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Kerntaak en werkprocessen

In dit boek komt de volgende kerntaak aan de orde:

P1-K1  Assisteert bij het verwerken van de goederenstroom.     

Werkprocessen bij kerntaak P1-K1
P1-K1-W1 Ontvangt goederen en/of producten. � hfdst. 1, 2 & 4
P1-K1-W2 Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en  
 slaat deze op. � hfdst. 3, 4

44
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Inleiding

 personeel

      promotie

 presentatie

  prijs product

 plaats

In dit boek komen de volgende onderwerpen van de marketingmix aan bod:

Goederen komen niet zomaar in een magazijn 

te liggen. Als assistent logistiek help je bij de 

voorbereiding van de ontvangst en opslag 

van goederen. Ook assisteer je bij het lossen, 

controleren en afronden van de ontvangst van 

de goederen. Je helpt verder met het klaarmaken van de goederen 

voor de opslag. Soms moet je goederen daarvoor eerst ompakken 

of sorteren. Daarna moeten de goederen op de juiste plek in het 

magazijn komen. Kennis van de opslaglocaties en de indeling van 

een magazijn is hierbij belangrijk.

In hoofdstuk 1 lees je hoe je de goederenontvangst voorbereidt. 

In hoofdstuk 2 lees je hoe het lossen gaat, hoe je de ontvangen 

goederen controleert en wat je taken zijn als assistent logistiek. 

Hoofdstuk 3 gaat over de opslag van goederen en wat daar allemaal 

bij komt kijken. Hoofdstuk 4 gaat in op schoonmaak en derving. 

Basiskennis hiervan heb je nodig om zorgvuldig en netjes te kunnen 

werken met de goederen in het magazijn. 



Opdracht

In een magazijn gebeurt heel veel. 
Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. www.use.li/e18/0007

� Welke werkzaamheden zie je allemaal in dit filmpje?
� Welke taak lijkt jou het leukst? Waarom? 
� Zou jij graag in dit magazijn willen werken? 

Waarom wel of juist niet?

Opdracht
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Hoofdstuk 1

Goederenontvangst voorbereiden

In dit hoofdstuk lees je meer over de verschillende functies in het 

magazijn. Met wie ga je in het magazijn allemaal samenwerken? 

Als assistent logistiek help je bij het voorbereiden van de 

goederenontvangst. Voor de voorbereiding van de ontvangst 

maak je tijd vrij. In deze tijd maak je onder andere ruimte in het 

magazijn, zodat er plaats is voor het lossen van de goederen. Ook 

zet je de juiste transportmiddelen klaar en assisteer je de logistiek 

medewerker. In dit hoofdstuk leer je wat er allemaal komt kijken bij 

de voorbereiding.
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1.1 Functies in het magazijn
In een magazijn werken medewerkers die verschillende functies hebben. 

Logistiek supervisor

Logistiek teamleider

Balie-/shopmedewerker
Assistent logistiek

FUNCTIES IN DE LOGISTIEK

Logistiek
medewerker

Niet in ieder magazijn zul je al deze functies tegenkomen. Soms worden er 
andere functienamen gebruikt. Kijk dan goed naar de taken, dan weet je om 
welke functie het gaat.
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Bij iedere functie horen verschillende taken. De volgende functies komen voor in 
het magazijn:

Functie Taken

Logistiek supervisor De logistiek supervisor staat boven de teamleider. 
Hij is verantwoordelijk voor de afdeling en zorgt bijvoorbeeld voor:
	� een afdelingsplan 
	� het budget
	� verbetervoorstellen

Logistiek teamleider De logistiek teamleider geeft leiding aan de (assistent) logistiek  
medewerkers. Hij regelt en plant:
	� de ontvangst
	� de opslag
	� het verzamelen
	� het verzendklaar maken
	� de Value Added Services (VAS)
	� de voorraadinventarisatie

Balie-/shopmedewerker In magazijnen waar klanten langskomen, vind je een balie-/shop- 
medewerker. Hij heeft afwisselende taken. Bijvoorbeeld goederen:
	� ontvangen 
	� verkopen
	� verzendklaar maken

Deze medewerker heeft vaak ook contact met klanten.

