
ONTVANGST EN OPSLAG

Logistiek medewerker (2) en Logistiek teamleider (3)

Theorie | editie 2021 | ESS-examen: Ontvangst en opslag



COLOFON

Boom beroepsonderwijs
info@boomberoepsonderwijs.nl
www.boomberoepsonderwijs.nl

Auteur(s): Tekstbureau Flytande; Astrid Habraken, Fundamentaal

Inhoudelijke redactie: Jorinde Post

Titel: Ontvangst en opslag

ISBN: 978 90 372 5990 2

Bronvermelding: Albert Heijn, Atlet.nl, Bol.com, carepack.nl, Deutsche Post DHL Group, 
EPAL-pallets.org, Istock, Jurjen Poeles, Kuiperslogistics.nl, Maastrichtporselein.nl, Marco.nl, 
Shutterstock, Stertil-dockproducts.com, Still.nl, wegter.nl, Wehkamp, Weland

2e druk/ 1e oplage

© Boom beroepsonderwijs 2021

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan 
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde 
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen 
van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bijvoorbeeld een (digitale) leeromgeving of een reader 
in het onderwijs (op grond van artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting 
Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,
www.stichting-uvo.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke 
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen 
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te 
gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Boom 
beroepsonderwijs, te vinden op www.boom beroepsonderwijs.nl.



INHOUD

Inleiding .............................................................................................................. 5

Kerntaak-en-werkprocessen ........................................................................... 6

Hoofdstuk 1 De-logistieke-sector .......................................................................................... 7
1.1 De-bedrijfskolom ................................................................................................. 8
1.2 Bewegingen-in-de-bedrijfskolom ..................................................................... 14
1.3 Groothandelsbedrijven ..................................................................................... 18
1.4 Tussenpersonen ................................................................................................ 21
1.5 Functies .............................................................................................................. 26
1.6 Samenvatting .................................................................................................... 28
1.7 Begrippen ........................................................................................................... 31

Hoofdstuk 2 Ontvangst-en-opslag-voorbereiden ............................................................. 33
2.1 De-voorbereiding ............................................................................................... 34
2.2 Aanmelden ......................................................................................................... 43
2.3 Speciale-transporten ......................................................................................... 45
2.4 Samenvatting .................................................................................................... 48
2.5 Begrippen ........................................................................................................... 50

Hoofdstuk 3 Goederen-lossen .............................................................................................. 53
3.1 Lossen ................................................................................................................ 54
3.2 Specifieke-voorzieningen .................................................................................. 56
3.3 Hulpmiddelen .................................................................................................... 60
3.4 Wegrijdblokkeringen ......................................................................................... 61
3.5 Intern-transportmaterieel ................................................................................. 64
3.6 Veiligheid ............................................................................................................ 67
3.7 Samenvatting .................................................................................................... 68
3.8 Begrippen ........................................................................................................... 70

Hoofdstuk 4 Ontvangstcontrole .......................................................................................... 73
4.1 Ontvangstcontrole ............................................................................................ 74
4.2 Administratie ..................................................................................................... 84
4.3 Coderen-en-etiketteren .................................................................................... 87
4.4 Ompakken-en-sorteren ..................................................................................... 92
4.5 Samenvatting .................................................................................................... 94
4.6 Begrippen ........................................................................................................... 97

3



Hoofdstuk 5 Opslag ................................................................................................................ 99
5.1 Geconditioneerde-opslagruimtes .................................................................. 100
5.2 Opslagmiddelen .............................................................................................. 101
5.3 Goederen-invoeren-in-het-systeem ............................................................... 112
5.4 Intern-transportmaterieel ............................................................................... 113
5.5 Veilig-werken-met-een-heftruck ..................................................................... 126
5.6 Lastzwaartepuntsdiagram .............................................................................. 127
5.7 Samenvatting .................................................................................................. 131
5.8 Begrippen ......................................................................................................... 133

Hoofdstuk 6 Indeling-van-het-magazijn .......................................................................... 137
6.1 Stellingen ......................................................................................................... 138
6.2 Locatiesystemen .............................................................................................. 147
6.3 Samenvatting .................................................................................................. 154
6.4 Begrippen ......................................................................................................... 156

