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3.1 Wat is logistiek?

In het woord logistiek zit het woord ‘logisch’, een ander woord hiervoor is ‘vanzelfsprekend’.
Logistiek heeft te maken met de goederenstroom. Een betekenis van het woord logistiek
is het organiseren plannen en uitvoeren van de goederenstroom. Een korte definitie van
logistiek is: ‘de juiste dingen, op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste
hoeveelheden en tegen minimale kosten’.

De logistiek is een uitgebreid vakgebied. Tijdens het hele proces van de productie van een
product heb je te maken met logistiek. De grondstoffen uit de natuur worden vervoerd
naar de producent die ze bewerkt. Die slaat de bewerkte grondstof op in het magazijn. Tot
ze worden vervoerd naar het bedrijf waar ze verwerkt worden tot eindproducten.
In dit proces zijn drie fasen te zien:
1. De inslag van goederen: het gaat over alles wat met de ontvangst van goederen te

maken heeft.
2. De opslag van goederen: de goederen staan tijdelijk in het magazijn.
3. De uitslag van goederen: de goederen gaan het magazijn uit naar de klant.

Distributie. Magazijn.

3.2 Een magazijn

Een magazijn is een ruimte waarin goederen tijdelijk opgeslagen worden. De meeste
winkels hebben een klein magazijn. Hier is een beperkte voorraad van de artikelen. De
grote voorraad ligt in het centrale magazijn. Daar worden de artikelen efficiënt opgeborgen.
In de winkel worden de artikelen of producten netjes gepresenteerd aan de klanten.

Het centrale magazijn is ingedeeld in locaties. In de administratie staat welk product op
welke locatie staat en in welke hoeveelheid. Goederen worden op verschillende manieren
in magazijnstellingen geplaatst. De manier waarop hangt af van de grootte, omvang, de
vorm en het gewicht van de goederen.
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Orderpicker. Heftruck in een magazijn.

De voorraad in een magazijn wordt op peil gehouden. Zo is er altijd een voorraad artikelen
om naar de winkel te brengen. Als een artikel niet op voorraad is, wordt het ook niet
verkocht. Je moet dan ‘nee-verkopen’, dat levert geen geld op.

Een magazijn kost geld. De ruimte op zich kost geld, maar ook het houden van voorraad
kost geld. Een grote hoeveelheid van het geld van een onderneming zit in de voorraad.
Dat geld hadden ze ook op de bank kunnen zetten en rente over ontvangen. De voorraad
goederen kan verouderen, bederven, of in waarde dalen doordat het uit de mode is
(demodage). Dit is een risico. De kosten van een magazijn kun je samenvatten in RRR,
oftewel: rente, ruimte, risico.

SOORTEN MAGAZIJNEN
Er zijn verschillende soorten magazijnen. Je kunt de magazijnen op verschillende manieren
indelen.

Een magazijn dat meerdere filialen van voorraad voorziet, noem je een centraal magazijn.
Ze staan vaak langs de snelweg, zodat vrachtwagens er snel en gemakkelijk kunnen komen.
Voor een centraal magazijn is een efficiënte indeling erg belangrijk. Naast een centraal
magazijn heb je ook een magazijn bij een winkel.

Een open magazijn is toegankelijk voor alle werknemers. Dit zie je vaak bij een afdeling
binnen een bedrijf. Een gesloten magazijn is alleen toegankelijk voor bepaalde
medewerkers. Zij zijn de enigen die goederen uit het magazijn mogen pakken en de
administratie mogen bijwerken. De centrale magazijnen zijn altijd gesloten magazijnen.

Regelmatig komt een vrachtwagen een bestelling afleveren. De voorraad wordt aangevuld.
De chauffeur haalt de goederen uit de vrachtwagen. De levering wordt gecontroleerd en
de goederen krijgen een plekje in het magazijn. Je bent altijd goed voorbereid als de
vrachtwagen komt. Je zorgt dat er ruimte is voor de ontvangst van de goederen. Zo kun
je snel en efficiënt lossen. En kan de chauffeur snel weer naar zijn volgende adres.
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3.4 De vrachtbrief

Bij elke levering van goederen zit een vrachtbrief. Hiermee kun je controleren welke
goederen geleverd worden. De chauffeur of bezorger heeft de vrachtbrief. Als de chauffeur
met zijn vracht komt, zal hij altijd als eerste zijn vrachtbrief aan je geven.