Logistiek medewerker De logistiek medewerker werkt zelfstandig. Hij zorgt voor goederen:
	� lossen
	� controleren
	� inslaan
	� inventariseren
	� verzamelen
	� verzendklaar maken
	� verplaatsen
	� sorteren
	� stickeren
	� ompakken
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Functie Taken

Assistent logistiek De assistent logistiek helpt mee met goederen:
	� lossen
	� controleren 
	� inslaan
	� verzamelen
	� verzendklaar maken
	� verplaatsen
	� sorteren
	� stickeren
	� ompakken

Als je naar het overzicht kijkt, zie je dat bij de assistent logistiek bijna dezelfde 
taken staan als bij de logistiek medewerker. Het verschil is dat jij als assistent 
logistiek een uitvoerende rol hebt. Dit betekent dat je instructies krijgt van een 
leidinggevende of een ervaren collega. De collega kan een logistiek medewerker 
zijn, een teamleider of supervisor. Jij volgt de uitleg en aanwijzingen op. Daar-
bij is het wel belangrijk dat je zelf initiatief neemt. Als je denkt dat iets op een 
andere manier sneller of beter kan, dan kun je dit altijd bespreken. Ga dus niet 
zelf iets veranderen! Bespreek het altijd eerst.

Fatma werkt als assistent logistiek in een distributiecentrum. Er komt een 
vrachtwagen met goederen binnen. Fatma helpt logistiek medewerker Wim bij 
het controleren van de binnengekomen goederen. Als ze klaar zijn, tekent Wim 
de vrachtbrief. Fatma helpt, Wim is verantwoordelijk.

Maak nu? Maak nu vraag 1 en 2.

...
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1.2 Ontvangst en opslag voorbereiden
Een chauffeur brengt met zijn vrachtwagen goederen naar het magazijn. Je 
moet deze goederen ontvangen, controleren en opslaan. 

Bij het voorbereiden van de ontvangst, voer je de volgende handelingen uit:

De ontvangst-
planning doornemen

De losplaats 
vrĳ maken

Retourgoederen 
en emballage 

klaarzetten

Transportmiddelen 
klaarzetten

41 2 3

ONTVANGSTVOORBEREIDING

1 De ontvangstplanning doornemen
Eerst kijk je wat er precies op de planning staat. Welke goederen komen vandaag 
binnen? Kijk samen met je collega naar de ontvangstplanning. Zo weet je wat er 
moet gebeuren. Op de ontvangstplanning kun je lezen:
	� Wie de goederen levert.
	� Welke goederen worden geleverd.
	� Waar de goederen worden geleverd.
	� Wanneer de goederen worden geleverd.
	� Hoe de goederen worden geleverd.
	� Hoeveel goederen worden geleverd.

Aan het einde van dit hoofdstuk vind je een opdracht over Evelien. Zij helpt 
haar oom en tante in een drukke periode. In de opdracht zul je zien wat er fout 
kan gaan als er geen ontvangstplanning is. Als de eerste chauffeur komt, staan 
er nog dozen op de plaats waar goederen moeten staan.

...
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2 De losplaats vrijmaken
De losplaats is de plaats waar je de goederen uit de vrachtwagen haalt. Het leeg-
maken van de vrachtwagen noem je lossen.
Zorg er samen met je collega’s voor dat de losplaats vrij is. Dit betekent dat je 
zorgt voor genoeg ruimte om de goederen uit de vrachtwagen te halen. Zorg er 
dus voor dat er:
	� geen materialen in de weg staan
	� geen rommel ligt
	� geen viezigheid ligt
	� geen goederen uit een vorige levering staan die nog niet in opslag zijn 

genomen

De losruimte moet opgeruimd en schoon zijn.

In de opdracht aan het einde van dit hoofdstuk lees je wat er mis kan gaan. 
Evelien heeft er niet voor gezorgd dat de losplaats leeg is. Als de eerste 
chauffeur komt, moet ze nog lege dozen opruimen. Dat is niet handig. De 
chauffeur moet op haar wachten. Vervelend – want hij heeft zelf ook een 
drukke dag.

...
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3 Retourgoederen en emballage klaarzetten

Retourgoederen
Retourgoederen zijn goederen die terug moeten naar de leverancier. Er zijn veel 
redenen waarom goederen teruggaan naar een leverancier. Een paar voorbeelden:
� Er zijn te veel artikelen geleverd.
� De artikelen zijn beschadigd.
� De artikelen zijn over de houdbaarheidsdatum.
� Artikelen zijn voor een ander bedrijf bestemd.
� Er zijn artikelen over.

