
PERSONEEL

Logistiek teamleider (3)

Profieldeel | Theorie | editie 2021 | ESS-examen: Leidinggeven en personeel



COLOFON

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

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

Inhoudelijke redactie: Michiel Jansen

Titel: Personeel

ISBN: 978 90 372 5993 3

Bronvermelding: Istock, Jurjen Poeles, Shutterstock

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 .............................................................................................................. 4

Kerntaak-en-werkprocessen ........................................................................... 5

Hoofdstuk 1 Werving-en-selectie ........................................................................................... 7
1.1 Werving ................................................................................................................ 8
1.2 Sollicitatiegesprek ............................................................................................. 14
1.3 Selectie ............................................................................................................... 20
1.4 Inwerken ............................................................................................................ 20
1.5 Samenvatting .................................................................................................... 22
1.6 Begrippen ........................................................................................................... 24

Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst ..................................................................................... 25
2.1 Arbeidsovereenkomst ....................................................................................... 26
2.2 Collectieve-arbeidsovereenkomst-(cao) .......................................................... 37
2.3 Samenvatting .................................................................................................... 42
2.4 Begrippen ........................................................................................................... 45

Hoofdstuk 3 Ontslag .............................................................................................................. 47
3.1 Ontslagprocedures ............................................................................................ 48
3.2 Samenvatting .................................................................................................... 57
3.3 Begrippen ........................................................................................................... 59

Hoofdstuk 4 Wet--en-regelgeving ........................................................................................ 61
4.1 Wet-op-de-ondernemingsraden ....................................................................... 62
4.2 Wetten-om-een-werknemer-te-beschermen ................................................... 65
4.3 Samenvatting .................................................................................................... 76
4.4 Begrippen ........................................................................................................... 79

Hoofdstuk 5 Werkdruk-en-draagkracht ............................................................................. 81
5.1 Werkplanning ..................................................................................................... 82
5.2 Werkdruk ............................................................................................................ 91
5.3 Verzuimbeleid .................................................................................................... 99
5.4 Nederlanders-met-een-migratieachtergrond ................................................ 100
5.5 Samenvatting .................................................................................................. 105
5.6 Begrippen ......................................................................................................... 108

Index ................................................................................................................. 110

3



INLEIDING

Wanneer je met personeelsmanagement te maken hebt, heb je te maken met de Nederlandse
en de Europese wet- en regelgeving. Welke werk- en rusttijden zijn verplicht? Mag een
medewerker zomaar worden ontslagen?Hoe ga je om met een langdurig zieke medewerker?

Als logistiek teamleider ondersteun je je leidinggevende bij het samenstellen en begeleiden
van het team. Je kunt betrokken worden bij het werven en selecteren van een nieuwe
medewerker.

Maar ook bij het ontslag van medewerkers speel je een rol. In hoofdstuk 1 gaat het over werving
en selectie, in hoofdstuk 2 over de arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk 3 gaat het over ontslag.
Hoofdstuk 4 gaat over de wet- en regelgeving, en tot slot leer je in. Hoofdstuk 5 meer over
werkdruk en draagkracht.
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KERNTAAK ENWERKPROCESSEN

Werkprocessen bij kerntaak

In dit boek komen de volgende kerntaken en werkprocessen aan de orde:

P3-K1 Coördineert logistieke werkzaamheden
P3-K2 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces

Werkprocessen bij kerntaak P3-K1
P3-K1-W1Bereidt de werkzaamheden van het logistieke team voor en verdeelt het werk.hfdst.
1,2
P3-K1-W2 Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden van het logistieke
team. hfdst. 1, 2, 3

Werkprocessen bij kerntaak P3-K2
P3-K2-W1 Voert overleg met collega-teamleiders. hfdst. 2, 5

Verder komen in dit boek onderwerpen aan de orde die niet te koppelen zijn aan een specifiek
werkproces.
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HOOFDSTUK 1
WERVING EN SELECTIE

Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf extra medewerkers nodig kan hebben.
Bijvoorbeeld omdat medewerkers vertrekken, of omdat het bedrijf groeit en meer personeel
nodig is. Als je personeel gaat aannemen, beslis je of in het bedrijf iemand geschikt is voor de
functie, of dat je extern een kandidaat werft. Dit beslis je uiteraard niet alleen, maar in overleg
met je collegateamleiders en de logistiek supervisor.



