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Alkmaar – Amersfoort – Amsterdam – Assen – Badhoevedorp 

Capelle Aan Den IJssel – Deventer – Doetinchem – Ede

Eindhoven – Emmen – Etten-Leur – Geleen – Heerenveen

Heerlen – Hengelo – Houten – Schiedam – Son (Bij Eindhoven)

Tilburg – Ugchelen – Utrecht – Veenendaal – Venlo – Vught

Wijchen – Zoetermeer – Zwolle

Onze opleidingslocaties

Bel ons 

079 3466 990

E-mail 

opleidingen@evofenedex.nl

Website 

www.evofenedex.nl/opleidingen

Facebook

www.facebook.com/evofenedex

LinkedIn

www.linkedin.com/company/evofenedex

Opleiden bij

80 jaar opleidingen

Van logistiek tot internationaal ondernemen

Ruim 1.300.000 cursisten opgeleid

100.000 bedrijven voorzien van 

heftruckopleidingen

Van vmbo tot hbo+

2

Waarom evofenedex?
Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij de opleider 
in logistiek en internationaal ondernemen.

Onze opleidingen houden ondernemers en hun medewerkers letterlijk en 

fi guurlijk bij de les, op elk gewenst niveau en in elk carrièrestadium. Jaarlijks 

helpen we zo’n 15.000 cursisten bij het vergroten van hun vakkennis en bij het 

verkrijgen van de juiste diploma’s. Daarmee helpen we hun werkgever of 

onderneming direct een stap voorwaarts. 

De voordelen
✓    Praktijkgerichte opleidingen

✓      Persoonlijke aandacht voor cursisten

✓      Gebaseerd op het bedrijfsleven en het vakgebied

✓     Meer dan alleen een opleider: ook vraagbaak, lobbyist en persoonlijk adviseur

✓    Toegang tot een uniek netwerk van medecursisten

✓    Onze docenten werken of hebben gewerkt in het vakgebied 

✓    Mogelijkheid voor incompany en maatwerk.

TrustScore 8.4 uit 897 reviews
update: 10-10-2019



Toekomstbestendig dankzij   
opleiden van personeel

De ontwikkelingen in de logistieke keten vragen om andere 

vaardigheden en kennis van je medewerkers. Want de digitalise-

ringstrend zet ook bij handels- en productiebedrijven door; bij bij-

na driekwart van de ondervraagde bedrijven zijn digitaliserings-

slagen gemaakt. Ruim een derde daarvan voorspelt dat mede 

hierdoor het aantal hbo-functies in hun bedrijf de komende jaren 

flink zal stijgen. Dit blijkt uit ons onderzoek over de inzet van stra-

tegisch personeelsbeleid onder handels- en productiebedrijven.

Om als handels- of productiebedrijf toekomstbestendig te kun-

nen zijn, is het belangrijk proactief in kaart te brengen welke per-

soneelsvaardigheden er bij jou nodig zijn. Hiermee leg je de basis 

voor een resultaatgericht bedrijfsopleidingsplan, dat je helpt je 

personeel effectief bij- of om te scholen én nieuwe medewerkers 

met andere kennis en vaardigheden aan te trekken.

Opleidingsbudget
Bedrijven realiseren zich dat er andere medewerkers met andere 

vaardigheden en kennis nodig zijn, maar het personeelsbeleid 

sluit daar vaak nog niet voldoende op aan. Zo valt het aanbod 

van – en budget voor – opleidingen en cursussen tegen. Bij de 

overgrote meerderheid van de ondervraagde bedrijven bestaat 

geen eigen opleidingsbudget per medewerker. Dit maakt het 

voor het huidige personeel lastig om te voldoen aan de vereiste 

sociale en digitale vaardigheden.

Aansluiting op praktijk
Net zoals de markt, is ons opleidingsaanbod continu in ontwikke-

ling. We passen onze opleidingen hierop aan, zodat ons aanbod 

naadloos aansluit op de praktijk. Onze docenten zijn erkende 

specialisten uit het werkveld en verwerken hun eigen waardevolle 

ervaringen in hun lessen. Zo zijn cursisten altijd op de hoogte van 

de laatste ontwikkelingen en trends. Zo zorg je er door middel 

van opleiden voor dat jouw bedrijf toekomstbestendig wordt.

We kijken graag ook samen met jou en je medewerkers naar de 

opleidingen die bij jullie bedrijfsdoelstellingen passen. Dat is de 

basis van het échte werk: het omzetten van de kennis en kunde 

van medewerkers naar resultaten op de werkvloer. Daarvandaan 

kijken we ook graag hoe we iedereen en in het bijzonder de leden 

van onze vereniging, optimaal kunnen helpen met kennis, net-

werk, lobby, voordeel en advies. Een unieke 360 gradenaanpak!

De vraag naar goederen en diensten van Nederlandse handels- en productiebedrijven neemt 

onder invloed van de groeiende economie nog altijd toe. Tegelijkertijd worden bedrijven in hoge 

mate beïnvloed door technologische ontwikkelingen. Hierdoor zul je meer én ander personeel 

nodig hebben. Het om- en bijscholen van medewerkers helpt je om jouw personeelsbeleid 

toekomstbestendig te maken. Vol trots presenteren we de opleidingengids 2020 van evofenedex.

Maatwerk 

Al onze opleidingen 
zijn als maatwerk te 

volgen. Kijk op  
www.evofenedex.nl/

incompany
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De winnende formule 
van evofenedex
Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij dé kennis partner 
in logistiek en internationaal ondernemen

1. Praktijkgerichte opleiding

2. Persoonlijke aandacht door 

kleine klassen

3. Opleidingslocaties door  

heel Nederland

4. Meer dan alleen een opleider

5. Toegang tot een uniek netwerk 

van 15.000 bedrijven met 

vakgenoten

6. Onze docenten werken of 

hebben gewerkt in het vakgebied

7. Altijd mogelijkheid voor 

incompany en maatwerk

8. Wij verbeteren je logistiek en  

je internationaal ondernemen

evofenedex is 360 graden logistiek en internationaal ondernemen. Een unieke en dynamische ondernemersvereniging 

met een netwerk van 15.000 bedrijven en met een one-stop-shop formule waar kennis, advies, belangenbehartiging  

en ledenvoordeel bij elkaar komen. Onze opleidingen houden ondernemers en hun medewerkers letterlijk en figuurlijk 

bij de les, op elk gewenst niveau en in elk carrièrestadium. Jaarlijks helpen we zo’n 15.000 mensen bij het vergroten 

of bijhouden van hun vakkennis en bij het verkrijgen van de juiste diploma’s of certificaten. Daarmee helpen we hun 

werkgever of onderneming ook direct een stap voorwaarts. Wij hanteren hiervoor acht gouden opleidingsregels:

Wil je meer weten 
over onze gouden 
opleidingsregels?  
Kijk dan op  www.evofenedex.nl/ 

opleidingvangoud
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Binnen dit laatste thema zien we bij onze leden twee trends. 

Allereerst het tekort aan logistiek personeel, waarvan studies 

aangeven dat dit door demografische ontwikkelingen niet tijdelijk 

van aard is. Om toch aan voldoende personeel te komen, heb-

ben onze leden hulp nodig. Verder zullen er banen verdwijnen 

en veranderen als gevolg van de verdergaande mechanisering, 

robotisering en digitalisering. En we hebben het dan niet alleen 

over (heftruck)chauffeurs, maar ook over logistiek managers. 

Je moet daarom als bedrijf nu al goed nadenken of je gaat 

investeren in je huidige personeel, nieuwe medewerkers gaat 

aantrekken of in hoeverre je je processen wilt gaan mechaniseren 

en digitaliseren.

Arbeidsmarkt
De logistieke arbeidsmarkt is volop in beweging. Als onderne-

mersvereniging pleit evofenedex er daarom voor dat bedrijven 

meer tijd, geld en capaciteit gaan steken in strategisch perso-

neelsbeleid, in een gestroomlijnd logistiek proces en in sociale 

innovatie. Vitaal logistiek personeelsbeleid en het op peil hou-

den van kwaliteit en kwantiteit zijn van essentieel belang. Niet 

alleen om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen en vast 

en flex personeel te combineren, maar ook om klaar te zijn 

voor een gerobotiseerde en gedigitaliseerde toekomst.

Jouw belang is ons belang
We vinden het belangrijk dat onze leden geen belemmeringen 

ervaren bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarom 

behartigen we jouw belangen bij de internationale, nationale, 

regionale en de gemeentelijke overheid. Zo pleiten we tegen 

overbodige regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied  van de 

gemeentelijke milieuzones, maar ook voor een goede  

mobiliteit en overbodige procedures voor import en export. Op   

 www.evofenedex.nl/lobby krijg je een indruk waar wij 

voor jou in de bres springen.

Samen realiseren we groei 
Ons lidmaatschap helpt je om je bedrijf te laten groeien. 

Als lid benut je onze kennis en jarenlange ervaring op het  

gebied van logistiek en internationaal ondernemen. Start van-

daag nog met groeien. Kijk waar jouw groeipotentieel ligt op:  

 www.evofenedex.nl/lidmaatschap. Als lid krijg je van 

onze ledenservice-adviseurs en bedrijfsjuristen snel en ade-

quaat antwoord op al jouw vragen. Bel 079 3467 346 tijdens 

kantooruren of stel je vraag via  www.evofenedex.nl/ 

ledenservice

Wij helpen onze leden groeien
Handel en logistiek zorgen al eeuwen voor welvaart in Nederland. Dat moeten we blijven onderhouden 
door te investeren in kennis, in infrastructuur en in bijvoorbeeld onze mainports. Ook is er een forse 
transitie nodig is op het gebied van data en digitalisering, verduurzaming, de logistieke uitdaging 
omtrent verstedelijking en van de dynamische arbeidsmarkt. 

" Tijdens de voorbereiding  
op brexit biedt evofenedex  
praktische ondersteuning." 
Verhuisbedrijf Henneken bv
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Efficiëntie en effectiviteit in het magazijn
Door medewerkers bij ons op te leiden, weet je zeker dat zij klaar 

zijn voor de praktijk. Alle magazijnopleidingen zijn samengesteld 

voor en door onze leden. In speciale werkveldcommissies, die be-

staan uit leden en oud-deelnemers, verwerken we trends en ont-

wikkelingen uit het bedrijfsleven in onze magazijn opleidingen. De 

inzichten van onze bedrijfsadviseurs nemen we hierin integraal mee.

Om ook het bedrijf direct te laten profiteren van de opleiding bevat 

iedere magazijnopleiding een verbetervoorstel en ook minimaal 

één bedrijfsbezoek bij een vooraanstaand lid van evofenedex. In 

de les gaat de medewerker aan de slag met een bedrijfscasus 

die hij of zij op de laatste lesdag presenteert aan de mededeel-

nemers. Daarnaast krijgen de deelnemers ook – ter inspiratie – 

een kijkje in de keuken van een ander bedrijf. Deze inspiratie kun-

nen de cursisten gebruiken voor mogelijke verbeteringen binnen 

het eigen bedrijf.

Waarom bij evofenedex?
•  opleidingen die optimaal aansluiten op de hedendaagse 

praktijk

• breed pakket: van logistiek medewerker tot voorraadbeheer

•  efficiency en veilig werken staan voorop 

•  toegang tot masterclasses en workshops over actuele trends 

en ontwikkelingen

•  praktijkgerichte docenten met jarenlange ervaring in een ma-

gazijn of distributiecentrum

•  wij zijn, samen met BMWT, de initiatiefnemer van de Code 

Gezond en Veilig Magazijn

•  voor, tijdens en na de opleiding kun je gebruik maken van de 

onze ledenservice voor al je praktische vragen

•  bij ons kan een opleiding passen in de totaalaanpak om de 

veiligheid en efficiency in het magazijn te verbeteren.

Mens onmisbaar in het magazijn
Het magazijn is een belangrijke schakel in de logistieke keten. Door onze jarenlange 
ervaring en duizenden bedrijfsbezoeken en -adviezen per jaar zien we hierin de 
dagelijkse praktijk dat elk magazijn minimaal 15 procent beter. De mens is hier een 
belangrijke factor. Goed opgeleid personeel zorgt voor een efficiënt magazijn. Dit is 
goed voor het magazijn zelf en daarmee ook voor je klantwaarde. Wij zijn al jaren dé 
partner voor ondernemers als het gaat om magazijnoptimalisatie. Zowel in opleidingen 
als in adviezen, workshops en lobby.

MAGAZIJN
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Welke vaardigheden heb je nodig als team-
leider?
“Kennis van logistiek en de branche is belangrijk. Klanten wil-

len hun spullen op tijd geleverd hebben, het management wil 

meer efficiëntie op de werkvloer en de orderpickers hebben 

ook hun vragen of problemen. Een teamleider moet prioriteiten 

kunnen stellen en goed kunnen samenwerken.”

Welke trends en ontwikkelingen zie je bin-
nen je vakgebied?
“De klant wordt steeds veeleisender, waardoor flexibiliteit no-

dig is. En het kan altijd beter. Je ziet dat automatisering en 

digitalisering steeds belangrijker worden voor logistieke pro-

cessen, maar als handelaar in dagverse producten blijven we 

toch afhankelijk van handjes. Dat heeft alles te maken met de 

dynamische omgeving. Daarom staat de mens bij ons cen-

traal. Goede mensen blijven nodig, al ligt in automatisering wel 

de toekomst. Automatiseren en standaardiseren verhogen de 

efficiency waardoor fouten worden voorkomen.”

Wat betekent dit voor het personeel?
“Medewerkers zullen meer en andere kennis op moeten doen, 

zoals kennis van IT-systemen. Vooral de jonge generatie solli-

citeert bij ons en die is al gewend aan nieuwe technologische 

ontwikkelingen, maar dit geldt niet voor ons vaste personeel dat 

hier al twintig jaar werkt. Zij hebben nog georderpickt met een 

sigarendoos en dat gaat nu via informatiesystemen. Die omscha-

keling kan lastig zijn. We geven medewerkers daarom genoeg 

training en tijd om die nieuwe systemen onder de knie te krijgen.”

Wat doet een teamleider in 2030 anders dan 
nu? 
“Er zullen meer machines bijkomen die het medewerkers mak-

kelijker maken om beter, sneller en comfortabeler te kunnen 

werken. In 2030 zullen we dan meer werken met standaarden 

en zullen medewerkers anders opgeleid zijn, bijvoorbeeld om 

met robots of geautomatiseerde magazijnen te werken. Als 

teamleider moet je ook in deze ontwikkelingen mee en ver-

stand hebben van deze systemen. Maar denk bijvoorbeeld 

ook aan analytische vaardigheden om verbeterslagen te kun-

nen maken vanuit de beschikbare data.”

Welke handvatten heb je nodig om je func-
tie in de toekomst succesvol uit te blijven  
voeren?
“De wetgeving en de logistiek veranderen continu. Het is es-

sentieel dat ik kennis blijf opdoen en bijblijf. Mijn ambitie is om 

een succesvolle logistiek of supply chain manager te worden. 

Voor die functies heb ik weer andere vaardigheden nodig en 

daarom kijken we momenteel al hoe we dit traject gaan vorm-

geven. Ontwikkeling is voor mij heel belangrijk en Eosta stimu-

leert dat dan ook.” 

Iloy Runtuwailan (25) is als logistiek teamleider verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij Eosta, 
een handelsbedrijf in biologische groenten en fruit in Waddinxveen. Iloy leidt alle interne logistiek in 
juiste banen, van het coördineren van de afdeling planning tot de bezetting van het warehouse. We 
stellen hem vijf vragen over zijn werk.

Doorgroeimogelijkheden zijn voor 
teamleider Iloy doorslaggevend
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Als het aan de ondernemers ligt, dan wordt vandaag nog de 

opslag of het magazijn flink aangepakt. Ruim 70 procent van 

de bedrijven wil deze graag optimaliseren, zo blijkt uit onder-

zoek. Maar gebrek aan tijd, ruimte of aan financiële middelen 

zorgt ervoor dat een aanpak uitblijft. Om je zonder grote inves-

teringen op weg te helpen, hebben wij whitepapers geschre-

ven vol met praktische handvatten om van je magazijn een 

geoliede machine te maken.

1. In acht stappen naar de ideale magazijn-
inrichting
Bedrijven die te gemakkelijk denken over hun magazijninrich-

ting, kunnen volgens bedrijfsadviseur Nick Beckers te maken 

krijgen met vervelende gevolgen. In de whitepaper ‘Ideale maga-

zijninrichting’ bespreekt hij een stappenplan om tot de ideale 

magazijninrichting te komen. 

2. Omgaan met diversiteit onder het personeel
Iedere medewerker is uniek – van diens gezondheid, vitaliteit en 

leeftijd tot diens taalachtergrond, opleiding, afkomst en passies. 

Als leidinggevende is het niet altijd even makkelijk om met deze 

diversiteit om te gaan. In de whitepaper ‘Diversiteit onder het 

personeel’ vind je handvatten en tips om optimaal rendement 

te halen uit vaste en flexkrachten en leeftijds- en taalverschillen.

3. Beheer(s) jij de voorraad?
Het magazijn (her)inrichten, een nieuw warehouse management 

system (WMS), niet kunnen leveren en een (te) hoge voorraad-

waarde, zomaar wat redenen om kritisch naar je voorraad te kij-

ken. Lees in ‘Beheers jij je voorraad’ hoe je met het optimaliseren 

van de voorraad zomaar tienduizenden euro’s kunt besparen.

4. In acht stappen naar een lean magazijn
Lean is een manier van denken en werken waarbij het creëren 

van klantwaarde voorop staat. Deze manier van werken, stelt 

de klant centraal en dit komt zowel de kwaliteit, de efficiency 

en de kosten van het bedrijf ten goede. “Het is absoluut geen 

rocket science”, stelt magazijnexpert Arjen Lagerweij. Ga direct 

aan de slag met dit stappenplan.

5. Een (nieuw) WMS, en nu?
Er zijn in Nederland meer dan tachtig verschillende warehouse 

management systemen (WMS) verkrijgbaar. Voor ieder maga-

zijn is er een passende oplossing. Wat deze passende oplos-

sing is, hangt af van de interne en externe processen en de 

magazijnindeling. In de whitepaper ‘Een WMS, wat nu?’ leg-

gen we uit wat een WMS doet, welke voordelen het systeem 

biedt en helpen we bij het kiezen van het juiste WMS.

6. Veiligheid en efficiency hand in hand, kan dat?
Veiligheid krijgt steeds meer aandacht in magazijnen, maar nog 

lang niet alle bedrijven zijn zich ervan bewust dat veiligheid ook 

de efficiency verbetert. In de publicatie ‘Veiligheid en efficiency’ 

legt beleidsadviseur Daniëlle Gevers Deynoot uit dat veiligheid 

juist efficiency en daarmee kostenbesparing oplevert.

7. Robots: wanneer wel, wanneer niet?
Robotisering is het implementeren van zelfsturend materieel 

dat de taken van mensen geheel overneemt. Het is echter 

geen investering die in alle gevallen automatisch wordt terug-

verdiend. In de whitepaper ‘Robots’ legt bedrijfsadviseur Arjen 

Lagerweij uit wanneer het juist wel en wanneer het juist niet 

interessant is om robotisering in te zetten.

8. Inzicht met één druk op de knop
Uit softwaresystemen is een schat aan informatie te halen. In-

formatie die ondernemers kunnen gebruiken om hun kosten te 

verlagen, arbeid effectiever in te zetten en om de beschikbare 

ruimte beter te gebruiken. Bedrijven die werken met een ware-

house management systeem (WMS) kunnen met één druk op 

de knop al een rapport, grafiek of ander overzicht verkrijgen. 

Je leest het in deze whitepaper.

Acht manieren 
om je magazijn 
te optimaliseren

Download de whitepaper
Al deze whitepapers zijn gratis te downloaden op  

 www.evofenedex.nl/magazijnoptimalisatie  

Waar ligt de winst in jouw magazijn?
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Praktijkgericht leren  
op één van onze  
28 opleidingslocaties
Vertrouw op ruim 80 jaar kennis in logistiek 
en internationaal ondernemen, voor iedere 
stap in je carrière. Toonaangevende logistieke 
opleidingen en export trainingen van mbo 
tot post-hbo. Onze opleidingen houden 
ondernemers en hun medewerkers letterlijk 
en figuurlijk bij de les. Jaarlijks ronden ruim 
15.000 cursisten met succes één van onze 120 
opleidingen af. We verwelkomen je graag op één 
van onze 28 opleidingslocaties in Nederland.

Waarom kiezen voor open inschrijvingen? 
•  Cursisten leren van medecursisten, iedereen heeft een 

eigen praktijkverhaal

•  Altijd een locatie in de buurt

•  Medewerkers kunnen afzonderlijk naar de cursus, geen 

grote gevolgen voor de operatie

•  Cursisten worden breed opgeleid, goed voor de algemene 

vakkennis.

Meer weten
Heb je hulp nodig bij de keuze voor een opleiding? 

Onze opleidingsadviseurs staan dagelijks voor je 

klaar. Bel ons op 079 3466 990 of mail naar 

 opleidingen@evofenedex.nl

11360º kennis in logistiek en internationaal ondernemen | 2020
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MANAGEMENT

Ideale leerlijn

Logistiek teamleiderLogistiek medewerker
Logistiek teamleiders zijn de verbindende schakel tussen  

magazijnmedewerkers, de verschillende afdelingen en het  

management. De verschillende competenties die ze nodig 

hebben om deze partijen met elkaar te laten samenwerken, 

staan in de opleiding Logistiek teamleider centraal. Deel-

nemers leren hoe ze efficiënt en veilig werken in het magazijn 

stimuleren en worden zo een volwaardig gesprekspartner voor 

de organisatie. Tijdens de opleiding gaan ze aan de slag met 

een verbeterplan voor hun eigen bedrijf.

Logistiek medewerkers weten vaak goed wat er op de werk-

vloer gebeurt. In de opleiding leren deelnemers dan ook vooral 

de plaats en de functie van het magazijn in de gehele logistieke 

keten kennen. Zij leren hoe ze verbeteringen kunnen signaleren 

en dit vervolgens kunnen aangeven bij hun leidinggevende. Ze 

sluiten de opleiding af met een bedrijfsbezoek waar ze een mi-

nimagazijnscan uitvoeren; een unieke oefening in de praktijk. 

In het kort
voor wie  (Toekomstig) logistiek medewerkers 

werkzaam in een magazijn of distributie-

centrum.

duur 5 dagen

prijs Ledenprijs € 799,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 999,- excl. btw

In het kort
voor wie  (Toekomstig) teamleider in een 

magazijn, of gedeelte van een magazijn, 

die functioneel leiding geeft en vaak ter 

ondersteuning meewerkt.

duur 7 dagen of 14 avonden

prijs Ledenprijs € 1.199,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.499,- excl. btw
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Leidinggeven in 
de logistiekMagazijnmanager

Masterclass 
Voorraadbeheer

Leidinggevenden gebruiken diverse leiderschapsstijlen. De 

meest effectieve stijl verschilt per situatie. In deze korte praktijk-

gerichte opleiding leren cursisten wat leidinggeven inhoudt, 

maar vooral wanneer zij welke stijl van leidinggeven toepassen. 

Daarnaast leren zij gesprekken te voeren waar leidinggevenden 

mee te maken krijgen.

Magazijnmanagers staan als nooit tevoren voor grote uitdagingen. 

Ze moeten werken in een snel veranderende werkomgeving, 

voldoen aan de afgesproken servicegraad naar klanten en een 

volwaardig gesprekspartner zijn voor management en directie. 

Daarnaast moeten zij proactief zorgen voor een veilige, efficiënte 

en duurzame magazijnoperatie. Mens, proces en techniek: alles 

moet in balans zijn. In de opleiding werken deelnemers aan een 

eigen businesscase.

In deze masterclass leren deelnemers hun voorraad zo effectief 

mogelijk te beheersen. Hoe kun je met minder voorraad toch de-

zelfde of zelfs betere service bieden aan klanten? Dit kan alleen 

door focus en verantwoordelijkheid te nemen. Met deze master-

class realiseren bedrijven minimaal € 20.000,- extra cashflow en 

€ 5.000,- kostenbesparing.

In het kort
voor wie  (Toekomstig) magazijn managers die 

verantwoordelijk zijn voor het plannen, 

uitvoeren en aansturen van het magazijn-

proces.

duur 10 dagen

prijs Ledenprijs € 2.175,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 2.749,- excl. btw

In het kort
voor wie  (Toekomstig) operationeel leiding-

gevenden werkzaam in het logistieke 

vakgebied.

duur 2 dagen

prijs Ledenprijs € 649,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 849,- excl. btw

In het kort
voor wie  Managers en/of beslissers in de 

groothandel of productie die verantwoor-

delijk zijn voor voorraadbeheer. Minimaal 

hbo-/wo-denkniveau vereist.

duur 3 dagen

prijs Ledenprijs € 1.900,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 2.199,- excl. btw

Wil je meer 
informatie over onze 

magazijn opleidingen? 
Kijk dan op  

www.evofenedex.nl/
opleidingengids
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Verbeter je magazijnprestaties met 
de unieke ‘evofenedex-aanpak’

Elk magazijn kent zijn eigen personeel, technieken, organisatie, 

veiligheidsvoorschriften en specifieke wet- en regelgeving. Een 

goede heftruckchauffeur moet dus meer kunnen dan alleen een 

heftruck besturen. Zij moeten ook verbeteringen en efficiëntie-

slagen kunnen signaleren, weten wat de plek van het magazijn 

in de keten is en werken volgens de wettelijk gestelde regels 

en eisen. Heftruckchauffeurs werken in een omgeving waar 

systemen, bedrijfscultuur, processen, interntransportmiddelen 

en technische hulpmiddelen bij elkaar komen. Van heftruck-

certificaat tot een beter magazijn; daarom is evofenedex de 

beste partner. 

Onze heftruckopleidingen zijn zorgvuldig samengesteld met 

input van oud-deelnemers en onze leden. Op deze manier 

sluiten zij naadloos aan op de behoefte van het bedrijfsleven. 

Heftruckchauffeurs die bij ons zijn opgeleid, weten hoe zij zo 

efficiënt mogelijk moeten werken in hun dynamische magazijn-

omgeving en kunnen direct meewerken aan verbeteringen. 

Maak eens kennis met onze cases hoe en ervaar een mix van 

opleiden, advisering en kennisvermeerdering directe resultaten 

oplevert in efficiency en klantwaarde. 

Daarom opleiden bij evofenedex
• Opleiding voor en door leden

• Veiligheid en efficiency op de werkvloer staan voorop

• Aandacht voor gedrag en bewustzijn

• Opleiden om je logistiek beter te maken

• Kleine groepen: individuele aandacht voor cursist

• Altijd een oplossing op maat

• Docenten uit de praktijk

• Flexibiliteit: opleiden bij jou op locatie is ook mogelijk

•  Naast opleider ook vraagbaak, lobbyist en adviseur.

