
Logistiek 
Hoe het niet en hoe het wel moet 



Orde & netheid 
Beheer bulk 



Beheer bulk 

1.0 Hoe moet het niet 



1.1 Emballage en materieelopslag 









1.2 Materieel niet in gebruik 





1.3 Gereedschap in werkruimtes 





1.4 Magazijn en stellingen 







Beheer bulk 
2.0 Hoe moet het wel 



2.1 Emballage en materieelopslag 









2.2Materieel niet in gebruik (gesorteerd) 





Opmerking: 

Zet materieel dat in tussen 
opslag staat voor 
gecontroleerd en gesorteerd te 
worden netjes recht en op de 
juiste plaats neer. 



2.3 Gereedschap in werkruimtes 





2.4 Magazijnopslag,stellingen 





Orde & netheid  

Transport 



Transport 

3.0 Hoe moet het niet 





3.1 Vrachtindeling en pakketten 







3.2 Machines en kwetsbaar 
materieel  afdekken 





3.3 Werkplek en stophout 







3.4 Gepoetste wagen binnen en buiten 

 
• Een vuile wagen,zowel binnen 

als buiten, is niet 
representatief. 

• Smerige ramen,spiegels,voor-
en achterverlichting is niet 
veilig. 

• Wassen minimaal een keer per 
maand. 



Transport 

4.0 Hoe moet het wel 



4.1 Vrachtindeling en pakketten 









4.2 Machines en kwetsbaar 
materieel  afdekken 







4.3 Werkplek en stophout 







4.4 Gepoetste wagen binnen en buiten 

 • Elke wagen moet 
minimaal een keer per 
maand gewassen 
worden. 
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