoals het opslaan en 
vervoeren van goederen. Alle activiteiten samen die worden uitgevoerd bij het inrichten 
en beheersen van goederen- en informatiestromen noem je logistiek. 
 
Waar denk jij aan bij logistiek? Je denkt misschien vooral aan de opslag van goederen 
in het magazijn en de distributie van goederen naar de eindgebruikers. Maar logistiek 
is veel meer dan dat. De opbouw van een festival of stadionconcert, een 
nieuwbouwproject, afvalverwerking, het terugsturen van retouren naar webwinkels, de 
patiënten- en goederenstroom in een ziekenhuis. Logistiek speelt hierbij een hoofdrol. 
 
 Bekijk op het online leerplatform bij Bronnen de filmpjes over bouw- zorg-, 

evenementen- en retourlogistiek en afvalverwerking.  
 

1.1.1 Schakels in de logistiek 
Alle activiteiten samen vormen een logistieke keten. Die keten kan eenvoudig zijn of 
complex. Belangrijke schakels in die keten zijn: aanvoer, productie, opslag en 
distributie. 
 

 
aanvoer 

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

 
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 

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.  
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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 verbindende schakels in de logistieke keten. 
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 belangrijk. 
Waar, wanneer en hoe moeten de goederen geleverd worden? Goed informatiebeheer 
is essentieel voor de logistiek.  
 

 
belangrijkste schakels in de logistiek 
 
 Bekijk op het online leerplatform bij Bronnen het filmpje over de logistieke keten 

van plant tot klant.  
 

1.1.2 Partijen in de logistieke keten 
Binnen de logistieke keten is een aantal bedrijven actief. 
  

 
verlader 

De verlader staat aan het begin van de logistieke 
keten. De verlader is de eigenaar 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. 

aanvoer opslagproductie distributie

transport

informatiebeheer
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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 
dezelfde bestemming. 

 
transporteur 

De transporteur verzorgt het transport van de 
goederen in opdracht van andere bedrijven, via de 
weg, de lucht, het water en het spoor. 

 
distributiecentrum 

Dc’s, warehouses en groothandelsbedrijven 
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 

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

 
> verwerkingsopdracht 1  > kennisvraag 1 – 4  
 

1.2 Goederenstroom 
Logistiek draait om de goederenstroom. De weg die de goederen door de bedrijfskolom 
afleggen, heet de goederenstroom. Je kunt daarbij onderscheid maken tussen de 
externe en interne goederenstroom. De externe goederenstroom is de weg die 
goederen, inclusief retouren en emballage, 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. 
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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. Het verplaatsen van 
goederen van de ene locatie naar de andere locatie heet omslag van goederen. Als 
er een order voor bepaalde goederen binnenkomt, verzamelen logistieke medewerkers 
deze goederen en brengen deze naar de expeditieafdeling. Dit is de uitslag van 
goederen. Bepaalde goederen worden bij binnenkomst meteen gecontroleerd en 
toegevoegd aan goederen die al verzendklaar staan voor een bepaalde afnemer. 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 er zo uit: 
 

 
interne goederenstroom 
 
 Kijk op het online leerplatform bij Bronnen voor meer informatie over 

crossdocking.  
 
> verwerkingsopdracht 2  > kennisvraag 5 – 7  
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1.3 Bedrijfskolom 
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.  

 
bouwmarkt 

Bedrijven die producten verkopen aan mensen die de 
producten zelf gebruiken of verbruiken, vormen samen 
de detailhandel of retail. De retail bestaat uit 
retailers.  

 
consument 

Mensen die producten of goederen kopen en zelf 
gebruiken of verbruiken, heten consumenten of 
eindgebruikers.  
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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 korte weg af. Die gaan van de producent via de 
groothandel en de retail naar de consument. Andere producten leggen een langere 
weg af.  
 
 Bekijk op het online leerplatform bij Bronnen het filmpje over de bedrijfskolom.  

 
> verwerkingsopdracht 3 – 5  > kennisvraag 8 – 9  
 

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

 
ontvangen 

Het magazijn weet van tevoren welke goederen 
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 ook of de 
goederen niet zijn beschadigd of bedorven.  
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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. 
Als logistiek supervisor speel je hierbij een belangrijk rol. Je draagt bij aan een 
optimaal verloop van het logistieke proces en werkt nauw samen met leveranciers, 
klanten, andere afdelingen en medewerkers. 
 
