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INLEIDING

Als logistiek supervisor ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met
klanten, leveranciers en logistieke dienstverleners. Je maakt afspraken over bijvoorbeeld de
levering van goederen door jouw magazijn en legt deze afspraken vast in contracten. Maar ook
het afhandelen van klachten is voor jou als logistiek supervisor een belangrijke taak.

In hoofdstuk 1 lees je over het beheren van de verschillende relaties in het algemeen en over
het beheren van debiteuren en crediteuren in het bijzonder. Hoofdstuk 2 gaat over de inkoop
binnen een logistiek bedrijf. Hoofdstuk 3 gaat over het beoordelen van leveranciers. In hoofdstuk
4 lees je hoe je omgaat met klachten.

Als je je voorbereidt op het examen Relatiebeheer 1 inclusief Engels, dan staan er bij hoofdstuk
3 en 4 extra verwerkingsvragen. Met deze vragen over Engelstalige logistieke teksten kun je je
op het examen voorbereiden

4



KERNTAAK ENWERKPROCESSEN

Werkprocessen bij kerntaak

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

B1-K4 Onderhoudt zakelijke relaties.

Werkprocessen bij kerntaak B1-K4
B1-K4-W1 Beheert relaties. hfst. 1, 2 en 3
B1-K4-W2 Handelt klachten af. hfst. 4
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HOOFDSTUK 1
RELATIEBEHEER

Als logistiek supervisor heb je met allerlei mensen te maken. Behalve met je medewerkers heb
je contact met verschillende externe partijen. Zo sluit je overeenkomsten af met leveranciers
en heb je contact met de klanten en met andere bedrijven in de logistieke keten. Het is belangrijk
dat je deze verschillende contacten goed onderhoudt. Als logistiek supervisor ben jij een
belangrijke schakel in de samenwerking tussen alle partijen, intern en extern. Jouw bedrijf kan
alleen voortbestaan als de samenwerking tussen alle schakels goed verloopt. Daar zet jij je
elke dag voor in.



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

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

Beantwoord onderstaande vragen. Maak een kort verslag of vlog met jullie antwoorden.
Als logistiek supervisor onderhoud je diverse zakelijke relaties met externe partijen.
• Met welke externe partijen zul je als logistiek supervisor contact houden?
• Over welke onderwerpen kun je als logistiek supervisor contact hebben met externe

relaties?
• Waarom is het belangrijk om afspraken met relaties na te komen?
• Hoe zou jij overzicht houden over de afspraken die je gemaakt hebt met externe relaties?

c. Upload jullie bestand.

1.1 Externe relaties
Als logistiek supervisor heb je contact met verschillende zakelijke relaties. Je hebt bijvoorbeeld
contact met je medewerkers, het management en andere afdelingen van de onderneming. Dit
zijn interne relaties. Daarnaast heb je ook contact met partijen buiten je organisatie. Dit zijn
externe relaties.

De drie externe relaties zijn:
• Zakelijke klanten
• Leveranciers
• Logistieke dienstverleners

Zakelijke klanten
In de logistiek heb je vooral te maken met zakelijke klanten. Zakelijke klanten doen inkopen
voor een bedrijf. Als het gaat om grotere aantallen, sluiten zij hierbij een inkoopcontract af. Bij
kleine aantallen of losse aankopen wordt meestal geen contract afgesloten.
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Een grote koekjesfabriek koopt de grondstoffen voor zijn producten grootschalig in bij enkele
leveranciers. Er is bijvoorbeeld een vaste leverancier voor de boter. Omdat de koekjesfabriek
continu grote hoeveelheden boter nodig heeft, zijn met de leverancier inkoopcontracten
afgesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld prijs en levering. Daarover hoeft
dan niet per bestelling apart onderhandeld te worden. Een kleine bakkerij heeft dezelfde
grondstoffen nodig en koopt boter bij dezelfde leverancier als de koekjesfabriek. De bakkerij
heeft hiervoor geen inkoopcontract met de leverancier afgesloten.

Leveranciers
Naast contacten met klanten heb je contact met leveranciers. Met leveranciers worden afspraken
gemaakt over de levering, zoals de levertijd en leveringscondities. Met leveranciers worden
soortgelijke afspraken gemaakt als met zakelijke klanten. Er wordt meestal gewerkt met
contracten.

Logistieke dienstverleners
Naast leveranciers zijn er ook logistieke dienstverleners. Je kunt daarbij denken aan DHL, DB
Schenker en Kühne & Nagel. Deze logistieke dienstverleners transporteren goederen in de
gehele bedrijfskolom.

DHL is een voorbeeld van een logistieke
dienstverlener.
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Opdracht 2 Externe relaties
Vul het juiste woord in.

Een logistiek bedrijf kent verschillende externe relaties: zakelijke klanten,

en logistieke dienstverleners.

1.2 Relatiebeheer
Het is belangrijk dat je de relaties die je hebt met zakelijke klanten, leveranciers en logistieke
dienstverleners goed onderhoudt. Het onderhouden en beheren van zakelijke contacten noem
je relatiebeheer. Met goed relatiebeheer zorg je voor een grotere klantenbinding.

Relatiebeheer bestaat uit drie fasen:

1 De relatie aangaan
Als logistiek supervisor ontmoet je regelmatig nieuwe zakelijke relaties.
Bijvoorbeeld nieuwe leveranciers, zakelijke klanten of dienstverleners. Jij vertegenwoordigt
in zo’n geval het bedrijf waar je werkt en je zult in de toekomst (regelmatig) contact hebben
met deze nieuwe relaties. Daarom is het belangrijk dat je een goede eerste indruk maakt door
een prettig eerste gesprek te voeren. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je weet met wie je te maken
hebt en welk doel je nastreeft met het gesprek.

