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Kans op werk
Er zijn goede kansen op werk in de 
transport en logistiek. Hoe beter het 
gaat met de economie, hoe meer vervoer 
er nodig is. En doordat we steeds meer 
online winkelen, zijn er meer bezorgers 
nodig. Ook door vergrijzing (pensioen) 
zijn er meer kansen. Zo is er vraag naar 
bijrijders om chauffeurs te helpen die 
fysiek zware taken niet meer kunnen 
doen. Bijrijder kan een opstap zijn naar 
het beroep chauffeur.

Kijk ook op leerwerkloket.nl/kans-op-
werk.

Medewerker voor transport en logistiek
De sector transport en logistiek omvat:

  Goederenvervoer
  Personenvervoer 
  Post- en koeriersdiensten
  Logistieke diensten
  Luchtvaart

Je kunt werken in het vervoer of op het bedrijf. 
In het vervoer zijn voldoende tot goede kansen op werk voor:

  Bestelwagenbezorger (bijv. voor supermarkten of als pakketbezorger)
  Vrachtwagenchauffeur voor binnenland/ buitenland 
  Vrachtwagenchauffeur speciaal vervoer 

  (gevaarlijke stoffen, betonwagen, tankauto, 
  koelwagen, autolaadkraan, kiepauto)

  Bijrijder
  Verhuizer
  Vuilnisophaler, - belader
  Buschauffeur lijndienst
  Treinmachinist
  Conducteur
  Rangeerder
  Matroos binnenvaart

In het magazijn zijn er ondersteunende beroepen 
met voldoende tot goede kansen op werk, zoals

  Orderpicker, magazijn- en expeditiemedewerker
  Magazijnchef
  Heftruckchauffeur
  Lader en losser

Op kantoor regelt en organiseert men het vervoer, de logistiek: 
  Transportplanner
  Treindienstleider
  Logistiek (administratief) medewerker
  Expediteur, declarant, exportmedewerker binnendienst
  Logistiek manager
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Bezorgers zijn niet altijd in dienst 
van een bedrijf, maar werken vaak 
als zzp’er of via een onderaannemer. 
Voor chauffeurs van touringcars en 
taxi’s zijn er minder mogelijkheden. 
Voor chauffeurs groepsvervoer, 
bijvoorbeeld van leerlingen, zijn er 
parttime mogelijkheden. 

Zeer goed
Goed
Gemiddeld
Klein
Zeer klein

https://www.leerwerkloket.nl/kans-op-werk
https://www.leerwerkloket.nl/kans-op-werk


Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw regio? 
Of wil je persoonlijk advies? Ga naar het Leerwerkloket bij jou in de buurt. 
Kijk op leerwerkloket.nl/jouw-leerwerkloket.
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Aan de slag in de transport en logistiek
 Op KiesMBO.nl vind je alle BBL-opleidingen, waarbij je veelal 4 dagen werkt 

 en 1 dag per week naar school gaat.
 Kijk op Stlfunctieverkenner.nl voor meer informatie over beroepen en opleidingen

 in transport en logistiek.
 Opleiding of zij-instroom: Ikwordvrachtwagenchauffeur.nl.
 Busbaan.nl biedt werk en opleiding in personenvervoer. 
 Vrachtbaan.nl heeft werk en opleidingen als vrachtwagenchauffeur.
 Consolid.nl heeft voor werkzoekenden een Academy voor opleidingen, om- en nascholing. 
 Kijk ook op de website van openbaar vervoersbedrijven, zoals NS, ProRail en regionale vervoerders.
 Kijk op leerwerkloket.nl/aan-de-slag/hoe-vind-je-online-een-leerbaan.
 Op leerbanenmarkt.nl vind je leerbanen.
 Zoek ook op werk.nl naar leerbanen. 

Wie betaalt de opleiding?
 Kijk op leerwerkloket.nl voor informatie over financiële regelingen.

Ontwikkelingen
Het werk verandert door het gebruik van nieuwe software 
en technologie. 

 In het vervoer maken chauffeurs gebruik van boord 
 computers. Ook zijn er rijhulpsystemen, zoals de 
 Adaptieve Cruise Control. Hiermee blijft je snelheid 
 gelijk, maar past zich aan wanneer iemand voor je 
 langzamer rijdt. Waarschijnlijk komen er meer 
 rijhulpsystemen bij. Moeilijke handelingen gaan 
 dan automatisch. Bijvoorbeeld achteruit rijden 
 richting een gebouw om aan te docken bij een 
 laad- en losplatform. Daarnaast verwachten klanten  
 steeds meer van bezorgers. Ze kunnen de chauffeur 
 volgen die hun bestelling komt afleveren door een 
 trackinginstrument in de wagen. Ook planners kunnen 
 chauffeurs volgen.

   In het magazijn zijn meer ICT-middelen, bijvoorbeeld  
 een scanner of een koptelefoon met microfoon waarop  
 je instructies krijgt voor het verzamelen van producten  
 die je daarna bevestigt via spraak. Er zijn digitale 
 instructies voor het aanmaken van een track & 
 trace-code en voor het toevoegen van bijvoorbeeld 
 logo’s aan een product. 

   Op kantoor is de planning steeds meer geautomatiseerd.  
 Uit de vele gegevens wordt informatie gehaald en geb 
 ruikt om de planning te verbeteren en de werkprocessen  
 efficiënter te maken.

Vooral grote (logistieke) bedrijven investeren in de inzet van 
robots en verdere digitalisering en automatisering. 
Bij kleinere bedrijven zal dit minder snel gaan.

Talent voor de transport 
en logistiek

 Plannen en organiseren   
 Klantgericht   
 Problemen oplossen    
 Communicatieve vaardigheden  
 Zorgvuldig
 Werken volgens de regels

   

Mogelijkheden voor zij-instromers
Er zijn verschillende mogelijkheden voor 
chauffeurs en logistiek medewerkers. Vaak 
kun je al beginnen met een rijbewijs CE en 
code 95 voor beroepsgoederenvervoer.

 
 Flexibel    
 Digitaal vaardig  
 Stressbestendig
 Je weet van aanpakken, 

 steekt de handen uit 
 de mouwen

Scan me!

Opleidingen
Vervoer

 Chauffeur wegvervoer (mbo-2)  
 Chauffeur openbaar vervoer (mbo-2)
 Matroos binnenvaart (mbo-2)   

   

Magazijn
 Logistiek medewerker (mbo-2)
 Logistiek teamleider (mbo-3)
 Logistiek supervisor (mbo-4)
 Logistiek management (hbo)

Kantoor
 Medewerker havenlogistiek (mbo-2)
 Specialist transport en logistiek (mbo-4)
 Logistics management (hbo)

Op leerwerkloket.nl/kiezen-voor-een-beroep vind je meer info en een handig (klikbaar) overzicht van de in deze flyer genoemde sites. 
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