Opdracht 1 Solliciteren
Blader of scroll door de theorie en bekijk het filmpje.

a. Van welk onderwerp uit de theorie wil je meer weten?
b. Met twee medestudenten

Bespreek ondertsaande vragen. Maak een kort verslag of vlog met jullie antwoorden.
• Welke vragen zou jij stellen aan iemand die komt solliciteren voor de functie van logistiek

medewerker?
• Welke houding verwacht je van een sollicitant, in lichaamshouding?
• Welke houding verwacht je van een sollicitant, in taal?
• Welke vraag vind jij lastig te beantwoorden in een sollicitatiegesprek?

c. Upload jullie bestand.

1.1 Werving
Als je medewerkers gaat aannemen, ben je bezig met personeelswerving en het selecteren van
geschikte personen. Werving en selectie starten met de sollicitatievoorbereiding.

In de voorbereidingsfase doe je het volgende:
• Verantwoordelijkheden verdelen. Bepaal samen met je collega’s wie uiteindelijk de beslissing

neemt over de keuze voor een nieuwe medewerker. In veel gevallen zal dit de directe
leidinggevende van de nieuwe medewerker zijn.

• Het wervings- en selectieproces plannen. Bepaal welke stappen je wanneer zet. Zo kun je
de weken bepalen waarin de vacature uitstaat, wanneer je de gesprekken voert, hoeveel
gesprekken je voert en in hoeveel rondes, en wanneer je de beslissing neemt.

• De vacaturetekst opstellen.
• De selectiecommissie vaststellen. Bepaal welke collega’s betrokken worden bij de

sollicitatiegesprekken. Zijn er meerdere rondes, dan kunnen dit ook verschillende personen
zijn.

Vacaturetekst
Als je medewerkers moet werven, heb je een goede vacaturetekst of personeelsadvertentie
nodig. De tekst moet je zo opstellen dat de belangrijkste kenmerken het meest opvallen. Je
wilt namelijk zoveel mogelijk sollicitaties ontvangen van mensen die voldoen aan de
selectiecriteria voor de functie.

Stel de vacaturetekst zo op dat je deze zowel op de website van het bedrijf als in een
vacaturebank of in een advertentie kunt plaatsen. Denk daarbij aan de volgende tips:
• Gebruik een duidelijke (vette) kop die aangeeft om wat voor functie het gaat. ‘Orderpicker

met heftruckcertificaat’ is bijvoorbeeld duidelijker dan alleen ‘orderpicker’.
• Laat de functienaam, het opleidingsniveau én de standplaats van het bedrijf duidelijk in

het oog springen. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, bepalen in eerste instantie
op deze drie punten of ze de advertentie verder willen lezen.

• Gebruik tussenkopjes.
• Gebruik opsommingstekens.
• Geef duidelijk aan hoe mensen kunnen solliciteren.
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Functieprofiel
In de vacaturetekst neem je het functieprofiel op. Het functieprofiel maak je op basis van de
functieomschrijving. Veel bedrijven hebben de functieomschrijvingen in een
personeelshandboek opgenomen. Je hoeft de omschrijving dan niet zelf te maken.

FunctieprofielFunctieomschrijving
Het functieprofiel gebruik je om nieuwe
medewerkers te werven. Het functieprofiel
maak je op basis van de functieomschrijving.

De functieomschrijving is voor intern gebruik.
Hiermee geef je aan wat de inhoud van de
functies is, zodat de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor
elke medewerker zijn afgebakend. De
functieomschrijving kun je vaak ook
terugvinden in een cao.

Het functieprofiel bevat een beschrijving van:
• de functienaam
• de taken, bevoegdheden en

verantwoordelijkheden
• de plaats van de functie binnen de

organisatie
• het dienstverband (aantal uren, vast of

tijdelijk contract)
• de arbeidsvoorwaarden
• de vereiste opleiding
• minimale werkervaring
• de benodigde competenties (kennis,

vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)
• persoonskenmerken
• gewenste motivatie
• salarisschaal

De functieomschrijving bevat:
• de functienaam
• het doel van de functie: een korte

omschrijving waar de functie voor staat
• de plaats in de organisatie: wie is de

leidinggevende, wie zijn de
ondergeschikten?

