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Wie is LOGOS? 
LOGOS is het Vormingsfonds van de sector van paritair comité (PC) 226 voor de bedienden uit de Internationale 

Handel, het Vervoer en de Logistiek.  Meer info is terug te vinden op www.logosinform.be. 

 

 

Wie is de sector? 
Onze bedrijven organiseren de internationale handel in België en wereldwijd en leveren op vraag van de klant(en) een 

full option dienstverlening d.w.z. het controleren, samenvoegen, verpakken, vervoeren, laden & lossen, opslagen tot 

het uiteindelijk afleveren van goederen voor rekening van derden.  Men bedenkt en/of maakt deel uit van het totale 

vervoersconcept (opslag, vervoer, duurzaamheid, Value Added Logistics (VAL) en Value Added Services (VAS)).   

 

 

 
 

 

Kortom van alle vóór- tot alle nà-transportactiviteiten.  Het controleren van de goederen, het herverpakken en zelfs 

afhankelijk van de subsector tot het mee opvolgen van de aan-/ en verkoop van commodities (beursgenoteerde 

goederen zoals koffie, cacao, …), maakt deel uit van de sector.  De bedrijven zijn terug te vinden in zee- en 

luchthavens, logistiek- & transportzones, spoorweghubs, binnenhavens, maar ook verspreid in het land/regio,… Maar 

ook op andere plekken zoals industrietereinen en midden in steden. Kortom onze bedrijven organiseren of maken 

deel uit van de wereldwijde supply chain. De diversiteit aan taken, omvang en specialismen is erg groot. 

 

De activiteiten samengevat in een 5-tal clusters: 

 

1. Expeditie (het organiseren van en opvolgen van transport) – douane activiteiten 

2. Transportactiviteiten (alle modi (spoor, weg, lucht zee- en binnenvaart, pijpleiding) en combinaties incl. 

transportconcepten) 

3. Overslag – opslag – behandeling (controle, …) en afhandelingsactiviteiten (op o.m. luchthavens) 

4. Logistiek (magazijnen-) verdeelcentra – (VAL & VAS) 

5. Ondersteunende activiteiten (o.m. bevoorrading, classificatie- & inspectiemaatschappijen, opvolging van de 

goederen, full option dienstverlening,…) 

 

Opdracht: Zoek per cluster algemene informatie op en tracht bedrijven uit de regio te vinden. 

 

 

http://www.logosinform.be/


 

 

 
 

 

Welke bedrijven? 
CMA-CGM, Essers, Evergreen, Rhenus, Crossrail Benelux, RKE, Aviapartner, DHL, UPS, Katoen Natie, SGS, 

Belgische Malische Handelsmaatschappij, Bose, SKF, Nike, IKEA, G. Snels, NedCargo, Bolloré Logistics, 

Bridgestone Europe, CEVA Logistics, Cobelfret, Combinant, Conti-Lines, Jost-Group, Dachser, DFDS, Dole Europe 

Import, BNFW, DSV, Duracell Solutions, TRAFUCO, European Customs Brokers, Ewals Cargo Care, Federal Express 

Corporation, Federal-Mogul Emea Distribution Services, Fiege, Galliker Transports, Geodis Wilson Belgium, 

Germanischer Lloyd Belgie, Gosselin, Eutraco, Grimaldi, Greenyard Logistics, H&M Hennes & Mauritz Logistics, 

Hamburg Sudamerikanische Dampfschifffahrts Gesellschaft, Hamann International, Hanjin Shipping Europe, Herfurth 

Logistics, Hödlmayr Logistics Belgium, Hupac Intermodal, Huktra, Hyundai Merchant Marine Belgium, International 

Transport De Clerq Gilbert, Jas Forwarding Worldwide, Molenbergnatie, Middlegate, KGH Customs, Kotug Smit 

Towage, Kuehne & Nagel Logistics, Luik Natie, Maersk Line, Movianto Belgium, MSC Belgium, Naviland Cargo, 

Nippon Kaiji Kyokai, Nippon Express, Oocl Benelux, Opslag En Distributie Ter Haeghe, Panalpina World Transport 

Nv, Railtraxx, Remant, Scanfor, Steelforce, Steinacher Logistics, Tabaknatie, Tailormade Logistics, Transport Nagels, 

Vos Logistics, Wallenius Wilhelmsen Logistics, Wijngaard Natie, Ziegler, Zespri, Zuidnatie, …  

 

 

 

 



Key features (2017Q4) 
Ruim 3.560 bedrijven met bijna 50.000 bedienden zorgen dat alle goederen op tijd op hun bestemming geraken.  

