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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-W3 Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden 

verpakkingsmaterialen. � hfdst. 1
P1-K1-W4 Maakt goederen en/of producten verzendklaar. � hfdst. 2
P1-K1-W5 Voert handelingen op goederen en/of producten uit. � hfdst. 2
P1-K1-W6 Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of de magazijninventaris.  

� hfdst. 3
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 personeel presentatie

  prijs product

 plaats

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

promotie

Inleiding

De goederen uit het magazijn gaan naar allerlei 

winkels. Winkels hebben elke keer iets anders 

nodig in een andere hoeveelheid. Wat ze precies 

nodig hebben, geven ze door aan het distributie centrum. In de 

winter liggen er in een magazijn veel mutsen en sjaals. Maar in de 

zomer zijn er meer slippers, ijs en parasols.  

Als assistent logistiek assisteer je de logistiek medewerker bij het 

verzamelen van producten. Dat noem je orderverzamelen of 

orderpicken. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk 1.  

Sommige klanten hebben extra wensen. Ze willen bijvoorbeeld dat 

je de goederen in een andere verpakking doet. In hoofdstuk 2 lees je 

over dit soort taken en over de volgende stap: het verzendklaar 

maken van goederen.  

Hoofdstuk 3 gaat over het inventariseren van de voorraad en over 

calamiteiten.

      promotie



Opdracht

Tegenwoordig gaan veel handelingen om een product bij de klant 
te krijgen automatisch. 

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. www.use.li/e18/0011

� Bedenk samen met een andere leerling wat je een voordeel vindt van het 
automatisch uitvoeren van handelingen.

� Noem ook een nadeel.
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Hoofdstuk 1

Orderpicken

Een order is een opdracht van een klant om goederen te leveren.  

Als een klant een order plaatst, moet je het verzamelen van de 

goederen voorbereiden. Daarna kun je de order verzamelen.  

Dit verzamelen noem je ook orderpicken. In dit hoofdstuk leer  

je meer over alles wat er komt kijken bij orderpicken.
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1.1 Orderverzamelen voorbereiden
Voordat je een order kunt verzamelen, moet je weten:
	� om welke goederen het gaat
	� of je rekening moet houden met speciale wensen van de klant
	� met welk systeem je verzamelt
	� waar de goederen staan
	� in welke volgorde je verzamelt
	� hoe snel je moet verzamelen
	� waar de goederen naartoe moeten

ORDERS
Als een order binnenkomt, moet je je daarop voorbereiden:
�			Draag de juiste werkkleding. Bijvoorbeeld werkhandschoenen, veilig-

heidsschoenen en een helm.
�			Als je gevaarlijke stoffen moet verzamelen, dan draag je beschermende 

kleding en een mondkapje als dat nodig is. Let op: voor het werken met 
gevaarlijke stoffen moet je een training volgen.

Draag de juiste werkkleding.

HOE ZIET EEN KLANTENORDER ERUIT?
Een order is een opdracht van een klant. De klant vraagt om:
	� een bepaalde hoeveelheid goederen
	� een bepaalde kwaliteit
	� een bepaalde prijs
	� een bepaalde afleverdatum voor de bestelde goederen



9

1

Van de klantenorder maak je een verzamellijst. Deze noem je ook wel een 
pick lijst of orderverzamellijst. De lijst wordt geprint en op de picklijst vind je alle 
informatie over het verzamelen van de order. Zo zorg je er samen met collega’s 
voor dat je de juiste hoeveelheden en juiste producten verzamelt.

IN EEN ORDER STAAT HET VOLGENDE:

   Gegevens van de afnemer

    Artikelomschrĳ ving en 
         artikelnummer

   Aantal artikelen

   Prĳ zen en evt. kortingen

   Ordernummer
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Er zijn verschillende soorten orders:

Standaardorder Meestal heb je te maken met een standaardorder. Bij een standaardorder 
werk je volgens de ABC-cyclus:
�	Dag A: de klant bestelt goederen.
�	Dag B: de medewerkers in het magazijn verzamelen de goederen.
�	Dag C: de goederen gaan met transportmiddelen naar de klant.

Spoedorder Een spoedorder moet heel snel worden geleverd. Deze order heeft altijd 
voorrang op de andere orders.

Afhaalorder Bij een afhaalorder haalt de klant zelf de bestelde goederen op bij het 
magazijn.

Afroeporder Soms weet een klant nog niet precies wanneer hij de goederen wil hebben. 
Dan kan hij een afroeporder plaatsen. Hij bestelt (reserveert) de goederen 
alvast. De afroeporder wordt in het magazijn al verzameld en staat klaar voor 
verzending. Als de klant de order wil ontvangen, geeft hij een seintje. Dan 
worden de goederen geleverd.