In Nederland werken dagelijks honderdduizenden heftruckchauffeurs in tienduizenden magazijnen. 
Van inslag tot opslag en uitslag, zij bepalen voor een groot deel de kwaliteit van het magazijn. 
Breng je hier ook nog eens balans aan tussen mens, proces en techniek, dan behaal je pas echt 
synergievoordelen. De heftruckopleidingen van evofenedex zorgen voor die balans door een 
unieke mix van jarenlange ervaring, door state-of-the-art praktijkkennis, directe toegang tot wet- 
en regelgeving en een netwerk van 15.000 ondernemers. Met de juiste kennis en instructie zorg 
je ervoor dat heftruckchauffeurs veilig en efficiënt kunnen werken. 

INTERN  
TRANSPORT
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Het aantal locaties en startdata voor de vorkheftruck- en reachtruckopleidingen via open inschrijving 
van evofenedex is sinds 1 juli fors uitgebreid. Dankzij een samenwerking tussen evofenedex en BLOM 
opleidingen kunnen cursisten nu terecht op 20 opleidingslocaties verspreid over het hele land, waarbij 
de inhoud en de lesmethode van evofenedex worden ingezet. Hierdoor zijn onze leden verzekerd van 
een goede opleiding in de buurt met de focus op veilig werken.

Door de bundeling van krachten, bieden evofenedex en BLOM 

opleidingen nu heel logistiek Nederland altijd de keuze voor 

een opleiding in de buurt met een scherpe prijs, startgarantie 

en met de kwaliteit die nodig is om in het magazijn of distribu-

tiecentrum veilig en efficiënt te kunnen werken.

Hoger niveau
“Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn. Hier 

werken zo’n 600.000 mensen – van de heftruckchauffeur die 

met volle pallets door het magazijn rijdt, tot de orderpicker 

die online bestellingen klaarmaakt voor verzending. Een goed 

geoliede goederenstroom begint en eindigt in het magazijn. 

En goed opgeleide medewerkers zijn hierbij onmisbaar”, aldus 

Sander Nieuwenhuizen, senior manager bij evofenedex. “On-

danks de toenemende aandacht voor veiligheid en het voor-

komen van arbeidsongevallen, gebeuren er nog jaarlijks 1700 

ongevallen op de werkvloer waar een heftruck bij betrokken is, 

waarvan gemiddeld acht met dodelijke afloop. Om chauffeurs 

veilig te laten werken, is een goede opleiding essentieel. Door 

de handen ineen te slaan, willen BLOM opleidingen en evofe-

nedex heftruckopleidingen in Nederland naar een nog hoger 

niveau tillen. Dit betekent een praktijkgerichte opleiding met 

extra aandacht voor veiligheidsbewustzijn op de werkvloer, ge-

geven door docenten uit de praktijk.”

Veilig
In de afgelopen decennia hebben zowel evofenedex als BLOM 

opleidingen een stevige positie opgebouwd als kwaliteitsmerk 

op het gebied van heftruckopleidingen. Door eerdere samen-

werking bij de Code Gezond en Veilig Magazijn hebben beide 

organisaties geleerd dat hun visies op veilig werken in het ma-

gazijn overeenkomen.

evofenedex en BLOM opleidingen 
bundelen krachten met 
heftruckopleidingen
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Wat is precies je functie?
“Als aanspreekpunt en leidinggevende van het team heftruck-

chauffeurs zie ik het als een uitdaging om zo efficiënt mogelijk 

te werken en het proces steeds te blijven optimaliseren. Een 

fijne werksfeer is daarbij een voorwaarde. De planning behoort 

tot mijn taken, maar de meeste tijd ben ik op de heftruck te 

vinden voor de uitvoer van de dagelijkse werkzaamheden.”

Welke vaardigheden heb je hiervoor nodig?
“Het is in mijn functie van groot belang dat ik oplossingsgericht 

te werk ga. Regelmatig loop ik tegen problemen aan waarvoor 

ik een oplossing moet zoeken. Het is daarom belangrijk dat ik 

het proces overzie en weet welke keuzes voor het bedrijf het 

beste zijn. Ik moet vooruit kunnen kijken, efficiënt kunnen wer-

ken, maar bovenal sociaal vaardig zijn, omdat ik in een groot 

team werk. Ik wil open blijven staan voor de meningen van 

anderen en luisteren naar mijn collega’s.”

Welke trends en ontwikkelingen zie je?
“De laatste jaren zie ik dat binnen ons bedrijf veiligheid en ar-

botechnisch verantwoord werken steeds hoger in het vaandel 

staan. Dit merk ik aan machines, heftrucks en aan de indeling 

van het bedrijf. Zo zijn onze heftrucks steeds beter uitgerust 

wat betreft veiligheid en gezondheid. 

Gooskens staat aan de vooravond van een grote bedrijfsver-

bouwing waarbij we flinke stappen willen maken op het ge-

bied van veiligheid en milieu. We rijden nu al voor een groot 

deel elektrisch en binnen vijf jaar zal dat volledig het geval zijn, 

waardoor we onze CO2-uitstoot en geluidsoverlast verminde-

ren. Bij het verbouwingsplan wordt ook gekeken naar herinde-

ling van onze voorraad om zo efficiënter te kunnen werken.”

Welke handvatten heb je nodig om je functie 
in de toekomst succesvol uit te blijven voe-
ren?
“Ik blijf graag op de hoogte van ontwikkelingen, zowel binnen 

ons bedrijf als in onze sector en in de logistiek. Ik zie nog veel 

uitdagingen om het werk voor mezelf, mijn collega’s en het  

bedrijf te optimaliseren. Vooral met de nieuwbouw van het bedrijf 

in het vooruitzicht, vind ik het heel leuk om mee te denken over de  

logistiek en over wat goed werkt voor het team van heftruck-

chauffeurs. Ik ben dan ook erg blij met de afwisseling en de  

uitdaging die mijn baan me geeft.”

Gooskens Hout verwerkt dagelijks 350 orders van vurenhout. Harrie Swaanen, leidinggevend en 
meewerkend heftruckchauffeur bij Gooskens Hout, verzamelt aan het begin van het verwerkingsproces 
met zijn team het hout. Volgens Harrie zijn de afgelopen jaren gezondheid, veiligheid en duurzaamheid 
steeds belangrijker geworden voor zijn afdeling.

“ Gezondheid, veiligheid en  
duurzaamheid steeds  
belangrijker bij intern transport”
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Grote groepen, 
opleiding op maat  
of bij jou op locatie?
Al onze opleidingen kunnen in jouw bedrijf 
op maat worden aangeboden. Dankzij onze 
incompany opleidingen kun je snel en effectief 
de kennis van een groep medewerkers op 
de eigen werkvloer vergroten. Iedereen leert 
precies hetzelfde en het effect in je organisatie 
is direct merkbaar. Dat zie je niet alleen terug 
in de productiviteit, maar zeker ook in de 
terugverdientijd van de opleiding.

Waarom incompany?
•  Flexibel en op maat gemaakt voor jouw organisatie en 

werknemers

• Opleiden tijdens werkdag vaak mogelijk

•  Een trainer/docent met ruime ervaring, die past bij jouw 

organisatie

• Gegarandeerd de juiste prijs

• Geschikt voor kleine en grote groepen

• Geen reistijd of reiskosten

•  Combinatie van praktijk met gezamenlijke (klassikale) 

theorie of e-learning mogelijk.

Bereik je opleidingsdoel 
Wij stemmen een bestaande opleiding van ons af op je 

specifieke wensen. Op deze manier helpen we je met het 

bereiken van je opleidingsdoelen.

Vraag een offerte aan
 www.evofenedex.nl/opleidingen/incompany
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Bewust veilig werken 
met heftruck (Code 95) 
gevorderd
Heftruckchauffeurs met enige ervaring in het werken met de hef-

truck, maar die nog geen heftruckcertificaat hebben behaald, 

bieden wij de eendaagse basisopleiding heftruck aan. In deze 

praktijkgerichte opleiding hebben we extra aandacht voor het 

afleren van fout aangeleerde handelingen. Ook hebben wij oefe-

ningen en parcoursen met een grote focus op risicobeheersing, 

gevaarherkenning en bewust veilig werken met de heftruck.

Zowel voor vorkheftruck- als reachtruckchauffeurs

In het kort
voor wie  Deze eendaagse basisopleiding heftruck  

is bedoeld voor chauffeurs met enige ervaring 

in het werken met de heftruck, maar die nog 

geen heftruckcertificaat hebben behaald.

duur 1 dag

prijs Vanaf € 249,- excl. btw

Bewust veilig werken met
heftruck (Code 95) basis
Voor heftruckchauffeurs is het belangrijk dat zij kunnen aanto-

nen dat zij de basisvaardigheden onder de knie hebben en veilig 

met een heftruck kunnen werken. Dit kan bijvoorbeeld door een 

heftruckcertificaat te halen. Tijdens onze basisopleiding heftruck 

leren (toekomstige) heftruckchauffeurs op een praktijkgerichte wij-

ze hoe zij een heftruck moet besturen en beheersen en welke 

veiligheidsrisico’s er in het magazijn kunnen ontstaan en hoe daar 

mee om te gaan. De tweedaagse heftruckopleiding is ideaal voor 

chauffeurs met weinig tot geen ervaring.

Zowel voor vorkheftruck- als reachtruckchauffeurs

In het kort
voor wie  Voor de orderpicker, operator, productie-

medewerker, magazijnmedewerker of vracht-

wagenchauffeur die regelmatig of incidenteel 

met een heftruck werkt. De basisopleiding 

heftruck is vooral geschikt voor (toekomstige) 

heftruckchauffeurs zonder ervaring.

duur 1 of 2 dagen, afhankelijk van instapniveau

prijs Vanaf  € 380,- excl. btw
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Bewust veilig werken met
heftruck herhaling
Heeft de heftruckchauffeur al een heftruckcertificaat maar ver-

loopt deze binnenkort? Dan is de herhalingscursus heftruck 

zeer geschikt. Tijdens deze cursus frissen docenten binnen 

een dagdeel de kennis en vaardigheden van de heftruckchauf-

feur weer op. Tevens wijzen zij de deelnemers nogmaals op de 

risico’s en leren ze te allen tijde goed om zich heen te kijken.  

Bij voldoende resultaat verlengt de heftruckchauffeur zijn certi-

ficaat met vijf jaar en is daarna weer klaar om bewust veilig te 

kunnen werken met de heftruck.

Zowel voor vorkheftruck- als reachtruckchauffeurs

In het kort
voor wie  Medewerkers van wie het heftruck-

certificaat verloopt of kort geleden verlopen is.

duur Halve dag

prijs Vanaf € 185,- excl. btw

Naast vorkheftruck en reachtruckopleidingen zijn de volgende  

interntransportopleidingen ook incompany mogelijk: 

• hefwerktuigen

• orderverzamelaars

• kranen

• hoogwerkers

• trekkers

• bouwmachines.

Vraag bij de opleidingsadviseur in jouw regio naar opleidingen op 

specifieke voertuigen.

Met onze incompany opleidingen krijgt een groep medewerkers 

van jouw bedrijf een kwalitatieve en gerichte opleiding. Iedereen 

leert precies hetzelfde en het effect in je organisatie is direct merk-

baar. Dat effect zie je niet alleen terug in de productiviteit, maar 

zeker ook in de terugverdientijd van de opleiding.

Electropallettruck  
en stapelaar
Electropallettruck en stapelaar vormen een vast onderdeel 

van onze heftruckopleidingen (open inschrijving). Bij een 

voldoende resultaat voor de opdrachten ontvang je voor 

deze voertuigen een GRATIS certificaat.

Kies de opleidingsvorm die bij jouw medewerkers past.

E-learning  In de e-learning variant volgen heftruck-

chauffeurs het theoriegedeelte online. Het 

praktijkgedeelte halen ze op één van onze 

opleidingslocaties. Ideaal om tijd en kosten te 

besparen. Met deze opleidingsvariant duurt 

een herhalingsopleiding slechts 1 dagdeel.

duur Vanaf 1 dagdeel

Kijk voor meer informatie op  

 www.evofenedex.nl/opleidingengids

E-learning mogelijk 
bij incompany

Bekijk onze 
21 locaties en 
startdata op 

www.evofenedex.nl/
opleidingengids

Overige intern transport-
opleidingen
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ARBO- EN  
VEILIGHEID

De werkgever is volgens de Arbowet verantwoordelijk voor 

goede arbeidsomstandigheden. In de vernieuwde Arbowet (juli 

2017) staat dat elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker 

in dienst moet hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere 

arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond 

en veilig werken binnen het bedrijf. 

Basisveiligheid (VCA)
Wij bieden diverse opleidingen aan om het diploma basisvei-

ligheid (VCA) te behalen. Het Examenbureau Vialex Nederland 

(EBVN) neemt de examens voor het diploma Basisveiligheid 

VCA en Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA af. 

Het EBVN is een zelfstandig en onafhankelijk examencentrum, 

gespecialiseerd in het afnemen van examens met betrekking 

tot veiligheid, gezondheid, milieu en ICT. 

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Werkgevers moeten zich volgens artikel 3.1e van de Arbeidsom-

standighedenwet verplicht bij laten staan door de bedrijfshulpver-

lening. Dit betekent onder andere dat de werkgever, afhankelijk 

van de resultaten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), 

één of meer personen aanwijst als bedrijfshulpverlener.

Onze partner G4S geeft onze opleidingen bedrijfshulpverlening 

(BHV). G4S is wereldwijd marktleider op het gebied van veilig-

heids- en beveiligingsoplossingen, waaronder arbo- en veilig-

heidsopleidingen. Het BHV-diploma heeft een geldigheid van 

één jaar.

Vergroot het veiligheidsbewustzijn 
van medewerkers
Tachtig procent van de ongevallen tijdens het werk wordt veroorzaakt door 
onveilige handelingen. Een veiligheidsopleiding levert een wezenlijke bijdrage aan 
vermindering van het aantal ongevallen. Daarom is het nuttig om medewerkers 
te laten deelnemen aan een veiligheidsopleiding. Ook werken steeds meer 
opdrachtgevers uitsluitend met VCA-gecertificeerde aannemers of contractors.
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B-VCA Basisveiligheid 
(Code 95)  
basis + herhaling

VCA VOL  
voor operationeel 
leidinggevenden 
basis + herhaling

B-VCA groen
Bedrijfshulpverlening 
(BHV) basis + herhaling

Voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met een ver-

hoogd risico of die werkzaam zijn in een omgeving met ver-

hoogd veiligheidsrisico, zoals bouwplaatsen, petrochemische 

bedrijven of laad- en losplaatsen kan het verstandig zijn om een 

VCA-certificaat te halen.

Herhaling: Medewerkers van wie het diploma Basisveiligheid 

VCA verloopt, kunnen de herhalingsopleiding doen.

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam-

heden verrichten op plaatsen met een verhoogd risico.

Herhalingsopleiding

De herhalingsopleiding is bestemd voor leidinggevenden van 

wie het VCA VOL diploma bijna verlopen is.

De cursus Basisveiligheid VCA Groen heeft als doel veilig-

heidsbesef en bewustwording bij medewerkers werkzaam in 

de groenvoorziening te creëren, door het leren herkennen van 

gevaren en risico’s. Er wordt eveneens ingegaan op taken en 

verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, al dan niet 

opgelegd vanuit de Arbowet.

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die belast wor-

den met de taken van een bedrijfshulpverlener. Medewerkers 

die al in het bezit zijn van een diploma bedrijfshulpverlener – 

waarvan de geldigheid bijna verloopt – kunnen de ééndaagse 

herhalingsopleiding volgen.

In het kort
voor wie  Voor medewerkers die werkzaam-

heden uitvoeren met een verhoogd risico 

of die werkzaam zijn in een omgeving met 

verhoogd veiligheidsrisico

duur 2 dagen (1 dag herhaling)

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie  Medewerkers die werkzaamheden 

uitvoeren in de groenvoorziening met een 

verhoogd risico of die werkzaam zijn in een 

omgeving met verhoogd risico.

duur 1 dag

prijs Op aanvraag

In het kort
duur 2 dagen (1 dag herhaling)

prijs Ledenprijs € 299,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 349,- excl. btw

 Herhaling vanaf € 199,- excl. btw

In het kort
duur 2 dagen (1 dag herhaling)

prijs Op aanvraag
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GEVAARLIJKE
STOFFEN

Dat het vervoer en de opslag van deze stoffen in Nederland 

het veiligste ter wereld is, komt mede doordat er bij handels- 

en productiebedrijven duizenden veiligheidsadviseurs werken. 

Samen met evofenedex investeren deze bedrijven dagelijks in 

opleiding, kennis en kwaliteit.

evofenedex en gevaarlijke stoffen
evofenedex verenigt alle bedrijven die werken met gevaarlij-

ke stoffen. Wij geven snel en praktisch inzicht in alle wet- en 

regel geving rondom de opslag, het transport, productie en het 

gebruik van gevaarlijke stoffen. Door onze nauwe banden met 

de overheid zijn wij continu in staat om onze opleidingen te 

actualiseren aan de laatste wet- en regelgeving. En weten wij 

antwoord te geven op de vraag hoe deze regelgeving bij jouw 

in het bedrijf geïmplementeerd moet worden. 

In het omgaan met gevaarlijke stoffen staan veiligheid en des-

kundigheid voorop. Vanuit wet- en regelgeving gelden er daarom 

verschillende verplichtingen voor medewerker en manager die 

werken met gevaarlijke stoffen.

Met onze opleidingen voldoe je volledig aan alle wettelijke ver-

plichtingen. Zodat de Inspectie Leefomgeving en Transport (of 

andere inspectiediensten) op dit onderdeel geen onvolkomen-

heden aantreffen. Alle opleidingen kunnen ook incompany of 

als maatwerk met specifieke onderdelen of aandachtspunten 

worden samengesteld. Zelfs het combineren van verschillende  

opleidingen is mogelijk. Voor iedere modaliteit een gepaste  

gecertificeerde opleiding!

Waarom evofenedex?
• dé specialist als het gaat om gevaarlijke stoffen

• altijd op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving

• voor alle modaliteiten en verschillende functies

• aanvullende actuele opleidingen en bijeenkomsten

•  nazorg: evofenedex helpdesk biedt hulp bij specifieke vragen

•  van winkelpersoneel tot en met verdiepingsopleidingen voor 

de veiligheidsadviseur.

Gevaarlijke stoffen zijn onmisbaar in de economie. Van lithium-ion batterijen en verf tot aan 
schoonmaakmiddelen en speelgoed. En ze zijn ook nodig voor producten die letterlijk van 
levensbelang zijn, zoals medicijnen en zuiver water.

Veilig en inspectieproof werken

22 www.evofenedex.nl/opleidingengids

https://www.evofenedex.nl/opleidingen/gevaarlijke-stoffen


Lithiumbatterijen zijn de laatste jaren enorm populair geworden. Daardoor werden ook de risico’s 
zichtbaar: magazijnbranden, incidenten in vliegtuigen en Tesla’s die enkele dagen na een ongeluk 
spontaan in brand vlogen. Voor het vervoer van lithiumbatterijen gelden strenge regels, maar 
voorschriften voor opslag worden pas in 2020 verwacht. Ondertussen verschijnen op internet al 
goedbedoelde adviezen.

Door het risico op een zogeheten thermal runaway – het ‘op 

hol slaan’ – in een batterij, die daardoor bijvoorbeeld spontaan 

ontbrandt, zijn de voorschriften voor het vervoer van lithium-

batterijen de laatste jaren steeds verder aangescherpt. Ze zijn 

per modaliteit geregeld; bijvoorbeeld in het ADR 2019 voor het 

wegvervoer en in de IATA Dangerous Goods Regulations voor 

luchtvracht.

Op een voorlichtingsbijeenkomst bij Post-NL kwamen de actuele 

voorschriften voor het vervoer, de opslag en retourlogistiek van 

(lithium)batterijen aan de orde. Vooral via de lucht blijkt het lastig 

om lithiumbatterijen te laten vervoeren, ziet bedrijfsadviseur 

van evofenedex Pascal Smetsers. “Veel carriers vinden het te 

gevaarlijk om gevaarlijke stoffen en dus ook batterijen, te ver-

voeren. Zij hebben de vrijheid te weigeren en dat gebeurt in de 

praktijk geregeld.”

Voor de opslag van batterijen is nog niets concreets afgesproken. 

Er bestaat geen officieel document waarin de regels staan. Hoe-

wel lithiumbatterijen al langer bestaan, werden ze nooit in zulke 

hoeveelheden opgeslagen dat er specifieke regels nodig waren. 

Volgens Smetsers worden op internet best practices gedeeld als 

alternatief voor regelgeving, maar hij raadt aan deze niet blind 

aan te houden. “Waarschijnlijk komen de officiële regels voor de 

opslag van lithiumbatterijen, PGS 37, pas eind 2020 uit.”

Buiten
Smetsers raadt ondernemers aan de ontwikkelingen rond de 

regelgeving van batterijen zo goed mogelijk in de gaten te hou-

den. “Om de risico’s van bijvoorbeeld ontploffing zo klein mo-

gelijk te houden, is het verstandig om gevaarlijke stoffen zoveel 

mogelijk buiten op te slaan. Ook zou ik op dit moment nog niet 

investeren in dure oplossingen, zoals speciale opslagkasten, 

aangezien niet zeker is of die oplossingen in de toekomst vol-

gens de regels wel volstaan. Een relatief eenvoudige mogelijk-

heid is om een zeecontainer aan te schaffen. Hierin kunnen de 

batterijen buiten het pand worden opgeslagen. Het risico op 

een incident kan nooit nul zijn, maar zo houd je de effecten wel 

zo klein mogelijk.”

Wachten op nieuwe  
regelgeving vervoer en  
opslag lithiumbatterijen

Scan lithiumbatterijen.  

Ondernemers die inzicht willen krijgen in eventuele 

onvolkomenheden bij hun opslag en vervoer van batterijen 

kunnen gebruikmaken van de lithium batterijenscan, 

uitgevoerd door onze adviseurs. Bel naar 079 3467 346  

voor al je vragen over lithiumbatterijen.
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Welke opleidingen heb je bij ons gevolgd? 
Wat vond je hier goed aan?
“Nadat ik eerder een opleiding IMDG en PGS-15 had gevolgd 

bij een andere opleider, ben ik verder gegaan met de opleiding 

veiligheidsadviseur bij evofenedex. Dat was wel flink aanpakken, 

want de materie is bepaald geen lichte kost. Gelukkig was er een  

enthousiaste trainer, die ons de hele dag bij de les wist te houden.”

Wat is je functie en wat zijn je belangrijkste 
taken?
“Geodis is een internationale logistiek dienstverlener op het vlak 

van wegtransport, luchtvracht en koeriersdiensten. Ik ben de 

quality & innovation coordinator en ben hier bijna tien jaar werk-

zaam. Mijn belangrijkste taken liggen op het gebied van kwali-

teit, arbeidsomstandigheden en milieu. Vanuit mijn functie houd 

ik mij bezig met zaken als (interne) audits, RI&E, afhandeling van 

incidenten, milieu inventarisaties, preventie en de laatste jaren 

ook steeds meer met gevaarlijke goederen op één van onze 

locaties.”

Welke vaardigheden heb je nu nodig voor 
je functie?
“Vanuit een functie waarbij ik me puur bezighield met ISO 9001 

als Lead Auditor en kwaliteitsvertegenwoordiger heb ik me ver-

der ontwikkeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en 

milieu. Uit vragen van onze klanten maken we op dat verdere 

kennis van het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen 

steeds belangrijker wordt. Daarom heb ik mijzelf verder op het 

gebied van gevaarlijke stoffen gespecialiseerd. We werken hier bij 

Geodis ook met een externe veiligheidsadviseur, nu ben ik meer 

een volwaardig gesprekspartner voor hem. De vaardigheden up-

to-date houden kan door de interne Geodis-tools te gebruiken 

die op al onze vestigingen aanwezig zijn. En natuurlijk kan een 

portie gezond boerenverstand geen kwaad.”

Welke trends en ontwikkelingen zie je binnen 
je vakgebied?
“Wat vooral opvalt, is dat de kwaliteitsmanager/kwaliteitsver-

tegenwoordiger en kwaliteitsafdelingen steeds meer geïnte-

greerd worden in de processen. Waar vroeger nog wel eens 

naar de kwaliteitsafdeling gekeken werd als er iets fout ging, 

wordt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de processen 

zelf gelegd. Processen worden fool proof gemaakt door auto-

matische controles en automatische rapportages.”

Wat zal er in 2030 anders zijn in je functie?
“Zelf zijn we nu bezig om te kijken of er meer met apps geaudit 

kan worden. Zo kan de tijd die nodig is om de rapportage 

te maken, drastisch verkleind worden. En krijg je meer focus 

op de inhoud van de audit. Ook wordt er op allerlei gebieden 

steeds meer gekeken naar de risico’s. In 2030 zijn we waar-

schijnlijk nog veel beter uitgerust om risicogestuurd intensie-

vere controles uit te voeren. Door het automatiseren van veel 

van de zaken waarmee ik nu nog dagelijks, wekelijks, maandelijks 

of jaarlijks bezig ben, wordt het nóg makkelijker om meer  

inhoudsgericht te werken en minder op de rapportagevorm. 

Ook wordt het uitbreiden van het werkgebied er waarschijnlijk 

een stuk eenvoudiger op.”

“ Kennis van  
gevaarlijke stoffen wordt steeds 
belangrijker voor onze klanten”
Wilbert Ebbers werkt tien jaar bij Geodis, een wereldwijde logistieke dienstverlener op het gebied 
van weg-, lucht- en zeevracht, freight-forwarding en contractlogistiek. Ebbers is quality & innovation 
coordinator en houdt zich als zodanig veel bezig met de kwaliteit van het geleverde werk, de 
arbeidsomstandigheden en het milieu.

24 www.evofenedex.nl/opleidingengids



Praktijksituaties
Het bedrijfsleven dat werkt met gevaarlijke stoffen is zeer di-

vers. Dit varieert van chemiereuzen tot kleine cosmeticafabri-

kanten en (groot)handelaren. Daardoor kan de behoefte voor 

de inzet van veiligheidsadviseurs sterk verschillen. Dat leggen 

we hieronder uit.

Voorbeeld 1.
Bij een klein bedrijf kan een veiligheidsadviseur noodzakelijk 

zijn. Maar als de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen een-

voudig te monitoren zijn, is het vaak al voldoende om zelf een 

medewerker op te leiden.

Voorbeeld 2.
De gevaarlijkestoffenwerkzaamheden binnen een bedrijf zijn 

complex geworden en onderhevig aan diverse soorten wet-

geving. Bijvoorbeeld omdat de ene keer het transport alleen 

over de weg gaat en de andere keer per schip of per vliegtuig. 

Daardoor kan het bijhouden van de juiste expertise door de 

eigen veiligheidsadviseur te veel werk worden. Dan is het tijd 

om uit te besteden. 

Veiligheids-
adviseur:  
zelf doen of 
uitbesteden?