Als de chauffeur komt om de retourgoederen op te halen, is het niet handig als 
je ze dan nog moet zoeken. Je zorgt er dus voor dat je de retourgoederen op tijd 
klaarzet. 

Retourbon
Bij de retourgoederen voeg je een retourbon toe.
Hierop staan onder andere:
� de omschrijving van de retourgoederen
� de artikelnummers
� om hoeveel goederen het gaat
� de datum van de retourzending

R E T O U R 1 5 3  – 1
Stempel/Cachet

Dat.

Artikelnr. - Nr article

Magazijn - Magasin Akkoord - Accord Cre

DesignationOmschrijvingAantal-Nombre

MotifReden

Terug te ontvangen van
Retour de

Eenh.pr - Pr.unit Totaal Total

Af te halen bij
A reprendre chez

Afzender

Geadresseerde

Reden van 
retourzending

Aantal artikelen

Omschrĳ ving van 
het artikel

Artikelnummer

Kopie van de retourbon

Datum van
retourzending

RETOURBON
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Voordat je de retourgoederen mee geeft aan de chauffeur check je of de retour-
bon klopt. Je controleert nauwkeurig de artikelnummers en aantallen. Als alles 
klopt, zet je leidinggevende zijn naam en handtekening op de bon. Soms mag je 
zelf je handtekening zetten. Vraag na hoe dit in jouw bedrijf gaat.

Jullie hebben een partij wasmiddel ontvangen. Later blijkt dat er een 
stof in zit die gevaarlijk kan zijn. De leverancier maakt een recall aan. De 
goederen komen terug uit de filialen naar het distributiecentrum. Vanuit het 
distributiecentrum sturen jullie de goederen retour naar de leverancier. Je vult 
de retourbon op deze manier in:

Retourbon

Bedrijfsnaam: Supermarkt van Vliet

Datum: 05 – 02 – 2017

Artikelnummer Artikelomschrijving Aantal Reden van retour

8876555 Wasmiddel huismerk van Vliet  
(66 wasbeurten) – bonte was

1300 product-recall 

7655880 Wasmiddel huismerk van Vliet  
(66 wasbeurten) – zwarte was

1300 product-recall

8899239 Wasmiddel huismerk van Vliet  
(66 wasbeurten) – witte was

1300 product-recall

Naam: Lia Hallatu

Handtekening: LH

  Emballage
Emballage is het verpakkingsmateriaal 
van de goederen. Dit zijn bijvoor-
beeld pallets, kratten of rolcontainers. 
Vaak zit hier statiegeld op, zodat er 
voorzichtig mee wordt omgegaan. 
Emballage kun je hergebruiken voor 
het vervoeren van goederen. Daarom 
geef je de emballage weer mee met de 
chauffeur. 

Emballage wordt verzameld.
 

...
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Op een container zit € 100,- statiegeld. Voor elke container die binnenkomt, 
betaalt het bedrijf € 100,- borg. Voor elke container die teruggaat naar de 
leverancier, krijgt het bedrijf weer € 100,- terug.

Bij de emballage geef je een emballagebon mee. Hierop staat welke soorten 
emballage de chauffeur meeneemt en hoeveel emballage je per soort mee 
teruggeeft. Het bedrag op de emballagebon is het statiegeld dat het bedrijf 
terugkrijgt.

Voor de emballage meegaat met de chauffeur, moet je controleren of de embal-
lagebon klopt. Heb je alles ingevuld en komt het overeen met de emballage die 
je meegeeft? Als dit zo is, kan er een handtekening op.

Niet ieder bedrijf gebruikt een retourbon of emballagebon. Als er geen bonnen 
zijn, schrijf je de informatie op de pakbon of vrachtbrief. De chauffeur moet dan 
op de pakbon of vrachtbrief zijn naam en handtekening zetten. In steeds meer 
bedrijven gaat dit allemaal digitaal. Dat scheelt papier want alles loopt via de 
computer.