T.o.v. 2003 is de tewerkstelling met ruim 1/3 gestegen!  Met een aandeel van 55% hebben de mannen nog een licht 

overwicht.  Het aandeel van de vrouwen in de sector (ook op hogere posities) groeit gestaag.  85% is Belg 8% komt 

uit de EU en 7% van een regio buiten de EU. Ruim 80% werkt full-time terwijl 20% in een deeltijdsregime werkt.  
 

 
 

   TEWERKSTELLING  BEDRIJVEN 

VLAANDEREN  85%     75% 
Antwerpen:   22.623 (55,3%)   1.220 (47,3%) 

Vlaams-Brabant:  8.644 (21,1%)   347 (13,4%) 

 

Oost-Vlaanderen:  4.722 (11,5%)  447 (17,3%) 

 
West-Vlaanderen:  2.471  (6,0%)   375 (14,5%) 

Limburg:   2.418 (5,9%)   192 (7,4%) 

 

BRUSSEL   3.294 (6,7%)   305 (8,5%) 

 

WALLONIË   4.231 (8,7%)   603 (16,9%) 

 

 

Een waaier aan sectortechnische functies in evolutie: Expediteur, Dispatcher, Waterklerk, 

Douanedeclarant, Koerierbediende, Bediende internationale handel, Hoofdmagazijnier, Shipplanner, Lijnbediende 

scheepsagentuur, Laborant, Scheepsagent, Bediende customer service, Cargo coördinator, Traffic officer, douane-

balie bediende, Teamleader, Palletpool operations, Planner spoorvervoer, Trader, Bediende Chartering, Customer 

service, … 

 

 

 

De Top 10 van competenties & attitudes:  
- Taalvaardigheid Nederlands, Frans, Engels en/of Duits (maar ook andere talen zijn méér dan welkom!) 

- ICT- en rekenvaardigheid 

- Goede communicatieve vaardigheden 

- Sterke organisator met goede planningscapaciteiten, prioriteiten kunnen stellen en kunnen aanpassen 

- Kunnen omgaan met diverse persoonlijkheden en culturen/mentaliteiten 

- Oplossingsgericht denken en proactief handelen 

- Stressbestendigheid en flexibiliteit in een internationale omgeving met verschillende tijdzones 

- Aanpakken = initiatief nemen = verantwoordelijkheid dragen en multitasking 

- Stipt en nauwkeurig werken zit je in het bloed 

- Leer- en nieuwsgierig zijn en open staan voor veranderingen. 

 



 

 

Werken in de sector: 
Leeftijd of geslacht zijn niet belangrijk. Idealiter heb je een sectortechnische studierichting gekozen. Met dergelijke 

opleiding liggen de carrièremogelijkheden (afhankelijk van de grootte van het bedrijf en jouw persoonlijke inzet(!)) voor 

het grijpen.  Als je dat wil kun je ook internationaal doorgroeien.   

 

Maar ook met een andere hogere opleiding waarbij vb. talen, internationale economie, rekenen, culturen, … een 

belangrijke impact hebben, kun je je weg in deze wereld bijzonder goed vinden. Met een gezonde werkattitude, een 

open mentaliteit om uitdagingen niet uit de weg te gaan en de bereidheid nieuwe paden te zoeken en te bewandelen 

kan men het na verloop van tijd tot kader en managementniveau brengen. Afhankelijk van het bedrijf zijn er op elk 

niveau instapmogelijkheden. Het is wel een hands-on sector waar je snel moet kunnen zwemmen. 

 

 
 

 

Actuele onderwijstrajecten regulier onderwijs:  
Een opleiding in de internationale handel en logistiek is de best renderende investering en heeft een hoge en 

blijvende “return on investment” (ROI). Iedereen die zijn studies in deze richting afrond heeft werk en kan uit meerdere 

aanbiedingen kiezen (nationaal, internationaal, klein, groot, …).  

 

Hierbij een overzicht van de mogelijkheden in het reguliere onderwijs. 

 
NIVEAU STUDIERICHTING 

 

Vlaanderen 

3  TSO: 3de graad 

Medewerker Internationaal goederenvervoer 

Deze 3de graad moet nog opgestart worden 

 

4  TSO: 4de graad 

Se-n-se Internationaal Transport en Goederenverzending (nog niet in Vlaams-Brabant!) 

