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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over hoe je (retour)goederen en emballage verzamelt.

Dit leer-werkboek hoort bij het beroep ‘assistent logistiek’.
In dit leer-werkboek oefen je vooral vakinhoud.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?
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Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn. 
Volg deze stappen:
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop ‘Deelnemer’.
3. Klik op ‘Economie en handel’. 
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden. 
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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hoofdstuk 1
een order verzamelen
Dit hoofdstuk gaat over het verzamelen van een order. 
Aan het eind van dit hoofdstuk kun jij orders verzamelen.
De werkplek is een magazijn. 
Bijvoorbeeld een groothandel, een warehouse of een distributiecentrum.

opdracht 1
Welke vervoersmiddelen kun je gebruiken voor het verzamelen van een order?

 �  

 

 �  

 

 �  

 

 �  

 

Een klant heeft een bestelling gedaan. Hij wil wel 20 verschillende artikelen hebben.
Die artikelen staan op verschillende plaatsen in het magazijn.
Jij moet deze artikelen bij elkaar verzamelen.
Dit doe je met behulp van een vervoersmiddel. 
Want je kunt niet alle artikelen gaan tillen.
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Hoofdstuk 1   Een order verzamelen  

Een order
Een order is een bestelling van een klant.
Op de order staat wat de klant allemaal wil hebben.
Bijvoorbeeld 40 flessen Coca-Cola, 40 flessen Coca-Cola Light en 40 flessen Pepsi-Cola.
Op een order staat: 

 • welke goederen de klant wil

 • hoeveel goederen de klant wil

 • op welke datum de goederen geleverd moeten worden.
Vaak staat de prijs van de goederen ook op de order vermeld.

opdracht 2 
Wat staat er op een order? Noem 3 dingen.

opdracht 3
Bekijk de order.

Van wie is de order? 
Welke 4 artikelen wil deze klant hebben?

1.

2.

3.

4.
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Hoofdstuk 1   Een order verzamelen

Hoeveel blikjes wil de klant in totaal hebben? 

Hoeveel kosten deze artikelen bij elkaar? 

Wanneer moet de order geleverd worden? 

Orderverzamellijst
Als een klant artikelen bestelt, dan moeten deze bij elkaar gezocht worden.
Jij hebt hierin een belangrijke rol.
Jij verzamelt de artikelen die de klant heeft besteld. En brengt ze naar de juiste plek.
Dit doe je met een orderverzamellijst of orderpicklijst.
Dit is een lijst van artikelen die je moet verzamelen.
Voor elk artikel is er een orderregel. In de orderregel staat welk artikel je moet pakken.
En hoeveel je er moet pakken. En waar je het artikel kunt vinden. 

De locatiecode geeft aan waar het artikel ligt.
Deze code staat op de orderverzamellijst. En ook op de stelling waar de goederen 
liggen. 

Elk magazijn gebruikt zijn eigen manier van magazijnindeling. 
Bijvoorbeeld met letters of cijfers.
Die verwijzen dan naar gangen, stellingen en vakken.

Op de orderverzamellijst is ook ruimte om de artikelen die je gepakt hebt, af te vinken.

opdracht 4
Bekijk de orderverzamellijst.

Welk artikel heeft artikelnummer 541209? 

Waar vind je de zagen? 
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Hoofdstuk 1   Een order verzamelen  

Per hoeveel stuks zijn de zagen verpakt? 

Hoeveel stuks spijkers moet je verzamelen? 

Hoeveel dozen spijkers moet je verzamelen? 

Je gaat deze order verzamelen. Zoek de juiste stellingen op. 
Omcirkel de juiste locatiecodes. 
Vink het artikel op de orderverzamellijst af als je de juiste stelling gevonden hebt.

Colli
Op de orderverzamellijst staat ook het aantal colli.
Vaak worden verschillende goederen gezamenlijk verpakt.
Deze verpakking noem je de collo. Je zegt 1 collo en 2 colli.
Bijvoorbeeld 80 blikjes frisdrank die samen in een tray verpakt zijn.
Het aantal is dan 80 (blikjes). Dat is 1 collo (de tray).
Of 2 dozen met ieder 500 pennen.
Het aantal goederen is dan 1000 (pennen). Het aantal colli is 2 (de dozen).

opdracht 5
Hoeveel colli zijn het? 

  



10

Hoofdstuk 1   Een order verzamelen

opdracht 6
Hoeveel colli zijn het?
5000 punaises worden per 1000 in een doos verpakt.    colli.