Backorder Het kan gebeuren dat er niet genoeg voorraad in het magazijn aanwezig is. Er 
zijn bijvoorbeeld nog maar 16 artikelen op voorraad terwijl de klant er 20 wil. 
De klant krijgt de 16 artikelen alvast. Voor de overige 4 artikelen plaatst het 
magazijn een backorder. Als de klant niet meer wil wachten op de backorder, 
dan zoek je in overleg met de klant een oplossing.

Maak nu? Maak nu vraag 1.

1.2 Orders verzamelen
Van de orders wordt een lijst gemaakt met goederen die je moet verzamelen. Je 
noemt dit een orderverzamellijst. Hierop staan orderregels met aantallen en de 
locatie van de goederen. 

Voor elk product dat je moet pakken, is er een aparte orderregel op de orderver-
zamellijst. Op die regel staat:
	� welk product je moet pakken
	� het aantal dat je hiervan moet pakken
	� waar het product ligt
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Orders kun je verzamelen aan de hand van een orderverzamellijst. Je werkt dan 
vanaf papier. Hieronder zie je een voorbeeld.

Van Dijk Kantoorartikelen
Marktstraat 22
7391 LP Twello

Klaar voor expeditie op: 06-12-2019

Orderverzamellijst

Locatie Artikel-
nummer

Omschrijving Aantal 
eenheden

Aantal colli Aantal 
verzameld

Aantal niet
verzameld

G45A
F21A
B18C
A32B
H65B
H66C
B39A

221
222
296
297
360
345
366

Potloden gr.
Potloden gekl.
A4 wit
A5 wit
Nietmachine
Perforator
Kladblokken

60
60
30
25
15
10
10

1
1
6
5
3
1
1

Orderverzamelaar: Peter Hoogen
Aantal eenheden: 210
Aantal colli: 18

De orders kun je ook verzamelen aan de hand van geautomatiseerde order-
verzamelsystemen.

Pick-to-light Voice-picking Scanning

GEAUTOMATISEERDE ORDERVERZAMELSYSTEMEN

...
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	� Pick-to-light
Een pick-to-light-systeem werkt met lampjes. Er gaat een lampje branden op de 
locatie waar je naartoe moet. Op de locatie hangt een pickdirector. Dit is een 
display waarop je ziet hoeveel goederen je moet pakken. Als je het juiste aantal 
gepakt hebt, druk je op het knopje op het display. Zo geef je aan dat je de goede-
ren hebt gepakt. En zo ga je van het ene brandende lampje naar het volgende.

�		Voice-picking
Bij voice-picking hoor je via een headset wat je 
moet ophalen.

Via de headset krijg je te horen naar welke locatie 
je moet gaan. Op die locatie zie je op een stelling 
een locatiecode. Je zegt de code en via de headset 
krijg je dan te horen of je bij de juiste goederen 
staat. Je hoort dan hoeveel van deze goederen je 
moet pakken.

Bij voice-picking werk je met een headset.

	�    Scanning
Bij scanning maak je gebruik van een scanner. Dit gaat zo:
�			Je leest de orderregels op het scherm van de scanner.
�		Je gaat naar de locatie.
�		Je pakt het juiste aantal goederen.
�		Je scant de locatiecode op de stelling.
�		Je scant de streepjescode van de goederen.
�			Je scant elk artikel of vult het pickaantal in op de scanner.

Bij scanning werk je met een scanner.
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
Er zijn veel trends en ontwikkelingen op  
het gebied van orderverzamelmethoden. 
Zo heb je tegenwoordig een bril waarbij 
je de informatie over je pickorder aan de 
binnenkant van de bril kunt lezen. Nadat 
je het product gepickt hebt, hoef je 
alleen te kijken naar de barcode om deze 
te scannen. De bril kan zelfs aangeven of 
er een transportmiddel aan komt rijden.

 Bij pick-by-vision werk je met een speciale bril.

Nog een nieuwe trend is de pick-to-graphics-methode. Deze methode lijkt op de 
pick-to-light-methode. In plaats van lichtjes en aantallen zie je aan symbolen 
wat je moet picken. 

De ontwikkelingen gaan snel. Tijdens je stage kun je dus te maken krijgen met 
andere manieren van orderverzamelen. Het is dan belangrijk dat je goed luistert 
naar de uitleg die je krijgt. Stel vragen als iets je niet helemaal duidelijk is.