Index ................................................................................................................. 158

4



INLEIDING

Voordat goederen binnenkomen in het magazijn, hebben ze al een lange weg afgelegd. Daarbij
zijn verschillende bedrijven betrokken. Komen de goederen bij het magazijn aan, dan is de
eerste stap de ontvangst van de goederen. Zijn de goederen eenmaal gelost, dan is de opslag
de tweede stap. Niet alle goederen kun je meteen opslaan – soms moet je nog handelingen
uitvoeren voor de goederen het magazijn ingaan. Als de goederen ontvangen en opgeslagen
zijn, moet geregistreerd worden dat de goederen zijn binnengekomen. In dit boek leer je alles
over de ontvangst en opslag van goederen en de verschillende handelingen die hier nog bij
komen.

In hoofdstuk 1 lees je meer over de weg die goederen afleggen voor ze bij het magazijn
aankomen. In dat hoofdstuk leer je ook meer over verschillende functies in de logistiek.
Hoofdstuk 2 gaat over de voorbereiding van de ontvangst en opslag van de goederen. In
hoofdstuk 3 lees je hoe je goederen lost. Hoofdstuk 4 gaat over de controle van de ontvangen
goederen. In hoofdstuk 5 leer je hoe je goederen opslaat. In het laatste hoofdstuk lees je meer
over de indeling van het magazijn.
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KERNTAAK ENWERKPROCESSEN

In dit boek komt de volgende kerntaak aan de orde:
B1-K1 Goederen/producten ontvangen en opslaan.

Werkprocessen bij kerntaak B1-K1

B1-K1-W1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor. Hfdst. 2

B1-K1-W2 Ontvangt en controleert goederen/producten. Hfdst. 3 & 4

B1-K1-W3 Slaat goederen/producten op. Hfdst. 5 & 6

B1-K1-W4 Voert goederen/producten in het systeem in. Hfdst. 5

Daarnaast wordt in dit boek een aantal werkprocesoverstijgende onderwerpen behandeld.
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HOOFDSTUK 1
DE LOGISTIEKE SECTOR

Kijk eens om je heen, naar het boek dat je leest, de stoel waar je op zit, de kleding die je draagt.
Alles wat je hebt, is ooit ergens gemaakt. Waarschijnlijk hebben de meeste van je spullen al
een hele wereldreis afgelegd voordat ze bij jou terechtkwamen. Dankzij de distributiesector
en verschillende logistieke bedrijven komen de goederen in de winkel terecht.

In dit hoofdstuk maak je kennis met de weg die goederen afleggen voor ze bij het magazijn
aankomen. Je leert over de verschillende bedrijven die samen de logistieke sector vormen.
Ook leer je meer over de verschillende functies die er in een magazijn zijn.



Opdracht 1 Logistieke handelingen
Werk alleen en samen met een medestudent.

Voor je een product in de winkel kunt kopen, heeft het soms een heel lange weg afgelegd.

Bekijk het filmpje.

Met een medestudent
a. Maak een stroomdiagram met daarin alle logistieke handelingen die in het filmpje aan bod

komen.
b. Bespreek samen hoe belangrijk de rol van logistiek in dit proces is.
c. Eventueel: Presenteer jullie bevindingen aan de groep.

1.1 De bedrijfskolom
Goederen komen niet zomaar in een bedrijf terecht. Ze komen ergens vandaan en gaan meestal
ook weer ergens naartoe. De bedrijfskolom geeft een overzicht van de weg die goederen
afleggen, van grondstof tot en met de detailhandel.

Bedrijven in de distributiesector vormen de schakels in de bedrijfskolom van goederen. Welke
schakels er in een bedrijfskolom zitten, is mede afhankelijk van het product. In een bedrijfskolom
staan alle bedrijven waar een product is geweest, voordat het bij de consument belandt.

