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a. De kunst van het logisch nadenken
b. Een rekenmethode om transportkosten te berekenen
c. Mensen, goederen, informatie en geld van A naar B 

brengen 

Wat betekent ‘logistiek’?

Toelichting: Logistiek zorgt ervoor dat mensen, goederen,  
informatie en geld op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid  
en op de juiste plaats beschikbaar zijn. En dat tegen de juiste 
kosten en in de gewenste kwaliteit.
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a. Planner
b. Taxateur
c. Manager

Wat is géén beroep in de logistieke sector?

Toelichting: Planner en manager zijn onmisbare beroepen in  
de logistieke sector. Een taxateur, iemand die de waarde van 
huizen bepaalt, is geen logistiek beroep.
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a. 8.500
b. 14.000
c. 942.000

Hoeveel mensen in Nederland hebben  
een logistieke functie

Toelichting: 942.000 mensen in Nederland hebben een logistieke 
functie. Dat is meer dan 10% van de beroepsbevolking.
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a. Logistic movement
b. Supply chain
c. Kettingreactie

Hoe noem je het hele proces (de keten) van 
inkopen van grondstoffen tot aan het eind-
product op de juiste bestemming brengen?

Toelichting: Supply chain is een veelvoorkomende term binnen 
de logistiek. Met supply chain management zorg je ervoor dat er 
een goed werkende logistieke keten ontstaat.
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a. Waar
b. Niet waar

Stelling: zonder de logistiek is er  
geen (internationale) handel. 

Toelichting: Zonder de logistiek zou de economie instorten. 
Logistiek is essentieel in de handel, van lokaal tot  
internationaal niveau.
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a. aanvoer > interne goederenstroom > beheer voorraden 
> distributie > retourstroom

b. retourstroom > distributie > beheer voorraden > 
interne goederenstroom > aanvoer

c. aanvoer > beheer voorraden > interne goederenstroom 
> retourstroom > distributie

Welke van onderstaande ketens is  
een logistieke keten?

Toelichting: Een logistieke keten begint meestal bij de aanvoer  
van grondstoffen. Via de interne goederenstroom komen die grond- 
stoffen op de goede plek in het productieproces. Vervolgens wordt 
een balans gezocht tussen de grootte van de voorraad en de kosten 
van de opslag, waarna het product naar de winkel en consument 
kan. Tot slot wordt het afval afgevoerd.
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a. Beleidsdocumenten schrijven
b. Puzzelen en plannen
c. Samenwerken en communiceren

Waar hoef je niet heel goed in te zijn als je  
in de logistiek wilt werken?8

Toelichting: Puzzelen, plannen, samenwerken en communiceren  
zijn vaardigheden die erg goed van pas komen als je in de logistiek  
werkt. Afhankelijk van je functie kan je ook goed zijn in ict, 
autorijden of managen. Je hoeft geen beleidsdocumenten  
te kunnen schrijven.

a. Van het woord ‘logica’
b. Van ‘Maréchal de Logis’
c. Van ‘to log in’

Waar komt het woord ‘logistiek’ vandaan?

Toelichting: ‘Logistiek’ komt van ‘Maréchal de Logis’, een functie 
die Napoleon invoerde voor het zoeken van onderkomens voor  
de troepen. Het heeft niks te maken met logica.
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a. Consumptie
b. Productie
c. Distributie

Hoe noem je het proces waarbij een product 
naar de juiste plek wordt gebracht?

Toelichting: ‘Distribueren’ is het verdelen van goederen in 
de juiste hoeveelheden naar de juiste plek.
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a. Products control
b. Warehousing
c. Storage management

Hoe noem je het beheer van een magazijn, 
opslagplek of distributiecentrum?

Toelichting: Voordat goederen op de uiteindelijke bestemming 
komen worden ze opgeslagen. Warehousing is één van de vele 
takken van logistiek.

10

a. Waar
b. Niet waar

Stelling: Nederland is een belangrijk land 
als het gaat om logistiek.

Toelichting: Nederland is een belangrijk distributieland. In een 
straal van 500 kilometer om Nederland wonen wel 170 miljoen 
consumenten! Bovendien is Nederland geografisch gunstig  
gelegen: aan zee en met  een goede infrastructuur (verbindingen 
via weg, spoor, water en leidingen). Ook  bevinden zich in ons 
land vele distributiecentra.
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a. Het kost te veel tijd en geld om alleen voor een  
tiramisu naar een klant te gaan

b. Tiramisu is alleen lekker na een pizza
c. Anders krijgt de pizzeria een boete van de overheid 

Bij veel bezorgdiensten kan je alleen  
tiramisu bestellen als je ook een pizza 
bestelt, waarom is dat? 