RETOURGOEDEREN EN EMBALLAGE
Soms moet je ook retourgoederen en 
emballage verzamelen.

Retourgoederen zijn goederen die terug  
moeten naar de leverancier. Bijvoor-
beeld als de goederen bij levering kapot 
zijn gegaan. Of als er goederen zijn 
geleverd die niet door het bedrijf zijn 
besteld.

Bij de retourgoederen voeg je een 
retourbon toe. Hierop staat:
	� wat de retourgoederen zijn 

(artikelnummers en 
artikelomschrijvingen)

	� om hoeveel goederen het gaat
	� de datum van de retourzending
	� de reden van de retourzending

Retourgoederen
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Emballage is verpakkingsmateriaal dat je meerdere keren kunt gebruiken. 
Bijvoorbeeld pallets, kratten of rolcontainers. Op emballage zit meestal statie-
geld. Daarom stuur je emballage terug naar de leverancier.

Bij de emballage geef je een emballagebon mee. Hierop staat:
	� om welk soort emballage het gaat
	� hoeveel emballage je per soort teruggeeft

Je ziet steeds vaker digitale retourbonnen en emballagebonnen.

Maak nu? Maak nu vraag 2.

1.3 Orderverzamelroutes
Als je orders verzamelt, rijd je van locatie naar locatie. De computer rekent uit 
welke route je hiervoor het best kunt afleggen.

Bij het berekenen van de route wordt rekening gehouden met eigenschappen 
van goederen die je moet verzamelen:
	� Je begint met de zwaarste goederen.
	� Daarna haal je de kleinere goederen op.
	� Als laatste verzamel je de goederen die gemakkelijk kapot kunnen gaan.

De route die je rijdt om je orders te verzamelen heeft ook te maken met:

De magazĳ ninrichting De opslagplaats Manieren van 
verzamelen

Statisch of dynamisch 
orderverzamelen

ORDERVERZAMELROUTE

DE MAGAZIJNINRICHTING
Een magazijn kan ingericht zijn volgens:
	� het hoofdgangensysteem
	� het tweegangensysteem
	� het zijgangensysteem

De magazijninrichting is uitgebreid besproken in Verwerken goederenstroom 1.
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DE OPSLAGPLAATS
Je hebt een opslagplaats voor de werkvoorraad en voor de bulkvoorraad. 
De werkvoorraad is de voorraad die is uitgepakt en waarvan je producten  
per stuk kunt verzamelen. Hieruit verzamel je de orders. Meestal staan de 
goederen die je moet verzamelen op de vloer of vlak daarboven. Zo kun je er 
gemakkelijk bij.

De bulkvoorraad is nog ingepakt en blijft vaak hoger in het magazijn staan.

BULK- EN WERKVOORRAAD

bulkvoorraad of
reservevoorraad

pickvoorraad of
werkvoorraad of

grĳ pvoorraad

Als de werkvoorraad 
op is, wordt deze 
aangevuld met 
goederen uit de 
bulkvoorraad die 
hoger staan.

bulklocatie

picklocatie

De opslagplaats en de omzetsnelheid
Bij het bepalen van de opslagplaats van 
goederen wordt gekeken naar de omzetsnel-
heid van goederen. De omzetsnelheid zegt 
iets over hoe vaak goederen in een bepaalde 
periode worden verkocht of verzameld. Een 
voorbeeld. Een pak melk wordt vaker ver-
kocht dan een schoonmaakmiddel. Een pak 
melk heeft dan een hogere omzetsnelheid 
dan een schoonmaakmiddel.

Producten op werkvoorraad  
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Omzetsnelheid noem je ook wel omloopsnelheid.

De omloopsnelheid heeft te maken met hoe vaak een product moet worden 
gepickt. Hoe vaker je naar een locatie moeten lopen, hoe vaker je dit artikel 
vooraan in het magazijn aantreft. Dit bespaart rij- en looptijden.

Goederen met een hoge omzetsnelheid kunnen dus een hoge grijpfrequentie 
hebben en moeten zo worden opgeslagen dat je er gemakkelijk bij kunt.

MANIEREN VAN VERZAMELEN
Je kunt op verschillende manieren orders verzamelen:

	� Eendimensionaal orderverzamelen
Je verzamelt goederen steeds op dezelfde hoogte. Je pakt bijvoorbeeld alleen 
goederen vanaf grondlocaties. De grondlocatie is dan de grijp- of picklocatie. 

	� Tweedimensionaal orderverzamelen
Je pakt de goederen vanaf de grondlocatie én vanaf de locatie daarboven.

