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INLEIDING

Als logistiek supervisor is kennis van verschillende schakels in de logistieke keten belangrijk.
Je moet weten wie wat doet en kunnen herkennen hoe de logistieke keten in beweging is.

Binnen het magazijn heb je een bepalende rol op het gebied van de fysieke inrichting en de
werkmethoden. Je moet keuzes kunnen maken voor de magazijnlay-out en de inzet van opslag-
en transportmiddelen, zodat de ruimte optimaal wordt benut.

Hiervoor is kennis van de grondvorm van een logistieke operatie, de vraagvoorspelling en de
uiteindelijke distributie belangrijk.

Ook moet je methoden kennen om de werkzaamheden voor goederontvangst, de opslag van
goederen, het orderverzamelen en het laden van goederen zo efficiënt mogelijk te kunnen
laten plaatsvinden.
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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 Houdt toezicht op het logistieke proces en transport

Werkprocessen bij kerntaak B1-K1:

B1-K1-W1: Brengt de ketenlogistiek in kaart, hoofdstuk 1, 2, 4
B1-K1-W2: Bewaakt het logistieke proces en transport, hoofdstuk 3, 4, 5, 6, 7, 8
B1-K1-W3: Handelt bij problemen en incidenten in het logistieke proces en transport, Logistieke
ketens deel 2
B1-K1-W4: Levert input voor het financiële beleid, hoofdstuk 3, 5

In dit boek komen ook onderwerpen aan de orde die kerntaakoverstijgend zijn.
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HOOFDSTUK 1
LOGISTIEKE KETENS

Logistiek is meer dan alleen zorgen voor de juiste hoeveelheid goederen op het juiste moment
op de juiste plaats. Er komt heel veel bij kijken. Logistiek betekent om te beginnen dat je moet
plannen en zorgen dat op tijd besteld, geproduceerd en vervoerd wordt. Bovendien zijn er
steeds meer retourstromen, omdat de klant producten niet wil, of omdat goederen worden
gerecycled of hergebruikt. Er zijn veel partijen betrokken bij de logistieke keten. Dit betekent
dat er veel afstemming nodig is, maar ook dat er van alles mis kan gaan. Kortom, logistiek is
een vakgebied vol uitdagingen.



Opdracht 1 Geschiedenis van de logistiek
Vorm een groepje van drie of vier studenten en voer samen de volgende opdracht uit.
Maak een presentatie over de geschiedenis van logistiek. Waar komt het woord logistiek
vandaan en in welke organisatie werd logistiek het eerste toegepast?

1.1 De logistieke keten
Met de logistieke keten worden schakels in de goederenstroom bedoeld, van grondstof tot
eindproduct. Dit wordt ook wel de supplychain genoemd. De keten bestaat uit een aantal
schakels. Hoe lang de keten is, hangt af van het eindproduct.

Korte en lange ketens
Een lading zand die in de buurt wordt gewonnen en vervolgens per vrachtauto naar een
nieuwbouwproject wordt gebracht voor de bestrating, is een heel korte keten. Het wordt al
wat ingewikkelder als we kijken wat er allemaal nodig is voor de bestrating: onder andere zijn
behalve zand ook stenen nodig. Hiervoor wordt klei gewonnen. Deze wordt naar een
steenfabriek vervoerd, waar er stenen van worden gebakken. Deze stenen worden vervolgens,
vaak via een groothandel die meerdere soorten stenen aanbiedt, gekocht en uiteindelijk naar
het nieuwbouwproject gebracht. De aanvoer van het zand en de stenen moet bovendien op
elkaar en op de planning van de stratenmakers worden afgestemd.

De keten van een vliegtuig is nog veel ingewikkelder en langer. Een vliegtuig bestaat uit
duizenden onderdelen. Veel van deze onderdelen bestaan ook weer uit meerdere componenten.
De onderdelen worden verspreid over de hele wereld gemaakt en moeten op het juiste tijdstip
in de vliegtuigfabriek aanwezig zijn om te worden gemonteerd. Bovendien moeten de
onderdelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Schakels in de logistieke keten
De schakels waaruit de logistieke keten bestaat zijn:
• inkoop
• productie
• distributie.

Tussen deze schakels kunnen op meerdere plekken transport en opslag plaatsvinden.
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Er moet een goede afstemming plaatsvinden tussen de verschillende schakels in de logistieke
keten. De bedrijven die in de verschillende schakels zitten, moeten daarom niet alleen rekening
houden met hun eigen processen, maar ook enerzijds met leveranciers en hun leveranciers,
anderzijds met klanten en hun klanten, zodat de gehele keten als het ware een geheel vormt.
Belangrijk hierbij is dat bedrijven bereid zijn informatie - die vaak commercieel gevoelig is - te
delen met elkaar. Dit zijn bijvoorbeeld cijfers ten aanzien van verwachte verkoopaantallen.
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De bedrijfskolom
Om een artikel vanaf grondstof tot bij de consument te krijgen, zijn vaak verschillende bedrijven
nodig. Denk bijvoorbeeld aan een boer die graan verbouwt en een waterleidingbedrijf dat
water zuivert. Deze bedrijven zorgen voor de grondstoffen. Daarna gaat het naar een fabriek
die het graan bewerkt en verpakt en vervolgens naar de bakker die het brood bakt, dat eventueel
via een groothandel door een retailer aan de consument wordt verkocht.

Alle bedrijven van grondstofproducent tot en met retailer vormen samen de bedrijfskolom.
De bedrijfskolom geeft de weg van oerproducent naar consument schematisch weer. Helemaal
onder aan een bedrijfskolom staat de consument, de eindbestemming.

Bewegingen in de bedrijfskolom
Iedere stap (bedrijf) in de bedrijfskolom noem je een schakel. Welke schakels er in een
bedrijfskolom zitten, is afhankelijk van het product. Het aantal en de soort schakels in een
bedrijfskolom kunnen veranderen, dit noemen we ‘bewegingen in de bedrijfskolom’.

Verticale bewegingen bedrijfskolom
Stel, de groothandel uit de bedrijfskolom van schoenen besluit rechtstreeks in te kopen bij de
fabrikant. Hij schakelt dan de exporteur en importeur uit. De bedrijfskolom wordt hierdoor
korter. Andersom kan ook. Stel, de groothandel verhuist naar het buitenland, dan komen er
schakels bij, bijvoorbeeld de exporteur en/of importeur.

Bij een verticale beweging in de bedrijfskolom wordt de bedrijfskolom korter of langer. Als de
bedrijfskolom korter wordt, noem je dat integratie. Als hij langer wordt, noem je het
differentiatie.
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