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INLEIDING

Als logistiek supervisor geef je leiding aan een groep medewerkers. Wat leidinggeven inhoudt
lees je in hoofdstuk 1. Het is belangrijk dat je daarbij goed communiceert en regelmatig
werkoverleg houdt. Hierover gaat hoofdstuk 2. Het is de kunst om je medewerkers betrokken
en gemotiveerd te houden. In hoofdstuk 3 leer je welke methodes je daarbij kunt gebruiken.
Hoofdstuk 4 gaat over de hrm-taken die je als leidinggevende hebt, zoals de ontwikkeling van
medewerkers en het voeren van functioneringsen beoordelingsgesprekken. In hoofdstuk 5
lees je over het opstellen van een kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning.
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KERNTAAK ENWERKPROCESSEN

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

B1-K1 Stuurt het logistieke proces aan.
B1-K3 Voert het personeelsbeleid uit.

Werkproces bij kerntaak B1-K1
B1-K1-W3 Organiseert en voert werkoverleg. hfst. 2

Werkproces bij kerntaak B1-K3
B1-K3-W1 Maakt werkplanning. hfst. 4, 5
B1-K3-W2 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden. hfst. 1, 2, 3

Andere onderwerpen in dit boek zijn werkprocesoverstijgend en niet te koppelen aan een
specifiek werkproces.

6



HOOFDSTUK 1
LEIDINGGEVEN

Leidinggevenden sturen en begeleiden medewerkers. Ze geven instructies, zorgen voor opleiding
en begeleiden, controleren en beoordelen hun medewerkers.
Leidinggevenden proberen het beste uit hun medewerkers te halen. Dat is geen simpele taak.
Je moet als leidinggevende niet alleen over flink wat kennis en vaardigheden beschikken, maar
ook over de juiste houding.
Je bent verantwoordelijk voor het stellen van doelen en moet er met je medewerkers voor
zorgen dat die doelen ook daadwerkelijk worden gehaald.



Opdracht 1 Openingsopdracht bij dit hoofdstuk
Werk samen met de groep.

Stelling
'Een succesvolle organisatie heeft geen leider nodig.'

Bekijk samen het filmpje.

a. Je docent plaatst de stelling op het canvas.
Stem digitaal: EENS of ONEENS

b. Bekijk samen de uitkomst van de stemming.
De eens-stemmers vormen nu een buitencirkel. De oneens-stemmers vormen de binnencirkel
en gaan tegenover de eens-stemmers staan.
• Discussieer nu 10 minuten met iemand uit de andere cirkel.
• Na een minuut schuift de binnencirkel een plaats op zodat je met 10 medestudenten

hebt gediscussieerd.
c. Stem opnieuw. Is de uitkomst nu anders?

1.1 Leiderschap
Het takenpakket van een leidinggevende is divers. Hij moet er natuurlijk voor zorgen dat zijn
afdeling goed draait, dat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt, de goederen op de juiste
manier worden verwerkt enzovoort. Dat kan hij niet alleen. Daar heeft hij medewerkers voor
nodig. Met deze medewerkers moet hij als leidinggevende communiceren. Ook moet hij ze
motiveren en begeleiden. Daarnaast neemt de leidinggevende beslissingen, controleert en
delegeert hij en moet hij weten wat hij moet doen als er een conflict ontstaat. Dit alles valt
onder leiderschap.

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de inzet van mensen, middelen en materialen.
• Mensen: de aansturing van het team, de medewerkersplanning en de verdeling van de

werkzaamheden. Maar ook het aantal uren dat je voor bepaalde activiteiten inzet.
• Middelen en materialen: alles wat je nodig hebt om de logistieke activiteiten uit te voeren.

Bijvoorbeeld de magazijninrichting, de transportmiddelen en de apparatuur. Daarbij horen
ook de materialen die je daarvoor nodig hebt. Zoals inpakmaterialen, verbruiksartikelen of
onderhoudsmiddelen.

‘Verantwoordelijk zijn voor de inzet’ wil zeggen dat je plannen maakt, doelen stelt, een planning
opstelt en organiseert. En dat je de medewerkers zo aanstuurt, dat alle taken binnen de
afgesproken tijd en op de afgesproken wijze uitgevoerd worden.

De taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen zijn:
• Coördineren
• Delegeren
• Controleren
• Instrueren
• Begeleiden
• Coachen
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Deze taken en verantwoordelijkheden komen verderop in dit hoofdstuk uitgebreid aan de
orde.

Leiderschap komt altijd op het volgende neer:
• Er is een groep mensen.
• Die mensen krijgen of hebben een taak.
• Er wordt invloed uitgeoefend op die mensen om de taak op een specifieke manier te doen.
• De groep wordt daarnaast ook ondersteund om de taak te doen.

Een goede, simpele definitie is dan ook: leiderschap is het gedrag van een individu dat de
activiteiten van een groep stuurt richting een gezamenlijk doel. Dat individu noemen we dan
de leider of de manager. De groep is het team.

Opdracht 2 Leiderschap
a. Maak de definitie van leiderschap af.

Vul de juiste woorden in.

Leiderschap is het van een individu dat de activiteiten van

stuurt richting een .

b. Wat zijn taken van een leidinggevende om de activiteiten van het team te sturen?
werkinstructie geven
werkzaamheden modellen
salaris bepalen
personeelsplanning maken
werkverdeling verzorgen

c. Noem vijf leiderschapsstijlen

1.2 Leiderschapsstijlen
Leiderschap is erop gericht om dingen gedaan te krijgen van de medewerkers. Hoe je dat
precies doet, hangt af van de context.

9

Hoofdstuk 1 Leidinggeven



Stel, jij bent degene die voor je sportteam een leuk uitje regelt. Je bent de leider. Maar zo stel
je je niet op. Je regelt, plant en organiseert en vertrouwt erop dat de anderen zullen volgen.
In een andere context is een andere vorm van leiderschap nodig. Stel dat je een team aanstuurt
dat elke dag een bepaald aantal pakketten moet inpakken. Je zult dan heel precies aangeven
hoe het werk moet gebeuren en wat de norm voor het inpakken is. Als je dat niet zou doen,
dan weet je bijna zeker dat het werk niet op tijd klaar is.

Aan deze voorbeelden zie je al, dat er verschillende soorten leiderschap zijn.

Leiderschapsstijlen
Er zijn verschillende manieren waarop je leiding kunt geven. Hieronder bespreken we vijf veel
gebruikte leiderschapsstijlen.

Laissez-faire
‘Laissez faire’ is een Franse uitdrukking. Het betekent ‘laat het gaan’. Een laissezfaire-leider is
wel verantwoordelijk, maar geeft eigenlijk nauwelijks leiding.
Laissez-faire-leiderschap is bruikbaar wanneer:
• de doelen bij iedereen in het team bekend zijn.
• alle teamleden bekwaam zijn om het werk uit te voeren.
• de manier waarop het werk moet gebeuren bij iedereen duidelijk is.
• de discipline in het team hoog is.

Je hoeft als leider weinig te instrueren, te sturen of te controleren. Je kunt het laten gaan en
vertrouwt er terecht op dat de klus geklaard wordt.

Democratisch
Democratisch leiderschap is een mensgerichte leiderschapsstijl waarbij de aandacht van de
leidinggevende helemaal is gericht op het motiveren van het team. De medewerkers staan dus
centraal en de leidinggevende doet er alles aan om ze tevreden te houden. Een begrijpelijke
keuze, want zonder gemotiveerde medewerkers kom je nergens.
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Onder democratisch leiderschap krijgt het team veel verantwoordelijkheid en de medewerkers
voelen daardoor de ruimte om met nieuwe ideeën en oplossingen te komen. De leidinggevende
hakt alleen knopen door wanneer er geen beslissingen worden genomen door het team of als
het echt helemaal de verkeerde kant op dreigt te gaan. Wanneer er democratisch leiding wordt
gegeven, is leidinggeven dus eigenlijk meer een groepsfunctie geworden. Als leidinggevende
ben je meer een begeleider en coördinator geworden.

Democratisch leiderschap zorgt ervoor dat medewerkers:
• zich gestimuleerd voelen in hun creativiteit.
• zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat van het team.
• betrokken zijn bij de organisatie.
• zich gemotiveerd voelen.

Autocratisch
Een autocraat is een alleenheerser.Autocratisch leiderschap is vooral gericht op taken en niet
zozeer op de medewerkers die dat mogelijk maken. Deze leiderschapsstijl gaat ervan uit dat
de leidinggevende de taken bepaalt en erop stuurt dat ze uitgevoerd worden. Welke medewerker
ze uitvoert, is niet belangrijk.