• de taken: verdeeld in hoofd- en neventaken

Als je een vacaturetekst opstelt kun je de volgende checklist gebruiken.

Checklist vacaturetekst✓
Functienaam

Functie-eisen

Functiewensen
(wat kan de kandidaat extra toevoegen, bijvoorbeeld aanvullend op het huidige team)

Voornaamste taken en bevoegdheden

Plaats in de organisatie

Omschrijving van de organisatie

Aantal uren dienstverband per week of per maand

Wat heeft de organisatie extra te bieden (bijvoorbeeld goede opleidingsmogelijkheden)

Indicatie van het inkomen
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Checklist vacaturetekst✓
Tijdstip van indiensttreding

Duur van het dienstverband

Omschrijving van de arbeidsvoorwaarden

Aantal vakantiedagen

Cao die van toepassing is

Eventuele mogelijkheid van medisch en/of psychologisch onderzoek en/of assessment

Sluitingsdatum van de vacature

Contactgegevens (contactpersoon, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) zodat de
kandidaat voor extra informatie kan bellen en/of zijn cv kan toesturen of e-mailen

Voorbeeld van een vacaturetekst
Locatie/Standplaatst
AMSTERDAM

Functieomschrijving
Logistiek medewerker in Amsterdam

Wil jij werken in de altijd dynamische wereld van de logistiek? Voor DSV Solutions in Amsterdam
Westpoort zijn wij op zoek naar een logistiek medewerker die al op korte termijn kan starten.

DSV is een grote internationale logistieke dienstverlener die vracht vervoert en tijdelijk opslaat
in een van demeer dan300 warehouses over de wereld. Als logistiek medewerker bij OSV wordt
je opgeleid en getraind als allrounder. Dat wil zeggen dat je in het volledige logistleke proces
wordt ingezet. Taken variëren vanorderpicking tot het ladenen lossen van trucks enhet scannen
en administreren van inkomende goederen. Ook komen controles en licht administratieve
werkzaamheden voor. Het kan zijn dat je dagelijks op een paar verschillende werkplekken staat
wat voor veel afwisseling in jewerkzaamheden zorgt. Je komt tewerken in eenhecht team in een
schone werkomgeving bij een groot internationaal bedrijf.

DSV is goed te bereikenmet zowel de auto/scooter als met het OV. Er rijdt iedere dag een gratis
pendelbus die om half 8 vertrekt op Sloterdijk Station en je naar DSV brengt en weer ophaalt. Je
werkt dus overdag tussen 08:00 en 17:00, in het weekend ben je lekker vrij!
Daamaast is het belangrijk dat wij voor jou een VOG kunnen aanvragen, dit gebeurt binnen een
maand nadat je bent gestart.

Advies
Als je een nieuwe medewerker in dienst wilt nemen, komt daar heel wat bij kijken. Je kunt
ervoor kiezen om professioneel advies in te winnen. Je kunt hiervoor terecht bij verschillende
(commerciële) bedrijven, zoals uitzendbureaus en detacheringsbedrijven, maar ook bij
verschillende overheidsinstanties.

10



Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Werkgeversservicepunt (WSP)
• Ondernemersplein

Werkgeversservicepunt (WSP)
Het Werkgeversservicepunt (WSP) is een samenwerking van het UWV, gemeenten,
onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Hier kun je terecht voor het werven
van mensen met een uitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet, WWB of WW). Door uit deze
groep een kandidaat te selecteren, draag je als bedrijf bij aan sociaal ondernemerschap. Het
Werkgeversservicepunt biedt hierbij ondersteuning in de vorm van:
• jobcoaching
• advies over financiële voordelen zoals proefplaatsingen, loonkostensubsidie en

scholingsvergoedingen

WSP’s kun je vinden in verschillende plaatsen in Nederland. Verder werkt de WSP via de website
werk.nl. Hier kun je onder andere het aanbod van werkzoekenden vinden. Ook kun je op deze
site je vacature plaatsen.

Ondernemersplein
Het Ondernemersplein is een website voor ondernemers, met informatie op veel verschillende
gebieden. Op deze website vind je ook praktische informatie over waar je op moet letten als
je iemand aanneemt of wilt inhuren. Via het Stappenplan personeel aannemen kun je stap
voor stap lezen welke acties je moet ondernemen.