Leidraad Veiligheidsadviseur
De Leidraad Veiligheidsadviseur is gratis online 

aan te vragen op  www.evofenedex.nl/leidraad 

Leden kunnen met al hun vragen over gevaarlijke stoffen  

altijd terecht bij de ledenservice via 079 3467 346.

Om bedrijven die werken met gevaarlijke 
stoffen te helpen met het maken 
van de juiste keuzes is de Leidraad 
Veiligheidsadviseur ontwikkeld. Deze 
leidraad biedt een compleet overzicht van de 
concrete voor- en nadelen om de functie van 
veiligheidsadviseur zelf te doen of toch uit te 
besteden. Ook geeft het een impressie van 
de kosten die er mee gemoeid zijn.

Grote groepen, 
werkinstructies op 
maat of trainingen  
bij jou op locatie?
Al onze opleidingen kunnen worden toegespitst 
op de kennis die bij jouw medewerkers 
noodzakelijk is. Met onze incompany opleidingen 
leren jouw medewerkers de wet- en regelgeving 
correct toepassen binnen hun eigen bedrijfs-
omgeving. Geen overbodige informatie, maar 
juist diepgang in de onderwerpen die er voor 
jouw bedrijf toe doen.

Waarom incompany?
•  Wet- en regelgeving toegespitst op de exacte werksituatie

• Extra diepgang in de gevaarlijkestoffenmaterie waar nodig

•  Een trainer/docent die regels direct in jouw organisatie 

borgt

• Gegarandeerd de juiste prijs

• Geschikt voor kleine en grote groepen

• Geen reistijd of reiskosten.

Bereik je opleidingsdoel 
Kies uit één van onze bestaande opleidingen, wij stellen deze 

af op jouw specifieke wensen. Op deze manier helpen we je 

met het bereiken van meer veiligheid en compliancy binnen 

je bedrijf.

Vraag een offerte aan
 www.evofenedex.nl/opleidingen/incompany
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Veiligheidsadviseur 
wegvervoer 
basis + herhaling

Vervoer gevaarlijke 
goederen over de weg 
(ADR) (Code 95)  
basis + herhaling

ADR vrijstellingen 
(Code 95)

Veilig werken met 
gevaarlijke stoffen

De veiligheidsadviseur adviseert over de toepassing van de 

juiste regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook rap-

porteert hij over ongevallen en stelt jaarlijks een rapport op over 

de gang van zaken rond veiligheid. Tijdens de opleiding leren 

deelnemers  algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen te 

nemen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook leren zij de 

wetgeving toe te passen. Deelnemers ontvangen het diploma 

Veiligheidsadviseur na het behalen van het schriftelijke examen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt om gespecialiseerde 

chauffeurs die het vervoer zorgvuldig en deskundig afwikkelen. 

Op grond van het ADR-verdrag moeten deze chauffeurs in het 

bezit zijn van een ADR-basiscertificaat. Onze opleiding voldoet 

aan de Europese eisen die zijn gesteld aan opleidingsinstituten, 

zoals dit in het ADR is opgenomen. Het programma is afge-

stemd op de exameneisen van het CBR/CCV. De opleiding is 

ook gecertificeerd door CCV voor code 95.

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen onder de vrijstellingsre-

gels van het ADR is er geen ADR-certificaat voor de chauffeur 

nodig. Dat maakt het verrichten van het vervoer een stuk een-

voudiger en goedkoper. Maar de chauffeur moet wel voldoen 

aan de opleidingsplicht volgens hoofdstuk 1.3 van het ADR. 

Daar voorziet deze opleiding in. In de opleiding wisselen we  

theorie af met praktijkopdrachten, cases en films. De opleiding 

is ook geldig voor de Code 95 nascholingsverplichting. 

De opleiding maakt medewerkers bewust van de mogelijke 

gevaren bij het werken met stoffen volgens de ADR Security 

Awareness 1.3 richtlijn. Je kunt de opleiding volgen in drie 

studievarianten die aansluiten bij de werkzaamheden van de 

medewerker. Tijdens de opleiding komen ook de PGS-15 en 

ADR-wetgeving aan bod. De opleiding bestaat uit een deel theo-

rie e-learning en -afhankelijk van de studievariant- een praktijkdag.

In het kort
voor wie  Werknemers die verantwoordelijk zijn 

voor de veiligheid rond het vervoer van 

gevaarlijke stoffen.

duur 6 dagen (3 dagen herhaling)

certificering  Diploma

prijs Ledenprijs € 1.199,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.499,- excl. btw

 Herhaling vanaf  € 699,- excl. btw

In het kort
voor wie  Chauffeurs 

duur 1 dag

certificering  Certificaat

prijs Ledenprijs € 299,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 349,- excl. btw

In het kort
voor wie  Chauffeurs die gevaarlijke stoffen  

vervoeren.

duur 5 dagen (2 dagen voor herhaling)

certificering  ADR-certificaat

prijs Ledenprijs € 799,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 999,- excl. btw

In het kort
voor wie  Medewerkers die gevaarlijke stoffen 

administreren, verwerken of transporte-

ren (logistiek medewerker, administratief 

medewerker en logistiek teamleider).

duur 2 dagen, 7 uur nascholing

certificering Certificaat door CCV voor Code 95

prijs Ledenprijs € 260,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 325,- excl. btw
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Veilig werken met 
gevaarlijke stoffen 
herhaling

Gevaarlijke stoffen 
online

Afvalstoffen VIHB
Opslag gevaarlijke stoffen 
(PGS-15-richtlijnen) 

Medewerkers die al gecertificeerd werken met gevaarlijke stof-

fen zijn verplicht om hun opleiding periodiek te herhalen. Wij 

bieden een herhalingsopleiding, volledig individueel, in de vorm 

van e-learning en een praktijkopdracht aan. Dit bespaart geld en 

reistijd. Daarnaast voeren de deelnemers de praktijkopdracht in 

het eigen bedrijf uit, waardoor ze ook de bedrijfsvoering rondom 

gevaarlijke stoffen in het bedrijf kunnen verbeteren.

Bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, 

verhandelen of bemiddelen van gevaarlijke of bedrijfsafvalstoffen 

zijn verplicht zich te registreren bij de NIWO (Nationale en Inter-

nationale Wegvervoer Organisatie). Voor deze registratie is het 

vakdiploma voor vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemid-

delaars (VIHB) noodzakelijk. De uitgebreide opleiding Afvalstoffen 

VIHB leidt de deelnemer op voor het officiële examen voor het 

vakdiploma. Deze registratie is niet verplicht voor bedrijven met 

een NIWO-vergunning of bedrijven die eigen afval vervoeren.

Alle bedrijven met verpakte gevaarlijke stoffen in opslag moeten 

voldoen aan de PGS-15-richtlijnen. De toepassing van deze 

richtlijnen heeft gevolgen voor de inrichting van een bestaand 

magazijn of de bouw van een nieuw magazijn. Het is nood-

zakelijk dat in het bedrijf minimaal één medewerker aanwezig is 

die de richtlijnen op een juiste wijze kan toepassen. Tijdens de 

opleiding leren deelnemers onder meer de juiste maatregelen 

te nemen voor het opslaan van verpakte gevaarlijke goederen.

In het kort
voor wie  Medewerkers die in het verleden de 

basisopleiding Veilig werken met gevaarlij-

ke stoffen hebben gevolgd.

duur 1 dag

certificering  Certificaat

prijs vanaf  € 149,- excl. btw

In het kort
voor wie  Medewerkers die leiding geven  

in het bedrijf.

duur 2 dagen

certificering  Deelnemer moet zichzelf online aanmelden 

bij CCV

prijs Ledenprijs € 649,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 799,- excl. btw

In het kort
voor wie  Alle soorten medewerkers actief in  

bedrijven waar met gevaarlijke stoffen 

wordt gewerkt.

duur 1,5 uur

certificering  Getuigschrift

prijs  Op aanvraag

In het kort
voor wie  Medewerkers die verantwoordelijk zijn 

voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

duur 4 dagen

certificering  Certificaat

prijs Ledenprijs € 849,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.099,- excl. btwG
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Steeds meer bedrijven willen dat medewerkers zich meer bewust 

zijn van de risico’s in het werken met gevaarlijke stoffen. Met deze 

online training wordt een bedrijf in staat gesteld om grote groe-

pen medewerkers bewust te maken van deze risico's. De training 

duurt 1 tot 1,5 uur en kan op elke locatie gevolgd worden waar 

een computer met internettoegang aanwezig is. De deelnemers 

hoeven geen lesstof voor te bereiden.
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Luchtverlading 
gevaarlijke stoffen (IATA) 
basis + herhaling

Werken met de  
IMDG-Code

De regeling ‘Vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht 1988’ ver-

plicht verladers die gevaarlijke stoffen vervoeren via luchtvaart-

maatschappijen te beschikken over voldoende gekwalificeerd 

personeel. Daarvoor moeten zij het erkende IATA-certificaat 

behalen. Tijdens de opleiding leren zij het IATA-handboek Dan-

gerous Goods Regulations hanteren. Na twee jaar moeten de 

deelnemers een herhalingstoets afleggen.

In het kort
voor wie  Medewerkers die verantwoordelijk zijn 

voor het verzendklaar maken van gevaarlijke 

stoffen voor vervoer door de lucht.

duur 4 dagen

certificering  Certificaat met geldigheidsduur  

van twee jaar

prijs Ledenprijs € 799,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 899,- excl. btw

 Herhaling vanaf  € 299,- excl. btw

In het kort
voor wie  Medewerkers van een expeditie- 

afdeling verantwoordelijk voor de  

administratieve afhandeling bij verscheping 

van gevaarlijke stoffen.

duur 5 dagen

certificering  Bewijs van deelname

prijs  Op aanvraag

Bij de controle van over de zee vervoerde gevaarlijke goederen 

hanteren controlerende instanties veiligheidsvoorschriften voor 

verladers, vervoerders en expediteurs. Deze veiligheidsvoorschrif-

ten zijn vastgelegd in de IMDG-Code. Medewerkers betrokken 

bij zeetransport van gevaarlijke stoffen moeten algemene kennis 

hebben van deze IMDG-code. Om de complexe voorschriften 

goed toe te passen, is een opleiding noodzakelijk. Tijdens de op-

leiding werken deelnemers praktijkopdrachten uit. 

Bekijk ons 
volledige aanbod op 
www.evofenedex.nl/

opleidingengids
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CODE 95

Medewerkers hechten waarde aan een werkgever die in 

hun ontwikkeling investeert. Met ons enorme opleidingen-

aanbod word jij in staat gesteld medewerkers blijvend te 

motiveren en vaardig te houden. Dat helpt ook jouw bedrijf 

vooruit en helpt zelfs kosten te besparen.

Terugverdienen
Dat kan al eenvoudig met de opleiding digitale tachograaf. 

Onderzoek wijst namelijk uit dat meer dan 25 procent van de 

chauffeurs nog steeds de regels verkeerd interpreteert. Boetes 

voor onjuist gebruik van een tachograaf beginnen bij € 110 tot 

wel € 4.400. Zo kan een investering in de opleiding zichzelf 

snel terugverdienen. 

Innoveren
Met de verschillende opleidingen die geschikt zijn voor de na-

scholing kan de chauffeur zich verder verbeteren in zijn vak. 

Bijvoorbeeld door veiliger en zuiniger te rijden, zodat hij minder 

schades rijdt en minder diesel verbruikt. Of door het volgen 

van een heftruckopleiding, zodat de chauffeur veelzijdiger in-

zetbaar is in het bedrijf. evofenedex heeft bijna dertig opleidin-

gen waarmee chauffeurs aan hun Code 95 verplichting kunnen 

voldoen. Daarnaast vernieuwen wij onze opleidingen continu. 

Opleidingsvormen
De opleidingen zijn zowel in de eigen bedrijfsomgeving als klas-

sikaal op onze opleidingslocaties door heel Nederland te volgen. 

Kiezen voor een incompany opleiding is altijd een verstandige 

keuze. Dit doen we met een docent die voorafgaand jouw exac-

te behoefte in kaart brengt. Zo passen we lesstof aan aan de 

dagelijkse praktijk van jouw medewerkers. Zo krijg je direct resul-

taat uit jouw investering. Voor elke opleidingsbehoefte heeft evo-

fenedex een concrete invulling. Je kunt meer lezen over de op-

lossingen die wij bieden op  www.evofenedex.nl/code-95

Advies
Onze opleidingsadviseurs banen als ervaren specialisten graag de 

weg door het grote aanbod. Een opleidingsadviesgesprek kan 

daarin verhelderend zijn. Samen met onze adviseurs ontdek je 

welk leertraject de beste invulling geeft aan jouw bedrijfsbelang 

en of er misschien subsidies  beschik baar zijn. Leer ze beter 

kennen op  www.evofenedex.nl/opleidingsadviseur

Code 95 is een code op het rijbewijs die aangeeft dat een chauffeur vakbekwaam is. De chauffeur 
is pas vakbekwaam wanneer hij 35 uur scholing heeft gevolgd en dit elke vijf jaar herhaalt. Deze 
verplichting biedt uitstekende kansen om chauffeurs verder te bekwamen in hun vakgebied. Wij zijn 
jouw experts.

Nascholing Code 95: 
oneindig veel mogelijk
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1.  De code 95 op het rijbewijs van oudere 
chauffeurs vervalt

Er zijn vandaag de dag nog tal van beroepschauffeurs die met 

een Code 95 rondrijden die zij hebben gekregen op basis van 

de vrijstelling. Chauffeurs die geboren zijn vóór 1 juli 1955 hoef-

den geen nascholing te volgen, maar de Europese Commissie 

staat dat inmiddels niet meer toe. Chauffeurs van vóór 1 juli 1955 

hebben in augustus 2019 een brief van het ministerie van Infra-

structuur en Waterstaat gekregen om ze hierover te informeren. 

De bewuste code 95 vervalt per 1 april 2020.  Oudere chauf-

feurs moeten voor deze periode alsnog de verplichte 35 uur 

nascholing volgen. Wanneer zij niet aan de opleidingsverplich-

ting voldoen,  raken zij per 1 april 2020 deze Code 95 op hun 

rijbewijs kwijt. De chauffeur mag dan niet meer de weg op met 

een vrachtauto.

2.  Voor mensen die op 10 september 2016  
de Code 95 haalden, is de einddatum  
10 september 2021.

Deze chauffeurs zullen vóór deze datum weer 35 uren nascho-

ling moeten volgen. Om Code 95 aan het rijbewijs te mogen 

toevoegen, moeten beroepschauffeurs elke vijf jaar 35 uur na-

scholing volgen.  

 Let op! Deze datum lijkt ver in de toekomst te liggen, maar in 

2021 krijgen álle rijscholen te maken met een stortvloed aan aan-

meldingen. Dit was in elk geval de situatie in 2016, toen de vorige 

termijn afliep. Toen ontstond er een fors tekort aan in opleidings-

capaciteit. Veel bedrijven zaten toen met de handen in het haar 

om hun personeel nog voor deze eindtermijn op te leiden. Daar-

om adviseren we: stel opleiden niet uit, maar plan vooruit.

 Blijf niet zitten met vragen over de nascholing. Neem contact 

op met onze ledenservice via 079 3467 346. Wij leggen graag 

uit wat dit voor jouw situatie betekent.

Code 95: wees er op tijd bij
De Code 95 bezorgt tal van chauffeurs en HR-medewerkers de nodige hoofdbrekens. Wat zijn de regels 
rondom Code 95? Zijn er vrijstellingen? Hoeveel uur nascholing moeten de chauffeurs nog volgen? 
Vragen te over. We lichten er een aantal belangrijke zaken uit, die de komende tijd actueel worden. 
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Code 95
Op de gemeentewerf in Wilnis kregen onlangs zo’n twintig 

chauffeurs van de gemeente hun nascholing voor code 95 via 

evofenedex nu eens niet in een vrachtauto, maar in een si-

mulator. “Dat heeft diverse voordelen,” zegt adviseur beheer 

openbare ruimten Henk Dalebout. “Voor code 95 zijn zeven 

praktijkuren nodig en de uren in de simulator tellen als praktijk-

uren. De theorie kun je via e-learning doen en daarna ga je de 

simulator in. Die simulator komt gewoon bij ons op het terrein 

te staan, we hadden hem nu voor vijf dagdelen geregeld. Dat 

heeft als voordeel dat je niet met een ploeg mensen ergens 

heen hoeft; het scheelt tijd en geld. En er hoeft geen vrachtauto 

met telkens een andere chauffeur de weg op, dus het milieu 

wordt er beter van”, schetst Dalebout.

Toezicht op de chauffeur
Een instructeur ziet op de schermen wat de cursisten ook 

zien. Zo stuurt de cursist de truck een gladde helling op. Als 

de vrachtwagen aan de afdaling begint, maakt de cursist han-

dig gebruik van de motorrem. En zo bereikt de vrachtauto in 

goede orde de T-splitsing en stopt de combinatie keurig voor 

het rode verkeerslicht. Het daar wachtende bestelautootje blijft 

deze keer heel.

Alle soorten vrachtwagens
“Dat is een tweede voordeel aan deze manier van trainen”, zegt 

Dalebout. “Je leert van elkaar. Op de schermen kun je heel ge-

makkelijk een situatie even terugkijken. Liep daar nou wél of niet 

iemand achterlangs de truck? Hoeveel ruimte had ik nou écht 

om te manoeuvreren?” Met de simulator kun je alle weers- en 

wegomstandigheden simuleren. Zo zijn met de simulator ook alle 

soorten vrachtwagens beschikbaar; van een brandweerauto tot 

een bakwagen en van een volledig beladen LZV tot een oplegger.

Nascholing op locatie
Houders van een C- of D-rijbewijs kennen het terugkerende fe-

nomeen van nascholing voor code 95. Elke vijf jaar moet er 35 

uur nascholing worden gevolgd. Daar zijn diverse mogelijkhe-

den voor, waaronder het inhuren van een trucksimulator op de 

eigen locatie en deze telt zelfs als zeven praktijkuren. We bie-

den een ruim aanbod aan mogelijkheden rondom de code 95.

De weg is glad, de banden van de zware vrachtauto zoeken naar grip en heuvelop gaat het niet harder 
dan tien kilometer per uur. Dan wordt de top bereikt, de truck heeft het wat gemakkelijker en krijgt, al 
dalend en met dank aan het enorme gewicht, meer vaart. De chauffeur zwiert een bocht door en ziet 
dat hij iets te snel een T-kruising nadert. Te laat ontdekt hij dat de remmen van de vrachtauto niets meer 
doen. De motorrem biedt bij deze snelheid weinig soelaas meer en zonder pardon dendert de dertigtons 
truck over een keurig voor het verkeerslicht wachtend bestelautootje heen.

De toekomst van nascholing:  
rijden in de trucksimulator 
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Ik verricht eigen vervoer, dus de code 95 is niet 
op mijn bedrijf van toepassing.
Code 95 is een toevoeging aan het C en/of D rijbewijs en 

maakt geen onderscheid tussen eigen vervoer of beroepsgoe-

derenvervoer. Dus de code 95 kan zeker van toepassing zijn.

Ik maak gebruik van een vrijstelling, dus de 
code 95 is niet op mijn bedrijf van toepassing.
Wanneer je gebruik kunt maken van één van de vrijstellingen 

voor code 95, zoals het beroepshalve vervoeren van materiaal, 

moet je dit onderweg kunnen aantonen. Dat kan bijvoorbeeld 

met een urenregistratie, zoals een tachograaf, waaruit blijkt 

dat je onderweg bent met materieel dat je beroepshalve nodig 

hebt om je werkzaamheden op locatie uit te kunnen voeren en 

om aan te tonen dat je nog onder de twaalf rijuren per week 

blijft. Denk bijvoorbeeld aan een loonwerker die met een mini-

graver naar een klus gaat, zijn werk doet en weer terugkeert. 

Wanneer je gebruikmaakt van een vrijstelling ligt de bewijslast 

bij de bestuurder van het voertuig zelf. Zorg dus voor een goe-

de administratie met bijvoorbeeld opdrachtbonnen. Voorkom  

misverstanden en neem contact op met evofenedex als je twij-

felt. Wij adviseren kosteloos.

Ik rijd maar heel af en toe in een vrachtwagen, 
dus de code 95 is niet op mij van toepassing.
Wanneer je gebruikmaakt van het C en/of D rijbewijs en je ver-

voert over de openbare weg, dan is het noodzakelijk dat je de 

code 95 behaalt. Ongeacht het aantal kilometers en uren dat 

je in de week rijdt. De algemene vrijstelling voor chauffeurs die 

minder dan twaalf uur rijden is, in juli 2015 komen te vervallen, 

de hoeveelheid uren dat je aan het rijden bent, heeft niets te 

maken met het feit dat Code 95 vereist is.

Dit zijn de 
grootste 
misverstanden 
over code 95
Moet ik een code 95 hebben als ik maar af en toe in de vrachtwagen rijd? De code 95 geldt toch niet 
voor eigen vervoerders? Het zijn zomaar een paar misverstanden die de ronde doen over de code 95 
nascholingsplicht. De ledenservice van evofenedex zet de grootste misverstanden voor je op een rij.

Download ons informatiepakket 
nascholing chauffeurs
Er bestaat veel onduidelijkheid over de nascholingsver-

plichting van chauffeurs met een groot rijbewijs. evofene-

dex krijgt dagelijks vele telefoontjes van bezorgde leden. 

Wil je een praktisch overzicht van de geldende regels en 

verplichtingen voor code 95? evofenedex ontwikkelde 

hiervoor het gratis Code 95-informatiepakket. Ga naar  

 www.evofenedex.nl/code-95

Direct vragen? Bel dan een adviseur, 079 3467 346.
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Chauffeursdag Geconditioneerd vervoer

Baantraining

Een eendaagse training voor chauffeurs van vrachtauto’s die hun 

vakbekwaamheid willen vergroten. Voor de inhoud van deze dag 

kan men een zestal onderwerpen kiezen die aan bod komen. 

Voorbeelden hiervan zijn: rijtechniek, verkeerswetgeving, voer-

tuigbeheersing, schadeformulier en nog zes andere mogelijkhe-

den. Chauffeurs blijven zo effectief op de hoogte van belangrijke 

aspecten die invloed hebben op hun werkzaamheden.

De wetgeving ter bescherming van de voedselveiligheid stelt 

hoge eisen, zoals deze zijn vastgelegd in onder meer de  

HACCP-regeling. Met het volgen van deze opleiding is de cur-

sist op de hoogte van de wet- en regelgeving van het gekoel-

de vervoer, de koelprocessen en de te vervoeren goederen. 

De cursist beschikt over de vaardigheden om de kwaliteit van 

het vervoer te waarborgen. Tijdens de opleiding komen onder 

meer de keten van conditionering, de wet- en regelgeving en 

hygiëne en productkennis aan bod.

Deze opleiding confronteert de chauffeur met noodsituaties 

en laat hem zo zijn eigen beperkingen ervaren. De opleiding 

stimuleert defensief en alert rijgedrag. De toename van de 

bewustwording van de chauffeur leidt aantoonbaar tot meer 

veiligheid, tot schadepreventie en brandstofbesparing. Dus 

gedragsverandering door bewustwording! Tevens wordt aan-

dacht besteed aan lading zekeren, aan spiegelafstelling en aan 

het opfrissen van verkeersregels.

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

Leefstijl
Tijdens deze opleiding krijgen medewerkers inzicht in hun indi-

viduele fysieke gesteldheid. Met behulp van een persoonlijk ac-

tieplan krijgen zij handvatten op welke vlakken zij zich kunnen 

verbeteren en hoe zij dit kunnen realiseren. Uiteraard verbetert 

dit hun duurzame inzetbaarheid voor de onderneming. Door 

het meten van de conditie, BMI, vetpercentage en buikomvang, 

worden medewerkers geconfronteerd met hun leefstijl. Ook 

geeft de opleiding inzicht in de gevolgen van een ongezonde 

levensstijl en over wat een gezonde levensstijl inhoudt 
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Grote groepen, 
opleiding op maat  
of bij jou op locatie?
Onze opleidingen optimaliseren jouw 
wegtransport. Wanneer je kiest voor een 
incompany opleiding passen we onze 
opleidingen aan, zodat deze volledig 
aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. Dit 
doen we met een docent die voorafgaand 
jouw exacte behoefte in kaart brengt en 
de bedrijfssituatie verkent. Zo haal je meer 
rendement uit je investering. 

Waarom incompany?
• Kennis toegespitst op jouw dagelijkse praktijk

• Opleiden tijdens werkdag vaak mogelijk

•  Een trainer/docent met ruime ervaring, die past bij 

jouw organisatie

• Gegarandeerd de juiste prijs

• Geschikt voor kleine en grote groepen

• Geen reistijd of reiskosten.

Jouw bedrijfsomgeving ongeschikt? 
Wil je een grote groep medewerkers tegelijkertijd opleiden, 

maar is de bedrijfsomgeving ongeschikt om de lessen te 

geven? Dan hebben wij locaties verspreid door het hele 

land waar je gebruik van kunt maken.

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie  Chauffeurs. Deze cursus is geschikt 

voor iedereen die werkt (of gaat werken) 

met een meeneemheftruck, elektrische 

pallettruck of verreiker.

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

Communicatieve en 
sociale vaardigheden 
voor de chauffeurs
De vrachtautochauffeur is het visitekaartje van het bedrijf en 

heeft direct contact met klanten. Tijdens de opleiding Com-

municatieve en sociale vaardigheden leren chauffeurs om 

praktische situaties op een contactgerichte en klantvrien- 

delijke manier op te lossen. Zo leren ze tijdens de opleiding om 

te gaan met stresssituaties en agressie. Andere onderwerpen 

die aan bod komen, zijn de beroepshouding, representativiteit, 

klantbenadering en rapporteren.

Menig chauffeur verricht ook activiteiten binnen en buiten zijn 

vrachtauto, bijvoorbeeld in het magazijn. Daarom is veilig werken 

met interne transportmiddelen belangrijk. Ook moet iedereen 

die met een meeneemheftruck, elektrische pallettruck of verreiker 

werkt, volgens de Arbowetgeving geschoold zijn. Na de oplei-

ding ontvangt de cursist een certificaat Veilig werken met een 

intern transportmiddel. Deze opleiding wordt gegeven in lijn met 

de bewustveiligmethodiek.

Vraag een offerte aan
 www.evofenedex.nl/opleidingen/incompany

Bewust veilig werken met 
interne transportmiddelen
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Nascholing EHBO + Brand Omgaan met agressie

Digitale tachograaf Fysieke belasting

Deze eendaagse opleiding leert chauffeurs veilig en effectief 

op te treden bij incidenten en calamiteiten. Het vergroot hun 

bewustzijn van de gevaren van het verkeer en het risico van 

arbeidsongevallen. Hiermee voorkom je fysieke risico’s. Deel-

nemers leren over letsel en stoornissen van het lichaam, over 

reanimatie en hulpmiddelen en over het beperken en bestrijden 

van brand.