Consultatief
Consulteren betekent raadplegen. Bij consulterend leiderschap worden de medewerkers
actief betrokken bij de uitvoering van het werk. Ze stellen bijvoorbeeld samen met hun
leidinggevende de doelen op en ze mogen hun mening laten horen bij de besluitvorming. Deze
vorm van leiderschap moedigt medewerkers aan om mee te denken en zelf verantwoordelijkheid
te nemen.

Transformationeel
Transformationeel leiderschap richt zich op ontwikkeling (transformatie). Het is leiderschap
dat de focus legt op teamontwikkeling. Het doel is om het team zo te ontwikkelen, dat het
steeds beter in staat is om het werk uit te voeren.
Uiteindelijk moet het team in staat zijn om:
• zelf doelen te stellen.
• zelf de planning en taakverdeling te verzorgen.
• zelf processen te verbeteren.
• zichzelf te controleren en te evalueren.
• zelf ontwikkeldoelen te benoemen.

Je zult begrijpen dat transformationeel leiderschap vooral een streven is. Je bereikt
waarschijnlijk nooit het punt dat een team volmaakt functioneert.
Kenmerken van deze stijl zijn:
• Inspireren en motiveren
• Mee laten denken en beslissen
• Verantwoordelijkheid geven
• Coachen en ondersteunen
• Aanspreken op verantwoordelijkheid en resultaat
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Opdracht 3 Bedenk een situatie
Werk samen met vier medestudenten.
• Zet de vijf leiderschapsstijlen op tien papiertjes (er zijn dus twee papiertjes van elke

leiderschapsstijl), vouw ze op en deel ze uit. Er blijven er vijf over. Die leg je ongezien weg.
• Bedenk nu voor jezelf een situatie waarbij de leiderschapsstijl op jouw papiertje naar jouw

idee het best passend is.
• Vertel elkaar om de beurt de situatie die je bedacht hebt. Je vertelt er niet bij welke

leiderschapsstijl er op jouw papiertje staat.
• Bespreek met elkaar welke stijl je het best vindt passen bij elke situatie. Pas als jullie het

eens zijn mag de bedenker van de situatie vertellen of het antwoord juist is. Natuurlijk geeft
hij of zij ook argumenten voor zijn keuze.

1.3 Situationeel leidinggeven
Om goed leiding te geven moet je je stijl afstemmen op de medewerker en de situatie. Dit noem
je situationeel leiderschap. Iemand die net begint in zijn vak stuur je anders aan dan een
vakspecialist. Geef je een vakspecialist echter een nieuwe taak, dan zal hij ook extra begeleiding
nodig hebben.

Bij situationeel leiderschap hangt de stijl van leiderschap die je kiest, af van de:
• Situatie
• Medewerker
• Taak

Situatie
De situatie kan vragen om heel veel sturing of juist om weinig sturing. Stel dat een aantal
klanten onverwacht een ongebruikelijk grote bestelling plaatst. Het is dan ineens heel erg druk
in het magazijn en er zijn nauwelijks voldoende mensen. Dan is het heel belangrijk dat er
onmiddellijk op de juiste wijze gehandeld wordt. En dat er niet vooraf uitgebreid wordt overlegd
en gediscussieerd. Je zult heel sturend moeten optreden. Maar als het rustig is en alle orders
volgens planning worden verwerkt, zul je weinig hoeven te sturen.

Medewerker
Een medewerker kan heel ‘taakvolwassen’ zijn of juist ‘taakonvolwassen’. In het eerste geval
is af en toe een belangstellend woord voldoende. In het tweede geval is precieze instructie
belangrijk.

Taak
Een taak kan voor een medewerker nieuw zijn of juist niet. Of heel moeilijk, of juist makkelijk.
De medewerker kan er bedreven in zijn of moet alles nog leren.