20 lampenkappen worden per 5 in een doos verpakt.    colli.

100 fietsbellen worden per 100 in een doos verpakt.    colli.

240 blikjes cola worden per 40 in een tray verpakt.     colli.

Samenwerken
Het kan zijn dat je een order in je eentje verzamelt.
Je krijgt dan je eigen orderverzamellijsten.
Je weet dan precies welke artikelen jij moet verzamelen. 
En hoe lang je erover mag doen.
Je collega’s weten dat ook voor hun eigen werk.

Maar soms werk je ook met meerdere collega’s aan 1 order.
Dan haal jij bijvoorbeeld alle artikelen uit stelling 1 tot en met 10.
En je collega haalt alle artikelen uit stelling 11 tot en met 20.
Je overlegt dan voor iedere orderverzamellijst wie wat doet.

opdracht 7
Door deze opdracht oefen je de competentie Samenwerken en overleggen.

Overleg in tweetallen wie het beste welke orderverzamellijst kan nemen.
Schrijf jullie antwoord op.

Het is 16.00 uur. 
Er liggen nog 3 orderverzamellijsten voor vandaag.
Orderverzamellijst A – duurt ongeveer 45 minuten om te verzamelen.
Orderverzamellijst B – duurt ongeveer anderhalf uur om te verzamelen.
Orderverzamellijst C – duurt ongeveer 15 minuten om te verzamelen.

Ibrahim werkt tot 16.30 uur. Hij moet ook nog een kwartier opruimen.
Wesley werkt tot 17.00 uur. Ook hij moet nog opruimen.
Carien is haar dienst net begonnen. Zij werkt tot 22.00 uur ’s avonds.
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Hoofdstuk 1   Een order verzamelen  

Geautomatiseerde orderverzamelsystemen
Veel bedrijven werken niet meer met orderverzamellijsten op papier.
In deze bedrijven gaat het automatisch. Met computers dus.
Er zijn verschillende geautomatiseerde systemen voor orderverzamelen:

Scanning
Bij scanning staat de orderverzamellijst in een scanner.
Je leest dan de orderregels van de scanner.
Je ziet op de scanner waar het artikel ligt.
Je pakt het juiste aantal van het artikel.
Daarna scan je met de scanner de locatiecode op de stelling.
En de streepjescode van het artikel.
In de scanner staat nu dat je het artikel gepakt hebt. 
Je hoeft dus niets meer aan te vinken.

Voice-picking
Bij voice-picking heb je een headset op.
Via de headset hoor je een stem die zegt naar welke locatie je moet gaan.
Als je daar bent, zeg je de locatiecode die op de stelling staat.
De stem via de headset zegt dan of je bij het goede artikel bent.
En ook hoeveel van deze goederen je moet pakken.

Pick-to-light
Bij het pick-to-lightsysteem gaat er een lampje branden op de plek waar 
je moet zijn.
Op die plek hangt een display waarop staat hoeveel artikelen je moet pakken.
Als je de artikelen gepakt hebt, druk je op een knopje op het display.
Het systeem weet dan dat je de goederen hebt gepakt.
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opdracht 8
Geef aan om welk orderverzamelsysteem het gaat.

a
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opdracht 9

Overleg in tweetallen met welk orderverzamelsysteem je het liefst zou werken:
pick-to-light, scanning of voice-picking. Schrijf je keuze op. Leg je antwoord uit.

Wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem?

Orderverzamelroute
Als je een order gaat verzamelen, moet je de meest logische route nemen.
Dit noem je de orderverzamelroute.
Deze route kost het minste tijd. En dus ook het minste geld.
Je gaat dus niet van de ene kant van het magazijn naar de andere en dan weer terug.
Dat kost onnodig veel tijd. Je neemt een route waarbij je niet steeds terug hoeft.
Je komt alle artikelen die je moet verzamelen dan op je route tegen.
Als het goed is, staan alle orders op je orderverzamellijst op de volgorde van de 
beste route. 
Het is dus belangrijk dat je boven aan je lijst begint. 
Als je met een ander systeem werkt, dan volg je die instructies op. 

Er staat een bepaalde tijd voor het verzamelen van een order. 
Bijvoorbeeld anderhalf uur.
Binnen die tijd moet je de order kunnen verzamelen.
Je moet dan natuurlijk wel de goede orderverzamelroute nemen.

opdracht 10
Waarom moet je altijd de meest logische orderverzamelroute nemen?