Veel chauffeurs zijn helaas al bekend met agressie in het ver-

keer. Maar ook tussen collega’s onderling of zelfs met klan-

ten en leveranciers kan er een agressieve situatie ontstaan. 

Leer chauffeurs daarom om te gaan met diverse vormen van 

agressie die zij kunnen tegenkomen. Zowel voor het welzijn van 

medewerkers als voor het bedrijfsimago is het van belang dat 

chauffeurs effectief ongewenst, lastig en agressief gedrag tijdig 

herkennen en ombuigen. 

Leer jouw chauffeurs in één dag om correct gebruik te maken 

van de digitale tachograaf. Bij veel bedrijven blijkt bij interne 

controle dat men het naleven van de juiste rij- en rusttijden 

(Arbeidstijdenbesluit vervoer) onvoldoende op orde heeft. Hier-

door loopt het bedrijf risico hoge boetes te ontvangen van de 

Inspectie Leefomgeving en Transport. De cursus leidt je chauf-

feurs op tot bekwame gebruikers van de digitale tachograaf 

met optimaal inzicht in de aanverwante onderwerpen, variërend 

van het dagelijks gebruik tot en met de wet- en regelgeving.

De vitaliteit van medewerkers is belangrijk. Met een interactieve 

scholing leggen we de basis voor een gezond lichaamsgebruik 

op het werk. Zo werkt de medewerker fysiek verantwoorder en 

wordt verzuim voorkomen. Na afloop weet de medewerker hoe 

hij zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen en weet hij beter 

om te gaan met de dagelijkse werkbelasting. Ook leert hij zo 

vroeg mogelijk symptomen van fysieke klachten te herkennen.
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In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag
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Veilig werken langs 
de weg

Machinist autolaadkraan 
met hijsfunctie TCVT

Deze eendaagse opleiding is bedoeld voor zowel leidinggeven-

den als uitvoerend personeel die binnen hun functie te maken 

hebben met het werken langs de weg. Deze opleiding is naast 

regulier ook als code 95 te volgen. Risicobeheersing, gebruik 

van persoonlijke beschermingsmiddelen en wet- en regelge-

ving komen uitgebreid aan de orde in. Ook is er een praktijktrai-

ning waarbij situaties worden nagebootst.

Elke chauffeur die hijsactiviteiten met een autolaadkraan uit-

voert, moet over een TCVT-vakbekwaamheidsbewijs beschik-

ken. Door het volgen van deze veiligheids- en vakbekwaam-

heidsopleiding voldoet zowel de werkgever als de werknemer 

aan de verplichtingen die de Arbowet stelt. De opleiding be-

handelt onder meer de bediening, regelgeving en de veiligheid 

van de autolaadkraan. 

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

Bekijk ons 
volledige aanbod op 
www.evofenedex.nl/

opleidingengids
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Praktijkopleiding: 
Veilig werken met de 
vrachtauto

Praktijkopleiding: 
Behaviour Based Safety

Praktijkopleiding:  
Het nieuwe rijden

Tijdens deze opleiding analyseert onze ervaren instructeur de 

rijkwaliteiten van een chauffeur op de openbare weg. Er wordt 

ingegaan op bediening van het voertuig, op waarneming,  

beslissingsvaardigheid, verkeersinzicht en anticiperend ver-

mogen, op rijden binnen en buiten de bebouwde kom en op 

bijzondere verrichtingen. De opleiding sluit af met een rijtest 

en een daarbij behorend rapport voor de opdrachtgever van 

de bevindingen. Een advies voor eventuele verdere opleidings-

trajecten is inbegrepen.

Een goede rijstijl draagt bij aan de veiligheid in het verkeer. Deel-

nemers leren tijdens deze opleiding defensief deel te nemen 

aan het verkeer en begrijpen wat de consequenties zijn – naast 

het eigen verkeersgedrag – voor de veiligheid, het milieu en de 

organisatie waarvoor zij werken. Zij leren rekening te houden 

met (kwetsbare) medeweggebruikers en in uiteenlopende ver-

keersomstandigheden schades en ongevallen te voorkomen.

Een chauffeur die een energiezuinige rijstijl toepast, bespaart 

aanzienlijke kosten. In deze opleiding leren chauffeurs een goe-

de ritprestatie tegen lagere kosten te leveren. Ook staan anti-

ciperen en het actief toepassen van verkeersinzicht centraal. 

Het uiteindelijke resultaat is niet alleen dat de chauffeur zuiniger 

rijdt, maar ook veiliger aan het verkeer deelneemt.
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In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

Praktijkopleiding: 
Schadepreventie
Beroepschauffeurs met groot materieel werken onder steeds 

grotere druk en wisselende omstandigheden. Het verkeer 

wordt steeds intensiever, waardoor van beroepsmatige chauf-

feurs een defensieve rijstijl gevraagd wordt. Het doel van de 

praktijkopleiding Schadepreventie is om de medewerkers in-

zicht te geven in het voorkomen en eventueel afhandelen van 

schades. 

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag
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Herkennen en vervoeren  
van afvalstoffen
Wanneer zijn goederen die worden vervoerd afvalstoffen? Bij 

het transport van afvalstoffen gelden speciale spelregels. Wie 

deze regels niet naleeft, riskeert hoge boetes. Veel bedrijven 

en chauffeurs lopen risico’s omdat men zich niet realiseert dat 

er met afvalstoffen wordt gereden. Als dat wel wordt beseft, 

is vaak niet duidelijk welke spelregels er gelden. De Code 95 

afvalopleiding leert de chauffeur afvalstoffen te herkennen. Ook 

weet de chauffeur na het volgen van de opleiding wat van hem 

bij het transport van afvalstoffen wordt verwacht. 

Specifieke 
deskundigheid 
winterdienst
De uitvoering van gladheidbestrijding vindt vaak plaats onder 

moeilijke omstandigheden. Dit brengt een aantal specifieke, 

werkgerelateerde risico’s met zich mee. De theorielessen van 

deze training behandelen onder andere de regels en verant-

woordelijkheden van de chauffeur. Tijdens de praktijkinstruc-

tie worden onder meer basisvaardigheden aangeleerd, zoals: 

strooien in de praktijk en het laden en lossen van dooimiddelen.

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie Chauffeurs

duur 1 dag

certificering  Gecertificeerd door CCV voor Code 95,  

7 uur nascholing

prijs Op aanvraag
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WEG-
TRANSPORT

Zo maar wat voorbeelden van vraagstukken waar onze leden 

regelmatig mee te maken hebben. Wegvervoer is de meest 

voorkomende methode van transport. En of je dit wegvervoer 

nu zelf doet of uitbesteedt, het streven is altijd de beste kwali-

teit voor de beste prijs. 

Grip en controle
Met meer dan 80 jaar expertise in het wegvervoer hebben wij 

opleidingen samengesteld om grip te krijgen op de onstuimi-

ge wereld van het wegvervoer. Ons ruime aanbod aan weg-

transportopleidingen is toegespitst op de dagelijkse praktijk en 

altijd actueel wat betreft de laatste wet- en regelgeving. Ervaren 

docenten en casussen uit de dagelijkse praktijk brengen je de 

kennis bij waarmee jij écht verder komt.

Zo geven onze opleidingen jou de kennis om gedegen keuzes 

te maken het vervoer uit te besteden of juist zelf te verrichten. 

En hoe je de kosten onder controle kan houden. Maar ook 

helpen we jouw transportplanning verder te professionaliseren. 

Al deze opleidingen kun je ook eenvoudig incompany volgen 

binnen de eigen bedrijfsomgeving.

Vooruitgang
Deze opleidingen stellen je in staat om zelf de beste keuzes te 

maken in je wegvervoer. Maar leden van evofenedex kunnen 

ook een onafhankelijke blik op hun wegtransportsituatie  

krijgen. Onze bedrijfsadviseurs zijn er om je te ondersteunen 

als jij besluit een nieuwe weg in te gaan. Lees er meer over op: 

 www.evofenedex.nl/bedrijfsadvies

Welke wet- en regelgeving geldt er bij het eigen of bij uitbesteed vervoer? Kan ik mijn vervoerskosten 
verlagen? Hoe kan ik duurzamer transport realiseren? Op welke manier kan ik mijn logistiek verder 
optimaliseren?

Altijd volledige grip op  
jouw wegvervoer
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Menig eigen vervoerder of transporteur moet uiteindelijk met 

deze ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen rekening hou-

den. Maar groen kost ook poen, dus moet er een  manier wor-

den gevonden om deze kosten te berekenen en op te nemen in 

de kostprijs van het transport. Want wat kost dat wagenpark nu 

en in de toekomst? En hoe houd je deze kosten onder controle?

Elektrisch
Onze bedrijfsadviseur Ton Mooren illustreert: ”Denk bijvoorbeeld 

aan de gevolgen van het instellen van een milieuzone voor een 

locatie die je regelmatig moet beleveren. Kun je dan vanuit finan-

cieel oogpunt de locatie beter twee keer beleveren met een bak-

wagen, in plaats van één keer met een trekker met oplegger? En 

wat betekent het voor je transportkosten als je de bevoorrading 

met een elektrisch voertuig zou willen doen?”

Concrete besparingen
Om de kosten van het wegtransport te drukken, is er een aan-

tal maatregelen die een ondernemer eenvoudig kan nemen en 

die ook een bijdrage leveren aan een beter milieu. Denk aan: 

regelmatig de bandenspanning controleren, het rijgedrag van 

chauffeurs verbeteren, alternatieve brandstoffen gebruiken, het 

wagenpark regelmatig opnieuw laten uitlijnen, etc... Ton: “Al 

deze stappen kosten in eerste instantie geld. Maar ze leveren 

op termijn concrete besparingen op. In de meeste gevallen ver-

dienen de extra investeringen zich ruimschoots terug.  Zo kun je 

een eenvoudige kosten/baten-analyse maken en die weer in de 

kostprijscalculatie meenemen.”

Optimaal
Volgens Ton krijgt elke ondernemer met een kostprijscalculatie 

beter inzicht in de samenstelling van alle kosten. “Je kunt dan 

ook concreter vaststellen of er al een noodzaak is tot investe-

ren in een nieuw wagenpark, of dat met kleine aanpassingen de 

kostprijs van het transport optimaal blijft.”

In de workshop kostprijscalculatie leren deelnemers een juiste 

kostprijscalculatie voor het transport te maken. Verder wordt de 

deelnemers bijgebracht hoe zij deze kosten kunnen beïnvloe-

den. Ten slotte krijgen ze inzicht in de kosten van het eigen wa-

genpark en kunnen zij de tarieven van logistieke dienstverleners 

beter beoordelen. 

Leden met vragen over duurzaamheid in de breedste zin van het 

woord, kunnen altijd contact opnemen met onze adviseurs via 

079 3467 346.

Wat is de kostprijs  
van duurzaamheid?
CO2-taks, het Klimaatakkoord, milieuzones en zero emissie stadsdistributie… 
zo langzamerhand zijn transport en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. En maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ook steeds meer 
verwacht van klanten en overheden.
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Welke opleidingen heb je bij ons gevolgd? 
“Ik was al een tijdje transportplanner voordat ik de opleiding ging 

volgen. Maar ik had het vak in eerste instantie geleerd van mijn 

collega. Vier maanden nadat ik begonnen was, ging hij wat an-

ders doen. Daarom wilde ik mijn kennis verbreden. De docent 

wist uitstekend bruggen te bouwen vanuit zijn eigen ervaringen 

naar de deelnemers aan de cursus. 

Ook moet je als deelnemer een businesscase opstellen waar-

mee je het transport binnen het bedrijf weet te verbeteren. Zo 

heb ik berekeningen gemaakt hoe ik onze bedrijfsauto kon 

inzetten voor kleinere transportopdrachten in de omgeving 

van het Westland. Doordat we deze ritten niet meer aan de 

transporteur geven, besparen we geld. En de hoeveelheid klei-

ne klussen neemt steeds meer toe. De opbrengsten zijn zelfs 

positiever dan ik in eerste instantie had berekend.”

Welke vaardigheden heb je nu nodig voor je 
functie?
“Stressbestendigheid is één van mijn belangrijkste vaardighe-

den. De piek van de werkdruk is in de ochtend. De verkoop-

transacties zijn meestal in de ochtend en in de middag moeten 

de klanten al worden beleverd. Daarom moeten we altijd snel 

schakelen tussen loods, klanten en vervoerders. En dan moet 

je ook altijd nog rekening houden met de extra tijdsdruk, van-

wege het geconditioneerde vervoer.” 

Welke trends en ontwikkelingen zie je binnen je 
vakgebied? 
“We zijn nu bezig met een platform waarmee we eenvoudiger 

transporteurs opdrachten kunnen geven, waardoor de foutge-

voeligheid omlaag gaat. Zo zien we steeds meer digitale toepas-

singen in onze werkprocessen. Maar ik merk ook dat de klant 

kritischer wordt op de kwaliteit van de afgeleverde goederen.”

Welke rol speelt het volgen van opleidingen om 
je functie in de toekomst succesvol uit te blijven 
voeren?
“Het nieuwe platform dat wij binnenkort uitrollen, gaat mij meer 

grip op mijn werk geven. Maar communicatie tussen alle par-

tijen blijft ook van belang. Ik zou nog wel een opleiding op het 

vlak van effectief communiceren willen doen. Hoe overtuig ik 

mensen om minder snel ‘nee’ tegen mij te zeggen.”

Welke ambitie heb je voor de toekomst? 
“Momenteel ben ik tweeënhalf jaar in deze functie, als trans-

portplanner is doorgroeien wat lastig. Maar ik wil wel in de lo-

gistiek actief blijven. Er is namelijk geen dag hetzelfde. Ik zie 

mezelf dit nog jaren doen!”

Stan van Levelen is transportplanner bij Rainbow International. Deze leverancier van verse 
groenten en fruit werkt samen met een vaste groep gelieerde vrucht- en groentetelers. Vanuit de 
loods regelt Stan het transport naar klanten binnen Nederland en Europa met behulp van een 
vaste groep goederenvervoerders. 

“ Stressbestendigheid is één van 
mijn belangrijkste vaardigheden”
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Risico
Verladers willen echter het liefst, dat zal duidelijk zijn, zo min 

mogelijk risico lopen bij het selecteren van een vervoerder voor 

hun waardevolle vracht.  Om verladers te ondersteunen in het 

selecteren van een vervoerder, hebben wij de Checklist uitbe-

steed vervoer ontwikkeld.

Met meer dan veertig vragen wordt het de verlader makkelijk 

gemaakt om gericht relevante informatie van de vervoerder te 

verkrijgen. De checklist biedt jou handvatten om tot een goede 

prijs-kwaliteitsverhouding voor je vervoer te komen. De checklist 

is gratis aan te vragen op  www.evofenedex.nl/checklist 

Risico’s 
vermijden met 
de Checklist 
uitbesteed 
vervoer
Heeft de vervoerder retourlading op vaste 
trajecten? Met welk douane-agentennetwerk 
werkt de vervoerder samen? Welke charters 
worden door de vervoerder ingeschakeld 
op welke bestemmingen? Beschikt de 
vervoerder over een vergunning om 
gevaarlijke afvalstoffen te vervoeren? En is 
de vervoerder wel SQAS gecertificeerd? De 
ervaring leert dat niet veel verladers dit soort 
zaken over hun vervoerder weten.

Grote groepen, 
opleiding op maat  
of bij jou op locatie?
Onze opleidingen optimaliseren jouw wegtransport. 
Wanneer je kiest voor een incompany  opleiding 
passen we onze opleidingen aan, zodat deze 
volledig aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. 
Dit doen we met een docent die voorafgaand 
jouw exacte behoefte in kaart brengt en 
de bedrijfssituatie verkent. Zo haal je meer 
rendement uit je investering. 

Waarom incompany?
• Kennis toegespitst op jouw dagelijkse praktijk

• Opleiden tijdens werkdag vaak mogelijk

•  Een trainer/docent met ruime ervaring, die past bij jouw 

organisatie

• Gegarandeerd de juiste prijs

• Geschikt voor kleine en grote groepen

• Geen reistijd of reiskosten.

Jouw bedrijfsomgeving ongeschikt?
Wil je een grote groep medewerkers tegelijkertijd opleiden, 

maar is de bedrijfsomgeving ongeschikt om de lessen te 

geven? Dan hebben wij locaties verspreid door het hele land 

waar je gebruik van kunt maken.

Vraag een offerte aan
 www.evofenedex.nl/opleidingen/incompany
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Transportplanning
Verdiepingscursus 
wegtransport  

Verdiepingscursus 
inkopen van transport

Transportkosten en  
kostentoewijzing

Een goede transportplanning is de basis voor een soepele dis-

tributie in elk bedrijf. Deelnemers aan deze opleiding leren hoe 

zij het beste hun rol kunnen vervullen als aanspreekpunt voor 

klanten, chauffeurs en management. De rode draad in deze 

opleiding is het bevorderen van de communicatie tussen ver-

schillende afdelingen, zoals die tussen planning en logistiek. 

Aan het eind van de opleiding zijn deelnemers in staat een ef-

fectieve en efficiënte transportplanning op te zetten. Daarnaast 

voeren deelnemers de praktijkopdracht in het eigen bedrijf uit, 

waardoor ze direct verbeteringen in bedrijfsvoering voorstellen.

De verdiepingscursus wegtransport bestaat uit drie modules 

die diep ingaan op dé uitdaging van iedere verlader of trans-

porteur: het onder controle krijgen en houden van de kosten 

van het wegtransport. Na het volgen van de verdiepingscursus 

zijn deelnemers volledig in staat weloverwogen beslissingen te 

nemen over de diverse wegtransportmogelijkheden. Thema’s 

die aan bod komen: transportkosten en kostentoewijzing,  ver-

voer optimaliseren en duurzaamheid en wegtransport zelf doen 

of uitbesteden.

Het inkopen van transport- en andere logistieke diensten is 

een specialisme waarvoor specifieke kennis en vaardigheden 

noodzakelijk zijn. Deelnemers leren succesvolle tendertrajecten 

op te zetten, de tarieven van vervoersaanbieders te beoorde-

len op prijs-kwaliteit verhouding en het leren samenstellen van 

contracten om de samenwerking juridisch in de juiste banen te 

leiden. De verdiepingscursus bestaat in totaal uit drie modules 

die ingaan op: het tenderproces, het inzicht in tarieven en de 

praktijk en contracten en samenwerking.

Transportkosten kunnen een substantieel onderdeel uitmaken 

van de totale kostprijs van een product. Deze opleiding stelt 

de cursist in staat zelfstandig berekeningen te maken om de 

transportkosten per klant te beoordelen. Ook leert de cursist 

transportkosten toe te wijzen aan klanten. Daarnaast wordt  

inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn wanneer er tijdsvensters 

een rol spelen of als de leverfrequentie verandert.

In het kort
voor wie  Iedereen die zich wil ontwikkelen  

als transportplanner.

duur 7 dagen

certificering  Diploma

prijs Ledenprijs € 1.132,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.424,- excl. btw

In het kort
voor wie  Alle functionarissen die te maken 

hebben met het inkopen van logistieke 

diensten.

duur 7 dagen

certificering  Getuigschrift 

prijs Ledenprijs € 861,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.122,- excl. btw

In het kort
voor wie  Tactisch/strategisch managers 

(transportmanagers, logistiek managers, 

logistiek directeuren) van bedrijven die het 

wegtransport nu zelf doen of uitbesteden.

duur 3 dagen

certificering  Getuigschrift

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie  Tactisch/strategisch managers, zoals 

transportmanagers of logistiek ma-

nagers. Ook geschikt voor financieel 

medewerkers 

duur 7 dagen

certificering  Deelcertificaat

prijs Op aanvraag
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Lading zekeren Kostprijscalculatie

Wegtransport zelf doen 
of uitbesteden

Eigen vervoer voor 
beginners

Schuivende lading dat een ongeval of schade veroorzaakt, kan 

grote gevolgen hebben voor personeel, medeweggebruikers 

en milieu. Bedrijven die niet voldoen aan de regels kunnen for-

se boetes verwachten tijdens controles. Deelnemers aan deze 

opleiding krijgen inzicht in de regelgeving op zowel nationaal als 

internationaal niveau. Zo ben je in staat om toezicht te houden 

op het op een juiste manier vastzetten van lading en gemaakte 

afspraken op een correcte wijze in een contract of vrachtbrief 

weer te geven.

Wat kost het gebruik van een bestelauto of vrachtauto nu ei-

genlijk echt? Tijdens deze opleiding leren deelnemers een cor-

recte kostprijscalculatie voor het transport te maken. Zodat zij 

een betere beoordeling kunnen maken van de kosten van het 

eigen wagenpark, én van de tarieven van de logistiek dienst-

verlener. Deze opleiding heeft een interactief karakter waarbij 

deelnemers werken aan praktijkcasussen. Ook zijn er twee 

gastsprekers uit de praktijk die hun actuele ervaringen en tips 

over het onderwerp kostprijscalculatie delen. De opleiding is 

opgezet in de stijl van een workshop.

Als verlader kun je er voor kiezen om het wegtransport zelf 

te verrichten of uit te besteden. Welke voor- en nadelen zijn 

er en hoe verhouden de kosten zich tot elkaar? Waar moet 

ik rekening mee houden? De deelnemers aan deze opleiding 

krijgen antwoord op deze vragen en krijgen concreet inzicht 

in de financiële gevolgen. Na deelname zijn zij in staat om een 

gefundeerde beslissing te nemen. Tijdens deze opleiding delen 

drie ervaren gastsprekers hun ervaringen en kennis over het 

uitbesteden of zelf verrichten van het wegtransport.

Bedrijven die een vrachtauto of bestelauto gebruiken, om het 

transport van de eigen goederen te verrichten zijn volgens de 

wet eigen vervoerders. Veel bedrijven zijn nog niet goed be-

kend met de regelgeving die rondom het eigen vervoer bestaat. 

Deelnemers aan deze opleiding krijgen inzicht in alle relevante 

wet- en regelgeving waar rekening mee moet worden gehou-

den. Daarnaast krijgen zij ook praktische informatie rondom 

onderwerpen, zoals de tachograaf, verzekeringen, duurzaam-

heid en andere noodzakelijke kennis.

In het kort
voor wie  Operationele (en tactische) manager 

die de dagelijkse leiding heeft. Maar ook de 

medewerker die zelfstandig laadt en lost. 

duur 1 dag

certificering  Getuigschrift

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie  Tactisch/strategisch managers 

(transportmanagers, logistiek managers, 

logistiek directeuren)

duur 1 dag

certificering  Deelcertificaat

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie  Iedereen die zelfstandig een  

kostprijscalculatie wil maken

duur 1 dag

certificering  Getuigschrift

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie  Operationeel tactisch manager die  

de dagelijkse leiding heeft over het  

transport. 

duur 1 dag

certificering  Getuigschrift

prijs Ledenprijs € 312,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 415,- excl. btw
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Vandaag is de dag van morgen. Digitalisering, big data, 

stockspots, central warehousing, voicepicking en AGV’s; in de 

wereld van de logistiek zijn de ontwikkelingen nauwelijks bij te 

houden. Maar wat betekenen deze trends en toepassingen voor 

jouw (toekomstige) rol als logistiek manager? Het product wordt 

steeds minder belangrijk, klantwaarde en klantdata juist belang-

rijker. Maar waar moet je beginnen? Wij begeleiden je hierbij.

Al meer dan vijftien jaar profiteren duizenden studenten van 

de opleiding Logistiek Management van onze Hogeschool. We 

updaten de opleidingen elk jaar met de laatste trends en ont-

wikkelingen. Deze informatie krijgen wij, door ons netwerk van 

logistiek managers bij onze leden, direct uit de praktijk. Hier-

door ben je altijd verzekerd van de meest actuele kennis over 

het logistiek werkgebied. Met de leerlijn Logistiek Manage-

ment ben je optimaal voorbereid op je carrière in de logistiek. 

Oud-deelnemers komen regelmatig in aanmerking voor de titel 

Logistiek Manager van het Jaar.

Het jaar 2020 staat onder andere in het teken van data en 

digitalisering. We willen de kloof tussen de huidige technologie 

en de dagelijkse praktijk verkleinen. We bouwen verder aan 

verladerssamenwerking, met en voor onze leden, onder ande-

re in ons ambitieuze project Compose. We geloven er namelijk 

in dat logistiek alleen aan de verwachtingen kan voldoen door 

samen te werken. Daarom bieden wij iedereen die wil samen-

werken in de logistieke keten, op welke manier dan ook, daar-

toe alle mogelijkheden. 

Alles zelf doen is optellen. 
Samenwerken is vermenigvuldigen.
Het belang van samenwerken in de keten is groot. Elke keten is immers zo sterk als de zwakste 
schakel en alle schakels hebben daarom belang bij een goede toepassing van de theoretische 
kennis in de praktijk. Dit begint allemaal bij de medewerkers. De kwaliteit van medewerkers is 
voor een groot deel bepalend voor de kwaliteit van de organisatie.

LOGISTIEK  
MANAGEMENT
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Wat is je functie?
“In het magazijn van Priva ben ik verantwoordelijk voor het uit-

lopen en gereed maken van orders en voor het laden en lossen 

van goederen. Daarbij gaat het om losse producten én eind-

producten. We doen namelijk ook aan assemblage voor klan-

ten. Als mijn leidinggevende met vakantie is, neem ik zijn taken 

wel eens waar, maar in principe ben ik magazijnmedewerker.”

Welke vaardigheden heb je nodig als maga-
zijnmedewerker?
“We hebben targets die we moeten halen op een dag, maar 

mogen de dag zelf indelen. Daarom heb je inzicht nodig, zodat 

je ervoor kunt zorgen dat alle goederen op tijd klaar staan voor 

verzending. Er wordt dus best wel wat zelfstandigheid van je 

verwacht. Kom je in het magazijn bijvoorbeeld een beschadigde 

doos tegen, dan moet je snel schakelen. Onze manager 

vindt het niet erg en eigenlijk juist leuk, als je in zo’n geval zelf  

initiatief neemt en een oplossing zoekt. Omdat ik hier al drie 

jaar werk, heb ik veel ervaring opgedaan.”

Welke trends zie je in het magazijn?
“In het magazijn van Priva wordt het steeds drukker en elke 

fout is er één te veel. Als onderdeel van de opleiding Logis-

tiek Management 2 kreeg ik bij de masterclass SLM (Strategic 

Logistics Management) de opdracht een verbetertraject op 

te zetten. Mijn idee was om te onderzoeken of we bij Priva 

konden gaan werken met scanners. Volgens mij zou dat een 

mooie moderniseringsslag zijn voor ons warehouse.” 