Eenzĳ dig verzamelen Tweezĳ dig verzamelen

	� Eenzijdig orderverzamelen
Je rijdt een gang in en pakt alleen goederen van de ene kant van de gang. Aan 
het eind van de gang draai je om en op de terugweg pak je alleen goederen van 
de andere kant.

	� Tweezijdig orderverzamelen
Je rijdt een gang in en pakt het ene artikel van de linkerkant en het volgende 
artikel van de rechterkant. Dus soms links en soms rechts. Zo zigzag je de hele 
gang door.

!
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Sequentieel verzamelen Parallel verzamelen

	� Sequentieel orderverzamelen of order-voor-order verzamelen
Je verzamelt één order totdat deze compleet is. Je doet dit alleen.

	� Parallel of per sectie orderverzamelen
Je werkt met meerdere personen en per sectie aan één order.

Per order verzamelen Per artikel verzamelen

	� Per order verzamelen
Je verzamelt alleen of met collega’s een complete order.

	� Per artikel verzamelen
Orders van diverse klanten worden gebundeld tot één verzamelorder. Daarna 
worden er groepen gemaakt per afdeling van het magazijn. Zo pickt elke per-
soon een aantal artikelen die van verschillende orders zijn. Aan het eind worden 
alle artikelen gesorteerd per klant.
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STATISCH OF DYNAMISCH ORDERVERZAMELEN
In de meeste bedrijven worden goederen op een statische manier verzameld. 
Statisch betekent dat de goederen niet bewegen. Bij statisch orderverzamelen 
staan de goederen op een vaste plaats. Je noemt deze manier ook wel ‘man naar 
goederen’.

Bij dynamisch orderverzamelen bewegen de goederen wel. Dynamisch betekent 
bewegen. De goederen kunnen worden verzameld met een lopende band of 
rollenbaan. Je noemt dynamisch orderverzamelen ook wel ‘goederen naar man’.

Maak nu? Maak nu vraag 3 en 4.

1.4 Transportmiddelen voor orderverzamelen
Om goederen te verzamelen heb je transportmiddelen nodig. Maar niet elk 
transportmiddel is geschikt voor orderverzamelen. Welke transportmiddelen 
zijn wel geschikt voor het orderverzamelen?

Bij orderverzamelen gebruik je horizontale transportmiddelen en verticale  
transportmiddelen. 

Horizontale transportmiddelen gebruik je om goederen horizontaal te verplaat-
sen in het magazijn: van links naar rechts of andersom, en van voren naar 
achteren of andersom. Horizontale transportmiddelen gebruik je vooral bij het 
verplaatsen van goederen over langere afstanden of om vrachtwagens te laden  
of te lossen.

Verticale transportmiddelen gebruik je om goederen verticaal te verplaatsen in 
magazijnstellingen: van onder naar boven of andersom (dus op elke hoogte in 
de stellingen). Sommige verticale transportmiddelen kunnen wel 10 meter de 
hoogte in. Verticale transportmiddelen gebruik je vooral bij het verplaatsen over 
kortere afstanden en om goederen hoog in stellingen te plaatsen of te pakken.
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HORIZONTALE TRANSPORTMIDDELEN
Je kunt de volgende horizontale transportmiddelen gebruiken:

Een steekwagen gebruik je om dozen of  
bijvoorbeeld koelkasten of meubels te  
verplaatsen. Je gebruikt hem bij korte  
afstanden, bijvoorbeeld bij het lossen.

Steekwagen

Supermarkten gebruiken vaak rolcontainers. 
Met rolcontainers kun je gemakkelijk dozen 
met verschillende afmetingen van het  
distributiecentrum vervoeren naar de 
winkel. Je kunt de producten zelfs tot in de 
winkel brengen.

Rolcontainer

Een magazijnwagen is geschikt om kleine 
goederen te verzamelen. Hij is geschikt voor 
goederen die niet ver weg liggen, bijvoor-
beeld in een klein magazijn of een groot 
magazijn met zijgangen.

 Magazijnwagen

Een handpalletwagen lijkt op een transport-
wagen met vorktanden. Een andere naam is 
pompwagen. Je schuift de vorken onder een 
pallet. Door te pompen gaat de pallet een 
klein stukje omhoog. 
Nu kun je gemakkelijk met de pallet door het 
magazijn lopen. Een handpalletwagen is 
geschikt voor het verplaatsen van goederen 
over korte afstanden.

