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Advies 
 
 
Ontwikkel een opleiding op basis van het leertraject tot en met de tweede maand. Het 
overzicht van de instapcompetenties leert dat een opsplitsing van het opleidingsaanbod 
voor een magazijnier in een basisopleiding en een vervolmakingsopleiding niet 
aangewezen is. In de praktijk verwerft een magazijnier namelijk al na twee maanden 
voltijds werken 83 procent van de noodzakelijke competenties. Tijdens maanden drie 
tot zes leert hij nog acht van de 47 competenties bij (zeventien procent). Het is de vraag 
in hoeverre extra opleidingsinspanningen om deze laatste acht competenties aan te 
leren nog voldoende renderen. Het concurrentiële voordeel van opgeleide magazijniers 
ten aanzien van willekeurige sollicitanten is immers ook reeds groot na het verwerven 
van het ‘tweemaandenpakket’ (83 procent van de competenties).  
 
Variant:  een opleiding die alle competenties aanleert. Een alternatief is een  totaalop-
leiding ‘magazijnier’ die de kandidaat-beroepsbeoefenaars alle 47 competenties 
bijbrengt. Weliswaar bedraagt de meerwaarde van zo’n opleiding procentueel slechts 
zeventien procent. Daarentegen is een onmiskenbaar voordeel dat de totaalopleiding 
ook competenties rond ‘verkoop’ aanleert. Deze competenties komen pas laat in het 
leertraject (vijfde en zesde maand), maar worden door de bedrijven zeer belangrijk 
geacht.  
 
Belang van de competenties rond ‘verkoop’.  Wanneer het leer- en trainingspakket zich 
optimaal afstemt op de noden van de werkvloer, besteedt het bijzondere aandacht aan 
de training van tijdrovende en moeilijke competenties. Naast de manuele behandeling 
van goederen en een goede beheersing van de logistieke administratie komt voor de 
magazijnier een andere leerdoelstelling als belangrijk naar voren: aan verkoop doen. 
Onder deze competentiecategorie vallen: 
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 het reserveren en opvolgen van bestellingen en het op de hoogte houden van 
klanten over voorraad en levertijd; 

 het uitvoeren van baliewerkzaamheden (zoals verkoopsadvies geven) 
 het behandelen van klachten van klanten. 
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1. Onderzoeksdoelstellingen en –uitwerking 

 

1.1. De opdracht: een instapcompetentieprofiel 
 
Doorlichting van de noodzakelijke competenties voor een beginnend medewerker. Dit 
onderzoek brengt de instapcompetenties van een magazijnier in kaart. De 
instapcompetenties zijn de competenties die bedrijven verwachten van een beginnende 
medewerker. Onder een beginnend medewerker verstaan we een persoon zonder 
specifieke beroepservaring tijdens het eerste jaar voltijdse tewerkstelling in de nieuwe 
functie. Bij instapcompetenties gaat het enerzijds om een pakket competenties die 
werkgevers verwachten vanaf de eerste werkdag, en anderzijds om competenties die de 
beginneling gaandeweg aanleert, terwijl hij het beroep in kwestie al uitoefent. Samen 
vormen zij het geheel van competenties dat gedurende het eerste jaar noodzakelijk is.  
 
Het leertraject. Dit rapport belicht het leertraject van een magazijnier. Het leertraject 
biedt een overzicht van de competenties die in de praktijk achtereenvolgens van een 
beginnend magazijnier verwacht worden: 
 
 welke competenties zijn noodzakelijk om kans te maken op aanwerving? 
 welke competenties dient de beginnende magazijnier als eerste onder de knie te 

krijgen? 
 hoe verloopt het verdere leerproces?  

 
Het belang van competenties op basis van tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. 
Sommige competenties vergen in de uitoefening van het beroep van magazijnier meer  
tijd dan andere of zijn moeilijker. De mate waarin een magazijnier precies deze 
competenties vlot beheerst is bepalend voor zijn rendement binnen het bedrijf.  Daarom 
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is het gerechtvaardigd zulke tijdsintensieve en moeilijke competenties binnen het 
instapcompetentieprofiel een groter belang toe te kennen. Zo worden in dit rapport de 
gemeten tijdsintensiteit en de moeilijkheidsgraad van de verschillende competenties 
geïntegreerd in  een ‘kernwaarde’ per aangeleerde competentie. Deze kernwaarde geeft 
een idee van het relatieve belang van elke competentie binnen het profiel. Dit belang 
vormt in het kader van opleiding een belangrijke aanvulling op het leertraject. Waar het 
leertraject enkel de volgorde van aanleren van de diverse competenties blootlegt, geeft 
het gewogen belang bijkomende informatie: het brengt een rangorde onder de 
competenties aan maakt bijgevolg duidelijk op welke competenties een opleiding de 
nadruk dient te leggen.  
 
Geen geïdealiseerd beeld. Het leertraject stelt géén ideaalbeeld voorop. Het leertraject 
beschrijft de realistische verwachtingen die in de praktijk door bedrijven gehanteerd 
worden.  
 
Geen statisch gegeven. Competentieprofielen evolueren. Innovatie en herdefiniëring 
van de functie kan ervoor zorgen dat de verhoudingen tussen de competenties 
wijzigen. Daarom peilt dit onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen. De analyse 
wijst uit welke competenties in de nabije toekomst waarschijnlijk in belang zullen 
afnemen dan wel toenemen. Daarnaast speelt er een tweede dynamisch element: ook de 
situatie op de arbeidsmarkt heeft invloed. In tijden van arbeidsschaarste zullen 
bedrijven immers aan een beginnend magazijnier lagere eisen stellen dan wanneer er 
een groot aantal sollicitanten beschikbaar is. Het is dus goed voor ogen te houden dat 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt een bepalende rol spelen in de reële 
verwachtingen ten aanzien van het beroep. 
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1.2. Gebruikswaarde  
 
Basis voor opleiding. Een instapcompetentieprofiel is een basisinstrument voor het 
uitwerken en verfijnen van een opleidingsaanbod voor kandidaat- of beginnende 
beroepsbeoefenaars. Het baseert zich op de huidige verwachtingen op de arbeidsmarkt 
ten aanzien van een beginnend beroepsbeoefenaar om de noodzakelijke competenties 
tegenover elkaar af te wegen en te rangschikken. Het overzicht van welke competenties 
op welk ogenblik in het leertraject belangrijk zijn, biedt een uitgebreide basis voor het 
uitstippelen van een nieuw opleidingsaanbod of het evalueren en actualiseren van een 
bestaand programma. 
Het bevat informatie die helpt bij het beantwoorden van volgende vragen: 
 
 Is het zinvol een onderscheid te maken tussen een basis- en een 

vervolmakingsopleiding, of kiest men beter voor een intensief totaalpakket? 
 Welke competenties verdienen aandacht in een (eventuele) basisopleiding? 
 Welke competenties dienen in een (eventuele) vervolmakingsopleiding aan bod te 

komen? 
 Op welke competenties moet een (eventuele) totaalopleiding de nadruk leggen? 
 Met welke trends moet de opleider rekening houden bij het uitstippelen van het 

aanbod? 
 
Instrument voor screening. Een instapcompetentieprofiel is tot slot eveneens een handig 
instrument bij het screenen van werkzoekenden en het detecteren van opleidings-
behoeftes bij beginnende beroepsbeoefenaars. Ook bij het evalueren van startende 
werknemers kan het instapcompetentieprofiel een nuttige controlelijst zijn.  
 