Wat doet de een magazijnmedewerker in 
2030 anders dan nu? 
“Tijdens de masterclass SLM werd al snel duidelijk dat auto-

matiseren, zoals werken met scanners, veel kansen biedt om 

fouten te voorkomen en efficiënter te werken. Dat is een trend 

die ook veel effect heeft op de werkvloer. Ik denk zelfs dat 

robots langzaam het werk van magazijnmedewerkers gaan 

overnemen. Om mee te gaan in deze ontwikkelingen, moeten 

medewerkers zich om- of bijscholen en leren hoe ze met ro-

bots kunnen samenwerken en/of deze kunnen besturen.” 

Welke ambitie heb je zelf?
“Ik wil me graag verder ontwikkelen in de logistiek. Op de eerste 

lesdag van LM1 wist ik dat ik ook LM2 en de scriptiefase LM3 

wilde doorlopen. Er zit nog veel rek in mijn leervermogen en 

mijn carrière. Mijn droom is om bij een groot bedrijf te werken 

als logistiek of supply chain manager, misschien wel in het bui-

tenland.”

Als je iets leuk vindt om te doen, 
dan gaat het een stuk sneller
Doorleren en ondertussen het bedrijf proberen nog beter te maken. Voor de 23-jarige 
Madjied Ramdjan, magazijnmedewerker bij leverancier van apparatuur voor de tuinbouw 
Priva in De Lier, is dat de ideale combinatie. Na zijn mbo-opleiding Logistic Supervisor 
koos hij voor de hbo-opleiding Logistiek Management. Wij stelden vijf vragen aan hem.  
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De logistiek is continue aan het veranderen. Trends volgen 

elkaar in rap tempo op en dat betekent dat de wereld van 

de logistiek er over vijftien jaar waarschijnlijk compleet anders 

uitziet. Al die ontwikkelingen, zoals automatisering en big data, 

hebben impact op de bedrijfsvoering. In het online magazine 

‘Trends in de logistiek’ kijken we terug – maar ook zeker voor-

uit – naar de veranderingen op het logistieke speelveld: van 

veeleisende klanten tot krapte in de arbeidsmarkt.

Terugblik
Met oud-cursisten en docenten van de opleiding Logistiek 

Management kijken we terug op de ontwikkelingen in de logis-

tiek van de afgelopen vijftien jaar. Zo geeft oud-cursist Willem 

van Dommelen aan dat de uitkomst van zijn scriptie destijds 

nu werkelijkheid is geworden. De kersverse logistiek manager 

Rick Balk gaat dieper in op de vraag welke invloed de veelei-

sende klanten en de toegenomen concurrentie hebben op het 

logistieke proces.

Vooruitblik
We kijken niet alleen terug in de tijd, maar ook vooruit. Met 

beginnende en ervaren logistiek managers kijken we naar de 

ontwikkelingen in de nabije toekomst. Hoe kijken zij naar be-

langrijke trends als ketensamenwerking, cybersecurity, duur-

zaamheid, globalisering en sharing? Aan de hand van zeven 

pittige stellingen onderzochten we de mening van logistiek 

managers over deze trends in de logistiek en supply chain.

Toekomsttrends
De ontwikkelingen gaan hard, maar waar staan we over vijftien 

jaar? Zeven afstudeerders van de opleiding Logistiek Manage-

ment geven hun visie op de toekomst. Ook Joris Keizer (Logistiek 

Manager van het Jaar) en Tijs van Driel (Logistiek Talent van het 

Jaar) vertellen waar zij denken dat het naartoe gaat in de logistiek. 

Welke trends gaan grote invloed hebben op de logistiek en hoe 

gaan bedrijven hiermee om? Het antwoord vind je terug in ons 

online magazine.  www.evofenedex.nl/trends

Trends in de logistiek
Terugblik en vooruitblik op de veranderingen 
in het logistieke speelveld
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Meer weten
Heb je hulp nodig bij de keuze voor een opleiding? 

Onze opleidingsadviseurs staan dagelijks voor je 

klaar. Bel ons op 079 3466 990 of mail naar 

 opleidingen@evofenedex.nl

Praktijkgericht leren  
op één van onze  
28 opleidingslocaties
Vertrouw op ruim 80 jaar kennis in logistiek 
en internationaal ondernemen, voor iedere 
stap in je carrière. Toonaangevende logistieke 
opleidingen en export trainingen van mbo 
tot post-hbo. Onze opleidingen houden 
ondernemers en hun medewerkers letterlijk 
en figuurlijk bij de les. Jaarlijks ronden ruim 
15.000 cursisten met succes één van onze 120 
opleidingen af. We verwelkomen je graag op één 
van onze 28 opleidingslocaties in Nederland.

Waarom kiezen voor open inschrijvingen? 
•  Cursisten leren van medecursisten, iedereen heeft een 

eigen praktijkverhaal

•  Altijd een locatie in de buurt

•  Medewerkers kunnen afzonderlijk naar de cursus, geen 

grote gevolgen voor de operatie

•  Cursisten worden breed opgeleid, goed voor de algemene 

vakkennis.
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Basisopleiding  
Logistiek Management

Post-hbo-opleiding 
Logistiek Management

Vakopleiding  
Logistiek Management

Dé basisopleiding op het gebied van logistiek management. 

In deze opleiding leren deelnemers zowel de basiskennis van  

logistiek management als de daarvoor benodigde competen-

ties, zoals analyseren en leidinggeven. Deelnemers verkrijgen in-

zicht in de vakken logistiek, ICT en techniek en in het toepassen 

daarvan in hun eigen praktijksituatie. Naast interactie met ande-

re studenten in de klassikale lessen werken zij thuis opdrachten 

uit. Het examen is een uitwerking van een actuele bedrijfscasus.

Kom in het bezit van het post-hbo-diploma Logistiek Manage-

ment van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland 

en schrijf als eindopdracht een scriptie. De scriptie baseren 

deelnemers op een uitdaging uit de eigen dagelijkse praktijk, 

waarvoor zij een plan van aanpak schrijven. Deelnemers krijgen 

intensieve begeleiding van een docent. Om deel te nemen aan 

de post-hbo-opleiding Logistiek Management is de volledige 

afgeronde vakopleiding LM2 vereist.

In het kort
voor wie  Medewerkers met weinig logistieke  

ervaring die moeten beschikken over 

algemene logistieke kennis. Deel nemers 

werken over het algemeen in logistiek, inkoop, 

finance, HRM, kwaliteit, productie en sales.

duur 8 avonden

prijs Ledenprijs € 1.399,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.799,- excl. btw

 Examenkosten zie website

In het kort
voor wie  (Toekomstig) logistiek managers of  

medewerkers met enkele jaren ervaring in 

de logistiek die hun rol als logistiek profes-

sionals zichtbaar wilt versterken.

duur 42 avonden

certificaat/  Bij succesvolle afronding ontvangen deel-

diploma  nemers het post-hbo-diploma Logistiek 

Management van de Stichting Post Hoger 

Beroeps Onderwijs Nederland.

prijs Ledenprijs € 6.470,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 8.144,- excl. btw

 Examenkosten zie website

In het kort
voor wie  Deelnemers die de volledige opleiding 

Logistiek management 2 hebben afgerond en 

hun post-hbo-diploma logistiek management 

willen behalen.

duur 4 avonden + diverse inlevermomenten

prijs Ledenprijs € 1.199,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.499,- excl. btw

 Examenkosten zie website

Dé vakopleiding voor (toekomstig) logistiek managers. Onze 

vak opleiding Logistiek Management is de enige logistiek ma-

nagement opleiding in Nederland die direct aansluit op de prak-

tijk. De studie bestaat uit zes masterclasses: van strategisch- tot 

projectmanagement en van informatie- tot kwaliteitsmanage-

ment. Deze masterclasses zijn ook los te volgen. Deelnemers 

die een masterclass met succes afronden, ontvangen een deel-

certificaat van de volledige opleiding LM2. Als een deelnemer 

alle masterclasses van LM2 met succes heeft afgerond kan hij/

zij afstuderen door de scriptie Logistiek Management (LM3) te 

schrijven en te verdedigen ten overstaande van onze experts. 

Keuzehulp
Benieuwd welke opleiding het beste bij jou past? Onze  

opleidingsadviseurs staan dagelijks voor je klaar via  

 opleidingen@evofenedex.nl of telefonisch via 079 3466 990. 

Basisopleiding LM: 0-2 jaar logistieke ervaring

Vakopleiding LM: 3+ jaar logistieke ervaring
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Masterclass Strategic 
Logistics Management

Masterclass Operations 
& Customer Service 
Management

In de masterclass Quality & Performance Management leren 

deelnemers alles dat te maken heeft met de kwaliteit van het pro-

duct en de onderneming. Van relevante wet- en regelgeving tot 

kwaliteitskosten en -opbrengsten en van het gebruik van pres-

tatie-indicatoren tot toepasbare methoden om integrale kwali-

teitszorg in de eigen organisatie te implementeren. Ook krijgen 

deelnemers inzicht in risicobeheer en –management, waarmee zij 

risico-inventarisaties kunnen uitvoeren. 

Via de masterclass Strategic Logistics Management krijgen deel-

nemers op strategisch niveau inzicht in actuele logistieke ontwik-

kelingen en trends en zijn zij in staat deze vervolgens om te zetten 

naar een strategisch advies aan het management of de directie. 

Vanuit een grondige interne en externe analyse worden kansen en 

bedreigingen voor de eigen onderneming in kaart gebracht. Alles 

om de organisatie optimaal voor te bereiden op de toekomst.

In de masterclass Operations & Customer Service Manage-

ment leren deelnemers operationele logistieke processen be-

heersen en besturen. Ook leren zij mensen en middelen zo-

danig in te zetten dat zij een positieve bijdrage leveren aan de 

(logistieke) bedrijfsdoelstellingen. Daarbij staan vragen uit de 

eigen onderneming en vragen ingegeven door de omgeving 

(klant en concurrent) centraal.

In het kort
voor wie  (Toekomstig) logistiek managers die 

meer willen leren over de wijze waarop zij 

een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit 

van een product én de onderneming en de 

borging en verbetering ervan

duur 6 avonden

certificering Thuiswerkopdracht 

prijs Ledenprijs € 1.199,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.499,- excl. btw

 Examenkosten zie website

In het kort
voor wie  (Toekomstig) logistiek managers die  

actuele logistieke trends en ontwikkelingen  

wil gebruiken om strategische adviezen voor 

de eigen organisatie te formuleren.

duur 8 avonden

certificering Thuiswerkopdracht 

prijs Ledenprijs € 1.399,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.799,- excl. btw

 Examenkosten zie website

In het kort
voor wie  (Toekomstig) logistiek managers die  

meer willen leren over het beheersen en  

besturen van logistieke processen of die hun 

rol als supply chain professional zichtbaar 

willen verbeteren.

duur 8 avonden

certificering Thuiswerkopdracht 

prijs Ledenprijs € 1.399,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.799,- excl. btw

 Examenkosten zie website
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Masterclass  
Demand & Supply  
Chain Management

Masterclass Logistics 
Information Management

Masterclass Project & 
Change Management

In de masterclass Demand & Supply Chain Management krijgen 

deelnemers inzicht in de mogelijkheden van ketensamenwerking. 

Zij vergroten hun kennis over verschillende samenwerkingsvor-

men en de voorwaarden voor ketenregie. Tevens leren zij hoe je 

prestatie-indicatoren toepast op de supply chain en leren zij een 

SCM-diagnose voor de eigen keten op te stellen. 

In de masterclass Logistics Information Management leren 

deelnemers de analytische en projectmatige vaardigheden 

die nodig zijn voor een juiste selectie en implementatie van 

informatiesystemen. Deelnemers vergroten hun inzicht in ge-

automatiseerde ondersteuning van integrale logistieke en be-

drijfsmatige processen en worden een betere gesprekspartner 

in strategische vraagstukken.

Via de masterclass Project & Change Management leren deel-

nemers managementvaardigheden die een effectieve sturing 

en begeleiding van projecten mogelijk maken. Zij krijgen hand-

vatten en technieken aangereikt om projecten in de eigen or-

ganisatie te laten slagen en inzicht in de afronding en nazorg 

van deze projecten. Tot slot leren zij kennis over te dragen aan 

medewerkers en methodes om projecten te evalueren.

In het kort
voor wie  (Toekomstig) logistiek managers die  

meer willen leren over samenwerkingen in  

de eigen keten of die hun rol als supply chain 

professional zichtbaar willen verbeteren.

duur 8 avonden

certificering Thuiswerkopdracht 

prijs Ledenprijs € 1.399,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.799,- excl. btw

 Examenkosten zie website

In het kort
voor wie  (Toekomstig) logistiek managers die  

meer willen leren over de selectie en im-

plementatie van informatiesystemen of die 

hun rol als professional willen verbeteren.

duur 6 avonden

certificering Thuiswerkopdracht 

prijs Ledenprijs € 1.199,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.499,- excl. btw

 Examenkosten zie website

In het kort
voor wie  (Toekomstig) logistiek managers die voor 

een verandertraject staan of die meer willen 

leren over het behalen van doelstellingen 

rondom project- en verandermanagement.

duur 6 avonden

certificering Thuiswerkopdracht 

prijs Ledenprijs € 1.199,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.499,- excl. btw

 Examenkosten zie website

Masterclass 
Voorraadbeheer
In deze masterclass leren deelnemers hun voorraad zo effectief 

mogelijk te beheersen. Hoe kun je met minder voorraad toch de-

zelfde of zelfs betere service bieden aan klanten? Dit kan alleen 

door aan de juiste zaken aandacht te schenken en verantwoor-

delijkheid te nemen. Met deze masterclass realiseren bedrijven 

minimaal € 20.000,- extra cashflow en € 5.000,- kostenbesparing.

In het kort
voor wie  Managers en/of beslissers in de groot-

handel of productie die verantwoordelijk 

zijn voor voorraadbeheer. Minimaal hbo-/

wo-denkniveau vereist.

duur 3 dagen

prijs Ledenprijs € 1.900,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 2.105,- excl. btw
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Zo zijn er binnen organisaties steeds vaker supply chain  

managers actief. Professionals die groter denken dan alleen 

hun eigen logistieke deel. Zij hebben een overkoepelende blik 

en kijken zowel naar de interne als externe keten. Intern naar 

activiteiten die traditioneel bij afdelingen lagen, zoals Inkoop, 

Logistiek, Productie, ICT, Financiën en Verkoop. En extern 

naar de gehele logistieke keten in plaats van alleen hun eigen 

individuele schakel in de keten. Hierdoor kunnen zij optimali-

seren. Denk hierbij aan het besparen van kosten en sneller en 

nauwkeuriger leveren. Dit alles met het doel om aan betere 

klantwaarde te realiseren. 

Toekomstgericht
Maar ontwikkelingen in de wereld, zoals digitalisering, duurzaam-

heid en de globalisering, hebben veel impact op supply chains. 

De veranderingen gaan rap en het kan lastig zijn om snel genoeg 

mee te blijven bewegen. Wij houden je daarom op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen, voorzien je van kennis die aansluit 

bij de praktijk, helpen je met de uitdagingen in jouw supply chain 

en zorgen voor een netwerk om mee te kunnen sparren. 

Kennis uitwisselen
Dit doen we door online tools aan te bieden. En door het 

beheren van netwerken waar professionals onderling kennis 

kunnen uitwisselen. Op het vlak van opleidingen werken wij 

daarvoor nauw samen met Nyenrode Business Universiteit, in 

de vorm van een  uitgebreide collegereeks over supply chain 

management. Ook breiden we ons opleidingenaanbod uit met 

opleidingen die gericht zijn op de verdere digitalisering van de 

supply chain. Bij deze opleiding staan toegankelijke en prag-

matische kennis centraal. Zo bevorderen wij samen de proces-

optimalisatie, het inzicht en de veerkrachtigheid in de keten.

Logistiek is goed,  
supply chain is beter
Supply chain management (SCM) is een veel gebruikt, maar ook verwarrend begrip. De term SCM 
wordt gebruikt om het ketenproces aan te duiden vanaf de winning van grondstoffen tot en met de 
eindgebruiker. En dat reikt verder dan alleen logistiek.

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
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Klanten vragen bijvoorbeeld steeds meer informatie op, zoals 

“Wat is de samenstelling van dit pakje boter?”, “Hoeveel ge-

luid maakt een nieuwe vaatwasser?” en “Waar komt het hout 

van mijn tuinmeubelset vandaan?”. Bedrijven en consumenten 

willen deze informatie online zien, zodat zij uitgebreid kunnen 

vergelijken voordat zij overgaan tot een aankoop. Digitalisering 

is hierin vooral een manier om beter te communiceren met de 

eindgebruiker (antwoord geven op vragen) en samen te wer-

ken met leveranciers (geen dubbel werk in het overtikken van 

gegevens).

Gebruiksvriendelijk
“Als mensen iets niet op onze website kunnen vinden, komen 

ze niet eens naar de winkel”, stelde Ingmar Hensbergen, ma-

nager datamanagement bij Intergamma vorig jaar op onze 

summit. Het doel van digitalisering is dus om op een gebruiks-

vriendelijke manier te blijven voldoen aan de constant verande-

rende vragen en eisen van de klant.

Om dit te realiseren, moeten ondernemers werken aan de 

digital core van hun onderneming. De ervaring leert dat het 

voor veel ondernemingen niet vanzelfsprekend is dat ze van 

elk product in het magazijn elke specificatie, de afmeting of 

bijvoorbeeld het gewicht, in een systeem hebben staan. Het is 

ook niet vanzelfsprekend dat overal de voorraad goed op- en 

afgeboekt wordt, of dat er inzicht is of orders altijd op tijd uitge-

leverd worden. Laat staan dat deze data eenvoudig uit het sys-

teem komen en doorgestuurd kunnen worden naar een klant.

Geen data, geen schap
De klanten eisen echter dat zij data ontvangen. Daarom is het 

belangrijk om dit wel op orde te krijgen. Zo heeft Albert Heijn 

acht weken voordat een nieuw artikel wordt geïntroduceerd 

de logistieke data digitaal nodig. Een week van tevoren moet 

de etiketinformatie binnen zijn om het artikel ook in het online 

assortiment te kunnen opnemen. Als de data niet op tijd op 

orde zijn vanuit de leverancier, wordt het product niet eens in 

het schap gelegd.

Om aan al deze eisen te voldoen, moet je dus een digital core 

bouwen binnen je onderneming. Een digital core is een digitale

basis en een digitale inrichting binnen een onderneming. Bij-

voorbeeld een warehouse management pakket waarin alle 

productgerelateerde gegevens digitaal opgeslagen worden. 

Als deze basis goed is, wordt het makkelijker om in te springen 

op nieuwe digitale eisen van je klanten en leveranciers.

Opleiden
In 2020 gaan we ons opleidingsaanbod voor MKB en grote-

re bedrijven voor de onderwerpen digitalisering en digital core 

verder ontwikkelen. Houd voor alle ontwikkelingen onze web-

site in de gaten.

Albert Heijn: geen data? Dan 
geen product in het schap.
In steeds meer bedrijven worden discussies over digitalisering gevoerd. Dit heeft meerdere 
redenen, bijvoorbeeld omdat het digitaal krijgen van alle processen zorgt voor efficiencyslagen. 
Maar de voornaamste reden is: de klanten eisen het.
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Welke opleidingen heb je bij ons gevolgd? 
Wat vond je hier goed aan?
“Ik ben in 2018 met een introducé mee geweest om een college 

te volgen bij Nyenrode Business Universiteit. De sfeer beviel 

me zo goed dat ik besloten heb om de collegereeks Supply 

Chain Management te volgen op Nyenrode. Zelf heb ik een 

achtergrond in Supply Chain Management, maar juist de toe-

passing van nieuwe technieken en concepten in het Supply 

Chain vak trok mijn aandacht. Tijdens de collegereeks werden 

nieuwe technieken, zoals blockchain besproken, waarbij ook 

praktische toepassingen worden gedeeld.”

Welke vaardigheden heb je nu nodig voor 
je functie?
“Tijdens mijn master in Supply Chain Management krijg je de 

theo retische vakken. Hoe zet je distributienetwerken op, hoe kun 

je de grootste efficiëntie behalen en wat is een optimaal bestelbe-

leid? Echter, vanuit mijn functie is het ook van groot belang com-

municatief vaardig te zijn om als verbinder te kunnen optreden. 

Supply Chain Management gaat over verbinden en elkaars pro-

cessen begrijpen. Dat is toch echt iets wat je voornamelijk in de 

praktijk zult leren. Ook dit aspect komt terug in de collegereeks op 

Nyenrode. Je hebt te maken met relaties en wantrouwen of juist 

vertrouwen. Dit kan vreemde situaties opleveren. Het is dan fijn 

om toch vanuit de theorie te worden onderwezen over dit soort 

topics en te leren hoe andere organisaties hier mee omgaan.“

Welke trends en ontwikkelingen zie je binnen  
je vakgebied? 
“Digitalisering is de belangrijkste trend. Wereldwijd zitten we 

inmiddels al op meer dan een miljoen orderregels. Er komt 

daarom een moment dat de hoeveelheid werk niet meer te 

verhapstukken is. IT-systemen die hierbij helpen, zijn de sleutel. 

Zorgen dat je alleen nog maar bezig bent met uitzonderingen 

en niet met het manueel verwerken van gegevens. De tijd die 

je hiermee vrijmaakt, kun je steken in de relatie. Maar vergis je 

ook niet in het onderhouden van alle gegevens en systemen 

die nodig zijn voor deze efficiënte afhandeling. Er zullen de ko-

mende jaren steeds meer functies ontstaan die gericht zijn op 

het onderhouden van de voorwaarden voor goed werkende 

systemen. Dat klinkt misschien als werkverschaffing, je kunt 

het dan toch net zo goed handmatig doen? Toch ben ik het 

hier niet mee eens; goede, digitaal verbonden systemen zor-

gen er voor dat er zo weinig mogelijk ruimte is voor twijfel en 

onduidelijkheid. En daar houden we van.”

Welke ambitie heb je voor de toekomst? 
“Ik wil uiteindelijk verantwoordelijk worden voor een inter-

nationale supply chain management afdeling. Juist dán kun 

je het verschil maken en de voordelen van globalisering effec-

tueren.”  

“ Digitalisering is de 
belangrijkste trend”
VMI ontwikkelt, produceert, verkoopt en installeert high tech-machines voor de banden-, rubber-, blik- en 
de farmaceutische en persoonlijke verzorgingsindustrie. Tim Preeker, manager supply department, stuurt 
een team van tien inkopers aan, dat verantwoordelijk is voor de inkoop voor alle goederen van VMI. Deze 
producten gaan vervolgens voor assemblage of verbruik naar productielocaties in Nederland, Polen of 
China of gaan direct naar klanten over de hele wereld.
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Eenvoudig jouw 
supply chain 
controleren
Het slim organiseren van goederen- en infor-
matiestromen is voor verladers een belangrijk 
onderdeel in de logistieke keten. Knelpunten 
zorgen immers voor hogere kosten, een lager 
rendement en voor een lagere performance. 

Om jouw interne supply chain proces te kunnen toetsen, ont-

wikkelde evofenedex de online Supply Chain Performance 

Check. Het doel van deze kosteloze check is om inzicht te 

krijgen in de prestaties van de huidige interne supply chain 

processen in jouw organisatie. 

De check gaat in op het Supply Chain beleid in jouw organisatie en 

op de samenwerking tussen de afdelingen transport, inkoop, 

logistiek, voorraadbeheer en/of productieplanning. Zo komen 

de volgende onderwerpen aan de orde: organisatie, product-

introductie, forecast, productuitfasering, inkoop, voorraadma-

nagement, verkoop, transport en niet-verkoopbare producten.

De supply chain performance check is specifiek bedoeld voor 

supply chain managers, planning managers en/of logistiek 

managers. Na afloop van de online check ontvang je een te-

rugkoppeling van de resultaten. De check is ontwikkeld door 

evofenedex in samenwerking met hoogleraar Jack van der 

Veen, evofenedex leerstoel Supply Chain Management Nyen-

rode Business Universiteit. 

Ervaar het zelf, ga naar  www.evofenedex.nl/scp-check en 

vul de check geheel gratis in. 

Neem deel aan hét  
Supply Chaingers-Netwerk
Wij hebben exclusief voor de ervaren en ambitieuze 

supply chain professional het Supply Chaingers-Netwerk 

opgericht. Tijdens netwerkbijeenkomsten leren 

vakgenoten, specifiek voor verladers elkaar persoonlijk 

kennen en delen ervaringen in een vertrouwelijke sfeer. 

De deelname aan het netwerk is kosteloos. Kom meer te 

weten op  www.evofenedex.nl/supplychainger

Collegereeks Supply 
Chain Management

In het kort
voor wie  Deze collegereeks omvat de belang-

rijkste ontwikkelingen voor de professional 

in de supply chain die graag op de hoogte 

blijft van de nieuwste trends en de betekenis 

daarvan voor het werkveld. Het programma 

biedt inzichten vanuit de wetenschap,  

gecombineerd met de relevante ervaringen 

uit de praktijk van een gastspreker

locatie  Nyenrode Business Universiteit.

duur 7 bijeenkomsten van 15:00 uur tot 19:00 uur

prijs Op aanvraag

De samenstelling van deze reeks is gebaseerd op talrijke ont-

moetingen met het werkveld en met de wetenschap. Met deze 

reeks bieden wij, samen met Nyenrode Business Universiteit, 

een bijzondere inkijk in de trends en ontwikkelingen in de supply 

chain. De meest inspirerende sprekers brengen je de kneepjes 

van het vak bij, met sterke cases uit de praktijk.

Tijdens zeven bijeenkomsten geven experts hun visie en ver-

tellen zij vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en  

inzichten.  De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Succesvolle samenwerking in de keten

• Blockchain technologie en de gevolgen voor supply chains

• Supply Chain Leiderschap

• Digitalisering van supply chains

•  Keuze van partners, inclusief selectie- en onderhandelings-

proces

•  Ethische dilemma’s en de rol van ‘vertrouwen’ in Supply Chains

•  Innovatiemanagement en sociale innovatie in Supply Chains.

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van  

wijzigingen.
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INTERNATIONAL 
MANAGEMENT 

& SALES

In 2018 kwam ruim 70 procent omzet van Nederlandse ex-

porteurs uit de Europese Unie (EU), maar verre markten, zoals 

China en India, ontwikkelen zich in hoog tempo. Exporteurs 

schatten zelfs in dat op de lange termijn de regio’s buiten de 

EU net zo belangrijk zullen zijn als de EU zelf. Dat vraagt een 

veel diepere kennis van de wereld dan voorheen.

Opereren in een complexe wereld
De wereld lijkt niet alleen steeds groter te worden, maar ook 

steeds complexer. Exporteurs noemen, naast nieuwe concur-

rentie, ook geopolitieke onrust en protectionisme als factoren 

die de omzet in gevaar kunnen brengen. Brexit, sanctiewet-

geving, onverwachte importheffingen: de exportmanager van 

2020 moet meer weten en kunnen dan ooit. Net gestart of al 

ervaren, met de export management trainingen van evofene-

dex ben je voorbereid op een dynamische toekomst.

