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1 Werken op de planning

 1.1 De functie transportplanner

Een transportplanner is verantwoordelijk voor een efficiënte ritplanning en belading 
binnen het goederenvervoer. Hierbij houdt hij rekening met:

• De wettelijke voorschriften;
• De wensen van de klant;
• De beschikbaarheid van mens en materieel.

Dit alles met inachtneming van de opbrengsten en kosten met als doel een positief 
resultaat te behalen.

Je vindt transportplanners bij:
• Grotere handels- en productiebedrijven 

In de functie van planner of logistiek planner;
• Transportbedrijven 

In de functie van transportplanner;
• Expeditiebedrijven 

In de functie van expediteur.

Kenmerkend is dat al deze functionarissen het transport organiseren, waaronder de 
aan- of afvoer van goederen.

De werkzaamheden kunnen op drie manieren georganiseerd worden:
1. De transportplanner is gekoppeld aan één of meerdere klanten;
2. De transportplanner is gespecialiseerd op één of meerdere landen;
3. De transportplanner is gespecialiseerd op een of meerdere modaliteiten.
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1 Koppeling met klanten
Bij veel transportbedrijven is het plannen verdeeld over verschillende klanten. 
Hiervoor is gekozen, omdat iedere klant zijn eigen specifieke wensen heeft voor wat 
betreft het transport. Ook voor de opdrachtgevers van het transportbedrijf is het erg 
handig; zo hebben zij altijd een vast aanspreekpunt.
De planners binnen een bedrijf werken onderling wel nauw samen en ondersteunen 
elkaar, bijvoorbeeld bij het melden van files of andere calamiteiten. Verder moeten zij 
elkaar in vakantieperiodes kunnen vervangen.

2 Specialisatie op landen
Planners bij transport- en expeditiebedrijven met veel verschillende en steeds wisselende 
klanten, zijn vaak ingedeeld op landenspecialisme; bijvoorbeeld de Scandinavische 
landen of Spanje en Portugal. Daarnaast kan een planner ingedeeld worden op landen-
specialisme bij bedrijven die actief zijn in het intermodaal transport. Binnen deze 
bedrijven is een planner verantwoordelijk voor een land waar de vrachten intermodaal 
naartoe vervoerd worden. De planners weten alles over deze landen, hebben daar ook 
contacten en spreken vaak de taal van die landen.

3 Specialisatie op modaliteiten
Bij met name de grote transportbedrijven, zie je ook specialisaties bij planners met 
betrekking tot de verschillende modaliteiten. Zo kunnen planners zich binnen een groot 
bedrijf richten op het plannen en volgen van vrachtauto’s, maar ook op het plannen en 
volgen van treinen en boten. Deze planners ontwikkelen specifieke kennis van alle mogelijke 
verbindingen die er beschikbaar zijn in de markt, om zodoende hun vrachtauto, trailer of 
container zo goed(koop) en snel mogelijk in de buurt van de bestemming te krijgen. 

 1.2  De vele taken van het plannen

We gaan nu eerst wat dieper in op het begrip plannen. Je moet goed weten wat de 
beheerstaken bij het vervoer zijn. Je moet ook weten waar deze zich afspelen. We zullen 
als eerste het begrip ‘beheer’ goed en duidelijk gaan omschrijven. Onder het beheer van 
vervoer in bedrijven, het transportplannen, verstaan we:

Het aansturen, evalueren en controleren van vervoer.

Meestal spelen de beheerstaken zich af op het kantoor van bedrijven. Bij transport-
bedrijven wordt dit meestal ‘de planning’ genoemd. Planners zijn zich bewust van het 
grote verschil tussen:

1. De taken op uitvoerend niveau in en om de vrachtauto’s;
2. De taken op beheersniveau.
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1 Uitvoerend niveau
Op uitvoerend niveau zit je als chauffeur of bijrijder op de weg en bij klanten. Tot je taken 
behoren onder andere:

• Het uitvoeren van ritten met vaste vrachtauto’s;
• Het omgaan met verschillende klanten;
• Het omgaan met concrete vrachten.

2 Beheersniveau
Op beheersniveau zit je als planner meestal op kantoor. Je doet geen lichamelijk werk, want 
je moet vooral je hoofd gebruiken. Planners maken geen ritten. Planners zien geen echte 
vrachten of echte klanten. Ze bellen, mailen en werken met computers en documenten.
Het beheren omvat veel meer taken dan het plannen alleen. Het omvat vooral het 
uitvoeren van communicatieve en registratieve taken. Veel beginners in het ‘planvak’ 
denken dat planners met name bezig zijn met het plannen van routes en ritten. 
Zoals je hieronder kan lezen, komt er wel wat meer bij kijken. Een belangrijk deel van het 
werk van planners bestaat uit praten en overleggen met:

• De opdrachtgevers;
• De klanten op de afleveradressen;
• De chauffeurs.

Wat staat jou te wachten?
Het is belangrijk dat je een goed beeld krijgt van wat er op een planner af kan komen. 
Bij het plannen in het kader van vervoersbeheer, besteed je aandacht aan de hieronder 
vermelde tien onderwerpen met daaraan gekoppeld subonderwerpen:

1. De juiste beroepshouding bij het beheer van het vervoer van vrachten
• Moet flexibel zijn;
• Moet prioriteiten kunnen stellen;
• Moet klantgericht zijn;
• Moet oplossend vermogen hebben;
• Moet kostenbewust zijn.

2. De behandeling van offertes, orders en klantrelaties onderhouden
• Offertes kunnen maken;
• Opdrachten kunnen bevestigen;
• Klanten van advies kunnen dienen.

3. Het vervoeren van vrachten
• Het behandelen van vervoersorders;
• Het plannen van transporten;
• Het berekenen van laadvolumes van vrachtauto’s;
• Het bepalen van personele capaciteit;
• Het beheren van documenten.
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