ONDERDELEN VAN DE VRACHTBRIEF
De vrachtbrief ziet zo eruit:

De vrachtbrief bestaat uit drie delen:
1. het origineel voor de ontvanger van de goederen
2. een kopie voor de chauffeur als bewijs van aflevering
3. een kopie voor de leverancier van de goederen.

Elk bedrijf heeft andere regels voor het lossen van de goederen. Soms mag alleen de
leidinggevende tekenen voor ontvangst van de goederen. Soms mogen medewerkers dat
zelf doen. Zorg ervoor, dat je weet wat de afspraken zijn in het bedrijf waar je werkt. Overleg
altijd met je teamleider of jij de voor de ontvangst van goederen mag tekenen.
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COLLI
Op de vrachtbrief staat het aantal colli. Dat is de verpakking waarin de goederen worden
vervoerd. Vaak worden verschillende goederen gezamenlijk verpakt. Eén verpakking noem
je de collo. Je zegt één collo en twee colli.

Bijvoorbeeld:
Tachtig blikjes frisdrank zijn samen in een tray verpakt.
Het aantal is dan tachtig (blikjes). Dat is één collo (de tray).
Of twee dozen met ieder vijfhonderd pennen.
Het aantal is dan duizend (pennen). De colli is twee (de dozen).

3.5 De vrachtbrief controleren

Op de vrachtbrief staat welke goederen worden afgeleverd. De goederen zelf kun je niet
controleren met de vrachtbrief. Er staat op de vrachtbrief niet hoeveel van elk artikel
geleverd is. Dat ga je later controleren. Bij de vrachtbrief gaat het alleen om het vervoer.
De afzender heeft de goederen ingepakt en klaargezet voor vervoer. Hij zet op de vrachtbrief
om hoeveel colli het gaat en wat voor soort colli het zijn. De colli kunnen dozen zijn, of
pallets, of rolcontainers, of kratten.

De vervoerder neemt de vracht mee. Hij is er verantwoordelijk voor dat de vracht goed bij
de klant aankomt. Als de vracht tijdens het vervoer beschadigt, dan ziet de klant een
beschadigde verpakking. De klant meldt dit op de vrachtbrief. De vrachtbrief moet je
tekenen voor ontvangst.

Je tekent voor ontvangst als je zeker weet:
• dat het juiste aantal colli is geleverd
• dat de colli onbeschadigd zijn geleverd.

Ondertekenen vrachtbrief.
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Controleer de vrachtbrief goed. Want goederen zijn geld waard. En het bedrijf krijgt een
rekening voor de bestelde goederen. Je wilt dan wel zeker weten dat het juiste aantal colli
wordt geleverd. Ook controleer je of de lading onbeschadigd is.

Overleg met je teamleider wat je precies moet doen met de vrachtbrief. Mag je die zelf
controleren? Wil de teamleider zelf controleren? Spreek dan af dat je hem waarschuwt als
de chauffeur er is. Overleg ook hoe je moet handelen als er afwijkingen zijn.

Na controle en tekenen moet je de vrachtbrief verwerken in de administratie. Ook moet
je weten waar je de vrachtbrief gaat opbergen als je deze gecontroleerd hebt.

AFWIJKINGEN OP DE VRACHTBRIEF
Soms is een zending goederen niet compleet. Er staan bijvoorbeeld twintig pallets op de
vrachtbrief, maar de chauffeur heeft er maar achttien bij zich. Dan kun je de vrachtbrief
niet zomaar tekenen. Je moet dan op de vrachtbrief het juiste aantal pallets zetten. Daarna
kun je wel tekenen. Als de goederen beschadigd zijn, schrijf je dat ook op de vrachtbrief.
Op die manier weet de afzender van de goederen wat wel of niet geleverd is. Schade die
je zelf veroorzaakt nadat de goederen zijn gelost, schrijf je niet op de vrachtbrief. Die schade
meld je bij je leidinggevende. Daarna schrijf je op de breuklijst wat precies beschadigd is.

