
Hoe werk je met StruX Entree?

Elk hoofdstuk bestaat uit:

1. de leerdoelen

Die staan in een tabel. Je ziet wat je moet kunnen en kennen.

2. vakkennis en opdrachten

Bij een aantal opdrachten werk je aan bewijzen voor je portfolio, dat herken je aan:

Opdrachten waarmee je actief aan het werk moet herken je aan:

3. de vaktaal

De belangrijkste woorden uit het thema. Deze woorden moet je kennen.
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1 WAT JE MOET WETEN

Op jewerk komen leveranciers goederen leveren. Die goederen sla jij op de juistemanier op in dewinkel

of in het magazijn.

LEERDOEL

Je kent de vaktaal die hoort bij dit hoofdstuk.1.

GOEDEREN

Winkels hebben goederen nodig, want wat de klant wil kopen, moet natuurlijk wel in de winkel liggen.

Jouw werk begint wanneer de goederen bij de winkel aankomen.

Goederen en artikelen
Goederen zijn producten die je kunt vastpakken. Uitgepakte goederen die in de winkel liggen, heten

artikelen. Het artikel is wat de klant koopt.

Magazijn
Hetmagazijn of de opslagruimte is de plek waar je goederen opbergt of wegzet. De functies van een

magazijn zijn:

• ontvangst van goederen

• verwerking en bewerking van goederen

• opslag van goederen

• verzending van (retour)goederen

• afvoer van afval.

Ontvangstruimte
Werk je in een grotewinkel, dan is er een specialemedewerker voor hetmagazijn. Grotewinkels hebben

meestal een grootmagazijn. Een deel van datmagazijn gebruiken ze voor het ontvangen van de goederen.

Dat is dan de ontvangstruimte.

Kleine modezaken hebben geen aparte ontvangstruimte.
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OPDRACHT 1 STRIP

Jij bestelt als klant iets online. Maak een strip waarmee je laat zien:

• hoe je besteld hebt

• hoe de winkel de bestelling verwerkt

• waar de medewerkers het pakje klaarmaken

• wie het pakje naar je huis brengt

• wie het pakje in ontvangst neemt

• wat er in het pakje zit.

LEVERANCIERS

De leverancier is het bedrijf waar de goederen vandaan komen. De vervoerder is het bedrijf dat goederen

naar de winkel brengt. Vervoerders doen dat meestal in de ochtend, want vaak mag dit ’s middags niet

meer. Soms is de leverancier ook de vervoerder. Veel supermarkten hebben bijvoorbeeld eigen

vrachtwagens en chauffeurs.

Producent
Een retailer kan kiezen voor verschillende soorten leveranciers. Hij kan bijvoorbeeld inkopen bij een

producent. De producent of fabrikant is het bedrijf dat de artikelenmaakt. De eigenaar van een kledingzaak

laat bijvoorbeeld eigen huispakken maken bij een naaiatelier in Turkije.

Groothandel
De retailer kan er ook voor kiezen om naar de groothandel te gaan. De groothandel verzamelt eerst

goederen van verschillende producenten. Daarna verkoopt de groothandel die in kleinere hoeveelheden

aan de detailhandel.
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Distributiecentrum
Een distributiecentrum(DC) is een centraal magazijn. Winkels met meerdere vestigingen hebben vaak

een eigen DC. Dat ligt op een centrale plaats in het land. Van daaruit gaan de goederen naar de winkels.

De DC’s van Lidl.

OPDRACHT 2 OPDRACHT DC

Bekijk het filmpje.

Waar ligt het DC van Albert Heijn?

De chauffeur moet leveren aan twee filialen. Wat zijn dat?

Welke twee soorten goederen neemt hij mee?

Is de chauffeur een medewerker van Albert Heijn? ja / nee

Welk hulpmiddel gebruikt Albert Heijn om de goederen van de vrachtwagen in het magazijn te krijgen?
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Waarom denkt de chauffeur dat hij altijd werk zal hebben?

Denk je dat Albert Heijn één of meerdere distributiecentra heeft? Leg je antwoord uit.

SOORTEN MAGAZIJNEN

Interne en externe magazijnen
Een intern magazijn is een magazijn dat onderdeel is van de winkel en in verbinding staat met de

verkoopruimte.

Er zijn ook winkels die hun magazijn ergens anders hebben. Dat heet een extern magazijn. Er zijn

verschillende soorten externe magazijnen:

• een distributiecentrum

• een magazijn aan de rand van de stad

• een gezamenlijk magazijn

Twee of meer winkels huren samen één ruimte.

• het magazijn van de leverancier

Vanuit dit magazijn kan de retailer zelf zijn winkelvoorraad aanvullen.

Extern magazijn.