Geen opleidingsprogramma 
 
Een instapcompetentieprofiel is geen opleidingsprogramma. 
De doorlichting van de noodzakelijke competenties levert 

informatie over wanneer welke competenties belangrijk 
zijn, maar zegt niets over hoe dergelijke competenties 
aangeleerd moeten worden.  
 
Het profiel resulteert in leerdoelstellingen. Het leertraject 
zegt wanneer een bepaalde competentie verworven moet 
zijn, en de kernwaarde vertelt iets over het belang van de 
competentie in het profiel. Als een opleiding niet alle 
competenties kan aanleren, is het belang het beste 
criterium om bepaalde competenties als leerdoelstelling te 
weerhouden en andere te schrappen. 

 
Hoe die leerdoelstellingen finaal in een opleidings-
programma moeten worden omgezet is het werk van 
pedagogen. 
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1.3. Werkwijze 
 
Competentielijst gebaseerd op het bestaande beroepsprofiel. Dit instapcom-
petentieprofiel steunt op eerder onderzoek van de SERV. Dat omschrijft in detail de 
inhoud van de verschillende vaardigheden van een magazijnier. Omwille van de 
overzichtelijkheid en hanteerbaarheid van het instapcompetentieprofiel werden deze 
uitgebreide beschrijvingen gereduceerd tot een compacte tekst, die haast in een 
oogopslag te begrijpen is. Zo’n ‘samenvatting’ schrapt noodgedwongen uitleg en 
deelvaardigheden, waardoor de overblijvende competentielijst de krachtlijnen bevat.  
 
Correcties en bijsturingen door expert. Ter correctie en aanvulling sprak een deskundige 
zich uit over de competentielijst. Hij verhelderde een aantal onduidelijkheden in de 
SERV-studie zorgde voor een verfijning en vervollediging van de competentielijst. Dit 
resulteerde in een lijst van 47 competenties, die het inhoudelijke vertrekpunt vormt 
voor het instapcompetentieprofiel. 
 
Gestandaardiseerde interviews. Het onderzoek steunt op kwantitatieve 
gegevensverzameling. Het gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde interviews. Elk 
interview leverde soortgelijke gegevens op, wat de onderlinge vergelijkbaarheid van de 
interviews verzekert. De interviews vonden plaats in de periode september-oktober 
2008 en werden afgenomen bij de zaakvoerder, het hoofd van de personeelsdienst of 
een ervaren hoofdmagazijnier.  
 
Steekproef van twintig Belgische bedrijven. Het onderzoek vond plaats in twintig 
Belgische bedrijven, tien Nederlandstalige en tien Franstalige ondernemingen. De 
bedrijven werden gekozen in functie van hun geografische spreiding en hun 
uiteenlopende werknemersaantal. Het werknemersaantal is van belang omdat de 
bedrijfsgrootte in theorie invloed kan hebben op het takenpakket van de magazijnier. 

Schriftelijke bron voor de competentielijst 
 
De gehanteerde lijst van competenties ontstond op basis 
van het ‘Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften voor de 
beroepencluster goederenbehandeling’, 1998, SERV, 
Brussel.  
 

Voorafgaandelijke correctie door 
deskundige 

 
De eerste versie van de lijst van competenties werd 
voorgelegd aan Rudi Wuijts, opleidingsverantwoordelijke bij 
ASAP in Wuustwezel. Op basis van zijn feedback kwam de 
definitieve competentielijst tot stand. Op basis van zijn 

advies werden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 Vier competenties met betrekking tot algemene 

magazijnorganisatie vielen weg. In de praktijk blijken 
het competenties van de hoofdmagazijnier te zijn. 

 Twee competenties rond het organiseren van overleg 
en het houden van functioneringsgesprekken vielen 
eveneens weg. Het zijn ook competenties van de 
hoofdmagazijnier. 

 De categorie ‘dagelijkse organisatie’ ging op in andere 
categorieën. 

 De categorie ‘opslaan van goederen’ viel uiteen in 
‘lossen van goederen’ en ‘controleren van goederen’. 

 In de categorie ‘voorbereidende taken’ veranderde het 
maken van een een algemene planning in het 
opstellen van dagplanning én het opstellen van een 
weekplanning. 
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2. De instapcompetenties doorgelicht  

 

2.1. Een leertraject 
 
Periodes van twee maanden. Op de volgende bladzijden staat het leertraject van een 
magazijnier, opgedeeld in leerperiodes van twee maanden. Om te berekenen wanneer 
een magazijnier een competentie heeft aangeleerd, wordt de mediaan van de 
inschatting van het leertraject door de bedrijven gehanteerd. De mediaan is de 
middelste waarde van een verdeling. De mediaan werd boven het rekenkundig 
gemiddelde verkozen, omdat afwijkende scores bij het rekenkundig gemiddelde een 
veel groter gewicht krijgen. 
 
Achtereenvolgens komen aan bod: 
 
 competenties te beheersen bij aanwerving; 
 competenties aangeleerd na 2 maanden; 
 competenties aangeleerd na 4 maanden; 
 competenties aangeleerd na 6 maanden. 
 
Uitdieping gebaseerd op belang. De tabellen op de volgende bladzijden brengen het 
leertraject van een magazijnier in kaart. Ze geven per periode van twee maanden 
bijkomende werkervaring een overzicht van competenties die een beginnend 
magazijnier moet beheersen. De kolom uiterst rechts geeft het belang van een 
competentie weer. Dit belang is gebaseerd op tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad van 
de competenties. Aan bedrijven werd gevraagd een ‘tijdsscore’ en een 
‘moeilijkheidsscore’ toe te kennen aan de  verschillende competenties. Een  kernwaarde 
(het gemiddelde van de beide scores) zorgt voor een onderlinge profilering van de 
competenties uit het leertraject en vormt dus een belangrijke inhoudelijke uitdieping. 

De mediaan in plaats van het 
rekenkundig gemiddelde 
 
Een voorbeeld verduidelijkt waarom de mediaan te 
verkiezen is:  
 
Een vaardigheid krijgt van zeven geïnterviewden de 
volgende scores: 
 
5 maanden  

 
Mediaan = 6 
 
Rekenkundig gemiddelde = 7,1 

6 maanden 

6 maanden 

6 maanden 

6 maanden 

7 maanden 

14 maanden 

 
Slechts één bedrijf situeert het aanleren van de 
vaardigheid na 14 maanden. Werken met de 
mediaanwaarde nuanceert het gewicht van dit bedrijf, 
terwijl het rekenkundig gemiddelde dit afwijkende 

bedrijf een zodanig belang toekent, dat het 
gemiddelde hoger eindigt dan het oordeel van de zes 
overige bedrijven.  

 

De competenties verdeeld in kwarten op 
basis van de kernwaarde 
 
Het belang van competenties binnen het profiel is af te 
lezen uit de kernwaarde gebaseerd op tijdsintensiteit en 
moeilijkheidsgraad. Het is mogelijk de competenties 
volgens hun score te rangschikken in groepen die telkens 
een kwart van het totale aantal competenties 
vertegenwoordigen. Het aantal bolletjes geeft aan tot welk 
kwart een competentie behoort: 
 

Eerste kwart ●●●● 
Tweede kwart ●●●● 
Derde kwart ●●●● 
Vierde kwart ●●●● 
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De kolom ‘belang’ verdeelt de competenties in vier groepen die elk 25 procent of een 
kwart van het instapcompetentieprofiel omvatten. De belangrijkste competenties 
krijgen vier bolletjes naast hun omschrijving, de minst belangrijke één. Competenties 
die zich tussenin situeren, krijgen naargelang hun belang in het leertraject twee bolletjes 
als ze tot het tweede kwart behoren, en drie bolletjes als ze  tot het derde kwart behoren. 
 