3.6 Een inleiding op veilig werken

ARBOWET
Elke werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemers veilig kunnen tillen en
dragen. Dat staat in de Arbowet. De Arbowet beschermt de werkgever en jou als werknemer.
Het is voor de werkgever goed als er veilig en gezond wordt gewerkt. Want ziekteverzuim
kost de werkgever natuurlijk veel geld. Voor jou als werknemer is het belangrijk dat je veilig
en gezond kunt werken. Zo voorkom je lichamelijke klachten.

VEILIG TILLEN
In een magazijn werk je met goederen. De goederen worden gelost en in het magazijn
gezet. Ze worden later weer uit het magazijn gehaald en ingepakt en vervoerd. Het is
belangrijk dat je veilig en gezond werkt in het magazijn. Je kunt niet de hele dag alle
goederen zelf tillen. Dat is niet goed voor je rug. Gebruik daarom zo veel mogelijk
transportmiddelen. Tillen doe je alleen veilig en goed.

TRANSPORTMIDDELEN
Zet altijd de juiste transportmiddelen klaar om de goederen te lossen. Ook als je maar
weinig vracht hoeft te verplaatsen, moet je aan je gezondheid denken. Ieder vervoermiddel
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heeft zijn eigen specifieke kenmerken en mogelijkheden om te gebruiken. Kies het
vervoersmiddel zorgvuldig uit.

KLEDING
Goederen kunnen vallen. Op de grond of op je tenen. Gebruik je een palletwagen of
heftruck? Ook die zijn gevaarlijk voor je tenen. Draag daarom altijd veiligheidsschoenen.
Deze schoenen hebben een extra sterke neus. Dat zorgt ervoor dat je voeten veilig zijn. Je
loopt vaak van binnen naar buiten als je goederen lost. Draag dan een jas als je naar buiten
gaat bij een lage temperatuur. Ook wanneer je in de koelcel op diepvries werkt. Want als
je afkoelt, kun je ziek worden.

Met deze schoenen zijn je voeten goed

beschermd.
Veiligheidsschoenen verplicht.

BORDEN EN SIGNALEN
Op de plek waar je goederen lost, kom je borden en signalen tegen. Ze geven aan hoe je
moet werken, wat wel en niet mag. Deze borden zijn er voor de veiligheid. Welke borden
en signalen je tegenkomt, hangt af van de soort goederen en de plek. In een winkel waar
veel zware goederen binnenkomen, zie je in het magazijn bijvoorbeeld het bord
‘Veiligheidsschoenen verplicht’. In ieder magazijn hangt het bord ‘Verboden te roken’, net
als bij tankstations.

BEHANDELINGSETIKETTEN
Op de lading die de chauffeur komt lossen, zit soms een behandelingsetiket. Een
behandelingsetiket geeft aan hoe je de goederen moet behandelen. Bekijk de etiketten
goed voordat je de goederen gaat vervoeren en opslaan. Zorg dat je de betekenis van de
etiketten kent!
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De goederen mag je niet

opstapelen.

De goederen mogen niet nat

worden.

Goederen zijn breekbaar. Vervoer

ze voorzichtig, zonder vallen of

stoten.

De goederen mogen niet in de

zon staan. Zet ze direct in de

schaduw of binnen neer.

De goederen moeten gekoeld

blijven. Zet ze zo snel mogelijk in

de koeling.

De pijlen op dit etiket geven aan

welke zijde van de doos je boven

moet houden. Je mag deze dozen

niet op een andere manier

neerzetten.

GEVAARSYMBOLEN
Sommige goederen kunnen gevaarlijk zijn. Dan zit er een gevarenetiket op de verpakking.
In de praktijk krijg je niet vaak met gevaarlijke stoffen te maken. Toch is het belangrijk om
ze te kennen. Zo weet je dat er gevaar kan ontstaan, als je de goederen verkeerd behandeld.

Dit zijn een paar gevaarsymbolen en hun betekenis:

Stoffen die ontplofbaar (of
explosief) zijn.

Stoffen die giftig zijn.