Logistiek supervisor Arland kiest per taak van de medewerker de juiste leiderschapsstijl. Zo
kan medewerker Lisa bijvoorbeeld zelfstandig de pakbonnen verwerken in het voorraadsysteem.
Arland kan deze taak helemaal aan haar overlaten en hoeft eigenlijk weinig in te grijpen. Waar
Lisa moeite mee heeft, is contact opnemen met leveranciers over afwijkingen in de leveringen.
Arland ondersteunt haar bij deze taak totdat zij het zelf onder de knie heeft.
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Situationeel leiderschap gaat uit van twee typen gedrag van de leider: ondersteunend en
directief (sturend). In het onderstaande schema staan de vier stijlen die je bij situationeel
leiderschap kunt toepassen. De mate waarin een leider zich ondersteunend of directief opstelt,
levert vier kwadranten op:
• S1 Instrueren
• S2 Coachen
• S3 Ondersteunen
• S4 Delegeren

S1 Instrueren
De medewerker kan de taak niet zelfstandig uitvoeren. De benodigde kennis en vaardigheden
ontbreken. Je zult zo’n medewerker heel duidelijk moeten instrueren. Je schrijft hem precies
voor hoe een taak uitgevoerd moet worden.
Ook geef je aan wanneer de taak moet gebeuren en hoe lang de medewerker erover mag doen.
Zo nodig geef je uitleg en doe je voor hoe het moet. Ook zul je regelmatig controleren of de
medewerker de taak goed uitvoert.

S2 Coachen
De medewerker heeft de capaciteiten om de taak uit te voeren, maar heeft daarbij nog veel
ondersteuning nodig. Je geeft zo’n medewerker de verantwoordelijkheid om de taak uit te
voeren en bepaalt samen waarbij je hem zult ondersteunen. Je begeleiding is erop gericht dat
de medewerker zich verder ontwikkelt.

S3 Ondersteunen
De medewerker kan de taak zelfstandig uitvoeren en heeft weinig begeleiding nodig. Je spreekt
met deze medewerker af dat hij jouw hulp inroept als dat nodig is.

13

Hoofdstuk 1 Leidinggeven



S4 Delegeren
De medewerker is volledig in staat om zelfstandig de taak uit te voeren en de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering te dragen. Je kunt de taak aan hem delegeren.
Delegeren wil zeggen dat je iemand echt verantwoordelijk maakt voor een taak. Je zult dan
wel duidelijke afspraken moeten maken over het gewenste resultaat. Bovendien moet je ervoor
zorgen dat je de medewerker voorziet van de juiste middelen om de taak uit te voeren. Na
afloop evalueer je samen hoe het is gegaan.

Opdracht 4 De juiste stijl
Lees de casussen en maak de opdrachten.

Rayan
Rayan werkt al vijf jaar in een warehouse van de autobranche. Hij is als zaterdaghulp begonnen
en heeft na zijn school een vaste baan gekregen. Rayan vervangt de logistiek teamleider als
deze afwezig is. Hij kent het warehouse, de auto-onderdelen, kan de voorraadbestelling doen,
lost klachten op en handelt bestellingen af. Kortom, hij is van alle markten thuis. Hij heeft een
opgeruimd humeur en kan uitstekend met de klanten omgaan.

Naomi
Naomi werkt sinds een paar weken op de afdeling waar goederen worden omgepakt. Ze heeft
een tijdelijk contract en zit nog in haar proeftijd. Ze werkt hard, maar haalt het tempo dat haar
collega’s hebben nog niet. Ze laat geregeld iets vallen en voert niet alle handelingen in de juiste
volgorde uit. Daardoor moeten collega’s soms op haar wachten en dat levert wel eens scheve
gezichten op. Verder is ze vrolijk en collegiaal. Ze wil graag een vaste baan.

Björn
Björn werkt sinds twee jaar als logistiek teamleider. Hij is verantwoordelijk voor een goede
teambezetting. Hij motiveert en begeleidt medewerkers. Als een medewerker minder presteert
is Björn de eerste die dat ziet. Hij weet als geen ander de medewerker weer op een positieve
manier aan het werk te krijgen. Op de dagen dat Björn aanwezig is, heerst er een ontspannen
sfeer op het werk. Het maken en bewaken van de planning is ook een van Björns taken. Hij
besteedt hier het liefst zo min mogelijk aandacht aan. Liever stuurt hij alles aan vanaf de
werkvloer. Daardoor wijkt de werkwijze nogal eens af van wat er in de planning staat. Björn
kan daardoor de ingezette mensen en middelen niet altijd goed verantwoorden. Ook ontbreken
er vaak gegevens in de planning.
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