De goederenstroom
De goederenstroom is de weg die de goederen door een bedrijfskolom afleggen.
De goederenstroom loopt van oerproducent naar detailhandel. Je noemt dit stroomafwaarts.
Een product kan zich ook in de andere richting bewegen, zoals seizoensartikelen die niet
verkocht worden en weer teruggaan naar het magazijn. De goederenstroom beweegt zich dan
stroomopwaarts.
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Elk bedrijf in een bedrijfskolom zorgt ervoor dat het volgende bedrijf de goederen:
• op tijd krijgt
• op de juiste plek krijgt
• onbeschadigd krijgt
• compleet krijgt
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Reverse logistics
Als een product zich stroomopwaarts van onder naar boven door de bedrijfskolom beweegt,
spreek je van reverse logistics. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een product kapot is. Deze producten
worden dan teruggestuurd naar de leverancier. Het product gaat meestal niet helemaal terug
naar de oerproducent, maar naar een van de latere schakels. Een hardhouten tuinset die snel
kapotgaat, zal teruggaan naar het distributiecentrum of naar de fabrikant. Maar niet naar de
bovenste schakel, de houtproducent.

Redenen om een product terug te sturen kunnen zijn:
• Er is een verkeerd artikel geleverd.
• Een winkel heeft te veel goederen besteld en stuurt deze terug naar het distributiecentrum.
• Een product is samengesteld uit grondstoffen die kostbaar zijn en hergebruikt kunnen

worden.
• Milieuvriendelijke maatregelen (recyclen).

Logistieke keten
Om goederen door een bedrijfskolom heen te begeleiden, moet je ze bewerken, vervoeren en
opslaan. Al deze activiteiten samen noem je logistiek. Ieder bedrijf heeft te maken met dit
logistieke proces. Alle bedrijven samen noem je de logistieke keten.

- De geldstroom
De geldstroom loopt naar boven én naar beneden. Als je goederen inkoopt, moet je de vorige
schakel in de handelsketen betalen. De volgende schakel in de keten betaalt op zijn beurt aan
jou. De geldstroom loopt dan van beneden naar boven.
Bij retourgoederen loopt de geldstroom in de andere richting, van boven naar beneden dus.

- De informatiestroom
De informatiestroom beweegt zich in beide richtingen. Bij iedere stap geven de schakels elkaar
informatie. Als partij A goederen gaat leveren, geeft hij dit door aan de volgende schakel, partij
B. Als B de goederen ontvangt, geeft hij dit door aan A. De informatiestroom gaat dus in twee
richtingen.

Integrale goederenstroombeheersing
De goederenstroom gebeurt niet alleen binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten.
De totale goederenstroom is het traject tussen de oerproducent en de consument.
De beheersing van de totale goederenstroom heet de integrale goederenstroombeheersing.
Dit traject is onder te verdelen in:
• Material management
• Fysiek distributiemanagement (physical distribution management)

Material management
Material management bestaat uit alle activiteiten die ervoor zorgen dat de grondstoffen- en
halffabricatenstromen zo efficiënt mogelijk door het productieproces heen gaan. Ook alle
werkzaamheden die worden verricht om voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van het
productieapparaat te zorgen, horen hierbij. Material management heet ook wel
productielogistiek.
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Onder material management valt:
• inkoop: leverancierskeuze, maak/koopbeslissing (in het Engels: make or buy)
• voorraadbeheer van grondstoffen, hulpmaterialen en halffabrikaten
• productieplanning
• materials handling: opslag en intern transport van grond- en hulpstoffen en halffabrikaten

Fysiek distributiemanagement
Het fysieke distributiemanagement of physical distribution management houdt zich bezig met
de besturing en beheersing van de goederenstroom van het gereed product. Dus vanaf het
einde van het productieproces tot en met de uiteindelijke afnemer: de consument. Bij fysieke
distributie horen alle handelingen die een fabrikant uitvoert met een gereed product. Plus alle
inspanningen die handels- en transportondernemingen en distributiebedrijven uitvoeren om
datzelfde product op de juiste tijd en op de juiste plaats voor de afnemers ter beschikking te
hebben.
Onder fysiek distributiemanagement vallen:
• voorraadbeheer: gereed product, bestellen
• alle activiteiten rond en binnen magazijnen: orderverzamelsystemen, materials handling,

lay-out en inrichting, intern transport
• het externe transport: keuze transportmodaliteit, eigen vervoer of uitbesteden, routeplanning

Opdracht 2 De bedrijfskolom
a. Vul de juiste antwoorden in.

