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1 Wat is gegevensbeheer?

 1.1 Het beheer van gegevens

Documentenbeheer lijkt een achterhaalde zaak. Tegenwoordig wordt veel informatie 
niet meer op papier uitgewisseld, maar via digitale apparatuur. We spreken dan van 
bestandsbeheer. Omdat wij in dit boek zowel de documenten als de digitale versies 
daarvan bespreken, hebben wij het over gegevensbeheer.

Onder het beheer van documenten of bestanden in logistieke bedrijven of afdelingen 
verstaan wij het plannen, aansturen, evalueren en controleren van het gebruik van 
informatie in het logistieke proces.

Bij documenten- of bestandsbeheer gaat het om het gebruik en de opslag van informatie. 
In het logistieke proces kan je drie soorten documenten of informatie onderscheiden:

• Orderinformatie;
• Transportinformatie;
• Werkinformatie.

Sommige informatie is zelfs wettelijk verplicht; denk aan het gebruik van de CMR- 
vrachtbrief of een schriftelijke instructie bij het transport van gevaarlijke stoffen.

Opslag van informatie speelt zich vooral af op de planning van transportbedrijven. 
Planners bepalen welke informatie nodig is voor het kunnen uitvoeren van alle  
transporttaken voor specifieke klanten. Het informatie en documentenbeheer kan  
per klant verschillen. 
Het effectief opslaan en bewerken van informatie vraagt om een slimme aanpak.  
Het houdt meer in dan een stapel papier op je bureau of een aantal mappen op je 
(computer)bureaublad. Er moet een ordening in zitten die vooraf intern is afgesproken 
en door iedereen te begrijpen is, zodat de informatie gemakkelijk is terug te vinden.
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 1.2 Het klantendossier van verschillende soorten klanten

Je weet inmiddels dat planners met verschillende soorten orders te maken krijgen. 
Planners van transport krijgen bijvoorbeeld te maken met het verwerken van informatie 
van drie soorten opdrachtgevers:

1 Vaste opdrachtgevers
Deze opdrachtgevers hebben op regelmatige tijden en het gehele jaar door vrachten:

• Documenten op papier in witte ordners;
• Elektronische bestanden in de map ‘Vaste klanten’:

 - Alles alfabetisch op bedrijfsnaam opgeslagen;
 - Eventueel wordt per bedrijf de specifieke afspraken weergeven: denk aan  

kortingen enzovoorts;
 - Vaak zijn met deze klanten vaste afspraken gemaakt over de wijze waarop  

het transport uitgevoerd moet worden.

2 Periodieke opdrachtgevers
Deze opdrachtgevers hebben in bepaalde periodes vrachten:

• Documenten op papier in zwarte ordners;
• Elektronische bestanden in de map ‘Periodieke klanten’:

 - Alles alfabetisch op bedrijfsnaam opgeslagen;
 - Met deze klanten zijn vaak geen aanvullende afspraken gemaakt, maar deze 

klanten komen regelmatig terug met opdrachten, bijvoorbeeld eenmaal per 
maand;

 - Wordt met deze klanten vaste afspraken gemaakt, dan worden het vaste  
opdrachtgevers en verhuist hun informatie naar een andere ordner of map.

3 Incidentele opdrachtgevers
Deze opdrachtgevers hebben af en toe een vracht:

• Documenten op papier in blauwe ordners;
• Elektronische bestanden in de map ‘Incidentele klanten’:

 - Alles alfabetisch op bedrijfsnaam opgeslagen;
 - Met deze klanten zijn geen aanvullende afspraken gemaakt;
 - Keren deze klanten regelmatig terug, dan worden het periodieke opdrachtgevers 

en verhuist hun informatie naar een andere ordner of map.

Het bijhouden van informatie vraagt om discipline van medewerkers en een voortdurende 
communicatie. Je kan nog zo’n goed systeem verzinnen, alles staat of valt met het 
nakomen van afspraken en het systematisch opbergen van gegevens.

Een transportbedrijf rijdt zoveel mogelijk voor twee groepen vaste opdrachtgevers. 
Deze twee groepen klanten weten goed met welke vervoerder ze in zee gaan.
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Het transportbedrijf vervoert onder de AVC- of CMR-condities. Bij vaste opdrachtgevers 
zijn de afspraken op papier gezet in de vorm van vervoerscontracten. Aan de ene kant 
brengen deze klanten vervoerszekerheid voor het transportbedrijf. Aan de andere kant 
biedt het transportbedrijf de verladers zekerheid omtrent levering en kwaliteit.

In feite functioneert het transportbedrijf als een interne dienstverlener voor de afzender 
en de geadresseerde. De planners van het transportbedrijf werken nauw samen met de 
planners of de verkoopafdelingen van de verschillende klanten.

Voorbeeld
Wat de verkoopafdeling verkoopt, moet het transportbedrijf uiteindelijk waarmaken en 
dus afleveren.
Een klant koopt bijvoorbeeld een showroomkeuken in de vestiging Tilburg. De verkoper 
heeft beloofd dat de keuken volgende week donderdag bij de klant op de stoep staat. 
In dat geval zal het transportbedrijf een ritje naar Tilburg moeten plannen om de keuken 
op te halen en direct naar de klant te brengen.

Vaak hebben transportbedrijven langlopende opdrachten van vaste klanten. Alle afspraken 
voor het transport en eventueel de opslag en distributie van de goederen, staan in 
meer jarencontracten. Binnen ‘moederorders’ kunnen allerlei tussenopdrachten door  
de planner geregeld worden.

Alle ordergegevens worden in klantendossiers op het planningskantoor bewaard.  
De dossiers worden bij het transportbedrijf per klant bijgehouden. We hebben het dan 
over een klantendossier waarbij de informatie in een fysiek dossier is opgeborgen of in 
een digitaal bestand is opgeslagen.






