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Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het goederenvervoer, 
moet je aan een aantal wettelijke eisen voldoen.  
Één daarvan is het hebben van een Eurovergunning.  
De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven  
die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. 

Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg
Om een Eurovergunning aan te vragen moet je onder andere het Getuigschrift van 
vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg hebben.
 
Om het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg 
te krijgen moet je aan de voorwaarden voldoen en de bijbehorende examens behalen.
Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van 
goederen over de weg moeten de onderstaande examens worden behaald:

• Bedrijfsmanagement;
• Calculatie;
• Financieel management;
• Personeelsmanagement;
• Wegvervoer Goederen Deel 1;
• Wegvervoer Goederen Deel 2.

 
Je moet binnen vijf jaar slagen voor de zes examens. De resultaten van de behaalde 
examens blijven 5 jaar geldig. Het maakt niet uit in welke volgorde je de examens doet.
 
Nadat je alle zes examens heeft behaald ontvang je van CCV automatisch het getuig-
schrift, deze wordt per post toegezonden. Je hoeft hiervoor niks aan te vragen.
Het getuigschrift van vakbekwaamheid blijft voor onbepaalde tijd geldig.
 
Voor meer informatie over (de organisatie van) het examen kan je terecht bij het CBR.

Voorwoord
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1 Organisatiestructuren

 1.1 Inleiding

De meeste bedrijven beginnen klein en worden door groei en/of fusie groter. Vaak is de 
huidige directeur een bedrijf begonnen en voert hij, eventueel samen met een (levens)
partner, alle taken (plannen, onderhoud, rijden, administratie) uit. Deze situatie zie je nog 
dagelijks bij de eigen rijders in het goederenvervoer en de startende touringcaronder-
nemer. Bij deze vorm hoef je meestal niet na te denken over personeelsmanagement, 
want de ondernemer zorgt er samen met de eventuele partner voor dat de taken goed 
verdeeld zijn.
De meeste bedrijven echter hebben als doel te groeien en om die groei goed te kunnen 
beheersen, is het aan te raden eens naar de organisatiestructuur van het bedrijf te kijken.

Een organisatie is een groep mensen die door samenwerking een gezamenlijk 
doel nastreeft. Dit doel is voor bijna alle organisaties het behalen van winst. 
Uit de winstopbrengsten kunnen namelijk investeringen betaald worden die 
weer belangrijk zijn voor de continuïteit van de onderneming.

Op het moment dat een ondernemer ontdekt dat de werkzaamheden een zodanige 
omvang krijgen dat het niet meer verantwoord is dit samen met de partner uit te voeren, 
moet er een oplossing gevonden worden. Een van de mogelijkheden is dan het afstoten 
van werk, maar dat is meestal niet de bedoeling. In plaats daarvan wordt vaak de keuze 
gemaakt om personeel aan te nemen.

De keuze voor uitbreiding van het personeel moet verantwoord genomen worden. 
Daarvoor moet eerst berekend worden welke kosten aan het aannemen van een perso-
neelslid verbonden zijn en of die minimaal betaald kunnen worden uit de extra opbrengsten 
die de werkzaamheden van dit personeelslid opleveren.
Ook moet bepaald worden hoe dit personeelslid aangestuurd moet worden en welke 
verantwoordelijkheden hij in het bedrijf krijgt. De ondernemer delegeert dan een deel 
van zijn eigen taken.
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 1.2 Organogram

Zodra een bedrijf groeit en er meer personeel aangenomen wordt, is het goed de 
organisatiestructuur in beeld te brengen door middel van een organogram.

Een organogram, organisatieschema of organigram, is een schematisch 
overzicht van de organisatie-/bedrijfsstructuur. 

Een organogram laat zien uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een bedrijf 
bestaat en in welke hiërarchische verhoudingen de afdelingen en medewerkers ten 
opzichte van elkaar staan. Ook kan in een organogram vermeld worden wie het hoofd 
is en wie de medewerkers zijn.

De meest voorkomende organisatiestructuren zijn:
• Lijnorganisatie;
• Lijn-/staforganisatie;
• Matrixorganisatie.

 1.3 Lijnorganisatie

Een lijnorganisatie kenmerkt zich door het delegeren van taken en verantwoordelijkheden 
vanuit de functie van directeur. Bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk delegeren van de 
rijwerkzaamheden van de ondernemer naar één of meer chauffeurs.

Als een lijnorganisatie groeit, ontstaat een organisatiestructuur die van onder tot boven 
een duidelijke hiërarchische opbouw heeft. Een lijnorganisatie kent meerdere lagen die 
boven en onder elkaar geplaatst zijn: je krijgt leiding van degene boven je en geeft leiding 
aan degene onder je in het organisatieschema. De taken zijn opgedeeld in logisch bij elkaar 
horende afdelingen.

Directeur

Chauffeur Chauffeur Medewerker Medewerker

Directeur

Chauffeur Chauffeur

Manager Manager

Medewerker Medewerker
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Voordelen van een lijnorganisatie
• Het systeem is duidelijk en eenvoudig;
• Het is duidelijk wie de baas is en bevoegdheden zijn goed afgebakend;
• Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk in kaart gebracht;
• Het nemen van beslissingen gaat snel;
• Knelpunten en problemen kunnen snel bij de juiste persoon onder de aandacht 

gebracht worden en snel worden opgelost.

Nadelen van een lijnorganisatie
• Het systeem kan tot bureaucratie leiden doordat de opdrachten via een lange weg 

naar de uitvoerders gaan. Hier komen vaak veel regels en papierwerk bij kijken;
• Er is weinig flexibiliteit omdat de gezagsverhoudingen vastliggen;
• Afdelingen staan erg op zichzelf, waardoor er weinig contact en samenwerking 

tussen afdelingen is;
• Managers kunnen een te zware verantwoordelijkheid krijgen met te veel taken en 

kunnen daardoor overbelast raken.

Directeur

Eerste voorman

Productie-
medewerker

Vertegen-
woordigers

Tweede voorman

Productie-
medewerker

Filiaal-
medewerkers

Hoofd productie Hoofd 
personeelszaken

Hoofd
administratie Hoofd inkoop Hoofd verkoop

Administratief
medewerker

Afdelingsmanager 
verkoop

Filiaal-
managers