Een maat van spreiding als indicatie van consensus. Een competentie behoort tot de 
instapcompetenties als een substantieel aantal geïnterviewden vindt dat ze behoort tot 
het takenpakket van een magazijnier in hun bedrijf én de vaardigheid gemiddeld 
binnen de eerste twaalf maanden na aanwerving wordt geleerd. Een substantieel aantal 
geïnterviewden werd vertaald als meer dan een derde van de bevraagde bedrijven. Dit 
rapport onderscheidt verder twee soorten vaardigheden: 
 
 competenties die minstens 14 van de 20 ondervraagde bedrijven vernoemen in het 

takenpakket van een magazijnier, geldig voor hun bedrijf. Dit zijn de vaardigheden 
waarover grotendeels consensus bestaat dat een volleerd magazijnier ze moet 
beheersen. Deze vaardigheden staan in de tabellen tegen een witte achtergrond 
vermeld.  

 
 competenties die 7 tot en met 13 bedrijven aanduiden in het takenpakket van een 

magazijnier, geldig voor hun bedrijf. Het zijn de vaardigheden waarvan meer dan 
één derde maar niet meer dan twee derde van de ondervraagde bedrijven vindt dat 
een volleerd magazijnier ze moet beheersen. Aangezien maximaal dertien op 
twintig bedrijven het een taak vinden voor een magazijnier, is er bij de 
geïnterviewden geen overeenstemming over de noodzaak van deze vaardigheid.  
Toch zijn deze vaardigheden gevraagd op de arbeidsmarkt — meer dan één derde 
van de bedrijven vindt ze essentieel — en daarom is het logisch dat de taken in een    

opleiding voor magazijnier figureren. Zulke vaardigheden krijgen een grijze kleur. 
In één oogopslag onderscheidt de lezer ze daarmee van de vaardigheden met de 
witte achtergrond, waarover wel een consensus bestaat (14 op 20 bedrijven of meer).  

 

Interpretatie van de tabellen 
 
De tabellen met het leertraject geven per competentie 
informatie over drie elementen: 
 
 de chronologische plaats in het leertraject, per 

periode van twee maanden; 
 het belang van elke competentie op basis van de 

kernwaarde (het aantal bolletjes); 
 het al dan niet bestaan van een consensus over de 

noodzaak van de competentie binnen het profiel (de 
witte of grijze achtergrondkleur). 

  
De gecombineerde resultaten voor de drie elementen 
maken het mogelijk de sleutelcompetenties duidelijk te 
onderscheiden van de minder belangrijke competenties. 
Voor sommige competenties stemmen de drie elementen 
minder overeen. In dat geval zijn is het uiteindelijke 
gewicht van een competentie binnen het profiel voor 
interpretatie vatbaar. Een grijze achtergrondkleur of een 
plaats verderop in het leertraject nuanceren immers 
enigzins het belang van een competentie met veel 
bolletjes. Hoewel dus niet alle bedrijven zo’n competentie 
(bij aanvang) van een magazijnier verwachten, is ze op 
basis van het aantal bolletjes binnen het profiel nog steeds 
van belang.  
 

Alle competenties volgens minstens een 
derde van de bedrijven noodzakelijk 
 
In theorie is het mogelijk dat minder dan een derde van 
de twintig bedrijven de competenties uit de lijst 
noodzakelijk achten. Zulke competenties zouden uit het 
instapcompetentieprofiel geweerd worden. Ze zijn immers 
te onzeker om als basis te dienen voor opleiding. Voor het 
beroep van magazijnier is deze situatie niet van 
toepassing. 
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2.2. Het leertraject van de magazijnier 
 
Geen formele aanwervingsdrempel. Voor de magazijnier bestaat er volgens de 
respondenten geen formele aanwervingsdrempel. Dit betekent dat hij bij aanwerving 
geen enkele van de 47 competenties moet beheersen.  
 
Sprong na twee maanden. Tabel 1 geeft een overzicht van de competenties die een 
beginnend magazijnier na een periode van twee maanden voltijds werken moet 
beheersen. Het gaat om 39 van in totaal 47 competenties, of 83 procent. Na slechts twee 
maanden werkervaring beheerst de magazijnier dus niet minder dan vier vijfde van alle 
competenties. De tabel telt bovendien tien competenties met vier en negen competenties 
met drie bolletjes. Bijna de helft van de aangeleerde competenties zijn dus zeer 
belangrijk of belangrijk. Dit wijst op een steil leertraject tijdens de eerste twee maanden. 
 

Tabel 1: Het leertraject van een beginnend magazijnier tijdens de eerste 
en de tweede maand  

 

  Categorie                          Competentie                                                                                                                                        Belang 
 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan dagelijks informeren naar of ontvangen van de uit te voeren opdrachten ●●●● 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan een planning opmaken van de eigen uit te voeren dagtaken ●●●● 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan een planning opmaken van de eigen uit te voeren weektaken en na overleg met de 
inkoopdienst of commerciële binnendienst instaan voor een tijdige levering ●●●● 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan de benodigde materialen en hulpmiddelen (heftruck, transpalet, verpakkingsmateriaal, 
‘duivel’) selecteren in functie van de te verwerken goederen, gebruiksklaar maken (elektrisch 
opladen, tanken, …) en uit de technische of oplaadruimte halen 

●●●● 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan goederen en de bijhorende vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of de 
interne documenten ontvangen ●●●● 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan de retourgoederen en de bijhorende vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of 
interne documenten ontvangen en afhandelen volgens de bedrijfsinterne procedures ●●●● 
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2. Ontvangst van 
goederen 

Kan ontvangen goederen manueel of automatisch registreren ●●●● 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan op aanwijzing en volgens de bedrijfsinterne procedures de geleverde goederen en de 
bijhorende vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of de interne documenten al dan 
niet aanvaarden en (elektronisch) tekenen voor ontvangst 

●●●● 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan de nodige documenten (vervoersdocumenten, losbonnen) aan de administratie doorgeven ●●●● 

3. Lossen van 
goederen 

Kan de goederen van het transportmiddel lossen aan de hand van (geautomatiseerde) 
loshulpmiddelen en volgens de diverse technieken voor het lossen (afhankelijk van de soort 
goederen, het te lossen transportmiddel en de losplaats waar de goederen moeten komen) 

●●●● 

3. Lossen van 
goederen 

Kan de goederen vervoeren naar de juiste wachtzone en ze er oordeelkundig plaatsen (wat 
eerst wordt opgeslagen vooraan) ●●●● 

4. Controleren van 
goederen 

Kan aan de hand van de vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of de losbon de 
binnengekomen goederen identificeren en visueel controleren op soort, hoeveelheid en 
eventuele beschadiging 

●●●● 

4. Controleren van 
goederen 

Kan visuele schade, afwijkingen of gebreken aan binnengekomen goederen melden volgens 
de bedrijfsinterne procedures ●●●● 

5. Opslagklaar 
maken van goederen 

Kan binnengekomen goederen uitpakken aan de hand van verschillende hulpmiddelen 
(kniptang, mes, …) en het verpakkingsmateriaal verwerken en afvoeren volgens de normen 
van milieu en afvalsortering 

●●●● 

5. Opslagklaar 
maken van goederen 

Kan de locaties van goederen opzoeken en de locatienummers van opgeslagen goederen 
controleren ●●●● 

