
De volgende stap in leren

In zes stappen 
eff ectief leren met

PERSPECTIEF

PERSPECTIEF is een blended lesmethode voor alle logistieke kwalifi caties in het 

mbo. Ook geven we een aantal keuzedelen en sectoroverstijgend lesmateriaal uit. 

Met onze eigen, gebruiksvriendelijke online leeromgeving bieden we een logisch 

samenspel tussen online en offl  ine leren.

is een onderdeel vanPERSPECTIEFMBO



 PERSPECTIEF voor Logistiek supervisor
Van student naar logistiek professional
Volautomatische magazijnen, robots in dc’s, meer en grotere festivals die alleen mogelijk zijn met 
evenementlogistiek, en effi  ciënte zorglogistiek om de kosten in de zorg in de hand te houden. Er 
is geen branche zo dynamisch als die van de logistiek. Studenten van nu zijn de professionals van 
morgen. Om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan hebben we ons 
lesmateriaal voor Logistiek supervisor vernieuwd. 

PERSPECTIEF voor Logistiek supervisor biedt studenten een nieuw perspectief: een blik op het 
magazijn en de wereld eromheen. Logistiek begint en eindigt niet in het bedrijf van de student. 
Het is letterlijk en fi guurlijk een wereldvak. De juiste goederen, in de juiste hoeveelheid, van de juiste 
kwaliteit, op de juiste plaats en precies op tijd. Met de juiste tools, de juiste systemen en de juiste skills 
kan de logistiek professional alle uitdagingen aan.

In het lesmateriaal ligt de focus op het ontwikkelen van management skills. Het bereidt studenten 
grondig voor op examens en beroepspraktijk. Nieuw zijn de Value Added Specials: korte specials die 
gaan over specifi eke logistieke deelgebieden.
Er is een VAS over evenementenlogistiek, zorglogistiek, bouwlogistiek en uitzonderlijk transport.
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Het lesmateriaal onderscheidt zich door:
• focus op de ontwikkeling van management skills
•  oog voor detail en helicopterview waarbij de student het magazijn door en door kent, maar ook de 

ontwikkelingen in de wereld eromheen signaleert
•  perspectief op slimmer organiseren van de goederenstroom in plaats van het uitvoeren van de 

dagelijkse werkzaamheden in het magazijn
•  aandacht voor trends en ontwikkelingen in de logistiek en in diverse deelsectoren via voorbeelden, 

afbeeldingen en video’s
• blended lesmateriaal: een samenhangend samenspel tussen online en offl  ine leren. 

geheel vernieuwd
• herkenbaar en eigentijds beeldmateriaal
• student- en docentgericht
• volop diff erentiatiemogelijkheden
• ondersteunend docentmateriaal
• Value Added Specials die inzoomen op diverse logistieke deelgebieden
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2 Relatiebeheer 

 Bedrijven verkopen producten aan klanten en kopen nieuwe producten in 
bij leveranciers. Door een winstmarge boven op de kostprijs van elk 
product te zetten, verdienen de bedrijven geld. Achter deze 
bedrijfsprocessen van inkoop en verkoop schuilt een netwerk van 
relaties. En al deze relaties moeten stuk voor stuk worden beheerd. Wat 
is dat, beheren van relaties? En welke relaties moeten bedrijven dan 
beheren? Wat moeten ze voor die relaties doen om een succesvolle 
bedrijfsvoering te hebben? 
 
inhoud: 
2.1 Soorten relaties 
2.2 Doel van relatiebeheer 
2.3 Fasen van relatiebeheer 
2.4 Customer relationschip management-systeem 
2.5 Netwerken 

 
 

 
 

Noem drie voorbeelden van relaties van dit bedrijf. 
 
 Bekijk op het online leerplatform Int®o Relatiebeheer. 
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Evert Meijer is lid van het ondernemersnetwerk in zijn woonplaats. Tijdens een 
bijeenkomst van het netwerk komt hij Gijs Bever tegen. Gijs is eigenaar van een 
outdoor kledingmerk. Het merk is de laatste jaren erg gegroeid. Het bedrijf van 
Gijs staat nu voor de keuze om een nieuw bedrijfspand inclusief een groot 
magazijn te bouwen of om de opslag uit te besteden. Evert Meijer zegt tegen hem 
dat hij eens contact moet opnemen met Gerben Logistics. 

Tevreden, loyale klanten dragen bij aan de winst door producten en/of diensten af te 
nemen, daarnaast kunnen zij ook optreden als ambassadeur voor een bedrijf. Zij delen 
positieve ervaringen in gesprekken met anderen, maar bijvoorbeeld ook op 
socialmediaplatforms. Hierdoor raken anderen ook geïnteresseerd in het product, de 
dienst en/of het bedrijf in kwestie. Dit kan gebeuren in de persoonlijke sfeer, maar het 
kan bijvoorbeeld ook gaan om klanten van klanten. 