In de opdracht aan het eind van dit hoofdstuk zul je zien dat ook Evelien te 
maken heeft met emballage en retourgoederen. De kerstpakketten die de 
tweede chauffeur meeneemt, zijn geen retourgoederen. Het is een bestelling 
voor een ander bedrijf. Het is niet handig dat Evelien eerst haar oom moet 
zoeken om te vragen waar ze staan. Voor de chauffeur is het lastig dat de 
rolcontainers dan ook nog achter in het magazijn staan. De derde chauffeur kan 
niet wachten tot Evelien de lege kratten uit de speciale ruimte heeft gehaald. 
In de drukke kerstperiode is het niet fijn als kratten lang in die ruimte blijven 
staan.

4 Transportmiddelen klaarzetten
Je bent bijna klaar met voorbereiden. Als laatste stap zet je de hulpmiddelen 
voor het lossen klaar. Deze hulpmiddelen noem je (interne) transportmiddelen. 
Je gebruikt de transportmiddelen om de goederen uit de vrachtwagen te halen.

Je mag niet zo maar alle transportmiddelen gebruiken. Om bijvoorbeeld met 
een heftruck te mogen rijden, heb je een heftruckcertificaat nodig. Dit geldt 
voor meer transportmiddelen. Vraag in het bedrijf goed na welke middelen je 
wel en niet mag gebruiken.

...

...

!
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KIEZEN TRANSPORTMIDDELEN
Op de ontvangstplanning heb je gezien welke goederen in de vrachtwagen 
zitten. Ook weet je hoeveel goederen het zijn. Kies een transportmiddel dat 
geschikt is om deze goederen te vervoeren. In hoofdstuk 2 leer je meer over de 
verschillende transportmiddelen.
Controleer of het transportmiddel dat je wilt gebruiken in orde is. Is de accu bij-
voorbeeld vol? Is niemand anders met het transportmiddel aan het werk? Mag 
je werken met dit transportmiddel?

Maak nu? Maak nu vraag 3, 4 en 5.

1.3 Aanmelden
Een chauffeur laat altijd weten dat hij eraan komt. Hij doet dat door zich aan te 
melden. Soms belt de chauffeur op de dag zelf over de aankomsttijd. Soms is dit 
al veel eerder bekend en doorgegeven. 

Voordat je collega de chauffeur een los-
plaats toewijst, kijkt hij of het afleveradres 
klopt. Hij kijkt ook of de zending op de 
planning staat.
Veel magazijnen gebruiken hiervoor een 
computer systeem. Dit systeem noem je 
WMS: Warehouse Management System. In 
het WMS kun je zien of een chauffeur zich 
heeft aangemeld. Je kunt ook zien of de 
chauffeur te vroeg, op tijd of te laat komt.

De chauffeur meldt zich.

In het WMS kun je ook lezen welke goederen de chauffeur komt brengen. Hier 
hoort een ordernummer bij. Als de chauffeur zich aanmeldt, geeft hij de vracht-
documenten of het ordernummer door. Zo kun je controleren of het om de juiste 
goederen gaat.

Maak nu? Maak nu vraag 6.
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1.4 Dock
De chauffeur rijdt zijn vrachtwagen in een dock. Een dock is een laadplaats of 
losplaats voor de vrachtwagen. Als de vrachtwagen voor het dock staat, kun je 
de goederen uit de vrachtwagen halen.

 De chauffeur parkeert de vrachtwagen voor het dock.  De vrachtwagen staat voor het dock. Nu kun je 
de vrachtwagen makkelijk lossen.

DOCKPLANNING
Kleine magazijnen hebben vaak maar één dock. Bij grote magazijnen zijn er veel 
docks. Om ze uit elkaar te houden, hebben ze allemaal een nummer. Dat maakt 
het plannen makkelijker. In de dockplanning staat bij welk docknummer een 
vrachtwagen moet staan. 
Als de chauffeur naar het losdock rijdt, is het belangrijk dat er niemand op het 
buitenterrein loopt. Meestal zorgt een portier of de beveiliging hiervoor. Werk 
je bij een kleiner bedrijf, dan kan dit ook bij jouw taken horen. Voor de chauffeur 
kan het fijn zijn als je meekijkt en hem helpt als hij achteruitrijdt.

Bij grote magazijnen zijn er veel docks.
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CROSSDOCKING
Je kunt een dock gebruiken om goederen te lossen. Je haalt de goederen dan uit 
de vrachtwagen. Maar je kunt een dock ook gebruiken om goederen te laden. Bij 
het laden plaats je goederen in de vrachtwagen.