5. Opslagklaar 
maken van goederen 

Kan de goederen sorteren naargelang hun bestemming (voor opslag of directe levering) ●●●● 

5. Opslagklaar 
maken van goederen 

Kan de goederen inpakken voor intern gebruik ●●●● 

5. Opslagklaar 
maken van goederen 

Kan de nodige codificaties (barcodes) en labels zowel manueel als machinaal aanbrengen ●●●● 

6. Opslaan van 
goederen 

Kan goederen op de voorbestemde locatie plaatsen volgens de juiste opslagmethodes en aan 
de hand van opslag- en stapelhulpmiddelen (heftruck, stelling, transpalet, scanningapparaat, 
box, kooi, …) 

●●●● 

6. Opslaan van 
goederen 

Kan opgeslagen goederen manueel of automatisch registreren ●●●● 
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7.Verzamelen van 
orders 

Kan orders op een pickbon of orderverzamellijst verzamelen volgens de uitgestippelde route 
en met gepaste hulpmiddelen (karren, rekken) ●●●● 

7.Verzamelen van 
orders 

Kan de verzamelde goederen vervoeren naar de juiste distributiezone en ze er oordeelkundig 
plaatsen (wat eerst wordt verzonden vooraan) ●●●● 

7.Verzamelen van 
orders 

Kan interne documenten (bv. picklijst) invullen of aanpassen aan wijzigingen en goederen 
uitschrijven ●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan de goederen sorteren naargelang hun bestemming (voor directe of dringende levering) ●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan de goederen voor uitlevering controleren op hoeveelheid en gewicht ●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan de goederen inpakken/verpakken volgens de instructies voor verzending en eventueel 
zelf aangepaste verpakkingen maken (bv. kisten) rekening houdend met de goederen in 
kwestie en hun bestemming 

●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan de verzendlabels zowel manueel als machinaal aanbrengen ●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan in opdracht of na overleg de expeditiedocumenten of interne documenten (bv. laadbon) 
correct invullen en (elektronisch) tekenen voor verzending ●●●● 

9. Laden van 
goederen 

Kan de goederen vervoeren naar de juiste laadzone en ze er oordeelkundig plaatsen (wat 
eerst wordt geladen vooraan) ●●●● 

9. Laden van 
goederen 

Kan de goederen in het transportmiddel laden aan de hand van laadhulpmiddelen en volgens 
de diverse technieken voor het laden, afhankelijk van de soort goederen. ●●●● 

10. Voorraadbeheer Kan de voorraden (in het geautomatiseerd systeem) tellen, registreren en tekorten melden ●●●● 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen ●●●● 

12. Onderhoud Kan nazicht houden op het magazijnmateriaal ●●●● 

12. Onderhoud Kan de eigen werkplek schoonhouden en de orde en netheid van het magazijn respecteren ●●●● 
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13. Kwaliteitszorg 
Kan de gebreken en tekortkomingen van de binnengekomen goederen, de bestaande 
organisatie van het magazijn, de interne transportsystemen en van het voorraadbeheer 
opmerken en melden volgens de bedrijfsinterne procedures 

●●●● 

14. Veiligheid Kan de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsmaatregelen in het magazijn naleven ●●●● 

14. Veiligheid 
Kan de gebreken en tekortkomingen in verband met de veiligheids-, gezondheids- en 
welzijnsmaatregelen in het magazijn opmerken en melden aan de hoofdmagazijnier ●●●● 

14. Veiligheid Kan bij ongevallen of incidenten de bedrijfsspecifieke veiligheidsprocedures toepassen ●●●● 

15. Verkoop 
Kan bestellingen reserveren en opvolgen en de klant op de hoogte houden van de voorraad 
of het tekort en de levertijd ●●●● 
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Beperkte groei tijdens derde en vierde maand. Tabel 2 somt de competenties op die een 
magazijnier na vier maanden voltijdse tewerkstelling moet beheersen. De vier 
competenties vertegenwoordigen 8,5 procent van het totaal (47). Na vier maanden 
werkervaring beheerst de magazijnier dus 91,5 procent van alle noodzakelijke 
competenties. Het valt op hoe het belang van deze vier competenties niet bijzonder 
groot is. Enkel het kunnen deelnemen in overlegsituaties schatten de bedrijven hoger in. 

 
Tabel 2: Het leertraject van een beginnend magazijnier tijdens de derde 

en de vierde maand 
 

Categorie            Competentie                                                                                                                               Belang 
 

10. Voorraadbeheer 
Kan op aanwijzing steekproefsgewijze of jaarlijkse voorraadinventarisaties uitvoeren (tellen, 
afwijkingen melden, …) ●●●● 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan deelnemen in overlegsituaties (bv. over het al dan niet ontvangen van goederen, over 
personeelszaken, …) ●●●● 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen ●●●● 

12. Onderhoud Kan klein onderhoud uitvoeren zoals technische mankementen herstellen ●●●● 
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Beperkte groei tijdens vijfde en zesde maand.  Na nog twee maanden voltijds werk moet 
de magazijnier vier extra competenties beheersen. Tabel 3 geeft een overzicht van de 
aangeleerde competenties. Het gaat om de resterende 8,5 procent van het totale aantal 
(47). Na zes maanden werkervaring is de magazijnier dus volleerd. Drie van de vier 
competenties zijn belangrijk tot zeer belangrijk. Dat betekent dat de competenties op het 
einde van het leertraject belangrijker zijn dan diegene aangeleerd tijdens de derde en 
vierde maand. 

 
Tabel 3: Het leertraject van een beginnend magazijnier tijdens de vijfde en 

de zesde maand 
 

Categorie            Competentie                                                                                                                                Belang 
 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan een peter- of meterschap opnemen ten aanzien van nieuwe werknemers ●●●● 

13. Kwaliteitszorg 
Kan voorstellen doen ter verbetering van de organisatie van het magazijn, de interne 
transportsystemen en van het voorraadbeheer ●●●● 

15. Verkoop 
Kan baliewerkzaamheden in het magazijn uitvoeren (bestellingen maken, verkoopadvies 
geven, …) ●●●● 

15. Verkoop Kan klachten van klanten behandelen volgens de bedrijfsinterne procedures ●●●● 

 
 
Uitzonderlijk: alle competenties na zes maanden. Het vertrekpunt van dit rapport is de 
vraag hoe iemand zich de eerste twaalf maanden van voltijdse tewerkstelling inwerkt 
als magazijnier. Op basis van de interviews blijkt evenwel dat een magazijnier in de 
praktijk al na zes maanden alle competenties moet beheersen. Het vervolg van dit 
rapport spreekt daarom over het zesmaandenprofiel. Dit is een uitzonderlijke situatie. 
Weinig andere beginnende beroepsbeoefenaars zijn al na een half jaar volleerd.  
 