> verwerkingsopdracht 2 > kennisvraag 3 – 4  

2.3 Fasen van relatiebeheer 
Met een relatie doorloopt een bedrijf verschillende fasen: 
- relatie aangaan 
- relatie onderhouden 
- relatie beëindigen. 

fasen van relatiebeheer 

2.3.1 Fase 1: relatie aangaan 
Ontevredenheid over de prestaties van een leverancier kan een reden zijn om op zoek 
te gaan naar een nieuwe leverancier. Je bestudeert en vergelijkt dan gegevens over 
diverse leveranciers en kiest de leverancier uit waar je het meest van verwacht. Er zijn 
ook andere redenen te bedenken om mogelijke klanten, leveranciers en de markt in 
kaart te brengen. Je wilt bijvoorbeeld je klantenbestand verjongen, of je wilt met nieuwe 
producten de markt op.  
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Je werkt als bij Klaas & Co, een groothandel in ijzerwaren. Klaas & Co verkoopt meer 
dan 90.000 artikelen. Het bedrijf telt veertig medewerkers, van wie er tien werken in het 
magazijn waar jij de dagelijkse leiding over hebt. De directie heeft in zijn strategisch 
plan aangegeven dat het beleid de komende vijf jaar twee speerpunten telt:  
1 De winst is over vijf jaar met twintig procent toegenomen ten opzichte van nu. Dit 

bereikt het bedrijf enerzijds via kostenbesparingen en anderzijds via toename van 
de verkoop. 

2 Het aantal klachten neemt met vijftig procent af ten opzichte van nu. Dit bereikt het 
bedrijf dankzij het verbeteren van de procedures en dankzij een hoger 
opleidingsniveau van de medewerkers. 

 
Aanleiding voor dit beleid zijn de ontwikkelingen in de markt. De klant is in toenemende 
mate veeleisend, de concurrentiestrijd verhardt zich en de verkoop via internet neemt 
toe. Vertaal dit beleid naar jouw afdeling in de vorm van een afdelingsplan.  
 
Ga uit van de huidige situatie op je afdeling. Het bedrijf garandeert dat het alle 
producten uit het hoofdassortiment binnen 24 uur na bestelling aflevert op de 
bouwplaats, waar dan ook in Nederland. Helaas maakt het bedrijf deze garantie bij 
lange na niet waar. Veel gehoorde klachten zijn: te laat, niet de juiste hoeveelheden, 
niet de juiste producten. Met als gevolg veel retourzendingen en nabestellingen.  
Het afgelopen jaar heeft het bedrijf veel geïnvesteerd in nieuwe procedures, zodat de 
processen van bestelling tot en met aflevering soepel moeten verlopen. Dat is helaas 
nog niet het geval. Je medewerkers klagen over werkdruk, onduidelijke regels, en een 
gebrek aan teamspirit.  
 
Maak een afdelingsplan voor het komend jaar. Beantwoord in het afdelingsplan in ieder 
geval de volgende vragen: 
- Wat wil je bereiken met je afdeling?  

Bijvoorbeeld: dat je ervoor gaat zorgen dat al je medewerkers hun werk naar 
behoren kunnen doen, zodat de winst omhoog gaat (dankzij efficiënter werken) en 
het aantal klachten naar beneden (minder fouten). Werk dit in je plan concreet uit. 
Concreet betekent dat je meetbare doelen formuleert. 

- Wie is bij je afdelingsplan betrokken?  
Geef aan welke directe collega’s, leidinggevenden en eventueel collega’s van 
andere afdelingen je nodig hebt om je doelstellingen te bereiken.  

- Wat ga je doen?  
Maak concreet welke acties jij onderneemt op basis van de doelstellingen die je 
hebt geformuleerd in je afdelingsplan.  

- Op welke afdeling(en) vinden de acties plaats?  
- Wanneer vinden welke acties plaats?  

Maak concreet wanneer jij die acties onderneemt. 
- Waarom wil jij de geformuleerde doelen bereiken? 