Nog in ontwikkeling 

▪ Hulp declarant 



▪ Logistiek assistent magazijn 

▪ Assistent Internationaal goederenvervoer 

 

5  Graduaat 

Transport, Logistiek en Mobiliteit (in ontwikkeling) Vanaf 2019 kunnen volgende opleidingen aangeboden worden:  

- Dispatcher (wegvervoer of spoor of loadcontroller of terminal operator) 

- Douanedeclarant 

- Logistiek Verantwoordelijke magazijn 

 

Post-Graduaat 
Supply chain management, Customs 

 

6  Prof. Bachelor 

Logistiek Management 

 

7  Master 

Maritieme Wetenschappen, TEW (Transporteconomie), Handelsingenieur, Handelswetenschappen, …  

 

ManaMa 
Maritieme Wetenschappen, Zee- en Binnenvaartrecht, Havenbeheer, … 

 

Centrum voor Volwassenenonderwijs 

Transport en Logistiek Medewerker 

 

Wallonië 

 

- www.provincedeliege.be/fr/art304 

- http://ciem.ulb.ac.be/Formation/Formation/mcgt.html  

- www.helha.be/etude/economique/logistique-dentreprise/programme-des-cours-7/ 

- https://directory.unamur.be/teaching/programmes/203K 

- https://uclouvain.be/cours-2018-mgehd2223 

 

 

Advies: Tracht in het hoger onderwijs zoveel mogelijk ervaring buiten Vlaanderen op te doen: een stage lopen, vakantiewerk, of 

een semester of 2 studeren, …..  Dit is bijna evenveel waard als het diploma zelf dat je behaald.  

Internationalisering is troef 

 

 

Verderstuderen in het buitenland? Voorbeelden: 
- Nederland 

o www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/afdelingen/engineering-systems-and-services/education/master-

of-science/master-customs-and-supply-chain-compliance/ 

o www.jonglogistiek.nl/studeren/logistieke-opleidingen/  

- Duitsland 

o www.logistik-studieren.de 

o www.uni-muenster-mca.de 

o www.hs-bremen.de/internet/de/studium/stg/issc/index.html  

- Frankrijk 

o www.masteretudes.fr/Master/Logistique/ 

o www.studyrama.com/formations/specialites/transport-logistique/transport-logistique-10-pistes-de-

poursuite-d-etudes-94823 

o www.faq-logistique.com/Formations.htm 

- Oostenrijk 

o www.fachhochschulen.at/FH/Studium-

Studieren/FH/Wirtschaft/Logistik_Supply_Chain_Management.htm 

o www.wu.ac.at/studium/master/supply-chain-management/overview/  

- Verenigd Koninkrijk 

o www.export.org.uk/page/qualifications  
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o www.solent.ac.uk/courses/maritime  

o www.mastersportal.com/study-options/268927109/supply-chain-management-logistics-united-

kingdom.html  

o www.ics.org.uk  

- Zwitserland 

o www.zhaw.ch/de/engineering/studium/bachelorstudium/verkehrssysteme/?pk_campaign=SOE_AdWo

rds_VS&pk_kwd=VS&gclid=EAIaIQobChMIy_ebx-ug3QIVEOd3Ch3JZg2_EAAYASAAEgIca_D_BwE  

o www.studieren-studium.com/master/studieren/Logistik-Schweiz  

o www.fhnw.ch/de/weiterbildung/technik/mas-internationales-logistik-management 

 

 

 

Trends (5-10 jaar): 
- Alles wat geautomatiseerd en in algoritmes kan worden omgezet zal verdwijnen 

- Verkrijgen en gebruiken van “Big-data” bij het op maat uitwerken van een service voor klanten 

(toekomstgericht (pro-actief) denken) 

- “Customer service” wordt zeer belangrijk en de functies krijgen steeds meer een raadgevend karakter 

- Toename van het aantal hooggeschoolden (met bijkomende competenties zoals (ICT, Sales, …) 

- Taalvaardigheid (!) blijft belangrijk 

- De middengeschoolden krijgen het moeilijker, heel wat functies wijzigen van inhoud of zullen verdwijnen 

- Nieuwe functies met nieuwe competenties ontstaan vb. ICT-planner, … Dit is in volle ontwikkeling! 

- Alles is met alles verbonden en in communicatie met elkaar (!) Internet of things. 

- Het belang van softskills neemt toe (in team werken, onder tijdsdruk, druk van procedures, wetgeving, …) 

- Omgaan met diversiteit, intercultureel denken! 

 

 

 

Uitdagingen & ontwikkelingen: Automatisatie & digitalisatie van de flows, Nieuwe technologie (RFID, 3D-

Printing, drones, …), Nieuwe markten & klanten, E-commerce , Internationalisering & regionalisering, Duurzaamheid 

& CO² footprint, Veiligheid & beveiliging, Last mile concepten, Niche logistiek, Big data, Multichannel communicatie 

met klanten & leveranciers (!), Nieuwe netwerken & instant partnerschappen, social media (!), Intercultureel denken, 

zakelijke etiquette, … 
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Jobaanbod:  
- Heel wat vacatures op tal van niveau’s van het bedrijf. Jobinhouden veranderen zeer snel. Veel bedrijven 

kunnen niet verder groeien (en moeten klanten momenteel afwijzen!) wegens een tekort aan goed 

geschoolde medewerkers! Men verwacht van de nieuwe medewerkers een grote wendbaarheid 

(aanpassingsvermogen aan nieuwe omstandigheden, werkwijze, klanten, digitalisering en automatisering), … 

Meer info op https://www.vdab.be/jobs.  