Open en gesloten magazijnen
Een magazijn kan open of gesloten zijn. Een supermarkt heeft bijvoorbeeld een open magazijn. Alle

medewerkers kunnen het magazijn in- en uitlopen. Dat is handig omdat iedereen gemakkelijk de winkel

kan aanvullen of even kan kijken of een artikel nog op voorraad is.

Een geslotenmagazijn is niet voor ieder personeelslid toegankelijk. Er zijn specialemagazijnmedewerkers

die toegang hebben. Bij een balie kun je de artikelen afhalen.
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OPDRACHT 3 SOORTEN MAGAZIJNEN

Welk soort magazijn zie je? Open of gesloten?

OPDRACHT 4 GOEDEREN OPSLAAN BIJ JE LEERBEDRIJF

Wat voor soort magazijn heeft jouw leerbedrijf?

een intern magazijn

een extern magazijn

Wat voor soort magazijn heeft jouw leerbedrijf?

een open magazijn

een gesloten magazijn

Wat is jouw werk bij goederenopslag?
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OPDRACHT 5 PLATTEGROND BEKIJKEN

Bekijk de plattegrond van het magazijn.

Er staan twee trappen op. Kleur die blauw.

Je ziet veel ramen, maak die rood.

Welke ruimte is de grootste?

OPSLAGSYSTEMEN

Het is belangrijk dat het magazijn goed en overzichtelijk is ingedeeld. Dat is gemakkelijk bij het opslaan

van goederen. Maar ook voor het weer verzamelen van de opgeslagen goederen.

De manier waarop je goederen in het magazijn opslaat, heet het opslagsysteem.

Er zijn twee soorten opslagsystemen:

1. het vaste locatiesysteem

2. het vrije locatiesysteem.

Het vaste locatiesysteem
Bij deze manier van opslaan heeft elk artikel een vaste plek in het magazijn.

Deze plek moet groot genoeg zijn voor de hele voorraad. Als er geen voorraad is, is het vak leeg.

Het vaste locatiesysteem werkt erg makkelijk.

Als assistent-verkoper weet je snel waar je moet zijn om goederen op te slaan.

Maar er is ook een nadeel: als er geen voorraad is, zijn de vakken leeg. En dat is zonde van de ruimte.
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Het vrije locatiesysteem
Bij het vrije locatiesysteem hebben de artikelen geen vaste plek. Het voordeel is dat je alle vrije ruimte

goed gebruikt. Er zijn nooit lege vakken.

Bij dit systeem weet je van tevoren nooit precies waar je de goederen moet opslaan.

Veel magazijnen hebben beide systemen. Dus het vaste locatiesysteem en het vrije locatiesysteem.

OPDRACHT 6 OPSLAGSYSTEMEN

Wat is een voordeel van het vaste locatiesysteem?

Wat is een nadeel van het vaste locatiesysteem?

Bij welk systeem gebruik je de vrije ruimte in het magazijn het best?

MAGAZIJNSTELLINGEN

Goederen die in het magazijn aankomen, sla je meestal op in stellingen. Het opslaan van goederen in

stellingen heeft veel voordelen. Goederen zijn dan:

• gemakkelijk te vinden

• gemakkelijk te pakken

• overzichtelijk gegroepeerd.

Er zijn veel soortenmagazijnstellingen. Voor elk soort goederen is er wel een passendemagazijnstelling.

Palletstelling

In deze stellingen kunnen pallets met goederen staan.

Er wordt gewerkt met heftrucks en reachtrucks, want de pallets zijn groot en zwaar.

En ze staan hoog opgestapeld.
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Inrijstelling

In deze stelling staan pallets achter elkaar.

De pallets worden steeds vóór de laatste pallet gereden.

Dat werkt alleen bij goederen die lang houdbaar zijn. Anders is het natuurlijk veel te veel werk om steeds

de oudste pallet naar voren te halen.

Doorrijstelling

Bij deze stelling kun je pallets er aan de ene kant in zetten. Je haalt ze er aan de andere kant weer uit.

Dat is heel handig.
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Legbordstelling

In deze stelling liggen kleine artikelen. Je kunt ze met de hand opslaan en verzamelen.

In deze stellingen kunnen ook bakken staan waarin losse artikelen liggen.

Doorrolstelling

Ook deze stellingen kun je van twee kanten gebruiken.

De rolletjes zorgen ervoor dat je dozen of pallets makkelijk naar achteren of naar voren kunt duwen.

Inmagazijnen zul je vaak een combinatie van al deze stellingen zien. Dat komt doordat het soort goederen

bepaalt welke stellingen nodig zijn.

OPDRACHT 7 MAGAZIJNSTELLINGEN

Welke interne transportmiddelen zijn nodig in een magazijn met palletstellingen?
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