In een bedrijfskolom zijn stromen, namelijk

.

b. Zet de schakels van een bedrijfskolom in de juiste volgorde.

eindproducent

collecterende groothandel

detailhandel

distribuerende handel

oerproducent

c. Noem een of meer schakels die verder nog kunt tegenkomen in de bedrijfskolom.
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Opdracht 3 Soort management
Geef bij elk onderdeel aan of het bij material management of bij fysiek distributiemanagement
hoort.

fysiek distributiemanagement / material
management

koop/maakbeslissing

fysiek distributiemanagement / material
management

voorraadbeheer gereed product

fysiek distributiemanagement / material
management

productieplanning

fysiek distributiemanagement / material
management

lay-out en inrichting van het magazijn

fysiek distributiemanagement / material
management

extern transport

Opdracht 4 Stroomopwaarts en -afwaarts
Werk alleen of samen met een medestudent online.

a. Maak een animatie of stripverhaal waarin je het verschil uitlegt tussen een goederenstroom
die stroomafwaarts beweegt en een goederenstroom die stroomopwaarts beweegt. Gebruik
hiervoor een product als voorbeeld.

b. Upload jullie animatie of stripverhaal.
c. Eventueel: Wissel je animatie uit met twee medestudenten en geef elkaar feedback. Noteer

de feedback die jullie kregen.

Opdracht 5 Reverse logistics
Werk samen met de rest van de groep online.
a. Je docent maakt een interactief prikbord aan. Maak hierop een notitie waarop je zo kort en

duidelijk mogelijk uitlegt wat reverse logistics inhoudt.
b. Lees de notities van je medestudenten. Stem op de uitleg die jij het beste vindt en noteer

deze.
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c. 'Is recycling ook een vorm van reverse logistics?'

Denk na over deze vraag.
Formuleer jouw antwoord en onderbouw deze met argumenten.
Noteer je antwoord.

d. Je docent maakt een nieuw prikbord aan met daarop de notities Ja en Nee. Plaats jouw
antwoord met je onderbouwing onder de notitie van jouw keuze.

e. Bekijk de antwoorden van je medestudenten. Zijn er antwoorden die je beter vindt dan die
van jou? Zo ja, noteer dan hier het betere antwoord.

Opdracht 6 Geldstroom en goederen in de bedrijfskolom
a. Welke uitspraak over de geldstroom is juist?

Kies het juiste antwoord.
De geldstroom in de bedrijfskolom loopt altijd van boven naar beneden.
De geldstroom in de bedrijfskolom loopt altijd van beneden naar boven.
De geldstroom in de bedrijfskolom loopt naar boven én naar beneden.
De geldstroom maakt geen deel uit van de bedrijfskolom.

b. Leg je antwoord uit.

c. Goederen worden begeleid binnen de bedrijfskolom.
Hoe noem je de activiteiten die binnen de bedrijfskolom worden uitgevoerd?
Kies het juiste antwoord.

distributie
logistiek
productie
transport
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1.2 Bewegingen in de bedrijfskolom
De schakels in een bedrijfskolom kunnen bewegen. Daardoor ontstaan er verticale en horizontale
bewegingen in een bedrijfskolom.

Verticale bewegingen: integratie en differentiatie
Het aantal schakels in een bedrijfskolom kan wijzigen. Stel dat de groothandel uit de
bedrijfskolom van schoenen besluit rechtstreeks in te kopen bij de fabrikant.
Hij schakelt dan de exporteur en importeur uit. De bedrijfskolom wordt hierdoor korter.

Integratie
Als schakels uit de bedrijfskolom taken van andere schakels overnemen, heet dit integratie.
Bij integratie heb je minder schakels nodig om het product bij de consument te krijgen. Een
schoenengroothandelaar koopt schoenen niet in bij de importeur, maar direct bij de fabrikant.
Zo is de handelaar altijd op de hoogte van de nieuwste modellen en kan hij deze meteen
doorverkopen aan de winkels.

Differentiatie
Andersom kan ook. Stel dat er tussen de importeur en de groothandel nog een dealer zit van
een speciaal merk, dan komt er een schakel bij. Op het moment dat er een schakel bijkomt,
spreek je van differentiatie. Integratie en differentiatie zijn verticale bewegingen.
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