Motiveer en inspireer je medewerkers door te wijzen op de strategische 
doelstellingen van het bedrijf. Beantwoord ook de vraag ‘Wat heb ik eraan (what’s 
in it for me)?’  
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1 Blijf bij in de logistiek 

 Wat tien jaar geleden heel modern was, is vandaag hopeloos ouderwets 
en achterhaald. De technologische en organisatorische ontwikkelingen 
gaan snel. Nieuwe producten, kortere levertijden, veranderende 
klantwensen zijn voorbeelden van eisen die de aandacht vragen van 
logistieke bedrijven. Door ontwikkelingen op het gebied van logistiek bij 
te houden, sta je niet voor verrassingen als je een advies moet 
uitbrengen, een aankoop voorbereidt of als je verbeteringen voor je 
bedrijf wilt doorvoeren. 

 

Doel 
Je volgt ontwikkelingen in de logistiek op de voet. 
 

Theorie 
3 Magazijnlay-out 
4 Leveranciers 
5 Derving 
 

Met wie? 
opdracht  alleen 
opdracht  alleen 
opdracht  in een groepje van twee 
 

Wat heb je nodig? 
internet 
 
 

 
 
Martijn is supervisor logistiek met de volgende functieomschrijving: 
 
 Functieomschrijving 

Als supervisor ben je leidinggevende van een aantal teamleiders en indirect voor 
alle logistiek medewerkers. Je hoofdtaak is het aansturen van het logistieke 
proces. Je bent actief met planningen en controles. Daarnaast hebt je contacten 
met interne en externe klanten. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het 
aansturen van logistieke processen en medewerkers. Dat betekent: 
- bewaken van de voortgang van de processen op gebied van procedures  
- (helpen) oplossen van mogelijke verstoringen 
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1 Stuurt logistieke werkzaamheden aan 

 De juiste goederen op het juiste moment bij de juiste klant. Dat is het 
uiteindelijke doel van alle logistieke werkzaamheden. En dat begint met 
een goede planning en aansturing. Maak je in de planning fouten, dan 
heb je hier tijdens het hele proces last van. Daarom is het belangrijk dat 
je een goede planning maakt en deze op een goede en heldere manier 
communiceert naar je collega’s. 
 

 
 

Doel 
Je stuurt logistieke werkzaamheden aan.  
 

Aanpak 
- Beoordeel een weekplanning in je leerbedrijf.  
- Maak een weekplanning in je leerbedrijf. 
- Communiceer de planning aan medewerkers en evalueer de planning. 
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Kerntaakopdracht school 
Stuurt het logistieke proces aan 

 Je werk al zes jaar bij FruGro als logistiek supervisor. FruGro is een 
internationaal opererende groothandel in fruit en groenten. Het bedrijf 
heeft verschillende vestigingen verspreid over Nederland. Elke vestiging 
zorgt voor de ontvangst en het inpakken of ompakken van alle producten, 
rekening houdend met de wensen van de klant. Ten slotte bezorgt het 
eigen transportbedrijf van FruGro de bestellingen bij de diverse klanten. 
 
Je vindt je baan dynamisch en uitdagend: de ene keer werk je op kantoor 
aan planningen of zit je in overleg met je teamleiders, de andere keer 
sta je op de werkvloer om het werk te volgen.  
Je merkt de laatste paar maanden dat het drukker is met bestellingen. 
Dat vraagt soms de nodige flexibiliteit van FruGro. Jij denkt graag hierin 
mee. 

Doel 
Je: 
- stuurt logistieke werkzaamheden aan 
- bewaakt het logistieke proces 
- organiseert en leidt werkoverleg 
- monitort onderhoud aan materieel en materiaal. 

Aanpak 
- Stuur logistieke werkzaamheden aan. 
- Bewaak het logistieke proces. 
- Organiseer en leid werkoverleg. 
- Monitor onderhoud aan materieel en materiaal. 

Eindproducten 

op te leveren producten afgerond? ja/nee 

planning/schema order verwerken  

agenda werkoverleg  

advies onderhoud materieel en materiaal  
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Compleet aanbod voor Logistiek supervisor
 
Het lesmateriaal voor Logistiek supervisor is recent vernieuwd. PERSPECTIEF biedt 
lesmateriaal voor alle niveaus mbo Logistiek: van Entree tot en met niveau 4.  
Bij alle titels kunt u ook gebruikmaken van ons online leerplatform. 

U vindt ons volledige aanbod op www.perspectiefmbo.nl.
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PERSPECTIEF is nu online te vinden op 
www.perspectiefmbo.nl 

persoonlijk contact
Is uw belangstelling gewekt? Wij helpen u graag verder.

Patrick Falk
06 – 50 43 24 38

patrickfalk@eduhintovd.nl

support I 0318 – 64 99 51 I support@eduhintovd.nl 
bestellingen I 0318 – 64 99 38 I bestellingen@eduhintovd.nl

PERSPECTIEF is een onderdeel van

NIEUW!NIEUW!NIEUW!