Grip op succes
De internationale markt wordt steeds transparanter en de con-

currentie heviger. Om de concurrentie voor te zijn en te blijven, 

is een structurele aanpak van export met de nodige kennis 

van zaken nodig. Die bieden we in onze opleiding Export Ma-

nager. Met precies de juiste balans tussen theorie en praktijk, 

ervaringsuitwisseling en met individuele coaching, werk je toe 

naar een planmatige aanpak en krijg je grip op het eigen ex-

portsucces.

Voet aan de grond
Een succesvolle exporteur is ook een exporteur met een goed 

netwerk van agenten of importeurs. Zij zijn immers jouw handen 

en voeten in het buitenland. Wij vertellen je graag hoe je de zaken-

partner selecteert die het beste bij jouw onderneming past. Én 

hoe je vervolgens het meeste uit de samenwerking haalt.

Nederland verdient een groot deel van zijn geld in het buitenland. ‘Onze’ export is goed voor maar 
liefst een derde van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Exporteurs weten de weg naar het 
buitenland goed te vinden: uit het onderzoek Trends in Export (2019) blijkt dat zij gemiddeld naar  
25 landen exporteren en daar de helft van hun omzet genereren.

 Groei door goed 
exportmanagement
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Wat is je functie?
“Ik werk als international sales manager bij Royal Smilde  

Bakery. Wij zijn wereldwijd actief in bakkerijproducten voor 

de professionele markt. Een van mijn belangrijkste taken is 

klantbeheer. Hiervoor ben ik bezig met het ontwikkelen van de 

business en het onderhouden van klantcontacten, in combi-

natie met strategisch partnerschap met enkele key accounts. 

Daarnaast ontwikkel ik exportstrategieën en –plannen en geef 

ik leiding aan een deel van het exportteam.”

Welke vaardigheden heb je nodig als sales 
manager?
“Heel belangrijk voor mij zijn inzicht in de verschillende internatio-

nale marktontwikkelingen en de skills dit te vertalen naar plannen 

voor Royal Smilde Bakery. Hiervoor werk ik met allerlei mensen 

uit verschillende culturen. Je moet dus goed zijn in relatiebeheer.”

Welke trends en ontwikkelingen zie je binnen 
je vakgebied? 
“De overlap in verschillende marktsegmenten per land wordt 

steeds groter, ook tussen landen onderling. Daarnaast ver-

wacht ik dat er meerdere grote internationale spelers zullen 

ontstaan. Spelers die steeds meer op internationaal niveau 

kunnen en willen samenwerken. Hierdoor zullen strategische 

samenwerkingen met partners nóg belangrijker worden.”

Wat zijn jouw ambities?
“Met mijn exportteam een succesvolle internationaliseringslag 

inzetten!”

Welke rol speelt het volgen van opleidin-
gen om je functie in de toekomst succes-
vol uit te blijven voeren?
“Ik vind dat je kennis altijd moet opfrissen en aanvullen waar 

dat nodig is. Bovendien helpt het volgen van een opleiding om 

even buiten je dagelijkse werkzaamheden een stapje opzij te 

zetten voor een goede (zelf)reflectie. Zo creëer je een goed 

overzicht in de mogelijkheden tot verbetering bij de organisatie 

en vooral bij jezelf.”

Welke opleiding heb je bij ons gevolgd? 
“Momenteel ben ik bezig met de opleiding Export manage-

ment. Ik heb die nog niet voltooid, maar ben tot nu toe zeer 

positief over de professionele coach en de praktische aanpak!”

Als international sales manager bij Royal Smilde Bakery bv krijgt Ivar de Bruin te maken met 
marktontwikkelingen en met diverse culturen. Via de opleiding Export management houdt hij 
zijn kennis actueel.

Strategische samenwerkingen 
worden nóg belangrijker
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Na grondig exportmarktonderzoek en de bepaling van het 

nieuwe exportland moet je een besluit nemen over hoe je je 

product gaat afzetten. In de praktijk blijkt dat er het meest voor 

indirecte export via een handelsagent of via een distributeur/

importeur wordt gekozen.

De agent
De agent is een zelfstandige, onafhankelijke ondernemer die 

tegen betaling van een provisie voor een exporteur orders 

probeert te verkrijgen. Hij of zij verwerft opdrachten en speelt 

deze door naar jou. Ook kan deze ondernemer namens jou 

overeenkomsten afsluiten voor orders. Agenten zijn handig als 

het om een specialistisch product gaat of als de markt voor je 

product klein is. 

De importeur
De distributeur, ook wel importeur genoemd, koopt op eigen 

naam en voor eigen rekening en risico, jouw product. Hij dis-

tribueert vervolgens jouw product verder in het land waar de 

handelswaar naartoe is geëxporteerd. Importeurs worden 

vaak gebruikt voor bulkgoederen en voor een groter bereik 

binnen de markt.

De importeur kan in verschillende vormen voorkomen: import-

specialisten, handelaren (grossiers) en grote distributieorgani-

saties. Het verschil tussen importeur en dealer heeft te maken 

met de eerste klant in de distributieketen. Importeurs verko-

pen in het algemeen aan de groothandel, dealers verkopen 

rechtstreeks aan de eindgebruiker. Gemakshalve spreken we 

in onze checklist over de importeurs.

Buitenlandse zakenpartner: 
agent of importeur?

Checklist
We hebben een checklist opgesteld die je hand-

vatten geeft hoe je de keuze kunt maken tussen 

een agent en een importeur, hoe je die vervolgens 

kunt selecteren en vooral hoe je tot een succesvolle 

samenwerking kunt komen. Daarnaast bevat de 

checklist een overzicht van zowel commerciële als 

juridische punten die grote aandacht verdienen wan-

neer je als exporteur bepaalde keuzes maakt voor de 

distributiestructuur.  https://www.evofenedex.nl/

zakenpartner 

De sleutel tot succes bij export is vaak het vinden van de juiste zakenpartner. 
Maar hoe vind je die betrouwbare agent of importeur?
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Meer weten
Heb je hulp nodig bij de keuze voor een opleiding?  

Onze opleidingsadviseurs staan dagelijks voor je 

klaar. Bel ons op 079 3466 990 of mail naar 

 opleidingen@evofenedex.nl

Praktijkgericht leren  
op één van onze  
28 opleidingslocaties
Vertrouw op ruim 80 jaar kennis in logistiek 
en internationaal ondernemen, voor iedere 
stap in je carrière. Toonaangevende logistieke 
opleidingen en export trainingen van mbo 
tot post-hbo. Onze opleidingen houden 
ondernemers en hun medewerkers letterlijk 
en figuurlijk bij de les. Jaarlijks ronden ruim 
15.000 cursisten met succes één van onze 120 
opleidingen af. We verwelkomen je graag op één 
van onze 28 opleidingslocaties in Nederland.

Waarom kiezen voor open inschrijvingen? 
•  Cursisten leren van medecursisten, iedereen heeft een 

eigen praktijkverhaal

•  Altijd een locatie in de buurt

•  Medewerkers kunnen afzonderlijk naar de cursus, geen 

grote gevolgen voor de operatie

•  Cursisten worden breed opgeleid, goed voor de algemene 

vakkennis.
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Export sales
Exportkennis voor 
decisionmakers

Zakenpartner in  
het buitenland

Met deze cursus leg je als accountmanager binnen een ex-

portorganisatie een stevig fundament voor de totstandkoming 

van de verdere omzetgroei binnen jouw bedrijf. Tijdens deze 

eendaagse cursus scherp je jouw salespropositie aan en pas je 

de stof direct toe in (Engelstalige) rollenspellen.

Je wilt gaan exporteren, misschien ligt er zelfs al een order. 

Maar past exporteren wel bij de bedrijfsstrategie en de toe-

komstvisie? Is de organisatie erop ingericht? Is de benodigde 

kennis in huis? Spelen dit soort vragen binnen jouw organisatie, 

dan is deze opleiding interessant voor jou.

De internationale markt wordt steeds transparanter en de con-

currentie steeds heviger. Om de concurrentie voor te zijn én te 

blijven, is een structurele, planmatige aanpak van export met de 

nodige kennis van zaken vereist. Oud-deelnemers van de oplei-

ding geven aan dat de opleiding hen een professionele export-

aanpak heeft gegeven. Ze durven nu grotere beleidsveranderin-

gen door te voeren, halen meer focus en rendement uit export en 

hebben toegang tot een netwerk van ervaren exportmanagers 

en experts.

Hoe vind je een goede agent/importeur? Hoe stel je contracten 

op, wat doe je met de vraag om exclusiviteit en hoe kom je daar 

weer vanaf? Hoe transparant ben je in je beleid met agenten/

importeurs? Tijdens de opleiding gaan we in op bovenstaande 

vragen. Daarnaast gaan wij uitgebreid in op selectiemodellen 

en op het opzetten van een effectief aansturingsmodel voor 

agenten/importeurs.

In het kort
voor wie  Export sales managers, business deve-

lopment managers en export area managers.

duur Hele dag

prijs Ledenprijs € 450,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 559,- excl. btw

In het kort
voor wie  Decisionmakers/beslissers die 

internationaal (willen gaan) opereren.  

duur 2 dagen

prijs Ledenprijs € 1.035,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.299,- excl. btw

In het kort
voor wie  Export (area) managers die hun 

exportactiviteiten naar een hoger niveau willen 

tillen en kansen willen omzetten naar een 

strategische bedrijfsaanpak.

duur  7 dagen, verspreid over 6 maanden en 

individuele coaching

Prijs Ledenprijs € 3.290,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 3.850,- excl. btw

In het kort
voor wie  Export (area) managers die op een  

structurele wijze hun rendement uit  

buitenlandse zakenpartners willen halen.

duur 2 dagen

prijs Ledenprijs € 650,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 825,- excl. btw

Export management
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Incoterms® voor sales

Contracten met agenten 
en distributeurs

Letters of Credit en  
het salescontract

Tijdens de onderhandelingen met een klant in het buitenland wil 

je graag goed onderbouwd de juiste Incoterms® kiezen. Met de 

juiste kennis en kunde kun je rekening houden met de invloed 

van de gekozen Incoterms®. Tijdens deze opleiding leer je waar 

de risico’s, kosten en verplichtingen van koper en verkoper bij 

Incoterms® liggen en waar je rekening mee moet houden als je 

een sales contract overeenkomt.

Tijdens deze compacte opleiding krijg je inzicht in het spectrum 

van contractbepalingen bij agentuur- en distribiteurscontracten. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden maakt de trainer valkui-

len in contracten zichtbaar en geeft hij tips om conflictsituaties 

door onduidelijke afspraken te voorkomen. Aan het einde van 

de opleiding kun je goed inschatten welke eisen er aan een 

overeenkomst worden gesteld en wanneer een overeenkomst 

juist en volledig is.

In het kort
voor wie  Export (area/sales) managers die  

verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van 

verkoopcontracten met buitenlandse afnemers.

duur Halve dag

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 420,- excl. btw

In het kort
voor wie  Export (area/sales) managers die  

verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van 

verkoopcontracten met buitenlandse afnemers.

duur Halve dag

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 420,- excl. btw

In het kort
voor wie  Iedereen die te maken heeft met het 

afsluiten van contracten met agenten/ 

distributeurs in het buitenland.

duur Halve dag

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 399,- excl. btw

Tijdens deze opleiding hoor je in korte tijd waarmee je reke-

ning moet houden bij het gebruik van een L/C als betalings-

instrument. Hoe kun je het salescontract beïnvloeden? Welke 

rol spelen Incoterms® hierbij? Met de juiste L/C kennis versterk 

je jouw positie als onderhandelingspartner richting je afnemer. 

Tijdens deze opleiding leer je als salesmanager hoe je je risico’s 

kunt beperken en welke Incoterms® je het beste kunt afspre-

ken met je afnemer wanneer je een L/C afspreekt als betalings-

instrument.

Bekijk ons 
volledige aanbod op 
www.evofenedex.nl/

opleidingengids
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EXPORT 
BINNENDIENST

Een tevreden klant is  
een terugkerende klant

Samen
Een goed draaiende binnendienst opereert niet alleen, maar 

werkt nauw samen met de verkoopafdeling. Al in het offer-

testadium kan de binnendienst adviseren over zaken, zoals  

ICC Incoterms® en betalingscondities. Een goed samenspel 

tussen sales en binnendienst zorgt ervoor dat de deal niet alleen  

binnen wordt gehaald, maar ook goed uitvoerbaar is. Een 

workshop met beide teams is een prima start om deze samen-

werking meer vorm te geven.

Blauwdruk
Er is geen blauwdruk voor de perfecte export binnendienst; ie-

dere exportorganisatie is uniek. Daarom vraagt het toezien en 

correct uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden, van 

orderacceptatie tot en met de externe distributie, om een ei-

gen aanpak. Een goede manager van de export binnendienst 

is voortdurend bezig met het optimaliseren van het exportpro-

ces. Onze cursus Manager export binnendienst behandelt uit-

voerig alle facetten van het vak.

Een efficiënte afhandeling van een exporttransactie zorgt voor 

tevreden gezichten en alleen binnen de eigen organisatie maar 

ook bij de klant. Een goed ingericht exportproces is een meer-

waarde waar een bedrijf de verwachtingen van de klant mee 

kan overtreffen. Uiteindelijk geldt: een tevreden klant is een 

terugkerende klant. Daar helpen wij als vereniging graag aan 

mee!

Als medewerker op de export binnendienst of customer service vervul je een cruciale rol. Om 
exporttransacties af te wikkelen, haal je binnen het bedrijf de juiste informatie op en verwerkt die 
voor collega’s en instanties. Dat lukt niet zonder een diepgaande kennis van leveringscondities, 
betalingscondities, exportdocumenten en douanezaken. 
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“Het grootste deel van onze omzet komt voort uit projecten in het 

buitenland”, vertelt Ellen Postma, logistiek medewerker bij Bolidt. 

Bolidt is specialist op het gebied van thermohardende kunststof-

fen en werkt al ruim vijftig jaar wereldwijd aan internationale en in-

novatieve projecten. Als geen ander weet Postma hoe belangrijk  

Incoterms zijn om de wereldwijde levering soepel te laten verlopen.

Waarom was er behoefte aan training over 
Incoterms?
“Het gebrek aan kennis van Incoterms veroorzaakte extra werk 

voor onze afdeling logistiek en onduidelijkheid bij de klanten. Ik 

geef je een voorbeeld uit de praktijk. Een transport waarbij voor 

de Incoterm CIF is gekozen voor een levering in het binnenland 

van China roept bij mij vragen op. Bij CIF gaat de verplichting tot 

regelen van het transport immers over van verkoper naar koper 

bij aankomst in de zeehaven van bestemming. Is dit ook daad-

werkelijk met de klant overeengekomen of had de Incoterm wel-

licht CIP moeten zijn? Dergelijke onduidelijke afspraken vertragen 

een project onnodig. Het zorgt voor extra werk en – misschien 

nog wel belangrijker – het kan de klanttevredenheid raken.”

Waarom hebben jullie gekozen voor incom-
pany? 
“Het grote voordeel van een incompany training is dat medewer-

kers van diverse afdelingen tegelijkertijd dezelfde training kunnen 

volgen. Het onderwerp Incoterms raakt veel verschillende disci-

plines. Dit was te merken tijdens de training, want de theoretische 

stof kwam al snel tot leven. De trainer had zich goed verdiept in 

ons bedrijf, waardoor er interessante discussies over voorbeel-

den uit onze eigen praktijk ontstonden. Realiseert iedereen zich 

dat we bij een levering DDP ook verantwoordelijk zijn voor de 

invoerdocumenten en –heffingen? En welke consequenties heeft 

dit voor de onderhandelingen met de klant en voor de benodigde 

documenten? Een bijkomend voordeel is dat de stof makkelijker 

te onthouden is wanneer deze gerelateerd is aan de eigen prak-

tijk. Je vergeet de geleerde stof op deze manier minder snel.

Daarnaast vind ik het ook 

een voordeel dat er reistijd 

en opleidingskosten wor-

den bespaard. Inmiddels 

hebben zo’n veertig colle-

ga’s de incompany training 

Incoterms gevolgd, verdeeld 

over meerdere sessies. De volgen-

de sessie wordt binnenkort gepland! 

Tevens is het belangrijk om kennis regelmatig 

op te frissen. Daarom denken wij aan een jaarlijkse opfriscursus 

waarbij ook dilemma’s waar we gedurende het jaar tegenaan zijn 

gelopen, behandeld kunnen worden.”

Wat is het effect van de incompany training 
op de dagelijkse praktijk?
“Een aantal afdelingen heeft de kennis van de Incoterms goed 

opgepakt. Naast materialen transporteren we ook kostbare ge-

reedschappen en machines over de gehele wereld. Deze ge-

reedschappen en machines moeten na afloop van het project 

zo snel mogelijk terug naar Nederland vervoerd worden. Door 

naast de Incoterm voor transport naar het project ook de juiste 

Incoterms-conditie voor het retourtransport in een opdrachtbe-

vestiging te vermelden, loopt dit proces nu een stuk soepeler. 

Helaas gaat dit nog steeds niet altijd van een leien dakje. Vooral 

bij onze projecten in het Midden-Oosten blijft retourhalen van ge-

reedschappen een flinke uitdaging. 

Als geheugensteun voor mijn collega’s heb ik een beknopt over-

zicht gemaakt waarop de Incoterms vermeld staan die we bij 

voorkeur willen gebruiken. Op dit overzicht staat duidelijk vermeld 

bij welke partij de verplichtingen en de risico’s liggen. We zien 

nu steeds vaker dat er duidelijke leveringscondities worden af-

gesproken. Dit voorkomt verrassingen, zowel bij ons als bij onze 

klanten. Ingewikkeld zijn de Incoterms niet. Als je ze eenmaal 

goed onder de knie hebt, werken Incoterms voor alle partijen in 

het voordeel.”

INCOMPANY

Bolidt is specialist op het 

gebied van thermohardende 

kunststoffen en werkt al ruim 

vijftig jaar wereldwijd aan internationale 

en innovatieve projecten. In het tweede 

kwartaal van 2019 opende Bolidt haar 

Innovation Center. Bezoekers kunnen 

hier op interactieve wijze de eindeloze 

mogelijkheden van kunststof zien 

en ervaren.

Kennis voorkomt extra werk 
Diepgang door multidisciplinaire  
ICC Incoterms® training
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Wat is jouw functie?
“Vrumona levert een groot assortiment softdrinks, water en 

sappen aan ruim zestig landen. Mijn belangrijkste taken zijn 

het bieden van commerciële en financieel-administratieve on-

dersteuning aan de afdeling en het bewaken en verbeteren van 

processen bij de export binnendienst. Ook is het de bedoeling 

dat ik echt als ‘spin in het web’ functioneer.”

Welke vaardigheden heb je nu nodig voor 
je functie?
“Soft skills zijn belangrijk om succesvol te zijn in mijn job. 

Communicatieve en sociale vaardigheden zijn onmisbaar in de 

samenwerking met collega’s. In mijn functie is het belangrijk 

te weten wanneer ik me flexibel op moet stellen en wanneer 

juist precisie gewenst is. Daarnaast is het een voordeel dat ik 

een aantal vreemde talen beheers en begrip heb voor andere 

culturen.”

Wat zal er in 2030 anders zijn in jouw functie?
“De grootste verandering die ik voorzie, is dat er dan minder 

douanegerelateerde werkzaamheden zullen zijn. Het overge-

bleven werk zal via nog snellere digitale wegen plaatsvinden. 

Klanten hebben in de toekomst mogelijk meer toegang tot onze 

systemen en hiermee valt die ondersteunende rol bij ons weg.”

Welke handvatten heb je nodig om je func-
tie in de toekomst succesvol uit te blijven 
voeren? 
“Ik geloof sterk in het blijven volgen van export workshops, 

het bijhouden van vakliteratuur en het volgen van globale ont-

wikkelingen die van invloed kunnen zijn op export. Op deze 

manier blijf ik me ontwikkelen.”

Welke opleidingen heb je bij ons gevolgd? 
“Ik heb diverse opleidingen bij jullie gevolgd: Export binnen-

dienst, btw, ICC Incoterms®, Documenten bij export, Douane-

zaken in de praktijk, Leveranciersverklaringen, en Introductie 

tot het intercultureel zaken doen. In het begin heb ik mijn 

export kennis door deze opleidingen gekregen en later bleef ik 

hierdoor goed geïnformeerd. Ik ga ook graag naar de bijeen-

komsten van evofenedex omdat ik daar telkens nieuwe dingen 

hoor, die ik in mijn dagelijkse praktijk kan gebruiken.”

Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk, dat vindt Marianne Brouwer, customer service coördinator export 
bij Vrumona. Ze is dan ook regelmatig te vinden bij onze export cursussen en houdt zo haar kennis bij.

Douanewerkzaamheden  
steeds digitaler
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Grote groepen, 
opleiding op maat  
of bij jou op locatie?
Al onze opleidingen kunnen in jouw bedrijf 
op maat worden aangeboden. Dankzij onze 
incompany opleidingen kun je snel en effectief 
de kennis van een groep medewerkers op 
de eigen werkvloer vergroten. Iedereen leert 
precies hetzelfde en het effect in je organisatie 
is direct merkbaar. Dat zie je niet alleen terug 
in de productiviteit, maar zeker ook in de 
terugverdientijd van de opleiding.

Waarom incompany?
• Toegespitst op de praktijk in jouw organisatie

•  Een trainer met ruime praktijkervaring die past bij jouw 

organisatie

•  Combinatie van onderwerpen mogelijk, zoals ICC Incoterms®  

en exportdocumenten

• Verschillende afdelingen getraind in een sessie

• Eigen casussen kunnen worden behandeld

• Geen reistijd of reiskosten voor de deelnemers.

Bereik je opleidingsdoel 
Wij stemmen een bestaande opleiding van ons af op je 

specifieke wensen. Op deze manier helpen we je met het 

bereiken van je opleidingsdoelen.

Vraag een offerte aan
 www.evofenedex.nl/opleidingen/incompany
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Export van A t/m Z
Optimalisatie van het 
exportproces masterclass

Manager export 
binnendienst Incoterms® workshop

Export is voor steeds meer bedrijven haalbaar en interessant. 

Er zijn allerlei zaken waarmee exporterende bedrijven rekening 

moeten houden om risico’s te vermijden. Je beperkt deze risi-

co’s als operationele mensen goed op de hoogte zijn van de 

belangrijkste zaken omtrent export. In de opleiding besteden we 

ruim aandacht aan de betrokken (interne en externe) partijen bij 

exporteren en aan de invloed van voorwaarden. Tevens behan-

delen we de basiskennis van douane, btw, oorsprong, transport-

modaliteiten, Incoterms® en bankzaken. 

Wanneer het exportproces door tijd- of kennisgebrek niet of 

niet voldoende is geoptimaliseerd, ervaart het bedrijf de con-

sequenties. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerde keuze van 

de Incoterms® of het onjuist invullen van exportdocumenten. 

Gevolg: gedoe met de belastingdienst of vervelende issues 

rond financiële aansprakelijkheid. Optimalisatie is mede daarom 

naast nuttig vooral noodzakelijk. In deze masterclass leren 

deelnemers hoe zij hun exportproces optimaliseren en zonder 

risico’s internationaal ondernemen.

Wie is verantwoordelijk voor de vrachtkosten tot op de plaats 

van bestemming? Wie regelt de documenten, verzekeringen, 

vergunningen of andere formaliteiten? Tijdens deze workshop 

behandelen we alle elementen om de juiste leveringsconditie(s) 

overeen te komen met klanten. Ook fiscale en financiële aspec-

ten komen aan bod, net als praktijkvoorbeelden om de beste 

Incoterms® per situatie te bepalen.

In het kort
voor wie  Allen die betrokken zijn bij de totstandko-

ming en afwikkeling van exporttransacties, 

zoals: Sales, Shipping, Customer Service, 

banken en expediteurs. 

duur 1 dagdeel

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 420,- excl. btw

In het kort
voor wie  Alle medewerkers die verantwoordelijk 

zijn voor het organiseren en managen van de 

exportadministratie. 

duur 1 dag

prijs Ledenprijs € 499,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 599,- excl. btw

In het kort
voor wie  Export binnendienst medewerkers met 

minimaal 3 jaar ervaring in export en managers 

export binnendienst. 

duur 5 dagen

prijs Ledenprijs € 1.999,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 2.399,- excl. btw

In het kort
voor wie  Operationeel personeel binnen een  

internationaal opererende onderneming.

duur 3 dagen

prijs Ledenprijs € 1.035,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.299,- excl. btw

Iedere exportorganisatie is uniek. Daarom vraagt het toezien en 

correct uitvoeren van werkzaamheden om een eigen profes-

sionele aanpak. Om exporttransacties zo efficiënt mogelijk af 

te wikkelen, is diepgaande kennis van de leveringscondities, 

betalingscondities en douanezaken een vereiste. Het effectief 

communiceren met buitenlandse klanten en relaties mag hierin 

zeker niet ontbreken. Met een goede policy voor het export-

proces kunnen bedrijven het verschil maken en een order omzet-

ten in winst. Andere thema’s in het programma zijn Incoterms®, 

transportverzekeringen en oorsprong.
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Incoterms® masterclass
Letters of Credit 
masterclass

Letters of Credit 
workshop

De internationale handel 
en zeevracht

Bij internationaal handelen is het van belang om duidelijke af-

spraken te maken met afnemers. Belangrijke hulpmiddelen bij 

het maken van deze afspraken zijn Incoterms®. Verwijzing naar 

Incoterms® in een verkoopovereenkomst bakent op een heldere 

manier de wederzijdse verplichtingen van de partijen af en ver-

kleint het risico op juridische complicaties. In deze gerichte mas-

terclass van hoog niveau leren deelnemers risico’s te beperken en 

misverstanden te voorkomen.

Een Letter of Credit (L/C) is in het internationale handelsverkeer 

het middel bij uitstek om de belangen van zowel de verkoper 

als van de koper op een evenwichtige wijze te regelen, mits 

je weet hoe het werkt. Een interactieve workshop waarbij je 

zelf een letter of credit controleert op afwijkingen en op haal-

baarheid van de uiterste leverdatum. Aan het eind van deze 

workshop ben je in staat met de juiste kennis een L/C correct 

te beoordelen. 

Wil je meer inzicht in het proces bij zeevracht? Dan is deze 

opleiding iets voor jou. Tijdens de opleiding leer je wat de taken 

zijn van alle betrokken partijen, zoals de verlader, de cargadoor 

en de stuwadoor. Aan de hand van casussen leer je hoe de 

processen van de logistieke keten, zoals het uitgaand (boe-

kings-) proces, werken en welke kostensoorten er zijn.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om zelfstandig 

het boekingsproces voor exportzendingen te organiseren en 

de kosten helder in kaart te brengen.  

