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Together On Performance! 

 

 

 

 

 

 

 

15	daagse	basisopleiding	Logistiek	Medewerker 
Verkorte opleiding; voor nieuwe en huidige medewerkers 
 
 
De uitdaging 
 
Het opleiden van nieuwe medewerkers of uw huidige medewerkers naar logistiek medewerker en 
flexibel vakmanschap. Uw bedrijf groeit mee met de ontwikkelingen in uw branche en uw klantvraag. 
Ook kandidaten met weinig tot geen ervaring in de logistiek kunt u klaarstomen voor uw taken in het 
warehouse of magazijn. 
 
 
Gewenste situatie 
 
Van werkloze stratenmaker of accountmanager tot volwaardig logistiek medewerker in 15 dagen! 
Wat de werkervaring of vooropleiding van uw kandidaat is, wij beloven u dat u een geschoolde 
logistiek medewerker heeft rondlopen na 15 dagen.  
 

Programma 
 
De 15 daagse opleiding Logistiek Medewerker vindt plaats in een simulatieomgeving of in de 
beroepspraktijk van uw eigen bedrijf, ondersteund door vakkundige begeleiding en theorie. 

Nieuwe medewerkers worden wegwijs gemaakt in de logistiek en kunnen direct aan de slag. 
Bestaande medewerkers ondergaan een ‘opfrissing’ van het werk in de logistiek. 

Een juiste balans tussen theorie en praktijklessen zorgt ervoor dat de kandidaat op de hoogte is van 
alle veiligheidseisen en werkwijze in een magazijn. De kandidaat ontvangt bij positief afronden van de 
cursus minstens een VCA diploma en een vorkhef- en/of reachtruckcerticaat. 
 
 
Doelen 
 

• Opgeleid en gekwalificeerd personeel 
• Verhoogde marktwaarde door gekwalificeerd personeel  
• Een versterkte concurrentiepositie 
• Reductie van de kosten, door betere prestaties en efficiënte werkwijze 
• Minder ziekteverzuim en minder personeelsverloop 
• MVO; vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw personeel 
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Modules 
 
Een deel van de basisopleiding staat vast, een deel kunt u naar eigen wensen invullen. 
Modules die ingezet worden zijn onder andere: 
 

• Oriëntatie – inleiding in de logistiek 
• Basisbegrippen van de logistiek 
• Orderverzamelen 
• Het lossen en verzamelen van goederen 
• Heftruck / reachtruck training (5 daagse) 
• VCA 
• Diverse keuzemodules, zoals: Opslag, Verzenden, Laden, Voorraadbeheer, Verkoop 

en administratie, Brand en ontruiming, Levensreddend handelen, ADR, etc. 
 
 
Extra!: Complete ontzorging  
 
Stel, u weet niet hoe u aan uw gekwalificeerde medewerkers kunt komen! 
Wij kunnen wij u de juist gecerticeerde en gemotiveerde medewerkers aanbieden. Dat doen wij samen 
met onze partners: 
 

1. Werving en selectie 
2. Opleiding tot Logistiek Medewerker 
3. Plaatsing & begeleiding kandidaten 
4. Administratieve ontzorging  

 
Complete ontzorging-trajecten zijn een samenwerkingsverband tussen: 
 
TOP! – Ontwikkeling: 
Is een trainings- en adviesbureau en is specialist in het ontwikkelen en implementeren van 
leerprogramma’s in diverse sectoren. TOP! – programma’s dragen bij aan Betrokkenheid – 
Zeggenschap – Deskundigheid van medewerkers. TOP! Ontwikkeling weet niet alleen strategie en 
beleid te formuleren maar weet deze ook voor u te vertalen naar de dagelijkse uitvoering voor uw 
leidinggevenden en medewerkers. 
 
Stichting ViaQuales: 
ViaQuales is opgericht door ondernemers en onderwijsinstellingen in de Transport & 
Logistiek. Daardoor weten we precies wat er speelt in het veld én op de scholen. 
We willen de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs verbeteren. 
De komende tijd krijgt de sector te maken met een tekort op de arbeidsmarkt. 
Alleen met voldoende instroom van goede medewerkers is de Transport & Logistiek 
voorbereid op de toekomst. 
Wij zetten ons in voor een betere bekendheid van de sector, we bemiddelen tussen 
studenten op zoek naar stage- of werkplek en bedrijven met vacatures en we zorgen 
ervoor dat ondernemers uit de sector hun inbreng hebben in het onderwijs. 
Dat komt de kwaliteit van de opleidingen ten goede. 
 

 
 

Direct contact 06-11303309 | info@topontwikkeling.nl | www.topontwikkeling.nl 

Groepsomvang 10 – 12 personen. 
 
Individuele inschrijving op aanvraag. Informeer naar maatwerktrajecten voor uw organisatie. 
Trainingen of opleidingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. 


