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INLEIDING

Producten liggen opgeslagen in de magazijnen en distributiecentra, klaar om naar klanten
verzonden te worden. Dit zijn allerlei soorten klanten. Denk bijvoorbeeld aan winkels, die
bevoorraad worden vanuit distributiecentra. Of aan productiebedrijven die grondstoffen nodig
hebben. Maar natuurlijk ook kantines van bedrijven, kantoren en ziekenhuizen. Dit kunnen
klanten in Nederland zijn, maar ook in het buitenland.

Iedere klant heeft weer een ander product nodig. Soms heeft dezelfde klant in verschillende
seizoenen ook nog andere producten nodig. Klanten geven hun bestellingen door aan het
logistieke bedrijf en de logistiek medewerkers gaan deze bestelde producten verzamelen. Dit
heet orderverzamelen of orderpicken.

Logistiek medewerkers zorgen er ook voor dat de producten verzendklaar gemaakt worden.
De logistiek teamleider werkt hieraan mee en begeleidt het proces. Bijvoorbeeld door
planningen te maken en instructies te geven.

Als logistiek medewerker moet je ook op de hoogte zijn van het laden van de modaliteit,
bijvoorbeeld de vrachtwagen of het vliegtuig. Je moet weten hoe je de voorraad die in het
magazijn ligt, kunt inventariseren. Daarbij werk je met verschillende kwaliteitsstandaarden.
Natuurlijk moet je aan het einde van deze werkzaamheden ook de boel weer opruimen en het
bedrijfsafval netjes scheiden.
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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-K2: Orders verzamelen en goederen/producten bewerken
B1-K3: Goederen/producten verzenden

Werkprocessen bij kerntaak B1-K2

B1-K2-W1: Verzamelt en controleert orders, Hoofdstuk 1
B1-K2-W2: Voert VAL-activiteiten uit, Hoofdstuk 3
B1-K2-W3: Draagt zorg voor (voorraad)administratieve processen, Hoofdstuk 1
B1-K2-W4: Rondt het verzamelen van orders af, Hoofdstuk 2

Werkprocessen bij kerntaak B1-K3

B1-K3-W1: Maakt goederen/producten verzendklaar, Hoofdstuk 3, 4
B1-K3-W2: Rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af en laadt
goederen/producten, Hoofdstuk 3, 4, 5

In dit boek komen ook onderwerpen aan de orde die werkprocesoverstijgend zijn.
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HOOFDSTUK 1
ONTVANGST VAN DE ORDER

Nadat je de producten ontvangen, gecontroleerd en opgeslagen hebt, liggen ze te wachten op
klantenorders.
Pas als de orders of bestellingen binnenkomen, gaan de logistiek medewerkers aan de slag
om de gevraagde producten, onderdelen of halffabricaten te verzamelen en te verzenden.



Opdracht 1 De order komt binnen
Bekijk het filmpje.

a. Welke werkzaamheden moeten de logistiek medewerkers doen en wat doen ze fout?
b. Hoe zou jij het aanpakken?
c. Je ziet dat dit werk zorgvuldig moet gebeuren. Bespreek met je docent wat jij ervan vond

en wat je nog moet leren.

1.1 Stap 7: Ontvangst orders
InOntvangen en opslaan zijn we begonnen met de eerste zes stappen van het logistiek proces.
We zijn aangekomen bij de zevende stap: de ontvangst van orders.

Een order is een bestelling van een klant.
De klant vraagt om een hoeveelheid goederen. Hij wil deze goederen met een bepaalde kwaliteit
en tegen een bepaalde prijs op een bepaald tijdstip ontvangen. Als jij iets bestelt bij een
webshop, plaats je dus ook een order. Het verzamelen van een order begint nadat een klant
de order heeft geplaatst. De order kan zijn geplaatst door een interne of een externe klant. Een
interne klant is bijvoorbeeld een productieafdeling die bij het grondstoffenmagazijn een order
plaatst. De producten moeten dan naar de productieafdeling, waar ze worden verwerkt.
Een externe klant is een klant van buiten, bijvoorbeeld een webshop die bij een groothandel
producten bestelt.
Het orderverzamelproces noemen we ook uitslag of outbound.
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Klanten kunnen eisen stellen aan het moment waarop zij de goederen willen ontvangen. Vaak
wil een klant een artikel meteen ontvangen. Maar het komt ook voor dat een klant de artikelen
pas over een aantal weken of maanden wil krijgen. Soms worden orders geplaatst en zelf
opgehaald.

Op een order staan verschillende onderdelen:
• naam, adres en andere gegevens van de klant of afnemer, zoals e-mail,

bankrekeningnummer, contactpersoon en telefoonnummer
• ordernummer van de klant
• orderdatum (de datum waarop besteld wordt)
• leverdatum (de datum van aflevering)
• artikelnummer
• artikel
• eventuele artikelgegevens
• aantal artikelen
• stukprijs en btw
• handtekening.
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Nadat de order is binnengekomen, moet deze administratief verwerkt worden. Dit gebeurt
meestal bij de afdeling Orderverwerking of Verkoop.

De administratieve verwerking is belangrijk, maar wordt vaak niet gedaan door de logistiek
medewerkers. Zij krijgen de orderverzamellijsten, waarmee ze aan de slag gaan.

De klant kan zijn bestelling vaak volgen via track and trace. Die code krijgt hij bij een bestelling
op internet. De klant kan via het nummer van de bestelling online volgen waar de bestelling
is en wanneer die geleverd wordt. Deze code krijgt hij ook via de orderbevestiging. Dit is een
bevestiging van de binnengekomen bestelling aan de klant. Zo heeft de klant een bewijs dat
de order goed is doorgekomen met alle voorwaarden die eraan vastzitten.

Deze voorwaarden kunnen zijn:
• de besteldatum
• het ordernummer
• het klantnummer
• een overzicht van bestelde producten
• een overzicht van de prijzen en andere kosten
• de levertijd
• eventuele opmerkingen.
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