Handpalletwagen
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 Een elektrische motorpallettruck is een 
handpalletwagen met een elektrische 
motor. Er zijn verschillende uitvoeringen 
van deze truck: meelopen, meerijden of 
een combinatie van meelopen en mee-
rijden door het neerklappen van een 
voetplatform. Je zet een pallet of rolcon-
tainer op de wagen. Daarna verzamel je 
de goederen in het magazijn. Een elektri-
sche motorpallettruck is geschikt voor 
grote magazijnen en zware goederen.

Elektrische motorpallettruck

Een orderverzameltruck is een elektrische 
palletwagen die zeer geschikt is voor het 
verzamelen van orders. Ook kunnen de 
vorken van een orderverzameltruck 
langer zijn zodat je meer pallets of 
rolcontainers tegelijk kunt vervoeren.

Orderverzameltruck

VERTICALE TRANSPORTMIDDELEN
Je kunt de volgende verticale transportmiddelen gebruiken:

Een heftruck is bedoeld voor horizontaal 
en verticaal transport. Een heftruck 
brengt goederen van een vrachtwagen 
naar het magazijn. De heftruck kan de 
goederen dan ook hoog in de stelling 
neerzetten. De heftruck gebruik je bij 
bredere gangen, want hij heeft een 
draaicirkel van 4 meter of groter. 

Heftruck
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Met een reachtruck kun je goederen hoog in  
de stelling bereiken. Als de voorraad beneden 
in een stelling op is, vul je met de reachtruck 
de goederen aan. Je kunt een reachtruck goed 
in smallere gangen gebruiken, want hij heeft 
een draaicirkel van 2,70 meter. De chauffeur 
zit hier dwars op. Zo heeft hij goed overzicht 
en krijgt hij minder last van rug en schouders.

Reachtruck

Een hoogbouwtruck is een heftruck waarbij de 
chauffeur mee naar boven beweegt. Een 
hoogbouwtruck kan op grote hoogte pallets 
plaatsen en oppakken. De vorken kun je in de 
lengte of dwars plaatsen, zo kun je met de 
hoogbouwtruck in smalle gangen werken 
(vanaf 1,40 meter). De truck moet wel langs 
een vloerrail worden gestuurd.

Hoogbouwtruck

Voor het bedienen van een reachtruck en een heftruck moet je een opleiding 
volgen. Heb je geen opleiding gevolgd, dan mag je deze transportmiddelen 
niet gebruiken.

Maak nu? Maak nu vraag 5.

!
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1.5 Orderverzamelen in negen stappen
Aan de hand van de volgende stappen verzamel je de order.

1 Ophalen van de picklĳst en het transportmiddel. 

2 Je rĳ dt naar de eerste picklocatie. 

3 Je zet je transportmiddel bĳ  de locatie neer.

4 Je controleert of het de juiste locatie is. 

5  Je pakt het aantal goederen dat op je lĳ st staat.

6 Je zet de goederen op je transportmiddel. 

7 Je controleert of het de juiste goederen zĳ n. 

8  Je bevestigt dat je de goederen hebt gepakt door aan 

te vinken of aan te klikken.

9  Je brengt de verzamelde goederen naar de

verzendafdeling.

STAPPENPLAN ORDERVERZAMELEN
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Vaak voert de logistiek medewerker deze stappen uit. Het kan zijn dat je hem 
hierbij moet assisteren of dat je bij een bepaalde stap deeltaken moet uitvoeren. 
Luister altijd goed naar wat je collega zegt zodat je hem kunt assisteren.

1  Ophalen van je picklijst en het transportmiddel
De picklijst krijg je meestal van de logistiek teamleider. Hierop staan de goede-
ren die je moet verzamelen. Je haalt ook het transportmiddel op.

2  Je rijdt naar de eerste picklocatie
Als het goed is, staan alle orderregels op volgorde van de beste route. Het is dus 
belangrijk dat je boven aan je lijst begint. Als je de volgorde niet aanhoudt, dan 
kan er een probleem ontstaan als de picklocatie automatisch vanuit de bulk 
wordt aangevuld. Werk je met een ander systeem, dan volg je die instructies op.
De locatie waar je heen moet, wordt aangegeven met een locatiecode. Deze code 
staat op je verzamellijst en ook op de stelling waar de goederen liggen. Elk 
magazijn gebruikt zijn eigen manier van magazijnindeling. Zo kun je werken 
met letters of cijfers. 