De categorie ‘Verkoop’ als uitschieter. In de tabel hierboven vallen twee competenties 
uit de categorie ‘Verkoop’ op. Beide competenties krijgen vier bolletjes en zijn dus zeer 
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belangrijk voor het beroep van magazijnier. Ook in tabel 1 komt een 
verkoopscompetentie voor met vier bolletjes. Daarentegen krijgen alle 
verkoopscompetenties een grijze kleur. Samenvattend zijn verkoopscompetenties zeer 
belangrijk in één derde of meer, maar minder dan twee derde van de bedrijven. Er is 
dus zeker vraag naar magazijniers met deze competenties op de arbeidsmarkt. Tabel 3 
toont ook aan dat het verrichten van baliewerkzaamheden en klachtenbehandeling 
volgens de bedrijven pas na een halfjaar werkervaring beheerst moeten worden. 
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2.3. Samenvatting: het zesmaandenprofiel  
 
Consensus over 90 procent van de competenties. Over de overgrote meerderheid van de 
instapcompetenties zijn bedrijven het eens dat een volleerd magazijnier deze moet 
beheersen. Geen enkele competentie werd door minder dan één derde van de bedrijven 
genoemd. Slechts vijf van de 47 competenties (10,6 procent) werden door meer dan één 
derde maar minder dan twee derde van de bedrijven in het takenprofiel opgenomen. 
Over deze laatste competenties bestaat er geen volledige consensus. De mate van 
overeenkomst over bijna 90 procent van het beroepsprofiel toont aan dat de 
gehanteerde lijst van competenties representatief is zowel ten aanzien van het 
onderzochte beroep als ten aanzien van de geïnterviewde personen. Dit geeft deze 
studie een grote geldigheid. 
 
Kort leertraject. Het leertraject biedt een overzicht van de competenties die verwacht 
worden van een beginnend magazijnier tijdens het eerste jaar voltijdse tewerkstelling. 
Hieruit blijkt dat het leertraject van een magazijnier relatief snel verloopt. Er is geen 
formele aanwervingsdrempel (0 procent van de 47 competenties). Tijdens de eerste twee 
maanden leert de startende magazijnier een meerderheid van de competenties aan  
(83 procent). Na amper vier maanden beheerst de beginnende magazijnier al 91,5 
procent van de competenties van het beroepsprofiel. Na zes maanden beheerst een 
beginnend magazijnier alle 47 competenties.  
 
Schematische voorstelling van het leertraject. Grafiek 1 stelt het leertraject van een 
magazijnier voor. De X-as onderscheidt de verschillende leerperiodes, de Y-as geeft het 
aantal te beheersen competenties voor een magazijnier weer. De grafiek illustreert dat 
een beginnend magazijnier weliswaar bij aanwerving geen voorkennis nodig heeft, 
maar anderzijds in hoog tempo alle competenties moet verwerven. 

      Het leertraject visueel voorgesteld 
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3. Het instapcompetentieprofiel en opleiding 

 
Van instapcompetentieprofiel naar opleiding. Het instapcompetentieprofiel is een 
vertrekpunt voor het uitwerken van een opleidingsaanbod. Via de selectie van 
instapcompetenties uit het beroepsprofiel en het bepalen van de onderlinge 
waardeverhoudingen tussen die instapcompetenties, levert het informatie op die helpt 
bij het beantwoorden van een aantal cruciale vragen: 
 
 Is het zinvol een onderscheid te maken tussen een basis- en een 

vervolmakingsopleiding, of kiest men beter voor een intensief totaalpakket? 
 Welke competenties verdienen aandacht in een (eventuele) basisopleiding? 
 Welke competenties dienen in een (eventuele) vervolmakingsopleiding aan bod te 

komen?  
 Welke competenties verdienen tijdens een opleiding extra aandacht? 
 Met welke trends moet de opleider rekening houden bij het uitstippelen van het 

aanbod? 
 

Leerdoelstellingen 
 
In het kader van opleidingen laten de competenties zich 
lezen als leerdoelstellingen. Ze omschrijven wat iemand op 
het einde van een opleiding moet beheersen. Hoe een 
bepaalde competentie aangeleerd moet worden, is niet 
gespecifieerd. Het instapcompetentieprofiel is dus geen 
kant-en-klaar opleidingsprogramma, maar verduidelijkt wel 
de doelen en prioriteiten. Een opleidingsprogramma moet 
deze doelen en prioriteiten vervolgens vertalen in vorming 
en training. 
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3.1. Eén opleiding ‘magazijnier’ 
 
Geen zinvol onderscheid tussen ‘basis’ en ‘vervolmaking’. De beschrijving van het 
leertraject en de instapcompetenties suggereren voor veel beroepen een opsplitsing van 
het opleidingsaanbod in een basis- en een vervolmakingsopleiding. Het 
instapcompetentieprofiel van de magazijnier vormt hierop echter een uitzondering. Het 
ontbreken van een formele aanwervingsdrempel en het geconcentreerde leertraject 
maken een zinvolle opsplitsing immers onmogelijk. Een overzicht van twee beproefde 
afbakeningen verduidelijkt de moeilijkheid: 
 
 Afbakeningsmogelijkheid 1: een basisopleiding concentreert zich op de 

instapdrempel, een vervolmakingsopleiding op wat later in het leertraject komt. 
Voor de magazijnier is dit door het ontbreken van een formele aanwervingsdrempel 
een zinloze oefening.  

 Afbakeningsmogelijkheid 2: een basisopleiding leert alle instapcompetenties aan, 
een vervolmakingsopleiding wat rest. Deze studie definieerde de 
instapcompetenties als de competenties die gemiddeld binnen de eerste twaalf 
maanden na aanwerving worden geleerd en door een substantieel deel van de 
bedrijven tot het takenpakket worden gerekend. Gezien het feit dat de magazijnier 
alle competenties reeds verworven heeft na zes maanden tewerkstelling, zou de 
voorgestelde opdeling dus resulteren in een basisopleiding die alles aanleert, en zou 
er bijgevolg niets overblijven voor de vervolmakingsopleiding. In dat geval stelt 
zich natuurlijk de vraag of een basisopleiding die alles aanleert nog wel een 
basisopleiding is. 

 
Opleiding beperken tot het leertraject van de eerste twee maanden. Het voorliggende 
instapcompetentieprofiel suggereert daarom een opleiding die de competenties uit het 
leertraject aanleert tot en met de tweede maand. In de praktijk beheerst een magazijnier 
immers na twee maanden voltijds werken meer dan tachtig procent van de 

Totaalopleiding levert niet noodzakelijk volmaakte 
beroepsbeoefenaars af.  
 
Hoewel een magazijnier na deze totaalopleiding dus 
verondersteld wordt alle competenties te beheersen, mag 
het duidelijk zijn dat er daarna nog vervolmaking nodig is. 
Vervolmaken betekent immers niet alleen nieuwe 

bijkomende competenties verwerven, maar evenzeer 
reeds beheerste competenties met meer perfectie in de 
praktijk brengen.  
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noodzakelijke competenties. Tijdens maanden drie tot zes leert hij nog acht van de 47 
competenties bij (zeventien procent). De vraag kan gesteld worden in hoeverre extra 
opleidingsinspanningen om deze laatste acht competenties aan te leren nog voldoende 
renderen. Het concurrentiële voordeel van opgeleide magazijniers ten aanzien van 
willekeurige sollicitanten is immers ook reeds groot na het verwerven van het 
‘tweemaandenpakket’ (83 procent van de competenties 
 
Mogelijke variant: een opleiding die alle competenties aanleert. Een alternatief is een 
intensieve totaalopleiding, waarbij de kandidaat-beroepsbeoefenaar het hele 
competentiepakket aanleert alvorens aan de slag te gaan als magazijnier. Voordeel van 
dit grotere pakket is dat de beginnende magazijnier ook de zeer belangrijke 
competenties uit de staart van het leertraject verwerft. Het gaat hierbij op de eerste 
plaats om verkoopscompetenties. Of zo’n totaalvariant de voorkeur geniet op een 
kortere opleiding is een afweging die de opleiders moeten maken. 
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3.2. Leerdoelstellingen voor de magazijnier 
 
Extra aandacht voor belangrijke competenties. Tabel 4 lijst de competenties op die een 
dergelijke totaalopleiding aanbiedt en rangschikt ze volgens hun belang op basis van de 
kernwaarde gebaseerd op tijdsintensiteit en moeilijkheid. Competenties die het 
moeilijkst en meest tijdsintensief zijn verdienen immers extra aandacht in een opleiding. 
 
