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INLEIDING

Het begrip logistiek kom je overal tegen. Je ziet het bijvoorbeeld op vrachtwagens staan. Je
hoort het op het journaal als het gaat over het bezorgen van vaccins: de zorglogistiek staat
onder druk. Je hoort het op de radio als een vrachtschip het Suezkanaal blokkeert.
In dit boek draait het om het ontvangen en opslaan van de goederen. Vóór goederen
binnenkomen in een magazijn, hebben ze al een lange weg afgelegd. Eerst moeten de producten
gemaakt worden, daarvoor zijn grondstoffen nodig. Of er zijn kant-en-klare producten besteld,
die bij jou aan de deur worden afgeleverd. Je bestelt, de webshop regelt de logistiek en je
hoopt dat jouw bestelling zo snel mogelijk thuis afgeleverd wordt. Bij bedrijven werkt het
eigenlijk net zo. Als de goederen aankomen in het magazijn worden deze gelost. Na het lossen
vindt het controleren plaats. Na het controleren en inboeken krijgen de goederen een plek in
het magazijn. Soms moeten daarvoor nog handelingen worden uitgevoerd.
Bij het proces om de goederen bij jou of in het magazijn van een bedrijf te krijgen zijn ook nog
andere bedrijven betrokken. Al deze bedrijven werken samen om ervoor te zorgen dat het
logistiek proces zonder problemen verloopt. En dat is niet altijd makkelijk!
In hoofdstuk 1 lees je meer over de weg die goederen afleggen voor ze bij het magazijn
aankomen. In dat hoofdstuk leer je ook meer over verschillende functies in de logistiek.
Hoofdstuk 2 gaat over de verschillende soorten magazijnen waar je in kunt gaan werken en
over hulpmiddelen. Hoofdstuk 3 gaat over veilig werken in het magazijn. In hoofdstuk 4 lees
je hoe je de goederenontvangst voorbereidt. Hoofdstuk 5 gaat over het lossen van goederen.
In hoofdstuk 6 leer je meer over de controle van de ontvangen goederen. In het laatste hoofdstuk
(7) lees je meer over het voorbereiden van de opslag en over de goederenopslag.

Het logistiek proces bestaat uit twaalf stappen. Stappen 1-6 worden in Ontvangen en opslaan
behandeld, stappen 7-12 volgen in het boek Verzamelen en verzenden.
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INLOGGEN LOGISTIEK.NL

Via dit leermiddel heb je onbeperkt toegang tot de nieuwsartikelen van Logistiek.nl, het platform
voor logistiek professionals. In de opdrachten van dit leermiddel staan verwijzingen naar de
website. Op deze manier ben je steeds met actuele onderwerpen aan de slag. Maar je kunt via
Logistiek.nl ook terecht voor vacatures, nieuwsbrieven en het digitale magazine. Een
abonnement kost ca. tweehonderd euro per jaar maar is voor gebruikers van Sarphati | Logistiek
gratis.

Ga naar je digitale leeromgeving van Sarphati | Logistiek en volg de stappen om je kosteloos
te registreren. Alvast veel leerplezier!
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KERNTAKEN ENWERKPROCESSEN

In dit boek komen de volgende kerntaken en werkprocessen aan de orde:
B1-K1 Goederen/producten ontvangen en opslaan

Werkprocessen bij kerntaak B1-K1

B1-K1-W1: Lost en controleert goederen/producten, hoofdstuk 4, 5, 6
B1-K1-W2: Voert goederen/producten in het systeem in en slaat de goederen/producten op,
hoofdstuk 7

In dit boek komen ook onderwerpen aan de orde die werkprocesoverstijgend zijn.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING IN DE LOGISTIEK

In dit hoofdstuk maak je kennis met verschillende soorten bedrijven, leer je hoe deze bedrijven
samenwerken en lees je over de verschillende functies van en in magazijnen. Je leert de eerste
logistieke vaktermen, maar vooral leer je iets over de samenhang die zo belangrijk is.



Opdracht 1 Werken in de logistiek
Wat ga je doen als je gaat werken in de logistiek?

Bekijk het filmpje.

Beantwoord na het kijken van het filmpje de volgende vragen.
• Welke uitdagingen zie jij in de logistiek?
• Waarom is logistiek zo belangrijk?
• Welke eisen worden gesteld aan een logistiek medewerker?
• Welke eis vind jij het belangrijkst?

Bespreek je antwoorden met je vakdocent of in een groep.

1.1 Wat is logistiek?
Je mobiele telefoon kun je niet meer missen. Je hebt deze besteld bij een telecomwinkel of
webshop, of misschien opgehaald in een telefoonwinkel. Voor jij je mobieltje uit de doos haalt,
heeft dit al een wereldreis gemaakt. Dankzij de logistieke activiteiten van verschillende bedrijven
kun jij nu je nieuwe telefoon gebruiken.

Het begrip logistiek
Bij de logistieke keten horen alle activiteiten die ervoor zorgen dat producten via allerlei
bedrijven en ondernemingen bij klanten terechtkomen. De besturing van deze activiteiten is
de logistiek. Nog korter: logistiek is de goederenstroombesturing.