01 02 03 04

stelling 

6

5

4

3

2

1

vak 

gang 01 gang 02

Henk moet een order 
verzamelen. Hij  krij gt de 
volgende locatiecode te 
zien op zij n scherm: 
01.03.04 

   Hĳ  moet naar 
        gang 01

   Hĳ  moet naar 
        stelling 03

   De goederen liggen in 
        vak 04

3 Je zet je transportmiddel bij  
de locatie neer

Een magazijn kan erg groot zijn en dat 
betekent dat je een hele afstand aflegt 
op een dag. Probeer daarom het trans-
portmiddel zo dicht mogelijk bij de 
picklocatie neer te zetten. Dit scheelt 
lopen. Maar ook bij het laden van het 
transportmiddel of de vrachtwagen 
scheelt dit energie.

Zo dicht mogelijk bij de picklocatie
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Zet het transportmiddel niet midden in het gangpad neer, want dan kunnen 
anderen er niet langs.

4  Je controleert of het de juiste locatie is
Als je bij de picklocatie aan bent gekomen, dan controleer je of het de goede 
locatie is. De locatiecode moet hetzelfde zijn als de code op de verzamellijst of de 
code in het systeem.

5  Je pakt het aantal goederen dat op je lijst staat
Het kan voorkomen dat er niet genoeg goederen op de picklocatie aanwezig zijn. 
Een opslagmedewerker moet de picklocatie dan aanvullen. Dat kan een automa-
tisch proces zijn. De reachtruckchauffeur krijgt dan via een lijst of de computer 
opdracht om picklocaties aan te vullen.

Als je werkt met een orderverzamellijst, dan kun je eerst andere goederen 
verzamelen en later terugkomen voor de goederen die je mist. Is de plek later 
nog steeds leeg, dan moet je een manco aanmaken. Dit betekent dat je de 
goederen voor deze order niet kunt verzamelen. Het magazijn maakt dan auto-
matisch een backorder aan. Bij een backorder krijgt de klant zijn goederen later 
geleverd.

6  Je zet de goederen op je transportmiddel
Je zet de goederen op het transportmiddel. Moet je ze stapelen, dan doe je dit in 
verband of in blok. Net als bij het plaatsen van goederen op een pallet of in een 
magazijnstelling.

Je plaatst goederen steeds half op elkaar. 
De dozen vallen minder snel om en je 
stapel goederen is steviger en veiliger. 

Je maakt losse rĳ tjes goederen naast elkaar. 
Deze manier van stapelen is minder stevig 

en veilig dan in verband stapelen.

IN VERBAND STAPELEN BLOKSTAPELEN

!
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1

Goederen op het transportmiddel
�	 	Zorg ervoor dat de goederen niet over de pallet of de rolcontainer 

hangen.
�	 	Zorg ervoor dat je altijd over de stapel heen kunt kijken als je op een 

transportmiddel rijdt.
�	 	Zet de goederen zo neer, dat de sticker met de informatie aan de 

buitenzijde zit.

7  Je controleert of het de juiste goederen zijn
Als je de goederen op het transportmiddel hebt gezet, controleer je ze. Soms 
kunnen goederen op een verkeerde plek in het magazijn liggen. Of een doos kan 
beschadigd zijn. Controleer ook of je het juiste aantal goederen hebt gepakt. 

8  Je bevestigt dat je de goederen hebt gepakt door aan te vinken of aan te 
klikken

Als je goederen hebt gepakt en hebt gestapeld, moet je aangeven dat dit is 
gebeurd. Hoe je dit precies doet, hangt af van het bedrijf.
Met een scanner scan je bijvoorbeeld de code op de goederen. Met een pick-to-
light-systeem druk je op een bepaalde knop op het display. Maar werk je met 
formulieren, dan kun je dit op veel verschillende manieren aangeven. Je zet een 
vinkje in de kolom ‘aantal verzameld’ als het verzamelde aantal klopt. Als je niet 
alles kon verzamelen, dan zet je het getal in de kolom ‘aantal verzameld’. In de 
kolom ‘aantal niet verzameld’ zet je wat je niet hebt gepakt. Opgeteld moeten 
de twee cijfers gelijk zijn aan het aantal colli dat je moest verzamelen.
Probeer je te houden aan de procedures en afspraken binnen het bedrijf. Dit 
zorgt ervoor dat er geen verwarring ontstaat.