2 De relatie onderhouden
Zodra je relaties bent aangegaan, is het belangrijk dat je deze ook onderhoudt. Dit betekent
dat je regelmatig contact hebt met de klant, leverancier of logistiek dienstverlener. Daarbij
heb je formeel én informeel contact. Formeel betekent dat het contact officieel is of volgens
bepaalde regels verloopt. Je gaat bijvoorbeeld contracten aan met leveranciers, waarin je
afspraken over de samenwerking vastlegt. Informeel contact verloopt meer spontaan. Wanneer
een leverancier komt leveren, maak je bijvoorbeeld een informeel praatje.

CRM
Natuurlijk is het belangrijk dat je de afspraken die je in contracten vastlegt ook nakomt. Alleen
dan zullen goede relaties voortbestaan. Hiervoor gebruik je eenCRM-systeem. CRM staat voor
Customer Relationship Management, dat je kunt vertalen als ‘klantrelatiebeheer’.
CRM-softwaresystemen zijn bedoeld voor klantbeheer. Je kunt hier naast de naam en
adresgegevens van de klanten ook per klant informatie bewaren over de orders en leveringen
die zijn gedaan, en er verslagen van telefoongesprekken of bezoeken en het e-mailverkeer in
opslaan. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de samenwerking met klant.
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Maak een praatje met relaties.

Veel bedrijven gebruiken deze systemen ook om gegevens van andere relaties zoals leveranciers,
partners en andere belangrijke contactpersonen in op te slaan.

Je kunt deze gegevens vervolgens op ieder moment raadplegen, bijvoorbeeld als voorbereiding
op een gesprek dat je met de relatie gaat voeren.

3 De relatie beëindigen
Klanten kunnen relaties met jouw bedrijf beëindigen. Bijvoorbeeld als zij kiezen voor een
andere logistieke dienstverlener. Je kunt als logistiek bedrijf ook zelf besluiten de relatie met
één van je leveranciers te beëindigen. Als bijvoorbeeld een leverancier gemaakte afspraken
telkens niet nakomt, kun je ervoor kiezen om het contract te beëindigen of geen nieuw contract
meer af te sluiten. Je moet hierbij rekening houden met de afgesproken opzegtermijn van je
contract.

Hoe een relatie ook is verlopen, zorg ervoor dat je de relatie altijd netjes beëindigt.
Kom gemaakte afspraken na en houd rekening met de opzegtermijn.

Opdracht 3 Contract beëindigen
Lees de casus en beantwoord de vraag.

Einde contract
Je werkt als logistiek manager bij een kledingdistributiecentrum. Je beheert onder andere de
relatie met de vervoerder. Je hebt al verschillende keren klachten gehoord van winkels dat
spullen niet op tijd geleverd waren of dat ze niet op de juiste plek aankwamen. Inmiddels heb
je een gesprek met de logistieke dienstverlener gehad over de klachten. Helaas zijn de klachten
er nog steeds. Je besluit het contract met de vervoerder niet te verlengen en op zoek te gaan
naar een andere vervoerder.
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Waarom is het belangrijk om de relatie met de vervoerder goed te beëindigen, ondanks dat
het contract gewoon afloopt en je dus nergens toe verplicht bent?

Opdracht 4 Formeel en informeel contact
Werk samen met een medestudent online.
a. Maak een infographic over de formeel- en informeel contact. Verwerk daarbij de onderstaande

punten:
• Geef aan wat het verschil is tussen formeel contact en informeel contact.
• Geef aan waarom het ook bij zakelijke relaties vaak goed is om zo nu en dan informeel

contact te onderhouden.
• Geef aan waarom het meestal niet verstandig is om met zakelijke relaties veel informeel

contact te onderhouden.
Gebruik afbeeldingen in de infographic.

b. Upload jullie bestand.
c. Eventueel: Wissel jullie infographic uit met andere medestudenten. Geef elkaar feedback.

Noteer de feedback die je kreeg.

1.3 Relaties in de logistieke keten
Voordat goederen in het magazijn van een groothandel terechtkomen, zijn er al veel mensen
die de goederen in handen hebben gehad. Deze mensen zijn allemaal onderdeel van de
logistieke keten. Samen zorgen zij ervoor dat goederen van A naar B worden verplaatst.
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Je kunt de volgende tussenpersonen tegenkomen:

Het hangt af van de bedrijfskolom welke tussenpersonen nodig zijn.

Expediteur
Een expediteur organiseert het verzenden van goederen. Een expediteur is iets anders dan een
transporteur. De laatste is alleen verantwoordelijk voor het vervoer van de goederen. Een
expediteur vervoert de goederen niet zelf, maar is de schakel tussen de verzender van de
goederen (de verlader) en de transporteur, bijvoorbeeld een reder of een
luchtvaartmaatschappij.

Douane-expediteur
Douane-expediteurs vormen de schakel tussen het bedrijfsleven en de douane. Een
douane-expediteur zorgt voor het administratieve proces van de douaneaangifte. Hij is
aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen aan de douane.

Groupage-expediteur
Een groupage-expediteur groepeert de goederen, maakt een ladingspakket en onderhandelt
met de vervoerders over de tarieven voor de klanten.

Cargadoor
De cargadoor is tussenpersoon tussen verlader en ontvanger en de reder ( eigenaar van een
schip). Je noemt een cargadoor ook wel scheepsmakelaar. De cargadoor zorgt onder andere
voor de ligplaats in de haven en hulp bij de douane. Verder regelt hij het laden en lossen van
(zee)schepen en laat hij logistieke activiteiten verrichten.
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