Twee krachtlijnen. Uit tabel 4 komen twee krachtlijnen naar voren: 
 
 De manuele behandeling van goederen dient uitgebreid aan bod te komen tijdens 

de opleiding. Een magazijnier moet in staat zijn om goederen te lossen en volgens 
de voorgeschreven procedures te behandelen. Hij moet vlot kunnen werken met 
transport-, opslag-, en stapelhulpmiddelen. 

 De opleiding moet eveneens nadruk leggen op het correct ontvangen, sorteren, 
registreren en verder administreren van goederen.  
 

Belang zonder volledige consensus: ‘Verkoop’. Een geval apart zijn de competenties 
behorend tot de categorie ‘Verkoop’. Over de noodzaak van de drie competenties uit 
deze categorie bestaat bij de bevraagde bedrijven geen volledige consensus: meer dan 
één derde maar niet meer dan tweederde van de respondenten vindt deze competenties 
onmisbaar. Verkoopscompetenties zijn dus voor de magazijnier belangrijk op de 
arbeidsmarkt, hoewel hij zeker niet in elk bedrijf aan verkoop zal moeten doen. Deze 
competenties worden alledrie geëvalueerd als (relatief) zeer tijdsintensief en moeilijk. 
Het is daarom aangewezen dat opleiding toch plaats inruimt om ook deze competenties 
aan te leren. 
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Tabel 4: Leerdoelstellingen van een totaalopleiding 
 

   Categorie                                                    Competentie          Belang 
 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan ontvangen goederen manueel of automatisch registreren ●●●● 

3. Lossen van 
goederen 

Kan de goederen van het transportmiddel (bv. vrachtwagen) lossen aan de hand van 
(geautomatiseerde) loshulpmiddelen (transportbaan, zuigers, klemmen, hef- en 
hijswerktuigen, …) en volgens de diverse technieken voor het lossen (afhankelijk van de 
soort goederen, het te lossen transportmiddel en de losplaats waar de goederen moeten 
komen) 

●●●● 

4. Controleren van 
goederen 

Kan aan de hand van de vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of de losbon de 
binnengekomen goederen identificeren en visueel controleren op soort, hoeveelheid en 
eventuele beschadiging 

●●●● 

4. Controleren van 
goederen 

Kan visuele schade, afwijkingen of gebreken aan binnengekomen goederen melden volgens 
de bedrijfsinterne procedures ●●●● 

6. Opslaan van 
goederen 

Kan opgeslagen goederen manueel of automatisch registreren ●●●● 

6. Opslaan van 
goederen 

Kan goederen op de voorbestemde locatie plaatsen volgens de juiste opslagmethodes en 
aan de hand van opslag- en stapelhulpmiddelen (heftruck, stelling, transpalet, 
scanningapparaat, box, kooi, …) 

●●●● 

7.Verzamelen van 
orders 

Kan orders op een pickbon of orderverzamellijst verzamelen volgens de uitgestippelde route 
en met gepaste hulpmiddelen (karren, rekken) ●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan de goederen inpakken/verpakken volgens de instructies voor verzending en eventueel 
zelf aangepaste verpakkingen maken (bv. kisten) rekening houdend met de goederen in 
kwestie en hun bestemming 

●●●● 

9. Laden van 
goederen 

Kan de goederen in het transportmiddel (vrachtwagen) laden aan de hand van 
(geautomatiseerde) laadhulpmiddelen (transportbaan, klemmen, hef- en hijswerktuigen, …) 
en volgens de diverse technieken voor het laden, afhankelijk van de soort goederen (zware 
goederen onderaan, gewichtsverdeling, …) 

●●●● 
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15. Verkoop 
Kan bestellingen reserveren en opvolgen en de klant op de hoogte houden van de voorraad 
of het tekort en de levertijd ●●●● 

15. Verkoop 
Kan baliewerkzaamheden in het magazijn uitvoeren (bestellingen maken, verkoopadvies 
geven, …) ●●●● 

15. Verkoop Kan klachten van klanten behandelen volgens de bedrijfsinterne procedures ●●●● 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan een planning opmaken van de eigen uit te voeren dagtaken ●●●● 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan goederen en de bijhorende vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of de 
interne documenten ontvangen ●●●● 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan op aanwijzing en volgens de bedrijfsinterne procedures de geleverde goederen en de 
bijhorende vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of de interne documenten al 
dan niet aanvaarden en (elektronisch) tekenen voor ontvangst 

●●●● 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan de nodige documenten (vervoersdocumenten, losbonnen) aan de administratie 
doorgeven ●●●● 

5. Opslagklaar maken 
van goederen 

Kan de locaties van goederen opzoeken en de locatienummers van opgeslagen goederen 
controleren ●●●● 

5. Opslagklaar maken 
van goederen 

Kan de goederen sorteren naargelang hun bestemming (voor opslag of directe levering) ●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan de goederen sorteren naargelang hun bestemming (voor directe of dringende levering) ●●●● 

10. Voorraadbeheer Kan de voorraden (in het geautomatiseerd systeem) tellen, registreren en tekorten melden ●●●● 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan deelnemen in overlegsituaties (bv. over het al dan niet ontvangen van goederen, over 
personeelszaken, …) ●●●● 

13. Kwaliteitszorg 
Kan de gebreken en tekortkomingen van de binnengekomen goederen, de bestaande 
organisatie van het magazijn, de interne transportsystemen en van het voorraadbeheer 
opmerken en melden volgens de bedrijfsinterne procedures 

●●●● 
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1. Voorbereidende 
taken 

Kan een planning opmaken van de eigen uit te voeren weektaken en na overleg met de 
inkoopdienst of commerciële binnendienst instaan voor een tijdige levering ●●●● 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan de benodigde materialen en hulpmiddelen (heftruck, transpalet, verpakkingsmateriaal, 
‘duivel’) selecteren in functie van de te verwerken goederen, gebruiksklaar maken (elektrisch 
opladen, tanken, …) en uit de technische of oplaadruimte halen 

●●●● 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan de retourgoederen en de bijhorende vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, 
of interne documenten ontvangen en afhandelen volgens de bedrijfsinterne procedures ●●●● 

3. Lossen van 
goederen 

Kan de goederen vervoeren naar de juiste wachtzone en ze er oordeelkundig plaatsen (wat 
eerst wordt opgeslagen vooraan) ●●●● 

5. Opslagklaar maken 
van goederen 

Kan de nodige codificaties (barcodes) en labels zowel manueel als machinaal aanbrengen ●●●● 

5. Opslagklaar maken 
van goederen 

Kan binnengekomen goederen uitpakken aan de hand van verschillende hulpmiddelen 
(kniptang, mes, …) en het verpakkingsmateriaal verwerken en afvoeren volgens de normen 
van milieu en afvalsortering 

●●●● 

7.Verzamelen van 
orders 

Kan interne documenten (bv. picklijst) invullen of aanpassen aan wijzigingen en goederen 
uitschrijven ●●●● 

7.Verzamelen van 
orders 

Kan de verzamelde goederen vervoeren naar de juiste distributiezone en ze er oordeelkundig 
plaatsen (wat eerst wordt verzonden vooraan) ●●●● 