Henny krijgt tijdens het orderverzamelen een grote en zware doos op zijn voet. 
Hij had zijn veiligheidsschoenen niet aan. Hij wordt naar de spoedeisende hulp 
gebracht en werkt een paar weken niet. Achmed moet zijn klus afmaken en 
bekijkt het verzamelformulier.
Helaas heeft Henny helemaal zijn eigen manier van orderverzamelen. Achmed 
snapt Henny’s manier van orders verzamelen niet. Hij moet de orders opnieuw 
langsgaan om te controleren wat Henny wel en niet heeft gepakt.

tip

...
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Van Dijk Kantoorartikelen
Marktstraat 22, 7391 LP Twello

Klaar voor expeditie op: 11-09-2017

Orderverzamellijst

Locatie Artikel-
nummer

Omschrijving Aantal 
eenheden

Aantal 
colli

Aantal 
verzameld

Aantal niet 
verzameld

G45A 221 Potloden gr. 60 1

F21A 222 Potloden gekl. 60 1

B18C 296 A4 wit 30 6

A32B 297 A5 wit 25 5

H65B 360 Nietmachine 15 3

Orderverzamelaar Henny Aantal eenheden: 190

Aantal colli: 16

Foutief ingevuld verzamelformulier van Henny.

9  Je brengt de verzamelde goederen naar de verzendafdeling
Als je de orders hebt verzameld, dan breng je de goederen naar de afgesproken 
plek (vaak de verzendafdeling) in het magazijn. Je legt de orderverzamellijst 
erbovenop. Pas op dat de lijst niet kan wegwaaien. Daarna controleert de ver-
zendafdeling of de juiste goederen zijn verzameld, of het juiste aantal is 
verzameld en of de goederen niet beschadigd zijn.
De manier van stapelen is daarom ook belangrijk voor het controleren. Je moet 
de doos met goederen zo neerzetten, dat de sticker met informatie te zien is. Op 
die manier is de controle snel klaar. Het kan ook zijn dat de orders vlak voor het 
inladen worden gecontroleerd.
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1 Een order is een bestelling van een klant.
 a Noem vier gegevens die op een order kunnen staan.

 b Er zijn verschillende soorten orders. Welke soort komt het vaakst voor?

 c Welke andere soorten zijn er?

2 Je kunt orders verzamelen met een papieren orderverzamellijst, maar ook 
automatisch met bijvoorbeeld scanners of het pick-to-light-systeem.

 a Leg uit hoe deze drie systemen werken.
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 b Noem een voordeel van elk van deze drie systemen.

 c Noem een nadeel van elk van deze drie systemen.

 d Met welk systeem zou jij het liefst werken? Geef twee redenen.

3 Als je goederen verzamelt, pak je deze van de pickvoorraad. Wat zijn twee 
andere namen voor pickvoorraad?
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4 Als je de juiste locatie hebt gevonden, moet je de goederen op het trans-
portmiddel zetten. Je kunt op twee manieren de goederen stapelen. 

 a Hoe noem je de twee manieren?

 b Leg uit wat deze manieren inhouden.

5 In dit hoofdstuk heb je gelezen over verticale en horizontale transport-
middelen. Die heb je in veel soorten en merken.

 a Kies zelf een van de transportmiddelen uit dit hoofdstuk. Schrijf op welke 
je hebt gekozen.

 b Zoek op internet welke fabrikanten er zijn van dit transportmiddel. Schrijf 
deze op.

 c Maak een poster met afbeeldingen van de verschillende merken.
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Backorder Een order die later wordt geleverd aan de klant.
Blokstapelen Goederen in losse rijtjes op elkaar stapelen.
Bulklocatie Niet-uitgepakte goederen in een opslaglocatie.
Bulkvoorraad De voorraad waarmee je de werkvoorraad aanvult. Deze noem je ook wel 
reservevoorraad.
Dynamisch orderverzamelen De goederen bewegen en komen naar de orderverzamelaar toe.
Eendimensionaal orderverzamelen Je verzamelt goederen op dezelfde hoogte.
Eenzijdig orderverzamelen Je pakt goederen maar aan één kant van de gang. Op de terugweg 
pak je de goederen aan de andere kant van de gang.
Emballage Verpakkingsmateriaal van goederen, waarop vaak statiegeld zit. Je kunt het 
hergebruiken.
Emballagebon Bon waarop staat vermeld wat je aan emballage terugstuurt.
Grijpfrequentie Het aantal keren dat goederen worden verzameld per product- of 
artikelnummer.
Grijplocatie Andere naam voor picklocatie.
Grijpvoorraad Andere naam voor pickvoorraad.
Horizontale transportmiddelen Transportmiddelen die je gebruikt om goederen horizontaal 
te verplaatsen.
In verband stapelen Goederen half-om-half op elkaar stapelen.
Locatiecode Een code die aangeeft waar de goederen liggen in het magazijn.
Omloopsnelheid Hoe vaak de goederen in een bepaalde periode zijn afgezet.
Omzetsnelheid Zie omloopsnelheid.
Opslagplaats De plek waar de goederen op voorraad liggen of gelegd kunnen worden.
Order Een vraag van een klant om een bepaalde hoeveelheid goederen, van een bepaalde 
kwaliteit tegen een bepaalde prijs, geleverd te krijgen op een bepaald tijdstip.
Orderverzamellijst Een papieren lijst voor de verzamelaar met orderregels en picklocaties.
Pickdirector Een display dat aangeeft hoeveel goederen je uit de stelling moet pakken.
Picklocatie De plek waar de werkvoorraad ligt in het magazijn.
Pick-to-light-systeem Een systeem waarbij een lampje aangeeft van welke locatie je moet 
verzamelen.
Pickvoorraad Andere naam voor werkvoorraad.
Reservevoorraad Andere naam voor bulkvoorraad.
Retourbon Bon waarop staat welke goederen in welke aantallen retour gestuurd worden 
naar de leverancier.
Retourgoederen Goederen die weer terug moeten naar de leverancier.
Scanning Een scan(ner)-handeling die aangeeft waar je welke goederen moet verzamelen.
Statisch orderverzamelen De goederen staan op een vaste plaats. De orderverzamelaar 
beweegt naar de goederen.
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Tweedimensionaal orderverzamelen Je verzamelt goederen horizontaal en verticaal.
Tweezijdig orderverzamelen Je verzamelt goederen aan beide kanten van de gang.
Verticale transportmiddelen Transportmiddelen waarmee je goederen verticaal en 
horizontaal kunt verplaatsen.
Voice-picking Een systeem waarbij je via een headset hoort welke orderregel je waar moet 
verzamelen.
Werkvoorraad De voorraad die is uitgepakt en waaruit je de orders verzamelt. Dit noem je 
ook wel pickvoorraad of grijpvoorraad.



