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Het beheer van het opslagproces

1.1 Opslagbeheer
Onder opslagbeheer verstaan we:
Het plannen, aansturen, evalueren en controleren van opslag en
opslagtaken.
Het beheer van de opslagwerkzaamheden gebeurt vooral op de kantoren van de
opslaglocaties. Zulke kantoren worden meestal ‘de planning’ genoemd.

In dit boek behandelen we de onderdelen die bij ‘opslagbeheer’ belangrijk zijn.
Bij opslagbeheersvaardigheden staan de volgende negen hoofdtaken centraal:
1. De juiste beroepshouding bij het beheer van goederen in het opslagproces;
2. Algemene taken bij het opslagbeheer van goederen;
3. Operationeel leidinggeven (op de werkvloer);
4. Taken bij het materieelbeheer;
5. Taken bij het beheer van speciale goederen;
6. Taken bij het beheer van inkopen;
7. Taken bij het calculeren;
8. Taken bij het beheer van voorraad op verschillende locaties in logistieke ketens;
9. Taken bij het beheer van opslag en afvoer van afval in opslagplaatsen.
De meeste hoofdtaken worden weer onderverdeeld in kleinere eenheden die we kerntaken
noemen.
Zo bestaat hoofdtaak 2 ‘Algemene taken bij het opslagbeheer van goederen’ uit de volgende
vier kerntaken:
1. Algemene taken bij de beheersing van goederenstromen;
2. Taken bij het inrichten van magazijnhallen;
3. Taken bij het beheer van verschillende locaties;
4. Taken bij het beheer van administratie op en voor opslagafdelingen.
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1.2 Wat zijn beheerstaken eigenlijk?
Om goed te weten wat opslagbeheer is en waar dit zich afspeelt, moeten we eerst het
begrip ‘beheer’ goed en duidelijk omschrijven. Zoals we hierboven al zagen, houdt het
beheer van opslag in bedrijven het volgende in:
• Het plannen;
• Aansturen;
• Evalueren;
• En controleren van de uitvoering van opslagtaken.
Beheerstaken zijn in principe geen fysieke (lichamelijke), maar cognitieve taken (cognitief
staat onder andere voor ‘kennis’, ‘kennen’ of ‘weten’) en omvatten vooral:
• Het aansturen en controleren van de uitvoerende procestaken;
• Het uitvoeren van communicatieve en registratieve taken.
Bij kleinere distributiecentra (DC’s) zie je dat kantoortaken en operationele taken vaak
gecombineerd worden. De taken worden dan door één persoon uitgevoerd. De scheiding
tussen de halactiviteiten en kantooractiviteiten hoeft niet altijd zo te zijn.

Het werk in een DC moet georganiseerd worden. Daarvoor zijn de planners verantwoordelijk. Het werk van de planners wordt in het algemeen achter een bureau verricht, al
dan niet in een apart kantoor. Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit
intensieve communicatie met klanten, met personen op de afleveradressen en met
personen op de werkvloer.
Drie groepen kerntaken
Op beheerniveau zijn drie groepen kerntaken te onderscheiden:
1. Kerntaken met betrekking tot het beheer van het orderverloop;
2. Kerntaken met betrekking tot het beheer van het primaire proces;
3. Kerntaken met betrekking tot het beheer van de interne organisatie, de onder
steunende taken.
We splitsen dit verder uit.
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Kerntaken met betrekking tot het beheer van het orderverloop
•
•
•
•
•
•
•

Het analyseren van offerteaanvragen;
Het opstellen van (concept)offertes;
Het controleren en beheren van offertes;
Het opstellen van opdrachtbevestigingen;
Het plannen en controleren van de uitvoering van opdrachten;
Het aansturen, begeleiden van en communiceren over de uitvoering;
Het evalueren van de uitvoering.
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Kerntaken met betrekking tot het beheer van het primaire proces
Het gaat hierbij om het dagelijks plannen, aansturen, evalueren en controleren van de
kerntaken in het primaire opslagproces:
• Het beheren van het lossen van vrachten;
• Het beheren van de controle van vrachten;
• Het beheren van de inslag van goederen;
• Het beheren van de in opslag zijnde voorraden;
• Het beheren van het orderverzamelen/orderpicken;
• Het beheren van het verzendgereed maken;
• Het beheren van het laden van zendingen.

Aansturing, evaluatie en controle gebeurt via:
• Het maken van planningen;
• Het bedenken van werkwijzen en werkmethoden;
• Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en hun klanten;
• Het oplossen van operationele problemen (problem solving);
• Het beheren van tijdsgebruik, efficiency, behandeling van afwijkingen en tussenorders;
• Het uitvoeren van registratieve taken;
• Het controleren van werkzaamheden aan documenten;
• Het beheren van administratie en documenten.
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Kerntaken met betrekking tot het beheer van de interne organisatie, de
zogenaamde ondersteunende taken
• Het opstellen van operationele documenten, zoals:
- Een aanpassing van een lay-out;
- Bedrijfsdocumenten en openingstijden;
- Procedures en werkinstructies;
- Bedrijfsregels en richtlijnen, bijvoorbeeld KAM;
- Gedragsregels voor het werken met gevaarlijke stoffen en bederfelijke goederen.
• Het plannen en leiden van werkoverleg op uitvoerend niveau;
• Het uitvoeren van operationele personeelszaken, zoals:
- Vakantieregistratie;
- Functioneringsgesprekken.
• Het aansturen en toezicht houden op naleving van de richtlijnen en gedragsregels;
• Het leveren van een bijdrage aan voor- en nacalculatie;
• Het opstellen en uitvoeren van en het controleren op het beheer van de locaties;
• Het werken met warehousemanagementsoftware (WMS-software).
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