> verwerkingsopdracht 6  > kennisvraag 10 – 11  
 

1.5 Soorten logistieke bedrijven 
Logistieke bedrijven verschillen van elkaar in grootte. Je kunt ze indelen in kleinbedrijf, 
middenbedrijf en grootbedrijf.  
 

microbedrijf kleinbedrijf middenbedrijf grootbedrijf 

1 tot 10 
medewerkers 

10 tot 50 
medewerkers 

50 tot 250 
medewerkers 

meer dan 250 
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. 
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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. 
 
Hierna gaan we verder in op drie verschillende soorten logistieke bedrijven. 
 

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 
 
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. 
 

producent 1 winkel A

producent 3 winkel C

producent 4 winkel D

producent 2 winkel B

groothandel
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dc Albert Heijn 
 

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 logistiek dienstverlener.  
 
Een logistiek dienstverlener is een bedrijf dat diensten verleent in de logistieke 
sector. De logistiek dienstverlener verhuurt bijvoorbeeld vierkante meters magazijn aan 
een groothandelsbedrijf waar het goederen kan opslaan. Er is veel variatie in logistiek 
dienstverleners. De activiteiten kunnen beperkt zijn, maar ook uitgebreid. Er zijn 
logistiek 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.  
 
 Bekijk op het online leerplatform bij Bronnen het filmpje full service logistiek 

dienstverlener Rotra.  
 
> verwerkingsopdracht 7 – 10  > kennisvraag 12 – 17  
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Verwerkingsopdrachten 
1. 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  

 
2. 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? 

 
 

 

 
 
3. Geef twee voorbeelden van een bedrijfstak. 
 
 

 

 
 
4. Waarom kan een bedrijfskolom per product verschillen? 
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5. Van Heek is gespecialiseerd in het maken van schoenen. Het bedrijf levert zijn 
schoenen aan diverse schoenenwinkels en warenhuizen.  
Wie is in dit voorbeeld de producent of fabrikant en wie de retailer? Leg uit.  

 
 

 

 

 

 
 
6. Noem twee voorbeelden van zaken die kunnen misgaan als 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 betekent logistiek? 
 
 

 

 
 
2. Welke schakels zijn belangrijk in de logistieke keten? 
 
 

 

 
 
3. Hoe worden de belangrijkste schakels in de logistieke keten met elkaar verbonden? 
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4. Geef een korte omschrijving van vijf belangrijke partijen in de logistieke keten. 
 
 

 

 

 

 
 
5. Uit welke twee delen bestaat de interne goederenstroom? 
 
 

 

 
 
6. Hoe noem je het verplaatsen van goederen van de ene naar de andere locatie in 

het magazijn? 
 

 

 

 
 
7. Wat is crossdocking? 
 
 

 

 

 

 
 
8. Wat is de betekenis van de volgende begrippen? 
 
handel: 

 

 

 
distributie: 
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bedrijfskolom: 

 

 

 
bedrijfstak: 

 

 

 
logistiek: 

 

 

 
goederenstroom: 

 

 

 
 

9. 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: retailer, groothandelsbedrijf, producent. 
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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? 
 
 

 

 
 
12. Waarin kunnen logistieke bedrijven van elkaar verschillen? 
 
 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 
 
16. Wat is warehousing? 
 
 

 

 
 

17. Wat is een logistiek servicecentrum? 
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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 

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

Crossdocking bepaalde goederen bij binnenkomst meteen controleren en 
toevoegen aan 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) 

Distribueren verdelen van goederen 

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 

Externe goederenstroom weg die goederen afleggen van het ene bedrijf naar het andere 
bedrijf 

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 250 mensen werken 

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

Handel kopen en verkopen van goederen 

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

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 tien tot vijftig mensen werken 

Logistiek verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd bij het 
inrichten en beheersen van goederen- en informatiestromen 

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 

Microbedrijf  bedrijf waar één tot tien mensen werken 

Middenbedrijf bedrijf waar vijftig tot 250 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) 

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) 

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

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

thema’s Logistiek supervisor

• focus op de ontwikkeling van management skills

• oog voor detail en helicopterview 

•  perspectief op slimmer organiseren van de 
goederenstroom 

•  aandacht voor trends en ontwikkelingen in de 
logistiek 

• blended lesmateriaal

•  Value Added Specials die inzoomen op diverse 
logistieke deelgebieden. 



Interesse gewekt?
Voor het aanvragen van een beoordelingsexemplaar of proefaccount 

voor ons online leerplatform, neemt u contact op met 
support@eduhintovd.nl.

Heeft u nog vragen?
Bekijk de website van PERSPECTIEF-mbo www.perspectiefmbo.nl

of neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Martin Landsman 
06 – 12 53 71 10

martinlandsman@eduhintovd.nl

Patrick Falk 
06 – 50 43 24 38

patrickfalk@eduhintovd.nl
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