In het kort
voor wie  Exporteurs die verantwoordelijk zijn  

voor het controleren, beoordelen en  

afwikkelen van L/C’s of willen weten hoe de 

L/C procedure werkt. 

duur 1 dag

prijs Ledenprijs € 450,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 599,- excl. btw

In het kort
voor wie  Deze opleiding is speciaal ontwikkeld  

voor iedereen die minimaal drie jaar ervaring 

in export heeft en werkt met Incoterms®. 

duur 1 dag

prijs Ledenprijs € 499,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 599,- excl. btw

In het kort
voor wie  Geschikt voor iedereen die zich bezig 

houdt met de logistieke voorbereiding en 

afhandeling van exportzendingen. 

duur 1 dag

prijs Ledenprijs € 450,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 565,- excl. btw

In het kort
voor wie  Personen die verantwoordelijk zijn  

voor correcte afhandeling van L/C’s en al 

beschikken over basiskennis met betrekking 

tot L/C’s.

duur 1 dag

prijs Ledenprijs € 499,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 599,- excl. btw

Als exporteur moet je gaan voor een 100% goede L/C. Dit begint 

met het goed organiseren van het L/C proces binnen het eigen 

bedrijf, vanaf de order tot en met het moment van uitbetaling. De 

masterclass behandelt – aan de hand van een flowchart van een 

exportbedrijf – hoe je interne processen zodanig organiseert dat 

je een L/C foutloos aanlevert. Word een gelijkwaardige gespreks-

partner voor bankiers, handelaren, advocaten, transporteurs en 

iedereen die betrokken is bij transacties met documentair krediet.
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EXPORT 
DOCUMENTEN

Complexiteit
Gelukkig is de afhandeling voor leveringen binnen de Europese 

Unie vrij overzichtelijk. In principe zijn er alleen een factuur en 

een vrachtbrief of ander transportdocument nodig. evofene-

dex kan je hierover alles leren wat je moet weten. De papier-

stroom wordt echter snel ingewikkelder als de klant buiten de 

Europese Unie is gevestigd. Naast de vervoerspapieren zijn 

er dan documenten nodig om de uitvoer aan te tonen. Bij de 

invoer in het land van bestemming kan een hele waaier aan 

documenten nodig zijn: van iets eenvoudigs als een paklijst 

tot een Certificaat van Oorsprong of een fytosanitair certificaat. 

Bepalen wanneer je welk documenten nodig hebt, is lang niet 

altijd eenvoudig. Met onze cursus Documenten bij export leg 

je een grondige basis. Voor een aantal documenten, zoals de 

Letter of Credit en het Certificaat van Oorsprong, hebben we 

losse trainingen beschikbaar, zodat je samen met onze docen-

ten op alle details kunt ingaan.

Zeker van je zaak
Onze opleidingen helpen je het invullen van de benodigde do-

cumenten onder de knie te krijgen. Dat gaat verder dan uit-

leggen wat er in welk vakje moet komen te staan. We leren 

je wanneer en waarom bepaalde documenten nodig zijn, met 

welke instanties je te maken krijgt en wat de gevolgen kunnen 

zijn als documenten niet correct zijn ingevuld. Wij zorgen er-

voor dat je zeker bent van je zaak en documenten snel en cor-

rect kunt invullen. Een investering die zich al snel terugverdient!

Een rimpelloze afhandeling
Gefeliciteerd, je onderneming heeft een deal binnengesleept! De verkoopafdeling is alweer bezig met 
de volgende opdracht, maar voor de export binnendienst begint het werk nu pas. De levering moet op 
papier in orde worden gemaakt en dat betekent het verzamelen en vervolgens invullen van de juiste 
exportdocumenten. Dat is meer dan puur een administratieve formaliteit. Wie zijn zaken goed op 
orde heeft, kan rekenen op een soepele afhandeling bij de Douane, op een vlotte levering en dus een 
tevreden klant. Maar als er stukken ontbreken of als papieren niet goed ingevuld zijn, ontstaan er al 
snel kostbare vertragingen. Of erger: de goederen blijven ergens in een verre haven op de kade staan.
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Een verkoop binnendienst die ook sales doet, 
vertel eens.
“Bij Apex is het zo ingericht dat de key-accountmanagers de gro-

te accounts op zich nemen. De  middelgrote of kleine klanten 

worden rechtstreeks commercieel door mijn afdeling opgepakt. 

We zijn er vanaf de offerte-aanvraag tot en met de logistieke af-

handeling. We houden ons bezig met de uitvoeraangifte, certifi-

caten van oorsprong, de EUR.1documenten, maar maken ook 

zelf afspraken over prijs, contracten, levering, etc. Daarmee zijn 

we dus een hele commerciële afdeling, maar logistiek is voor ons 

ook heel belangrijk. Export is de omgekeerde import, hoe beter 

wij onze export op orde hebben des te beter kan onze klant im-

porteren. En wij zijn een beetje de spil tussen alle interne en ex-

terne disciplines, we dienen altijd een helicopterview te hebben.”

Komen goederen allemaal eerst naar het distri-
butiecentrum?
“In 90% van de gevallen wel. De producten die hier in de 

showroom hangen, komen allemaal van zusterfabrieken, we-

reldwijd. De goederen komen hier binnen en we distribueren 

ze in het EMEA-afzetgebied. We zien wel een toename in zo-

genaamde dropshipments. Waarom zou je goederen eerst 

naar Emmen halen als het ook rechtstreeks kan? We zitten er 

alleen maar tussen voor de coördinatie en voor zaken als het 

factureren en het opmaken van documenten.”

Verkoop binnendienst, sales, doen jullie nog meer?
“We doen ook alle douanezaken zelf, ook voor import. Je kunt 

dat uitbesteden, maar wij willen die kennis in huis hebben, uitein-

delijk zijn we er zelf eindverantwoordelijk voor. We zijn AEO-ge-

certificeerd, hebben alle vergunningen in huis. Als Center of 

Competence moet je die competentie natuurlijk wel uitstralen.”

Klopt het dat je ooit de cursus Export binnen-
dienst bij Fenedex hebt gedaan?
“Ja, maar dat is al meer dan twintig jaar geleden. Ik leerde er 

het verhaal achter de documenten en de samenhang met an-

dere elementen van het proces. Daar heb ik nog steeds profijt 

van!”

Inmiddels verzorg je zelf trainingen voor  
evofenedex, over L/C’s. Is Apex aan veel beta-
lingsrisico’s blootgesteld?
“Die zijn er natuurlijk altijd wel. We zien dat op dit moment 

de dollars niet zo makkelijk uit bepaalde landen komen. Toch 

hebben we er voor gekozen om dit niet af te dekken met een 

verzekering, maar zoeken zekerheid in vooruitbetaling of in 

het werken met een L/C.  Op zich gaat er zelden iets mis, in 

de twintig jaar dat ik hier nu werk heb ik maar één keer een  

behoorlijk bedrag moeten afschrijven.”

Het Amerikaanse Apex Tool Group is een van de drie grootste producenten van gereedschap in de wereld, 
met merken als GearWrench, Wiss, Nicholson, Crescent, Lufkin en Weller. In Emmen staat het ‘Center 
of Competence’ voor de EMEA-regio. In een showroom met muren vol handgereedschap, ontmoeten 
we Customer Service manager Audrey Root. Een aantal keer per jaar is zij gastdocent bij evofenedex.

“ Tools inzetten voor  
optimalisatie van het exportproces”
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Wereldwijde focus
Logistics manager Maurits Verhoogt laat graag zien hoe zijn 

afdeling de poster Documenten bij export gebruikt. Hij heeft 

ook de teamleider van de ‘Duty Free’-afdeling, Joost Klaver, 

erbij gevraagd. De ploeg van Klaver heeft als enige binnen Hei-

neken geen regionale focus, maar een wereldwijde. Daarnaast 

heeft de vestiging nog een exportteam, dat kleinere zendingen 

in Europa verzorgt. “Zo’n tien procent van wat we als afdeling 

aan volume doen, loopt via dit magazijn”, legt Joost uit. “We 

proberen zoveel mogelijk rechtstreeks vanuit de brouwerij naar 

de klant te verzenden. Maar wij doen de organisatie. Moet er 

een kleine zending Tiger Beer vanuit Singapore naar Zweden, 

dan loopt dat dus via ons.”

Kennis
De customerservice-afdeling van Heineken Europe Export & 

Global Duty Free heeft veel inhoudelijke kennis nodig. Joost: 

“Onze club heeft gelukkig veel ervaring in huis. We sparren 

veel onderling, vaak heeft iemand een bepaalde situatie al 

eens meegemaakt. De poster Documenten bij export is een 

perfect hulpmiddel om bij twijfel na te gaan hoe iets ook al 

weer in elkaar zit. Zeker als we een nieuwe collega moeten 

inwijden in de wereld van de export, is een hulpmiddel als dit 

van grote waarde.”

Maurits bevestigt het praktische nut van de poster. “Ik kan 

hem iedereen aanbevelen. Er staat voor elke exportfase op 

wat nodig is. Natuurlijk beantwoordt de poster niet al je vra-

gen – er zijn zoveel uitzonderingen – maar het biedt een mooi 

compact overzicht. Nieuwe collega’s kijken er vaker op dan de 

meer ervaren mensen, maar ik loop hier bijna tien jaar rond en 

kijk er nog steeds zo nu en dan op.”

Haal ook de poster in huis
De poster Documenten bij export geeft een handig overzicht 

van de meest voorkomende documenten die in alle verschil-

lende exportfases nodig zijn. Hij is ontwikkeld door exportspe-

cialist Ivo Veraart, in samenwerking met evofenedex.  De pos-

ter start met de documenten die in de verkoopfase nodig zijn, 

behandelt vervolgens het exporteren en het transport zelf en 

tot slot de importdocumenten die in het land van bestemming 

nodig kunnen zijn.

De exportposter:  
een handig hulpje
Op de afdeling Europe Export & Global Duty Free van Heineken houden ze van maatwerk. 
Ze zijn gespecialiseerd in het bevoorraden van vliegtuigen, cruiseschepen en van duty 
free shops over de hele wereld. Maar ze pakken ook de merken en markten op die nog 
niet klaar zijn voor de hectoliters waarin Heineken normaal gesproken denkt. Als er ergens 
gedegen kennis nodig is van exportdocumenten en processen, dan is het hier.

De exportposter
ook bij jou op kantoor? Bestel dan een exem plaar 

op  www.evofenedex.nl/exportposter (ledenprijs 

€ 7,50) of download gratis de digitale versie.

In de export krijg 
je met een waaier 

aan benodigde 
documenten te maken. 

De exportposter biedt 
overzicht.
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Grote groepen, 
opleiding op maat  
of bij jou op locatie?
Al onze opleidingen kunnen in jouw bedrijf 
op maat worden aangeboden. Dankzij onze 
incompany opleidingen kun je snel en effectief 
de kennis van een groep medewerkers op 
de eigen werkvloer vergroten. Iedereen leert 
precies hetzelfde en het effect in je organisatie 
is direct merkbaar. Dat zie je niet alleen terug 
in de productiviteit, maar zeker ook in de 
terugverdientijd van de opleiding.

Waarom incompany?
• Geen reistijd of reiskosten voor de deelnemers

• Eigen exportdocumenten en casussen worden behandeld

•  Een trainer met ruime praktijkervaring die past bij jouw 

organisatie

•  Combinatie van onderwerpen mogelijk, zoals EUR.1 en  

Bill of Lading

• Zowel geschikt voor kleine als grote groepen

• Toegespitst op de praktijk in jouw organisatie.

Bereik je opleidingsdoel 
Wij stemmen een bestaande opleiding van ons af op je 

specifieke wensen. Op deze manier helpen we je met het 

bereiken van je opleidingsdoelen.

Vraag een offerte aan
 www.evofenedex.nl/opleidingen/incompany
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Documenten bij export

Vrachtbrief CMR 
masterclass

Certificaten van 
Oorsprong, Eur.1 en 
factuurverklaringen

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe 

dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Verant-

woordelijke functionarissen weten vaak niet wat en waarom ze 

bepaalde documenten moeten invullen, hoe het moet en wat 

de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Deze opleiding 

geeft ze inzicht in de (elektronische) papierwinkel van export. 

Onder andere Incoterms®, KvK documenten, een introductie 

in douane en btw, bankdocumenten en transportdocumenten, 

zoals CMR, B/L, Airwaybill, komen aan bod.

De CMR-vrachtbrief is al vele jaren een begrip in het internatio-

nale transport.  In de praktijk blijkt dat bedrijven door misvattin-

gen over de CMR-vrachtbrief onnodig veel risico lopen. Vaak is 

onduidelijk wie er nu echt verantwoordelijk is voor het opmaken 

van de CMR en wat je exact moet invullen in de vakken. Deze 

masterclass biedt je een juridische en praktische verdieping voor 

het efficiënt en risicobewust gebruik van de CMR-vrachtbrief.

In het kort
voor wie  Iedereen die direct betrokken is bij het 

opstellen van oorsprongsdocumenten en de 

daarbij behorende leveranciersverklaringen.

duur 1 dagdeel

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 420,- excl. btw

In het kort
voor wie  Alle medewerkers die verantwoordelijk  

zijn voor het correct gebruik van de 

CMR-vrachtbrief.

duur 1 dag

prijs Ledenprijs € 450,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 565,- excl. btw

In het kort
voor wie  Elke medewerker die verantwoordelijk 

is voor het opmaken of uitbesteden van de 

exportdocumenten.

duur 3 dagen

prijs Ledenprijs € 1.035,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.299,- excl. btw

Bij het verzenden van goederen over onze landsgrenzen heb 

je om uiteenlopende redenen een oorsprongsdocument nodig. 

Door toenemend protectionisme en door handelsmaatregelen 

neemt de druk op deze documenten de laatste jaren steeds ver-

der toe. In deze training leer je niet alleen risico’s vermijden, maar 

ook vrijstellingen en tariefpreferentie te verkrijgen.

Bill of Lading
De Bill of Lading beïnvloedt, soms ongemerkt, veel aspecten 

van het internationale zaken doen. Het document heeft veel ver-

schillende functies. Het is onder andere een vrachtcontract, een 

ontvangstbewijs van de goederen ter vervoer en tot slot ook een 

waardepapier dat de goederen die onder de B/L worden ver-

voerd, vertegenwoordigt. Na deze opleiding zal duidelijk zijn dat 

de laatste functie van waardepapier de belangrijkste is.

In het kort
voor wie  Export binnendienst medewerkers die 

verantwoordelijk zijn voor exportzendingen en 

het organiseren van het logistieke proces.

duur 1 dagdeel

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 420,- excl. btw
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Oorsprong masterclass
Leveranciersverklaringen 
masterclass

Leveranciersverklaringen 
workshop
De leveranciersverklaring wordt steeds vaker gevraagd. Het is 

maar één document van een pagina en het kan wel even tus-

sen de bedrijven door getekend worden. Maar wat verklaar je 

nu eigenlijk? Voldoen je goederen uit China wel aan de oor-

sprongseisen en mag je hiervoor een leveranciersverklaring af-

geven? Wat zijn de financiële en relationele gevolgen als je iets 

hebt verklaard dat onjuist is? 

In het kort
voor wie  Betrokkenen bij oorsprongsdocumenten, 

leveranciersverklaringen, douanebeleid of 

administratieve verplichtingen binnen een 

exporterende onderneming.

duur 1 dagdeel

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 420,- excl. btw

In het kort
voor wie  Betrokkenen bij oorsprongsdocumenten, 

leveranciersverklaringen, douanebeleid of 

administratieve verplichtingen binnen een 

exporterende onderneming.

duur 1 dagdeel

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 420,- excl. btw

In het kort
voor wie  Betrokkenen bij oorsprongsdocumenten, 

leveranciersverklaringen, douanebeleid of 

administratieve verplichtingen binnen een 

exporterende onderneming.

duur 1 dagdeel

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 420,- excl. btw

Geld besparen door de juiste oorsprong? Dat is mogelijk. Het 

lezen en interpreteren van wetgeving of het juiste bewijsmate-

riaal aanvragen en toch nog compliant blijven? Dit kan! Tijdens 

de masterclass oorsprong gaan we diep in op de materie. Met 

thema’s als cumulatie, de mogelijk- en onmogelijkheden om de 

juiste oorsprong te krijgen, praktische zaken bij onder andere 

dropshipments en overige aspecten die het mogelijk maken de 

juiste oorsprong toe te kennen aan jouw product. Hierdoor kun 

je aan verplichtingen voldoen en geld besparen.

In de leveranciersverklaring wordt vaak gevraagd of er cumulatie 

is toegepast. In de meeste gevallen wordt hier ontkennend op 

geantwoord. Maar waarom is er geen cumulatie toegepast en 

wat levert het op als deze handelingen of bewerkingen wel 

worden toegepast? Wellicht zijn er dan meer mogelijkheden 

om preferentiële documenten af te geven en dus geld te be-

sparen en/of te verdienen. Kortom een simpel formulier met 

lastige vragen en soms met verstrekkende gevolgen. 

Bekijk ons 
volledige aanbod op 
www.evofenedex.nl/

opleidingengids
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DOUANE

Meer aangiftes door brexit
Dankzij de brexit weten we weer in welke luxe positie we ons 

als Europeanen bevinden. Na 31 januari 2020 verlaat het 

Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en wordt het VK een 

zogenaamd 'derde land'. Dat betekent dat er voor het im- 

en exporteren van goederen weer een douaneaangifte nodig 

zal zijn. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

gaat ruim 7,5 procent van de export van in Nederland ge-

produceerde goederen het Kanaal over. Hiermee is het VK, 

na Duitsland en België, de derde exportbestemming. De hoe-

veelheid douaneaangiftes zal door de brexit dus flink stijgen. 

Met onze opleidingen voor declaranten dragen we bij aan het 

klaarstomen van gekwalificeerde vakkrachten. Want douane- 

declaranten zullen zeker niet om werk verlegen zitten! 

Nieuwe douanewetgeving
De brexit is niet de enige grote verandering op douane-

gebied: in 2016 heeft de EU na 25 jaar afscheid genomen 

van de oude douanewetgeving en een nieuwe Europese 

wetgeving geïntroduceerd. Er staat bedrijven de komende 

jaren dan ook heel wat te wachten op gebieden als douane, 

oorsprong en vergunningen. Als belangrijke partner van de 

Douane zijn we nauw betrokken bij het tot stand komen 

van deze wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen wij al onze 

douaneopleidingen snel actualiseren en direct aansluiten 

op state-of-the-art kennis. Een combinatie die je nergens  

anders aantreft!

Bespaar tijd en geld
Voor een internationaal georiënteerd bedrijf is het belangrijk 

voldoende kennis en inzicht van de douaneregels- en proce-

dures te hebben. Met een strakke douaneplanning valt een 

hoop geld en tijd te besparen. evofenedex is ook in deze  

onderwerpen jouw kennispartner en neemt zoveel mogelijk 

grenzen voor je weg.

Grenzeloos ondernemen
Internationaal ondernemen zonder te worden tegengehouden door grenzen: het is de droom van iedere 
exporteur. Binnen de Europese Unie is het al jaren geen probleem meer. Het is zelfs zo vanzelfsprekend 
dat veel ondernemers pas van 'export' spreken als goederen naar een bestemming buiten de EU gaan. 
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Wat heeft het volgen van de evofenedex  
opleidingen voor jou persoonlijk veranderd?
“Mede door jullie opleidingen CCTC (voorheen IES), MCTA en 

MCTA2 is de inhoud van mijn werk drastisch veranderd. Dank-

zij het diploma MCTA heb ik niet alleen promotie gemaakt tot  

assistant manager, maar ondersteun ik nu ook het manage-

ment in Europa met betrekking tot de douaneprocessen.

Zonder opleidingen, hulp en adviezen van evofenedex en niet te 

vergeten de steun en kansen die Samsung Electronics me gebo-

den heeft, had ik deze stap in mijn carrière niet kunnen maken. Ik 

heb van jullie niet alleen geleerd hoe je signalen en risico’s moet 

ontdekken, maar ook hoe je die het beste kenbaar maakt bij de 

juiste personen. Ik heb daar nog dagelijks profijt van.”

En wat heeft het je werkgever Samsung 
Electronics Europe Logistics gebracht?
“Mijn scriptie over preferentiële oorsprong is binnen het bedrijf 

een compleet nieuw leven begonnen! Het signaal dat ik met 

mijn scriptie overbracht, is overduidelijk opgepakt binnen de 

organisatie. Het heeft geleid tot een global prestige project 

waarvan ik de projectleider ben. Inmiddels ben ik terug van een 

zakenreis naar het betreffende land vanwaaruit wij importeren. 

Tijdens onze fabrieksbezoeken daar hebben mijn collega en ik, 

samen met iemand van ons hoofdkantoor, de processen beke-

ken en afspraken gemaakt over de te maken verbeterslagen. 

Het is nu aan mij en mijn team om met de uitkomsten van deze 

bezoeken aan de slag te gaan en de samenwerking met de 

verschillende betrokken partijen nog verder te versterken, zon-

der in te boeten aan compliancy aan de Europese wetgeving.”

Waarom heb je er voor gekozen de opleiding 
bij evofenedex te volgen?
“Op het moment dat ik de stap maakte van declarant naar im-

port-export specialist en daarna naar MCTA, was er nog geen 

andere opleiding van vergelijkbaar niveau in Nederland. De keu-

ze voor evofenedex is dan snel gemaakt, de opleiding is mij ook 

goed bevallen. De opleidingen hebben het juiste niveau en het 

geleerde is, in elk geval binnen mijn bedrijf, direct toe te passen. 

Dit komt het begrip van de leerstof alleen maar ten goede. Bij-

zonder prettig was de groepsapp met medestudenten MCTA. 

Die gebruiken we nog steeds om met collega’s kennis te kun-

nen uitwisselen. Een absolute meerwaarde van de opleiding!”

Wat maakt jouw vak leuk? 
“Ik zeg altijd: ‘Douane, dat vind je helemaal te gek, of je vindt 

het alleen maar lastig’. Het douane-vak heeft een link met alle 

kanten van het bedrijfsleven. Een douanemanager houdt zich 

tenslotte niet alleen maar bezig met de douanewetgeving. Ook 

logistieke en financiële kennis zijn nodig om op de juiste manier 

de processen zo in te richten dat douaneprocedures de inter-

nationale handel kunnen dienen, in plaats van  tegenhouden. 

Die veelzijdigheid én het steeds veranderende wereldplatform, 

maken en houden het vak voor mij interessant.”

Welke ontwikkelingen zie je in het vakgebied?
“Handelsoorlogen, maar juist ook internationale samenwerkin-

gen en de technologie die zich voortdurend verder ontwikkelt, 

zullen zorgen dat de Manager Customs een steeds belangrij-

kere rol in een internationale organisatie krijgt. Terwijl invoer-

tarieven blijven veranderen, zal steeds meer nadruk komen te 

liggen op vergunningen en wetgeving en de naleving daarvan. 

De Manager Customs zal zich moeten blijven ontwikkelen om 

de internationale handel in goede banen te kunnen leiden.” 

Heb je nog tips aan jouw vakgenoten?
“Het is altijd lastig om tips te geven aan mensen die al in het-

zelfde vak zitten en die het klappen van de zweep kennen. Wat 

ik in ieder geval zou willen meegeven is: Blijf jezelf ontwikkelen 

en de internationale veranderingen op douanegebied volgen. 

En gebruik dat dan weer om jouw eigen uitdagingen te creëren 

en jouw kansen te grijpen.” 

Van student tot  
Assistant Manager Customs
Interview met Marion Schamp, Assistant Manager Customs,  
Certified Customs Clerk - MCTA, Samsung Electronics Europe Logistics bv.
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Wat is je functie?
“Wij leveren slimme IT-oplossingen waarmee bedrijven zoveel 

mogelijk rendement uit hun data kunnen halen. Mijn rol is de 

operationele afdeling faciliteren met het doen van aangiftes en 

erop toezien dat dit juist gebeurt. Voor ons is het erg belangrijk 

dat de CDIU-vergunningen goed verwerkt worden. Wij leve-

ren onder andere complete dataoplossingen die heel snel data 

kunnen versleutelen. Daar zijn vergunningen voor nodig. De 

consequenties van het niet op orde hebben van dual-use ver-

gunningen zijn groot.”

Welke vaardigheden heb je nu nodig voor 
je functie?
“Kennis is ontzettend belangrijk in mijn functie. Het is belangrijk 

precies te weten hoe je kunt uitzoeken hoe de regelgeving voor 

jouw product is in een bepaald land. Nog belangrijker is het om 

je bevindingen op een overtuigende manier met je collega’s en 

het management te kunnen delen en zo draagvlak te creëren.”

Welke trends en ontwikkelingen zie je binnen 
je vakgebied? 
“Ik verwacht dat compliance een grotere rol gaat spelen, maar 

ook zaken, zoals brexit en bijvoorbeeld de handelsoorlog  

tussen China en de VS. Hierdoor veranderen invoerrechten en 

dit dwingt ons slim te kijken naar onze productielanden. Een 

invoertarief van 0 procent of 25 procent maakt een groot ver-

schil in hoe concurrerend je kunt zijn.”

Welke rol speelt het volgen van opleidingen 
om je functie in de toekomst succesvol uit 
te blijven voeren?
“Een hele belangrijke rol! Het is een functie waarin je continu 

moet investeren om jezelf te blijven ontwikkelen. De handvatten 

van het douanevak heb ik gekregen tijdens de Vakopleiding 

declarant. Maar om bij te blijven, moet je je kennis blijven ver-

breden. Daarom start ik in oktober met de opleiding Coordinator 

Customs & Trade Compliance.”

Welke opleidingen heb je bij ons gevolgd? 
“De Vakopleiding declarant beviel me erg goed. De lesstof was 

duidelijk en de docenten waren gepassioneerd. Het cursus-

materiaal bevat handige schema’s. Die pak ik er vaak nog even 

bij om iets na te kijken.”

“Regelgeving verandert continu en door de invloed van handelsoorlogen en de brexit 
veranderen invoerrechten. Het blijven verdiepen en verbreden van je kennis is essentieel”, 
vertelt Paul Boonekamp, customs compliance advisor bij Hitachi Vantara Nederland bv.

Handelsoorlogen hebben 
invloed op werkzaamheden
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Grote groepen, 
opleiding op maat  
of bij jou op locatie?
Al onze opleidingen kunnen in jouw bedrijf 
op maat worden aangeboden. Dankzij onze 
incompany opleidingen kun je snel en effectief 
de kennis van een groep medewerkers op 
de eigen werkvloer vergroten. Iedereen leert 
precies hetzelfde en het effect in je organisatie 
is direct merkbaar. Dat zie je niet alleen terug 
in de productiviteit, maar zeker ook in de 
terugverdientijd van de opleiding.

Waarom incompany?
• Eigen casussen kunnen worden behandeld 

•  Alle onderwerpen zijn mogelijk, ook de opleiding tot 

declarant

•  Kan ook (deels) ingericht worden als klankbordsessie 

oorsprongsbeleid

• Een trainer met ruime praktijkervaring en douanekennis

• Voor zowel kleine als grote groepen

• Geen reistijd of reiskosten voor de deelnemers.