Geschiedenis van de logistiek
Het begrip logistiek is al heel oud. In de tijd van de Romeinen, ruim 2000 jaar geleden, werd
dit begrip al door de bevelvoerders in het leger gebruikt. Ook Napoleon wist ruim 200 jaar
geleden dat hij alleen de oorlog kon winnen door goede logistieke ondersteuning aan zijn
troepen te geven. Gelukkig is logistiek niet alleen meer in de oorlog belangrijk. Logistiek is op
allerlei gebieden wereldwijd van levensbelang om producten te maken en vervoeren.

Logistiek als concurrentiewapen
Logistiek zorgt voor veel werkgelegenheid: ieder bedrijf heeft wel te maken met logistieke
vraagstukken. Kennis over de logistiek kun je bij veel beroepen gebruiken. Goede logistieke
prestaties zijn ook een belangrijk concurrentiewapen geworden. Goederen gaan vaak maar
kort mee, ze hebben een korte productlevenscyclus. Mensen en bedrijven verwachten ook dat
een nieuw product er snel is. Daarom moeten organisaties medewerkers in dienst nemen die
kennis hebben van logistieke processen.

Je krijgt ook op andere manieren te maken met ontwikkelingen in de logistiek. Denk maar aan
de aanleg van de Betuwelijn en de hogesnelheidstrein. Maar ook met verkeersinfarcten op de
Nederlandse wegen en de toename van het aantal vliegtuigen op Schiphol.

Ook tijdens de corona-pandemie was te merken dat logistiek onmisbaar is. Denk maar aan het
hamsteren van wc-papier, de toename van het kopen bij de webshops enzovoort. Het goed
beheersen van de logistiek processen is dan extra belangrijk. De logistieke wereld is altijd in
beweging.
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Logistieke goederenstroom
De logistieke goederenstroom is het traject vanaf de oerproducent van het product tot aan de
consument die het product koopt. Dit traject is te verdelen in material management en fysiek
distributiemanagement.

De logistieke goederenstroom.
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Material management
Material management bestaat uit alle activiteiten die ervoor zorgen dat de grondstoffen- en
halffabricatenstromen zo efficiënt mogelijk door het productieproces heengaan. Hier horen
ook bij alle werkzaamheden die worden verricht om voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van
het productieapparaat te zorgen.

Onder material management valt:
• inkoop van halffabricaten en grondstoffen

Denk bijvoorbeeld aan leverancierskeuze en maak- of koopbeslissing. Of in het Engels: make
or buy decicison.

• voorraadbeheer van grondstoffen, hulpmaterialen en halffabricaten
• productieplanning
• materials handling

opslag van goederen en het intern transport van grond- en hulpstoffen en halffabricaten.

Fysiek distributiemanagement
Fysiek distributiemanagement of physical distribution management gaat over de besturing
en beheersing van de goederenstroom van het gereed product. Dus vanaf het einde van het
productieproces tot en met de uiteindelijke afnemer: de consument. Bij fysieke distributie
horen alle handelingen die een eindproducent uitvoert met een gereed product. Plus alle
inspanningen die handels- en transportondernemingen en distributiebedrijven uitvoeren om
datzelfde product op de juiste tijd en op de juiste plaats en in de juiste aantallen voor de
afnemers ter beschikking te hebben op de eindbestemming.

Onder fysiek distributiemanagement vallen:
• het voorraadbeheer van eindproducten
• alle activiteiten rond en binnen groothandelsmagazijnen

denk aan de organisatie van het orderverzamelen, materials handling, lay-out en inrichting
en intern transport

• het extern transport
keuze van de transportmodaliteit, eigen vervoer of uitbesteden en routeplanning.

Opdracht 2 Material management of fysieke distributie?
Zet een kruisje (X) onder het juiste kopje.

Fysieke distributieMaterial management
Productieplanning

Voorraadbeheer van gereed product

Keuze van vervoermiddel

Inkoop van grondstoffen
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Opdracht 3 Branches
Schrijf een aantal branches op waar je logistiek tegenkomt.

Opdracht 4 Een vak met toekomst
Leg uit waarom logistiek een vak met toekomst wordt genoemd.

Opdracht 5 Zonder logistiek staat alles stil
Bekijk het filmpje.

Een bekende zin is: Zonder Logistiek staat alles stil. Wat wordt er met deze zin bedoeld?

1.2 Soorten bedrijven
Je kunt de verschillende soorten bedrijven verdelen in:
• productiebedrijven
• handelsbedrijven
• dienstverlenende bedrijven
• non-profitorganisaties.

Productiebedrijven
De stoelen waarop we zitten, de kleding die we aan hebben, de fiets en laptop die we gebruiken,
de chips in de laptops, de tv’s waar we dagelijks naar kijken, de cola die we dagelijks drinken,
de hamburger bij de fastfoodketens ... Al deze producten worden gemaakt of geproduceerd
in productiebedrijven.

Een productiebedrijf maakt deze producten door iets samen te voegen. Soms zijn dit
grondstoffen. Soms zijn het halffabricaten. Van grondstoffen maakt een bedrijf eindproducten
en halffabrikaten. Een halffabrikaat is een grondstof die al wel bewerkt is, maar nog meer
bewerking nodig heeft om een eindproduct te worden.
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