Opdracht 

H1

Lees de tekst goed door en beantwoord de vragen.

Je vriend Esra heeft een nieuw huis. Hij wil voor zijn slaapkamer een nieuwe kast hebben. 
Deze gaat hij bij IKEA kopen. Esra heeft jou gevraagd om te helpen. Eerst wil hij op internet 
uitzoeken wat hij allemaal nodig heeft voor de kast. Daarna wil hij ook kijken of alles voor 
de kast bij de dichtstbijzijnde IKEA-vestiging op voorraad is. Jullie gaan nu eerst de kast 
uitkiezen. 

De slaapkamer van Esra is 4 bij 5 meter. De kamer is 2,5 meter hoog.

Deze opdracht ga je uitvoeren met hulp van de website van IKEA. Werk samen met een 
medeleerling. 

1 Zoek op de site van IKEA de planner voor de PAX kledingkast. 

2 Esra wil graag een zo groot mogelijke kast kopen. 
a Geef in de planner de maten van de slaapkamer op. 
b Maak daarna samen met je medeleerling een zo groot mogelijke kast. Kies eerst de 

kastelementen.
c Kies daarna de deuren.
d Richt de kast daarna samen in. Je mag zelf kiezen voor planken, roedes of laden. 

3 a Maak een boodschappenlijst voor de kast die jullie hebben gekozen. Zorg ervoor dat 
hier ook precies op staat waar in het magazijn de onderdelen liggen.

b Als jullie hebben opgeschreven waar alle artikelen liggen, maak dan een logische 
verzamelroute. Welke onderdelen ga je eerst halen? Waarom?

c Ga nu kijken of alles op voorraad is.
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Esra heeft zelf geen auto. Omdat de pakketten groot zijn, moet hij voor het ophalen van de 
kast een busje huren. Gelukkig is dit snel geregeld. Jij gaat met Esra mee naar IKEA. Jullie 
hebben de lijst gemaakt met alles wat jullie nodig hebben voor een complete kast. Jullie 
hebben ook de volgorde opgeschreven waarin jullie de pakketten gaan ophalen.

Twee uur nadat jullie de kast hebben samengesteld en de lijst hebben gemaakt, zijn jullie 
in het magazijn van IKEA. Bij een van de stellingen aangekomen, blijkt het vak leeg te zijn. 
‘Hoe kan dat nou’, zegt Esra, ‘alles was toch op voorraad volgens het systeem?’ Hij baalt, 
want zonder dit onderdeel kan hij de kast niet helemaal in elkaar zetten.

4 Leg uit wat er gebeurd kan zijn.

5 Jij bent de medewerker van IKEA. Hoe los je dit op voor de klant? Wat kun je de klant 
aanbieden?

6 Jij bent de medewerker van IKEA. Hoe ga je dit binnen IKEA oplossen? Hoe kun je 
voorkomen dat dit een volgende keer gebeurt?