9. Laden van 
goederen 

Kan de goederen vervoeren naar de juiste laadzone en ze er oordeelkundig plaatsen (wat 
eerst wordt geladen vooraan) ●●●● 

10. Voorraadbeheer 
Kan op aanwijzing steekproefsgewijze of jaarlijkse voorraadinventarisaties uitvoeren (tellen, 
afwijkingen melden, …) ●●●● 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen ●●●● 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen ●●●● 

13. Kwaliteitszorg 
Kan voorstellen doen ter verbetering van de organisatie van het magazijn, de interne 
transportsystemen en van het voorraadbeheer ●●●● 

14. Veiligheid Kan de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsmaatregelen in het magazijn naleven ●●●● 
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14. Veiligheid 
Kan de gebreken en tekortkomingen in verband met de veiligheids-, gezondheids- en 
welzijnsmaatregelen in het magazijn opmerken en melden aan de hoofdmagazijnier ●●●● 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan dagelijks informeren naar of ontvangen van de uit te voeren opdrachten ●●●● 

5. Opslagklaar maken 
van goederen 

Kan de goederen inpakken voor intern gebruik ●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan de goederen voor uitlevering controleren op hoeveelheid en gewicht ●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan de verzendlabels zowel manueel als machinaal aanbrengen ●●●● 

8. Verzendklaar 
maken van goederen 

Kan in opdracht of na overleg de expeditiedocumenten of interne documenten (bv. laadbon) 
correct invullen en (elektronisch) tekenen voor verzending ●●●● 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan een peter- of meterschap opnemen ten aanzien van nieuwe werknemers ●●●● 

12. Onderhoud Kan de eigen werkplek schoonhouden en de orde en netheid van het magazijn respecteren ●●●● 

12. Onderhoud Kan nazicht houden op het magazijnmateriaal ●●●● 

12. Onderhoud Kan klein onderhoud uitvoeren zoals technische mankementen herstellen ●●●● 

14. Veiligheid Kan bij ongevallen of incidenten de bedrijfsspecifieke veiligheidsprocedures toepassen ●●●● 
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3.3. Opleiding en beroepsevoluties 

 
Verwachte evoluties. De respondenten gaven bij hun inschatting van het leertraject aan 
welke evolutie het profiel volgens hen zal doormaken. Op die manier peilde het 
onderzoek naar trends binnen het competentieprofiel van een magazijnier. De 
respondenten duidden competenties aan die volgens hen in de nabije toekomst in 
belang zullen afnemen dan wel toenemen. De nabije toekomst werd gedefinieerd als de 
komende vijf jaar. 
 
Afnemend belang: geen trends. Vijf van de twintig bevraagde bedrijven voorspelden een 
afnemend belang voor in totaal veertien competenties. Geen enkele competentie werd 
vaker dan tweemaal vermeld. De resultaten verraden dus geen betekenisvolle trends. 
 
Toenemend belang: veiligheid en kwaliteitszorg. Negen van de twintig bedrijven 
voorspelden een toenemend belang van in totaal 26 competenties. Van deze 26 werden 
er acht minstens driemaal vermeld. Tabel 5 geeft een overzicht. De categorieën 
‘veiligheid’ en ‘kwaliteitszorg’ figureren hierin prominent en mogen bijgevolg als de 
belangrijkste te verwachten trends beschouwd worden. 
 

Tabel 5: Competenties met toenemend belang 
 

   Categorie                             Competentie 
Volgens X 
bedrijven 

   

14. Veiligheid  
Kan de gebreken en tekortkomingen in verband met de veiligheids-, gezondheids- en 
welzijnsmaatregelen in het magazijn opmerken en melden aan de hoofdmagazijnier 

5 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan ontvangen goederen manueel of automatisch registreren 3 

6. Opslaan van 
goederen 

Kan opgeslagen goederen manueel of automatisch registreren 3 
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10. Voorraadbeheer Kan de voorraden (in het geautomatiseerd systeem) tellen, registreren en tekorten melden  3 

13. Kwaliteitszorg 
Kan de gebreken en tekortkomingen van de binnengekomen goederen, de bestaande organisatie 
van het magazijn, de interne transportsystemen en van het voorraadbeheer opmerken en melden 
volgens de bedrijfsinterne procedures 

3 

13. Kwaliteitszorg 
Kan voorstellen doen ter verbetering van de organisatie van het magazijn, de interne 
transportsystemen en van het voorraadbeheer 

3 

14. Veiligheid  Kan de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsmaatregelen in het magazijn naleven  3 

14. Veiligheid  Kan bij ongevallen of incidenten de bedrijfsspecifieke veiligheidsprocedures toepassen 3 
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Bijlage: Tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad van de 
competenties voor magazijnier (op basis van het 
zesmaandenprofiel). Volledige resultaten 

 
De gemiddelde scores voor tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad verwijzen naar het 
gemiddelde aantal ‘muntjes’ dat een competentie kreeg toegewezen door de bedrijven. 
Elke respondent werd verzocht om twintig tijdmuntjes en twintig 
moeilijkheidsmuntjes over de competenties te verdelen. Hoe hoger de scores, hoe 
tijdrovender en moeilijker de competentie. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 
 

Tabel (bijlage): Tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. Volledige resultaten. 
 

     Categorie                                    Competentie        Tijd    Moeilijkheid  
 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan dagelijks informeren naar of ontvangen van de uit te voeren opdrachten 0,2 0,4 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan een planning opmaken van de eigen uit te voeren dagtaken  0,5 0,4 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan een planning opmaken van de eigen uit te voeren weektaken en na overleg met de 
inkoopdienst of commerciële binnendienst instaan voor een tijdige levering  

0,3 0,6 

1. Voorbereidende 
taken 

Kan de benodigde materialen en hulpmiddelen (heftruck, transpalet, verpakkingsmateriaal, 
‘duivel’) selecteren in functie van de te verwerken goederen, gebruiksklaar maken (elektrisch 
opladen, tanken, …) en uit de technische of oplaadruimte halen  

0,4 0,4 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan goederen en de bijhorende vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of de 
interne documenten ontvangen  

0,4 0,5 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan de retourgoederen en de bijhorende vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of 
interne documenten ontvangen en afhandelen volgens de bedrijfsinterne procedures  

0,3 0,5 
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2. Ontvangst van 
goederen 

Kan op aanwijzing en volgens de bedrijfsinterne procedures de geleverde goederen en de 
bijhorende vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of de interne documenten al dan 
niet aanvaarden en (elektronisch) tekenen voor ontvangst 

0,4 0,6 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan ontvangen goederen manueel of automatisch registreren 1,1 0,8 

2. Ontvangst van 
goederen 

Kan de nodige documenten (vervoersdocumenten, losbonnen) aan de administratie doorgeven 0,6 0,5 

3. Lossen van 
goederen 

Kan de goederen van het transportmiddel lossen aan de hand van loshulpmiddelen en volgens 
de diverse technieken voor het lossen (afhankelijk van de soort goederen, het te lossen 
transportmiddel en de losplaats waar de goederen moeten komen)  

1,2 0,5 

3. Lossen van 
goederen 

Kan de goederen vervoeren naar de juiste wachtzone en ze er oordeelkundig plaatsen (wat 
eerst wordt opgeslagen vooraan)  

0,6 0,1 

4. Controleren van 
goederen 

Kan aan de hand van de vervoersdocumenten, opgesteld in meerdere talen, of de losbon de 
binnengekomen goederen identificeren en visueel controleren op soort, hoeveelheid en 
eventuele beschadiging  