 

 

 

Achtergrondinfo: 
- Lesmateriaal 

o Flows lespakket (aan te vragen bij LOGOS) 

o Documentair krediet, kosten-baten analyse, … 

o Statistiek Vlaamse en Europese havens 

(http://www.vlaamsehavencommissie.be/vhc/thema/informatie-en-statistiek)  

 

- Algemene info: specifieke publicaties 

(Bron: www.flandersinvestmentandtrade.com/nl/publicaties):  

o 101 Veelgestelde vragen over international Ondernemen 

o De Franse Markt, 

o Zakendoen met Duitsland 

o Stroomlijn uw logistieke activiteiten 

o Internationaal ketenmanagement 

o Beursplan 

o Exportplan, ik wil exporteren 

o Internationale bedrijfscommunicatie 

o Marketingplan in 15 stappen 

o Verduurzamen van international ondernemen. 

 

https://www.vdab.be/jobs
http://www.vlaamsehavencommissie.be/vhc/thema/informatie-en-statistiek
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/nl/publicaties


- Agentschap buitenlandse handel (https://www.abh-ace.be/nl/economische_studies 

Sector- en landenstudies alsook studies inzake reglementering bij export uit België 

Een leuke tool om de Incoterms te leren gebruiken kun je terugvinden op:  

https://www.abh-ace.be/nl/reglementering/incoterms  

 

- Studies & trends in de logistiek  

o (Bron: DHL): 

▪ Internet of things 

▪ Logistics-trendradar 2014 

▪ Big data in logistics 

▪ Delivering tomorrow 2050 

▪ Trend report robotics 

▪ Unmanned aerial vehicles in logistics 

 

- PWC 

o Transportation & Logistics 2030 (T&L 2030) (https://www.pwc.com/gx/en/industries/transportation-

logistics/publications/tl2030.html) 

o Future of logistics industry (https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/future-of-the-logistics-

industry.pdf) 

o Logistics study on the attractiveness of Wallonia for international logistics hubs Final report 

(http://www.logisticsinwallonia.be/sites/default/files/2017-05_-_etude_pwc_attractivite_logistique.pdf)  

 

- Andere studies: 

o (Economisch belang van de Belgische havens (https://www.nbb.be/nl/artikels/economisch-belang-

van-de-belgische-havens-de-belgische-havens-dragen-rechtstreeks-43-bij) 

o La logistique en France (https://es.ambafrance.org/.../Nvlles_reformes_du_secteur_logistiqu...) of 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000199.pdf  

o Future of Rail 2050 (https://www.arup.com/-/media/.../Arup_Future_of_Rail_2050.pdf) 

 

- Filmpjes: 

o Was wäre die Welt ohne Logistik?  https://www.youtube.com/watch?v=IKYK1FZ4Hi4 

o Animatiefilmpje logistiek bediende: https://www.youtube.com/watch?v=olalBnMy1sE  

o Werken als loadcontroller:   https://www.youtube.com/watch?v=dD-0f1EpqxY 

o Beroepenfilm dispatcher:   https://www.vdab.be/tv/video/dispatcher 

o Beroepenfilm expeditiebediende:  https://www.vdab.be/beroepen/expeditiebediende.shtml 

o Beroepenfilm waterklerk:   https://talentenstroom.be/beroep-in-de-kijker-waterklerk/ 

 

 

 

Voor leerkrachten: sectortechnische webleercursussen van VDAB: 
- Sectortechnisch: 

o Actoren in de transport en logistieke dienstverlening 

o Inleiding logistiek 

o Voorraadbeheer 

o Het magazijn 

o Wegtransport 

o Rij- en rusttijden 

o Zeevervoer basis 

o Havenkennis 

o Luchtvracht 

o Transportverzekeringen 

o Rekenen 

o Incoterms 2010 

o Douane introductie 

o Douane formaliteiten en documenten 

o Internationale betalingstechnieken 

 

- Taalvaardigheid: 
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o Frans: Vocabulaire logistique en français 

o Engels: Logistieke woordenschat 

 

 

 

Contact LOGOS: www.logosinform.be voor: 

- Samenwerkingsmogelijkheden met de school: 

o Inhoudelijke samenwerking ifv. aansluitende opleidingen (convenantschool) 

o Het leerspel TLT-International (PR-overeenkomst). 

 

 

 

____________________________________ 

http://www.logosinform.be/