Bereik je opleidingsdoel 
Wij stemmen een bestaande opleiding van ons af op je 

specifieke wensen. Op deze manier helpen we je met het 

bereiken van je opleidingsdoelen.

Vraag een offerte aan
 www.evofenedex.nl/opleidingen/incompany
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Douaneprocedures  
in de praktijk

Elektronische 
douaneaangifte

Export control en 
sanctiebeleid

In het kort
voor wie  Managers die betrokken zijn bij zaken 

die direct of indirect door douaneprocedures 

worden beïnvloed.

duur 6 lesavonden of 3 dagen

prijs Ledenprijs € 1.039,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.299,- excl. btw

In het kort
voor wie  Personen die (mede) verantwoordelijk zijn 

voor het beleid /uitvoering van export control, 

het classificeren van goederen en het opzetten 

van een export compliance systeem.

duur 1 dag

prijs Ledenprijs € 450,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 565,- excl. btw

In het kort
voor wie  Betrokkenen bij de uitvoering van  

aangiftes.

duur 1 dag

prijs Ledenprijs € 450,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 565,- excl. btw

Bedrijven die internationaal ondernemen, maken vaak onnodi-

ge kosten, omdat het bedrijf onvoldoende op de hoogte is van 

de mogelijkheden die douaneprocedures bieden. Goed inzicht 

in de werkwijze van de Douane en in de verschillende doua-

neprocedures is daarom voor een internationaal georiënteerd 

bedrijf van belang. Dit kan ertoe leiden dat logistieke processen 

sneller en eenvoudiger verlopen. Bovendien bespaart het be-

drijf kosten bij in- en verkooptransacties en productieproces-

sen. De opleiding behandelt onder meer vervoersbewegingen, 

aangifte vormen, vergunningen, tarieven en douanewaarde.

Bij het maken van een correcte uitvoer-, invoer- of doorvoeraan-

gifte komt heel wat kijken. Leer in één dag een douaneaangifte 

correct in te vullen, wetgeving te lezen en de correcte codes 

te gebruiken voor het doen van een juiste elektronische aangif-

te voor in-, uit- of doorvoer. Bedrijven die hun aangiftes laten 

verzorgen, krijgen inzicht in de werkzaamheden die met een 

douane aangifte gepaard gaan en welke rol de Douane daarbij 

speelt. Word zo een volwaardige gesprekspartner voor de in-

geschakelde douane-agent of logistieke dienstverlener.

Indeling in het 
douanetarief

In het kort
voor wie  Verantwoordelijken voor het douane- 

beleid of de administratieve afhandeling van 

goederen.

duur 1 dagdeel

prijs Ledenprijs € 335,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 420,- excl. btw

Het hanteren van een juiste goederencode is erg belangrijk. 

Goederencodes zijn niet alleen de basis voor het bepalen van

de hoogte van de rechten bij invoer en accijns, maar ook voor

zaken als restitutie en het bepalen van de oorsprong van je 

product. Het indelen van je product in het douanetarief vergt 

kennis en zorgvuldigheid. Onjuiste indelingen kunnen leiden tot 

boetes, het intrekken van vergunningen en tot ontevreden klan-

ten. Je brengt de theorie direct in de praktijk door het indelen 

van je eigen producten in het douanetarief.

Export control, wat is het en hoe kun je dit werkbaar imple-

menteren binnen de organisatie? Dit leer je tijdens deze een-

daagse training. Specifieke regelgeving in de EU en VS komt 

aan bod, net als  consequenties van overtreding, de verdieping 

controlelijsten (dual-use en militaire lijsten), het classificeren van 

goederen en technologieën, vergunningsaanvragen, export-

screening en advies over het opzetten van een exportcontrole 

compliance systeem.
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In het kort
voor wie  Import- en exportmedewerkers, staf-

medewerkers export of documentalisten die 

werkzaam zijn op een distributieafdeling of een 

import- of exportafdeling bij verladers, trans-

portondernemingen en douane-expediteurs. 

duur 39 lesavonden (Ook als dagopleiding.)

prijs Online ledenprijs  € 2.635,- excl. btw

  niet-ledenprijs € 3.295,- excl. btw

 Klassikaal ledenprijs  € 3.130,- excl. btw

  niet-ledenprijs € 3.900,- excl. btw

 Examenkosten € 385,- excl. btw 

In het kort
voor wie  Medewerkers die douanedocumenten 

invullen bij verladers, transportondernemingen 

en expediteurs en medewerkers die admini-

stratieve afhandelingen verrichten met betrek-

king tot douaneprocedures. 

duur 6,5 dag of 13 avonden

prijs Online ledenprijs  € 1.039,- excl. btw

  niet-ledenprijs € 1.299,- excl. btw

 Klassikaal ledenprijs  € 1.199,- excl. btw

  niet-ledenprijs € 1.499,- excl. btw

 Examenkosten € 200,- excl. btw 

O
P

L
E

ID
IN

G
E

N
 D

O
U

A
N

E

Coordinator Customs 
& Trade Compliance

Basisopleiding 
declarant  
online en klassikaal

Vakopleiding declarant  
online en klassikaal

De Basisopleiding declarant brengt deelnemers kennis, inzicht 

en vaardigheden bij om de in- en uitgaande goederenstroom 

administratief te begeleiden en technische aspecten in de prak-

tijk te brengen. Het juist invullen van douanedocumenten voor-

komt problemen die leiden tot vertraging in de goederenstroom.

Declaranten zijn verantwoordelijk voor de correcte afwikkeling van 

douaneformaliteiten bij de in-, uit- en doorvoer van goederen. De 

vakopleiding biedt de benodigde kennis en het inzicht en behan-

delt onder andere: organisatie Douane, douaneprocedures, hef-

fingen, landbouw en handelspolitiek en niet-fiscale douanetaken.

In het kort
voor wie  Doorstromers van de evofenedex vak-

opleiding declarant, douaneplanners en 

medewerkers van logistieke dienstverleners.

duur 19 lesavonden

prijs Ledenprijs € 2.030,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 2.550,- excl. btw

 Examenkosten € 200,- excl. btw

De opleiding Coordinator Customs & Trade Compliance, voor-

heen Import-Export Specialist, is uniek in Nederland. De deelne-

mer leert een goede en actieve invulling te geven aan zijn functie 

op tactisch niveau binnen de onderneming. Hierbij komen zowel 

inhoudelijke onderwerpen, als het trainen van vaardig heden aan 

bod. De deelnemer wordt tijdens de opleiding goed voorbereid 

op aansluitende vervolgopleidingen, zoals Manager Customs 

and Trade Affairs (MCTA).

Bekijk ons 
volledige aanbod op 
www.evofenedex.nl/

opleidingengids
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Manager Customs & 
Trade Affairs (MCTA) 
(fase 1) 
Als Manager Customs and Trade Affairs (MCTA) ben je ener-

zijds een vakinhoudelijk expert op het gebied van douane en 

trade compliance en anderzijds (proces)manager/bewaker. Een 

goede MCTA weet dan ook beide rollen professioneel uit te oe-

fenen, zijn balans te vinden tussen deze rollen en op adequate 

wijze deze brugfunctie binnen zijn organisatie te vervullen.

De hernieuwde opleiding MCTA fase 1 verbindt deze twee rol-

len en stelt je in staat vanuit inhoudelijke expertise op het ge-

bied van douane en trade compliance in- en externe klanten te 

adviseren en te informeren over de gekozen strategie voor in-

ternationaal handelsverkeer en bestaande processen te verbe-

teren en nieuwe processen op te zetten en te implementeren. 

MCTA fase 1 heeft een praktijkgerichte insteek: de deelnemer 

kan het geleerde direct toepassen in de praktijk. De onderwer-

pen zijn specifiek toegesneden op een bedrijfskundig of douane 

technisch thema. De opdrachten, informatieve bronnen en in-

teractieve lessen, zorgen er voor dat de deelnemer zich de stof 

eigen maakt en al snel een meerwaarde van de opleiding ervaart 

binnen het uitvoeren van zijn functie als (aankomend) MCTA.

In het kort
voor wie  MCTA fase 1 is bedoeld voor (aankomen-

de) managers die zich bezig houden met in- 

en uitvoervraagstukken en veelvuldig contact 

hebben met de verschillende afdelingen en 

strategische laag binnen hun organisatie. 

Daarnaast heeft de deelnemer hbo-niveau, 

aantoonbare kennis van douaneprocedures 

en is hij of zij in staat concreet te verwoorden 

waarom de MCTA fase 1 opleiding geschikt 

is voor hem of haar.

duur 27 lesavonden

prijs Ledenprijs € 6.199,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 7.699,- excl. btw

 Examenkosten € 230,- excl. btw

Certificering 

Deelnemers houden een presentatie over bedrijfskundige 

aspecten, ontwikkelen een Trade Compliance programma  

en doen een theorie-examen. Als zij hiervoor een voldoende  

resultaat behalen, ontvangen zij een diploma met vermel-

ding MCTA (fase 1). Het post-hbo traject wordt daarna af-

gesloten door het schrijven en verdedigen van een scriptie 

tijdens MCTA fase 2.

Post-HBO-scriptie 
Manager Customs & 
Trade Affairs (fase 2)
Deelnemers die de opleiding Manager Customs & Trade Affairs 

(fase 1) met een diploma van evofenedex, voorheen EVO-di-

ploma, hebben afgerond en in het bezit willen komen van het 

diploma Manager Customs & Trade Affairs van de Stichting 

Post HBO Nederland, moeten als eindopdracht een scriptie 

schrijven. De scriptie baseren zij op een probleem uit hun eigen 

dagelijkse praktijk. Hiervoor schrijven zij een bijbehorende op-

lossing of projectaanpak.

Programma

Tijdens vier bijeenkomsten van de post-hbo-scriptie Manager 

Customs & Trade Affairs (fase 2) leren deelnemers een aan-

tal praktische vaardigheden die hen een goede ondersteuning 

biedt bij het schrijven en presenteren van hun scriptie. Deelne-

mers leren een probleem uit hun eigen praktijk vanuit verschil-

lende analyses te onderzoeken, projectmatig uit te werken én 

tot een goede onderbouwde oplossing te komen. Als eindre-

sultaat presenteren en verdedigen zij hun scriptie.

In het kort
voor wie  Deelnemers die in het bezit zijn van het 

diploma Manager Customs & Trade Affairs 

(fase 1).

duur 4 lesavonden + diverse inlevermomenten

prijs Ledenprijs € 1.199,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.499,- excl. btw

 Examenkosten € 425,- excl. btw

Certificering 

Deelnemers sluiten deze leergang af met het verdedigen 

van hun scriptie ten overstaan van de examencommis-

sie. Als zij voor zowel het schrijven als verdedigen van de 

scriptie een positief resultaat behalen, ontvangen zij het 

post-hbo-diploma Manager Customs & Trade Affairs van 

de Stichting Post HBO Nederland. Dit diploma staat ook 

buiten de logistieke sector zeer goed aangeschreven.
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BTW

Een exporteur is vaak tegelijk ook een importeur. Koop je 

grensoverschrijdend in, dan kan het zijn dat de btw naar jou 

verlegd is en moet je dit opgeven in de aangifte. In de mees-

te gevallen kun je de btw weer aftrekken in de voorbelasting, 

maar sommige ondernemers maken de fout door de factuur 

geheel te negeren bij de btw-aangifte. Een kostbare misser die 

te voorkomen is door de juiste kennis in huis te halen.

Om een juiste btw-administratie te voeren, moet je bij elke trans-

acties een aantal basisvragen te stellen. Lever je bijvoorbeeld aan 

een ondernemer of aan een particulier? Betreft het een levering 

of een dienst en waar vindt de prestatie plaats? Is de transactie 

belast of vrijgesteld van btw? En welk belastingtarief is dan van 

toepassing? Daarnaast moet je bekijken of er nog een bijzonde-

re regeling van toepassing is en of jezelf aangifte moet doen 

of kan de btw-aangifte verlegd worden naar bijvoorbeeld de 

afnemer? evofenedex biedt op verschillende niveaus btw-op-

leidingen aan om je de stof stapsgewijs eigen te maken. Zo 

ben je in korte tijd in staat ingewikkelde btw-vraagstukken te 

analyseren en op te lossen. 

Wijzigingen in btw-stelsel
De komende jaren zal het Europese btw-stelsel op de schop 

gaan. De nieuwe wetsvoorstellen staan bekend onder de naam 

‘Btw-actieplan’. Dit plan heeft als doel de btw-wetgeving te 

vereenvoudigen en tevens weerbaarder te maken tegen fraude. 

De EU voert het nieuwe btw-stelsel gefaseerd in tussen 2019 

en 2024. Onze btw-opleidingen zorgen ervoor dat je op de 

hoogte bent van de wijzigingen en weet wat er op je af komt.

Heb je buitenlandse handelspartners, dan heb je ongetwijfeld te maken met grensoverschrijdende btw. 
Bij export is er vaak sprake van 0%-tarief of kan de btw verlegd worden naar de afnemer. Om te weten 
wanneer welke regels van toepassing zijn, moet je goed op de hoogte zijn.

Btw en internationaal ondernemen
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Grote groepen, 
opleiding op maat  
of bij jou op locatie?
Al onze opleidingen kunnen in jouw bedrijf 
op maat worden aangeboden. Dankzij 
onze incompany opleidingen kun je snel 
en effectief de kennis van een groep 
medewerkers op de eigen werkvloer 
vergroten. Iedereen leert precies hetzelfde 
en het effect in je organisatie is direct 
merkbaar. Dat zie je niet alleen terug in 
de productiviteit, maar zeker ook in de 
terugverdientijd van de opleiding.

Waarom incompany?
• Gericht op eigen werkzaamheden en werkomgeving

• Eén training voor verschillende afdelingen samen

• Flexibele tijd, inhoud en indeling

• Zowel voor kleine als grote groepen 

•  Gegarandeerd de beste prijs (vaak goedkoper dan  

je denkt!)

• Geen reistijd of reiskosten voor de deelnemers.

Bereik je opleidingsdoel 
Wij stemmen een bestaande opleiding van ons af op 

je specifieke wensen. Op deze manier helpen we je 

met het bereiken van je opleidingsdoelen.

BASISOPLEIDING 
BTW IN DE 

LOGISTIEK EN 
INTERNATIONALE 

HANDEL

VERDIEPING 
IN BTW EN 

INTERNATIONAAL 
ONDERNEMEN

BTW EN 
FISCALE VERTEGEN-

WOORDIGING

BTW BIJ MEERDERE  
ENTITEITEN  
IN DE EU

BASISOPLEIDING 
BTW

VERVOLG-
OPLEIDINGEN 

BTW

Ideale leerlijn

Vraag een offerte aan
 www.evofenedex.nl/opleidingen/incompany
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Basisopleiding btw

Verdieping in btw 
en internationaal 
ondernemen

Bij grensoverschrijdend zaken doen, is het van belang te weten 

in welk land btw moet worden afgedragen en welk percentage 

van toepassing is. Je kunt niet zonder meer het 0% btw-tarief 

toepassen. Zonder correcte btw-administratie loop je het risico 

op naheffingen en boetes. De driedaagse basisopleiding biedt 

een goede basis voor een ieder die te maken krijgt met in-

ternationale btw-vraagstukken. Naast de algemene spelregels, 

gaan we in op ABC-transacties, samenwerking met Douane 

en inkoop-btw. 

Deze compacte opleiding daagt je uit om internationale 

btw-vraagstukken te analyseren, de juiste gegevens te verza-

melen om tot een oplossing te komen en de facturen te maken 

of te verwerken in de aangifte. De opleiding is een vervolg op 

de opleidingen btw en intracommunautaire transacties en de 

leergang btw.

In het kort
voor wie  Medewerkers van de afdelingen Finance, 

Customer Service en Logistiek, met ervaring in 

de btw. 

duur 1 dag

prijs Ledenprijs € 450,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 565,- excl. btw

In het kort
voor wie  Medewerkers van de afdelingen Finance, 

Customer Service en Logistiek.

duur 6 dagdelen

prijs Ledenprijs € 1.035,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 1.299,- excl. btw

Bekijk ons 
volledige aanbod op 
www.evofenedex.nl/

opleidingengids
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LUCHTVRACHT

Sinds de aanslagen in 2001 zijn de maatregelen rondom lucht-

vracht flink aangescherpt. Om de kans op terrorisme in de lo-

gistieke keten zo klein mogelijk te maken, heeft de Europese 

Commissie wet- en regelgeving opgesteld voor het bedrijfsle-

ven in de Europese lidstaten. Voor bedrijven is het van cruciaal 

belang dat er geen vertragingen in de internationale goederen-

stroom optreden, veroorzaakt door verscherpte controles en 

procedures rondom deze goederenstromen.

Heb je als bedrijf geregeld luchtvrachtzendingen, zorg er dan 

voor dat het personeel gecertificeerd is om te voldoen aan de 

eisen van Bekende Afzender. evofenedex  biedt een breed sca-

la aan luchtvracht veiligheidstrainingen. Van beveiligingsadvi-

seur tot een zeer compacte online-training voor medewerkers 

die enkel administratief in aanraking komen met luchtvracht.

Luchtvracht en veiligheidsmaatregelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heb je geen veilige 
status als luchtvrachtafzender, dan zorgt dat voor extra kosten en voor oponthoud in de keten.

Veilige luchtvracht
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Medewerker luchtvracht 
basis

Beveiligingsadviseur 
luchtvrachtveiligheid 
(BAL) basis + herhaling

Om de kans op terrorisme in de logistieke keten zo klein 

mogelijk te maken, heeft de Europese Commissie wet- en 

regelgeving opgesteld voor het bedrijfsleven in de Europese 

lidstaten. Voor bedrijven is het van cruciaal belang dat er geen 

vertraging in de internationale goederenstroom optreedt door 

verscherpte controles en procedures

Daarom is het idee van de wetgever om ‘one-stopsecurity’ in 

te voeren. Dit betekent dat ondernemingen de mogelijkheid 

hebben om een veilige status te verkrijgen. De erkenning Be-

kende Afzender of Known Consignor is zo’n veilige status. 

Bedrijven die geregeld luchtvrachtzendingen hebben, kunnen 

zich laten registreren bij de Koninklijke Marechaussee als Be-

kende Afzender.

herhalingsopleiding
Wil je jouw certificaat verlengen, dan moet dat vóórdat het cer-

tificaat verloopt (dit mag drie maanden voor het verlopen van 

het certificaat). Verlenging is nu heel gemakkelijk. Wij organise-

ren op aanvraag van een bedrijf een herhalingsopleiding, waar-

in kort het geleerde wordt herhaald, aangevuld met de laatste 

ontwikkelingen. Discussie over bewustwording van veiligheid 

is onderdeel in het programma.

Als gevolg van terrorisme zijn er verschillende maatregelen ge-

nomen om de veiligheid van de burgerluchtvaart te vergroten. 

Wet- en regelgeving zijn flink aangepast, wat voor bedrijven die 

met luchtvrachtgoederen te maken hebben, heeft geresulteerd 

in de erkenning Known Consignor, ofwel Bekende Afzender. 

Om deze erkenning te verkrijgen (afgegeven door de Koninklijke 

Marechaussee) moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. 

Een van die voorwaarden is dat in de organisatie minimaal één 

persoon aangewezen moet worden die verantwoordelijk is voor 

de uitvoering van het toezicht op beveiligingscontroles, de Be-

veiligingsadviseur luchtvrachtveiligheid (BAL).

In het kort
voor wie  Deze opleiding is bedoeld voor de persoon 

die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

het toezicht op beveiligingscontroles.

duur  3 dagen + examen 60 minuten voor het  

examen bij cito (basisopleiding)

 1 dag (herhalingsopleiding)

prijs Ledenprijs (basis) € 425,- excl. btw

 Niet-ledenprijs (basis) € 535,- excl. btw 

 Ledenprijs (herhaling) € 160,- excl. btw

 Niet-ledenprijs (herhaling) € 199,- excl. btw

 Examenkosten € 94,50 excl. btw

 Cursusmateriaal € 45,- excl. btw

In het kort
voor wie  Voor alle medewerkers die in aanraking 

komen met identificeerbare luchtvrachtgoede-

ren of de documentatie die daarnaar verwijst.

duur 1 dagdeel (basisopleiding)

prijs Ledenprijs  € 139,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 175,- excl. btw

 herhaling online

 Ledenprijs € 25,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 35,- excl. btw

 herhaling offline

 Ledenprijs € 55,- excl. btw

 Niet-ledenprijs € 80,- excl. btw

Bekijk ons 
volledige aanbod op 
www.evofenedex.nl/

opleidingengids
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Controleur luchtvracht 
veiligheid

Security Awareness 
(AEO) en luchtvracht

Als gevolg van terroristische aanslagen zijn er verschillende maat-

regelen genomen om de veiligheid van de burgerluchtvaart te 

vergroten. Wet- en regelgeving zijn flink aangepast voor bedrijven 

die met luchtvrachtgoederen te maken hebben. Na afloop van 

de opleiding Controleur luchtvracht veiligheid heeft de deelnemer 

kennis en inzicht verkregen om veilige en onveilige luchtvracht te 

kunnen identificeren. 

Bedrijven die voorrang willen krijgen in het internationale  

handelsverkeer, moeten AEO gecertificeerd zijn. De AEO-status 

is de Europese tegenhanger van de veiligheidsmaatregelen die de  

Verenigde Staten hebben ingesteld na de terroristische aanslagen 

op 11 september 2001. De AEO-status stelt eisen aan bedrijven. 

Zo moeten alle werknemers die in aanraking komen met export-

goederen een opleiding volgen in het signaleren en herkennen 

van mogelijk gevaarlijke situaties. Daarnaast moet het personeel 

weten wat zij moet doen bij een verdachte of gevaarlijke situatie. 

Wij hebben daarom de opleiding Security Awareness voor me-

dewerkers. De status is ook een vereiste voor het aanvragen van 

douanevergunningen. Managers, leidinggevenden, en toezicht-

houders security moeten 1 dagdeel extra volgen.

Grote groepen, 
opleiding op maat  
of bij jou op locatie?
Al onze opleidingen kunnen in jouw bedrijf 
op maat worden aangeboden. Dankzij onze 
incompany opleidingen kun je snel en effectief 
de kennis van een groep medewerkers op 
de eigen werkvloer vergroten. Iedereen leert 
precies hetzelfde en het effect in je organisatie 
is direct merkbaar. Dat zie je niet alleen terug 
in de productiviteit, maar zeker ook in de 
terugverdientijd van de opleiding.

Waarom incompany?
• Gericht op de eigen werkomgeving en -processen

• Eigen logistieke keten wordt als uitgangspunt genomen

• Flexibele tijd, inhoud en indeling

• Zowel voor kleine als grote groepen 

•  Gegarandeerd de beste prijs (vaak goedkoper dan  

je denkt!)

• Geen reistijd of reiskosten voor de deelnemers.

Bereik je opleidingsdoel 
Wij stemmen een bestaande opleiding van ons af op je 

specifieke wensen. Op deze manier helpen we je met het 

bereiken van je opleidingsdoelen.

In het kort
voor wie  Medewerkers die in aanraking komen  

met luchtvracht en/of beveiligingsonderzoeken 

bij luchtvracht.

duur 2 dagen

prijs Op aanvraag

In het kort
voor wie  Alle medewerkers in een organisatie die 

door hun werk te maken hebben met inko-

mende en uitgaande goederen / informatie en 

medewerkers die contact hebben met derden 

duur  1 dagdeel voor medewerkers en  

1 dagdeel extra voor managers.

prijs Op aanvraag

Vraag een offerte aan
 www.evofenedex.nl/opleidingen/incompany
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Samenstelling
evofenedex

Vormgeving en realisatie
De Communicatie Kliniek, Lijnden

Fotografie
Ruud Binnekamp, Ed Coenen, Sicco van Grieken, Shutterstock

Drukwerk
Veenman+, Rotterdam

De evofenedex opleidingengids 2020 is verschenen in november 2019 in een 

oplage van 2.500 exemplaren en is een uitgave van evofenedex.

evofenedex cursusvoorwaarden
Op alle opleidingen zijn de cursusvoorwaarden van evofenedex van toepassing. 

Deze uitgave is in november 2019 samengesteld met de toen beschikbare gegevens 

en onder de toen geldende omstandigheden. Wijzigingen worden voorbehouden  

en zoveel mogelijk gepubliceerd in evofenedex magazine, evofenedex logisticx, 

Globe magazine en via  www.evofenedex.nl/opleidingengids

Colofon
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Alkmaar – Amersfoort – Amsterdam – Assen – Badhoevedorp 

Capelle Aan Den IJssel – Deventer – Doetinchem – Ede

Eindhoven – Emmen – Etten-Leur – Geleen – Heerenveen

Heerlen – Hengelo – Houten – Schiedam – Son (Bij Eindhoven)

Tilburg – Ugchelen – Utrecht – Veenendaal – Venlo – Vught

Wijchen – Zoetermeer – Zwolle

Onze opleidingslocaties

Bel ons 

079 3466 990

E-mail 

opleidingen@evofenedex.nl

Website 

www.evofenedex.nl/opleidingen

Facebook

www.facebook.com/evofenedex

LinkedIn

www.linkedin.com/company/evofenedex

Opleiden bij

80 jaar opleidingen

Van logistiek tot internationaal ondernemen

Ruim 1.300.000 cursisten opgeleid

100.000 bedrijven voorzien van 

heftruckopleidingen

Van vmbo tot hbo+

2

Waarom evofenedex?
Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij de opleider 
in logistiek en internationaal ondernemen.

Onze opleidingen houden ondernemers en hun medewerkers letterlijk en 

fi guurlijk bij de les, op elk gewenst niveau en in elk carrièrestadium. Jaarlijks 

helpen we zo’n 15.000 cursisten bij het vergroten van hun vakkennis en bij het 

verkrijgen van de juiste diploma’s. Daarmee helpen we hun werkgever of 

onderneming direct een stap voorwaarts. 

De voordelen
✓    Praktijkgerichte opleidingen

✓      Persoonlijke aandacht voor cursisten

✓      Gebaseerd op het bedrijfsleven en het vakgebied

✓     Meer dan alleen een opleider: ook vraagbaak, lobbyist en persoonlijk adviseur

✓    Toegang tot een uniek netwerk van medecursisten

✓    Onze docenten werken of hebben gewerkt in het vakgebied 

✓    Mogelijkheid voor incompany en maatwerk.

TrustScore 8.4 uit 897 reviews
update: 10-10-2019



KENNIS IN INTERNATIONAAL 
ONDERNEMEN EN LOGISTIEK

2020

360°

079 3467 346, info@evofenedex.nl, www.evofenedex.nl
Signaalrood 60, 2718 SG Zoetermeer, Postbus 350, 2700 AJ Zoetermeer 
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Magazijnen • Intern transport
Arbo & veiligheid • Gevaarlijke stoff en • Code 95 

Wegtransport • Logistiek management • Supply chain management
Internationaal management & sales • Export binnendienst 

Export documenten • Douane • Btw • Luchtvracht
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