0,9 0,8 

4. Controleren van 
goederen 

Kan visuele schade, afwijkingen of gebreken aan binnengekomen goederen melden volgens de 
bedrijfsinterne procedures  

0,9 1,1 

5. Opslagklaar 
maken van 
goederen 

Kan binnengekomen goederen uitpakken aan de hand van verschillende hulpmiddelen 
(kniptang, mes, …) en het verpakkingsmateriaal verwerken en afvoeren volgens de normen van 
milieu en afvalsortering 

 
0,6 

 
0,1 

5. Opslagklaar 
maken van 
goederen 

Kan de locaties van goederen opzoeken en de locatienummers van opgeslagen goederen 
controleren 

0,6 0,8 

5. Opslagklaar 
maken van 
goederen 

Kan de goederen sorteren naargelang hun bestemming (voor opslag of directe levering)  0,7 0,6 

5. Opslagklaar 
maken van 
goederen 

Kan de goederen inpakken voor intern gebruik  0,1 0,1 

5. Opslagklaar 
maken van 
goederen 

Kan de nodige codificaties (barcodes) en labels zowel manueel als machinaal aanbrengen 0,5 0,3 

6. Opslaan van 
goederen 

Kan goederen op de voorbestemde locatie plaatsen volgens de juiste opslagmethodes en aan 
de hand van opslag- en stapelhulpmiddelen (heftruck, scanningapparaat, box, kooi, …)  

0,9 0,7 
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6. Opslaan van 
goederen 

Kan opgeslagen goederen manueel of automatisch registreren 0,8 0,7 

7.Verzamelen van 
orders 

Kan orders op een pickbon of orderverzamellijst verzamelen volgens de uitgestippelde route en 
met gepaste hulpmiddelen (karren, rekken)  

1,9 1,1 

7.Verzamelen van 
orders 

Kan de verzamelde goederen vervoeren naar de juiste distributiezone en ze er oordeelkundig 
plaatsen (wat eerst wordt verzonden vooraan) 

0,6 0,1 

7.Verzamelen van 
orders 

Kan interne documenten (bv. picklijst) invullen of aanpassen aan wijzigingen en goederen 
uitschrijven  

0,3 0,4 

8. Verzendklaar 
maken van 
goederen 

Kan de goederen sorteren naargelang hun bestemming (voor directe of dringende levering)  0,5 0,6 

8. Verzendklaar 
maken van 
goederen 

Kan de goederen voor uitlevering controleren op hoeveelheid en gewicht  0,2 0,2 

8. Verzendklaar 
maken van 
goederen 

Kan de goederen inpakken/verpakken volgens de instructies voor verzending en eventueel zelf 
aangepaste verpakkingen maken (bv. kisten) rekening houdend met de goederen in kwestie en 
hun bestemming 

1,3 0,9 

8. Verzendklaar 
maken van 
goederen 

Kan de verzendlabels zowel manueel als machinaal aanbrengen 0,1 0,0 

8. Verzendklaar 
maken van 
goederen 

Kan in opdracht of na overleg de expeditiedocumenten of interne documenten (bv. laadbon) 
correct invullen en (elektronisch) tekenen voor verzending  

0,2 0,4 

9. Laden van 
goederen 

Kan de goederen vervoeren naar de juiste laadzone en ze er oordeelkundig plaatsen (wat eerst 
wordt geladen vooraan) 

0,5 0,3 

9. Laden van 
goederen 

Kan de goederen in het transportmiddel (vrachtwagen) laden aan de hand van 
(geautomatiseerde) laadhulpmiddelen (transportbaan, klemmen, hef- en hijswerktuigen, …) en 
volgens de diverse technieken voor het laden, afhankelijk van de soort goederen (zware 
goederen onderaan, gewichtsverdeling, …) 

0,9 0,6 

10. Voorraadbeheer Kan de voorraden (in het geautomatiseerd systeem) tellen, registreren en tekorten melden  0,7 0,7 

10. Voorraadbeheer 
Kan op aanwijzing steekproefsgewijze of jaarlijkse voorraadinventarisaties uitvoeren (tellen, 
afwijkingen melden, …) 

0,2 0,4 
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11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan deelnemen in overlegsituaties (bv. over het al dan niet ontvangen van goederen, over 
personeelszaken, …) 

0,5 0,6 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan een peter- of meterschap opnemen ten aanzien van nieuwe werknemers 0,0 0,3 

11. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen 0,1 0,8 

11. Bestuurlijk- 
organisatorisch 

Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen 0,1 0,2 

12. Onderhoud Kan de eigen werkplek schoonhouden en de orde en netheid van het magazijn respecteren 0,5 0,1 

12. Onderhoud Kan nazicht houden op het magazijnmateriaal  0,2 0,2 

12. Onderhoud Kan klein onderhoud uitvoeren zoals technische mankementen herstellen 0,0 0,2 

13. Kwaliteitszorg 
Kan de gebreken en tekortkomingen van de binnengekomen goederen, de bestaande 
organisatie van het magazijn, de interne transportsystemen en van het voorraadbeheer 
opmerken en melden volgens de bedrijfsinterne procedures 

0,4 0,7 

13. Kwaliteitszorg 
Kan voorstellen doen ter verbetering van de organisatie van het magazijn, de interne 
transportsystemen en van het voorraadbeheer 

0,1 0,7 

14. Veiligheid  Kan de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsmaatregelen in het magazijn naleven  0,1 0,6 

14. Veiligheid  
Kan de gebreken en tekortkomingen in verband met de veiligheids-, gezondheids- en 
welzijnsmaatregelen in het magazijn opmerken en melden aan de hoofdmagazijnier 

0,1 0,6 

14. Veiligheid  Kan bij ongevallen of incidenten de bedrijfsspecifieke veiligheidsprocedures toepassen 0,1 0,3 

15. Verkoop 
Kan baliewerkzaamheden in het magazijn uitvoeren (bestellingen maken, verkoopadvies geven, 
…) 

3,0 3,1 

15. Verkoop 
Kan bestellingen reserveren en opvolgen en de klant op de hoogte houden van de voorraad of 
het tekort en de levertijd 

1,3 1,4 
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15. Verkoop Kan klachten van klanten behandelen volgens de bedrijfsinterne procedures 0,8 1,6 
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Bijlage: Bevraagde bedrijven 

 

Bedrijf              Plaats        Provincie       # werknemers            # magazijniers 
 

Acoustical and Electronical Development Mechelen Antwerpen 10 1 

Amp cdc Anderlecht Brussel 700                     40 

Analis Namen Namen 100 6 

Ardoises et materiaux Charleroi Henegouwen 62 8 

Arnould agri Offagnes Luxemburg 7 2 

Asamco Bornem Antwerpen 16 4 

Autobedrijf Jacobs Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 100 8 

Cotubel 
Ottignies-Louvain-la-
Neuve 

Waals Brabant  20 8 

Econocom Managed Services Zaventem Vlaams-Brabant 30 2 

Faveere Waregem West-Vlaanderen 26 3 

Garage Beliën Neerpelt Limburg 28 3 

Garden Machinery  Asper Oost-Vlaanderen 6 2 

Metaltex belux Pepinster Luik 17 5 

Mosa import Namen Namen 42                     10 
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Preiss-Daimler refractories St-Ghislain Henegouwen 250 2 

Schelfhout Belgium Hoei Luik 34 6 

Somfy Zaventem Vlaams-Brabant 32 3 

Tyrolit Anderlecht  Brussel 35 1 

Van Halmale Brugge West-Vlaanderen 32 5 

Verbraecke Horeca Services Mortsel Antwerpen 9 2 

 