Soms brengt een chauffeur goederen die een andere chauffeur weer mee moet 
nemen. Als dit heel snel achter elkaar gebeurt, is het niet de moeite waard om 
de goederen op te slaan. De goederen gaan dan niet naar het magazijn. Ze gaan 
meteen van het losdock naar het laaddock. Dit noem je crossdocking.

CROSSDOCKING

Laaddock

Magazĳ n

Losdock

1.5 Containers met gevaarlijke stoffen
In een vrachtwagen kunnen allerlei goederen zitten. Bijvoorbeeld speelgoed of 
kleding, maar ook voedsel of dozen shampoo. In sommige vrachtwagens zitten 
gevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen die giftig zijn of kunnen ontploffen. De 
inhoud van sommige containers is zo gevaarlijk, dat de container 300 meter van 
het magazijn moet blijven staan. Een specialistisch bedrijf zal de container dan 
controleren en openen.

Containers met gevaarlijke stoffen kun je herkennen aan:
	� stickers met gevarensymbolen
	� stickers met de tekst ‘poison’ of ‘danger’
	� afgeplakte ventilatieroosters en kieren
	� slangetjes aan de container
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Bij het werken met gevaarlijke stoffen moet   
je erg voorzichtig zijn. Veel handelingen 
mag je alleen uitvoeren als je een extra 
opleiding hebt gedaan. Moet je toch 
werken met gevaarlijke stoffen, dan krijg je 
hier meer uitleg over in het bedrijf. Weet je 
niet zeker wat je moet doen? Vraag het dan 
aan een ervaren collega.

Container met gevaarlijke stoffen

Maak nu? Maak nu vraag 7.



?

20

Vragen

1 Bij het overzicht van werkzaamheden heb je gezien dat je als assistent 
logistiek veel dezelfde taken hebt als de logistiek medewerker. Wat is 
denk je het verschil tussen deze functies?

2 a Noem drie functies die je kunt hebben in het magazijn.

 b Zoek voor deze drie functies een vacature op internet.
 c Vul nu het volgende schema in.

Functie
Taken bij deze functie  
uit het boek

Taken bij deze functie  
uit de vacaturetekst

 d Is de beschrijving van de taken in het boek hetzelfde als de beschrijving 
van de taken in de vacatures?

 e Vergelijk jouw antwoorden met die van een klasgenoot. Heeft hij of zij 
dezelfde antwoorden als jij?
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Vragen

3 Bij het voorbereiden van de ontvangst zijn er vier stappen.
 a Welke vier stappen zijn dat?

 b Welke stap is volgens jou het belangrijkst? Geef twee redenen.

4 a Waarom is een ontvangstplanning belangrijk?

 b Noem drie punten die in de ontvangstplanning staan.

5 a Wat zijn retourgoederen?

 b Wat is emballage?
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Vragen

6 a Wat betekenen de letters WMS?

 b Leg in je eigen woorden uit wat een WMS is.

7 a Hoe herken je een container waar gevaarlijke goederen in zitten?

 b Zoek op internet vier foto’s van containers met gevaarlijke stoffen. 
Beschrijf bij elke foto hoe je kunt zien dat er gevaarlijke stoffen in zitten.
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Crossdocking Goederen direct verplaatsen van het losdock naar het laaddock. Je slaat de 
goederen dus niet op.
Dockplanning Plan voor het ontvangstproces.
Docks Aanlegplaatsen waar de chauffeur kan leveren.
Emballage Transportmateriaal voor goederen, zoals pallets, kratten en rolcontainers. Op dit 
transportmateriaal zit vaak statiegeld. Je kunt het hergebruiken. 
Emballagebon Bon waarop staat vermeld wat de statiegeld-emballage is en om hoeveel 
stuks het gaat.
Losplaats De plaats waar de chauffeur de goederen lost en aan jou overdraagt.
Ontvangstplanning Planning waarop staat wie welke goederen waar, wanneer, hoe en in 
welke hoeveelheid komt leveren.
Retourbon Bon waarop staat vermeld wat de retourgoederen zijn en om hoeveel goederen 
het gaat. 
Retourgoederen Goederen die weer terug moeten naar de leverancier.
Statiegeld Het bedrag dat op de emballagebon staat en dat het bedrijf terugkrijgt.
Warehouse Management System (WMS) Een computersysteem voor een magazijn.