Toelichting: In de logistiek draait het om efficiency, ook bij  
het bezorgen van voedsel. Het is efficiënter om voor een grote 
hoeveelheid naar één klant te gaan, dan per klant één maaltijd  
af te leveren. Je verkoopt dan meer producten in minder tijd  
en voor minder brandstof.
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Toelichting: In een circulaire kledingindustrie draait het om de 
vraag hoe je kleding zo optimaal mogelijk kunt hergebruiken. 
Door aan het logistieke proces stappen toe te voegen waarbij de 
kleding weer teruggaat naar de winkels of waarbij je van de kleding 
nieuwe stoffen maakt, maak je een circulaire kledingindustrie.

Toelichting: Het organiseren van een festival is een groot project 
met veel verschillende werkzaamheden. Zo moet je artiesten  
boeken, podia en toiletten bestellen en reclame maken, zodat er 
kaarten worden verkocht. Bij al die werkzaamheden moeten  
producten op een bepaalde tijd op een bepaalde plek zijn,  
logistiek dus.

a. Alle logistiek medewerkers zoveel mogelijk tweedehands 
kleding laten dragen

b. Alleen kleding verkopen die in Nederland is geproduceerd 
c. Stappen toevoegen in de kledingketen waarbij er 

nieuwe producten van de stoffen worden gemaakt

a. Waar, er zijn veel logistieke taken
b. Niet waar, dat is vooral productie

Hoe kan je met logistiek bijdragen aan  
een circulaire kledingindustrie,  
waarbij kleding wordt gerecycled? 

Stelling: festivals organiseren is  
een logistieke activiteit
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Toelichting: Als de vraag naar een bepaald product plotseling 
toeneemt, maar winkels niet snel genoeg voldoende op voorraad 
hebben, dan is er schaarste. Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge 
pandemie. Dan is de vraag naar desinfecteermiddelen of paracetamol 
ineens heel groot en moet het aanbod ervan ook worden vergroot.

a. Schaarste
b. Armoede
c. Aanbodtekort 

Hoe noem je het als de vraag naar  
een product groter is dan het aanbod? 
Bijvoorbeeld omdat er leverings- 
problemen zijn. 
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Toelichting: Bij een webshop lever je als bedrijf direct aan  
de klant. In plaats van dat je grote pallets met één soort product 
aflevert bij een winkel, moeten nu meer losse pakketten in kleine 
hoeveelheden worden afgeleverd bij verschillende woningen  
op verschillende locaties.

a. De klant op de hoogte houden van waar zijn pakket  
zich bevindt

b. Het afleveren van veel verschillende pakketten op veel 
verschillende locaties

c. a en b zijn allebei goed 

Er wordt steeds meer digitaal gekocht.  
Dat noem je e-commerce. Wat is een grote 
logistieke uitdaging in de e-commerce?
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a. Omdat ziekenhuizen zoveel mogelijk geld willen  
verdienen in een zo kort mogelijke tijd

b. Omdat er heel veel mensen in een ziekenhuis werken
c. Omdat er zoveel mogelijk patiënten zo snel  

en zo goed mogelijk moeten worden behandeld

Waarom is goede logistiek in ziekenhuizen 
vooral zo belangrijk?

Toelichting: In ziekenhuizen is het belangrijk dat behandelingen 
op elkaar aansluiten, er voldoende bedden aanwezig zijn en  
behandelingen zo efficiënt mogelijk worden ingepland.  
Dat is prettig voor de patiënt, zo kunnen zoveel mogelijk patiënten 
zo snel mogelijk geholpen worden en de kosten blijven zo laag 
mogelijk. 
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a. Logistics Management
b. Logistics Engineering

Er zijn twee hbo-opleidingen logistiek:  
logistics management en logistics  
engineering. Met welke opleiding  
leer je werkzaamheden te plannen?

Toelichting: In de opleiding Logistics Management leer je hoe je 
logistieke processen moet managen en daar vallen ook diverse 
planningsprocessen onder. 
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Toelichting: In de opleiding Logistics Engineering leer je  
vooral hoe je nieuwe logistieke processen kan ontwikkelen, 
met de nadruk op de techniek.

Toelichting: Met robots krijg je meer werk gedaan in kortere tijd. 
De productiviteit kan wel verhogen met 400 procent.

a. Uitrekenen hoeveel logistiek kost en oplevert 
b. De logistieke processen in bedrijven en organisaties  

te analyseren, te managen en te verbeteren
c. Hoe je nieuwe logistieke processen kan  

ontwikkelen

a. De werkdruk van de werknemers neemt af
b. De productiviteit wordt enorm verhoogd  

en de kosten gaan omlaag           
c. Beide antwoorden zijn goed 

Wat leer je in de opleiding  
Logistics Engineering?

In de logistiek wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van robots, zoals inpakrobots, 
robots die medicijnen sorteren of robots 
die pizza’s bezorgen. Wat is het voordeel 
hiervan?
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