Kijk voor meer informatie op de website van het Ondernemersplein; zoek bijvoorbeeld op
‘personeel aannemen’.

Je kunt natuurlijk ook advies krijgen van de afdeling Personeelszaken (PZ) of HRM
(humanresourcesmanagement) van het bedrijf waar je werkt. Vaak kan zij ondersteunen bij
de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure is het complete proces dat hoort bij het
aannemen van een nieuwe medewerker. De procedure bestaat onder andere uit:
• het opstellen van de vacaturetekst
• het bevestigen van binnengekomen reacties
• de selectie en het uitnodigen van kandidaten
• de sollicitatiegesprekken
• het afwijzen van de kandidaten die afvallen tijdens het proces
• het opstellen van het contract van de nieuwe medewerker

Hoe dit proces precies loopt, is in ieder bedrijf anders. De sollicitatiebrieven kunnen bijvoorbeeld
aan de afdeling HRM worden gestuurd. Zij bevestigt dan ook de ontvangst van de sollicitatie.
Ze kan ook de kandidaten uitnodigen voor het gesprek en de afgevallen kandidaten een
afwijzing sturen. Voor je begint met een sollicitatieprocedure, is het dus belangrijk om eerst
met de afdeling HRM te praten.
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Opdracht 2 Sollicitatievoorbereiding
Werk samen met de groep online.
Jouw bedrijf heeft nieuwe medewerkers nodig. Jullie gaan je voorbereiden op de sollicitaties.
a. Wat zijn belangrijke onderdelen van een sollicitatievoorbereiding?

Je docent maakt een online canvas aan. Post je antwoord op het canvas.
b. Lees de antwoorden van je medestudenten en bespreek de antwoorden.

Welke horen bij elkaar? Wat hebben deze met een organisatie te maken?
Wat zijn activiteiten, producten of diensten?

c. Noteer minimaal drie belangrijke onderdelen van een goede voorbereiding.

Opdracht 3 Werving
Meestal zal de direct leidinggevende van een nieuw aan te nemen medewerker beslissen of
een sollicitant wordt aangenomen.
a. Waarom beslist de direct leidinggevende meestal?

De direct leidinggevende heeft de meeste ervaring met het aannemen van mensen.
De direct leidinggevende is degene die de nieuwe werknemer gaat aansturen.
De direct leidinggevende kan dan beter rapporteren aan zijn leidinggevende.

b. De groothandel waar jij werkt zoekt een vulploegmedewerker. De vulploegmedewerker
moet een heftruckcertificaat hebben. Je maakt een vacaturetekst.

Wat zet je in de kop van de vacaturetekst?

c. Welke twee aspecten moeten nog meer goed opvallen in een vacaturetekst?

d. Geef een reden waarom deze twee aspecten moeten opvallen.
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e. Welke instanties kunnen je helpen bij het zoeken naar een nieuwe medewerker?
Kies de vier goede antwoorden.

detacheringsbureau
gemeente
ondernemersplein
uitzendbureau
vakbond
WSP

Opdracht 4 Functieomschrijving
Werk samen met een medestudent online.
De functieomschrijving is voor intern gebruik.
a. Maak een infographic over functieomschrijvingen en volg onderstaande richtlijnen.

Gebruik afbeeldingen in de infographic.
• Geef vier punten aan die in ieder geval in een functieomschrijving staan.
• Een functieomschrijving is vaak opgenomen in het personeelshandboek. Geef in jullie

infographic aan waarom het handig is om de functieomschrijving in het
personeelshandboek te hebben als er een functieprofiel voor een nieuwe medewerker
moet worden opgesteld.

b. Upload jullie bestand.
c. Eventueel: Bekijk de infographics in de groep.

Opdracht 5 Ondernemerschap
a. Wat is sociaal ondernemerschap?

b. Het bedrijf waar je werkt vindt sociaal ondernemerschap belangrijk.
Hoe kun je dit inzetten bij het werven van een nieuwe medewerker?

c. Hoe maakt de overheid sociaal ondernemen aantrekkelijk voor ondernemers?

Kijk op de website van het Ondernemersplein voor informatie voor ondernemers, bijvoorbeeld
over hoe je personeel kunt aannemen.
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