Lees de tekst goed door en beantwoord de vragen.

Ieder jaar in november en december heeft Evelien een bijbaan. Ze helpt haar oom en tante. 
Zij hebben een groothandel in levensmiddelen, met een groot magazijn. In november en 
december maken ze ook kerstpakketten. Alle kerstpakketten maken ze in het magazijn. 
Daar richten ze ieder jaar een aantal stellingen voor in. Evelien ondersteunt bij alle 
werkzaamheden. Soms verzamelt Evelien de goederen die in een pakket moeten. Een 
andere keer maakt ze de dozen dicht. Sommige dagen is ze alleen bezig met het leegmaken 
van busjes en vrachtwagens die nieuwe goederen komen brengen. Haar oom vertelt haar 
iedere ochtend wat er die dag moet gebeuren. 

1 Evelien komt op zaterdag binnen. Haar oom vertelt dat ze vandaag gaat helpen bij 
het samenstellen van de kerstpakketten.

a Welke informatie heb je nodig voor je een kerstpakket kunt samenstellen?
b Je hebt alle informatie gekregen. Wat moet je allemaal voorbereiden voor je gaat 

beginnen met het samenstellen van een pakket?
c Vergelijk jouw antwoorden met die van een klasgenoot. Heeft die hetzelfde opge-

schreven?

Het is eind november en Evelien komt het magazijn binnen. Haar oom vertelt dat het 
vandaag een heel drukke dag is. Er staat een grote bestelling kerstpakketten klaar om te 
worden opgehaald. Er komen ook drie vrachtwagens met nieuwe goederen binnen. Een 
van de vrachtwagens neemt de grote bestelling meteen mee. Hij levert de kerstpakketten 
dan af bij de klant. Een andere vrachtwagen neemt lege kratten mee terug. Hoe laat de 
vrachtwagens precies komen weet haar oom niet. Dat hebben ze wel doorgegeven, maar 
hij is het papiertje kwijt waar de tijden op staan. Dan staat de eerste chauffeur al voor het 
magazijn. Evelien gaat snel aan de slag want er staan nog allemaal lege dozen op de plek 
waar de goederen moeten staan. Gelukkig heeft de chauffeur tijd voor een kopje koffie. 

Evelien heeft deze goederen nog niet helemaal opgeruimd als de tweede chauffeur er is.  
De kerstpakketten die de chauffeur mee moet nemen kan Evelien niet meteen vinden. Ze 
gaat haar oom zoeken. Hij zegt dat de kerstpakketten in drie rolcontainers klaar staan. Ze 
staan nog wel achter in het magazijn.

Opdracht 

H1
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2 Het eerste deel van de dag is voorbij. Maar is alles goed verlopen?
a Als jij in dit bedrijf zou werken, wat zou je dan anders hebben gedaan? 
b Wat gaat al goed en wat kan volgens jou beter?
c Wat zou de oom van Evelien anders moeten doen?
d Vergelijk jouw antwoorden met die van een andere leerling. 

Na de lunchpauze komt de derde vrachtwagen binnen. Het lossen gaat snel, want er is nu 
genoeg ruimte in het magazijn om alles neer te zetten. De chauffeur vraagt waar de lege 
kratten staan die hij mee terug moet nemen. Lege kratten staan altijd in een aparte ruimte 
in het magazijn. Alleen ziet Evelien nu dat ze net twee stapels dozen voor de deur van die 
ruimte heeft neergezet. ‘Sorry,’ zegt de chauffeur, ‘maar ik heb geen tijd om te wachten. 
Dan moeten de kratten de volgende keer maar meegenomen worden.’  

3 Wat gaat er fout met de kratten? Hoe kun je dit voorkomen?

4 Maak een controlelijst voor Evelien die ze kan gebruiken om het werk volgend 
weekend beter te doen. 

5 In de opdracht komen veel belangrijke werkzaamheden terug. Neem het schema 
over. Geef aan wat bij welk begrip hoort. Er is één voorbeeld gegeven. Schrijf zo veel 
mogelijk activiteiten op.

Begrip Waar zie je dit terug?

Plannen 1 Bespreken wat er die dag gaat gebeuren.

Uitvoeren

Controleren

Samenwerken

Evalueren