Stoffen die – als ze in het milieu
terecht komen – schadelijk voor
planten, dieren en mensen zijn.

Stoffen die licht ontvlambaar
zijn

3.7 Goed tillen

In het magazijn en in de winkel moet je nogal wat tillen. Soms is dat best zwaar werk. Het
is belangrijk dat je op de juiste manier tilt. Anders belast je je lichaam te veel. En krijg je
misschien blessures aan je rug, knieën of aan je schouders.

10 Bronnenboek Distributie



Goed tillen zelf vraagt een bijzondere techniek:
• Zet je voeten uit elkaar, links en rechts van het voorwerp.
• Zak iets door je knieën en houd je rug recht.
• Til het voorwerp nu op door je benen te strekken (door rechtop te gaan staan).
• Houd tijdens het tillen je rug recht.

Goede houding.Verkeerde houding.

Bij het tillen kun je gebruikmaken van je buikspieren. Door die aan te spannen neem je
last van je rug weg. Buikpers wordt dat genoemd. Vaak ontstaan lichamelijke klachten
niet door het tillen zelf. Ze ontstaan doordat je tijdens het tillen een draaiende beweging
maakt. Ga dus in de richting staan waarheen je het gewicht moet verplaatsen.

RUGKLACHTEN DOOR TILLEN
Als je elke dag voorwerpen tilt of draagt, kun je rugklachten krijgen . Daarom is het
belangrijk dat je zo veel mogelijk interne transportmiddelen gebruikt als je goederen
verplaatst. Bijvoorbeeld een palletwagen of een steekwagen.
Als je toch moet tillen, moet je dat zo verantwoord mogelijk doen. Til niet meer dan 23
kilogram. Moet je zwaarder tillen? Gebruik dan een hulpmiddel.

Vaak tillen en te zwaar tillen is erg belastend voor je rug. Je hebt kans op beschadiging
van je rugspieren, de bindweefselbanden rond je wervelkolom of de tussenwervelschijven.
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Voorkom rugklachten door goed te tillen.

Te zwaar tillen is dus gevaarlijk. Ook als je heel vaak lichte voorwerpen tilt, kan dat voor
rugklachten zorgen. Denk aan het tillen met een verkeerde houding. Of te lang achter
elkaar doorgaan met tillen.

Als je eenmaal rugklachten hebt, dan kom je er maar moeilijk vanaf. Rugklachten zijn zelfs
de belangrijkste reden voor langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

3.9 De levering controleren

DE PAKBON
Op de vrachtbrief staat het aantal colli. Op de pakbon van de leverancier staan alle
goederen apart vermeld. Met daarbij de geleverde aantallen. Deze gebruik je om de levering
te controleren.

Bijvoorbeeld:
GeleverdBesteldPrijs per stukArtikelnaamArtikelnummer

559,98Cementkuip
zwart

4547.209.12
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In het magazijn van de leverancier gebruiken ze de pakbon om de juiste goederen te
verzamelen en te verzenden. Jij gebruikt de pakbon om te controleren of je de juiste
goederen in de juiste hoeveelheden ontvangen hebt. Dit doe je na het lossen. Anders kost
het lossen te veel tijd.
Je kunt dat beter doen als de goederen in het magazijn staan. Dan heb je rust en overzicht
om alles nauwkeurig te tellen. In het magazijn sta je ook droog en warm (of juist koel).
Controleer goed welke goederen geleverd zijn. En hoeveel. Klopt dat met de pakbon?

De pakbon ziet er zo uit:

DE LEVERING CONTROLEREN
Als je de levering gaat controleren, kijk je niet alleen naar het aantal goederen.
Je kijkt ook naar de kwaliteit ervan. Kwaliteit betekent:
• onbeschadigd

Kapotte artikelen kun je niet verkopen. Die moeten terug naar de leverancier.
• juiste temperatuur

Bij gekoelde goederen, zoals levensmiddelen, is het belangrijk dat de temperatuur
constant laag blijft. We noemen dit de koelketen. Je moet de temperatuur bij ontvangst
controleren. Is de temperatuur tijdens het vervoeren en lossen te hoog geworden? Dan
mogen de artikelen niet verkocht worden.
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