
INTRO
Hallo daar!

In deze videocursus gaan we het hebben over logistiek - en levering. Als dit de

eerste  keer  is  dat  je  over  dit  onderwerp  hoort,  raad  ik  je  aan  eerst  onze

introductievideocursus te bekijken. O, je bent er nog, geweldig! Laten we nu

verder gaan.

In deze cursus behandelen we 3 hoofdonderwerpen: hoe u de verzending en

levering  van  producten  plant,  hoe  u  artikelen  inpakt  en  voorbereidt  voor

verzending, en hoe u de bezorgkosten schat en berekent.

Dit zijn allemaal belangrijke dingen als u van plan bent online zaken te doen met

fysieke producten van welke aard dan ook. Gelukkig hebben degenen onder u

die van plan zijn hun diensten online te verkopen of zaken te doen in digitale

producten, niet te maken met dit  soort logistiek en levering.How to plan the

shipping and delivery of products.

Ik weet het, plannen lijkt een saaie bezigheid, vooral als je ergens enthousiast

over bent en ermee aan de slag wilt. Toch is dit precies het moment waarop

planning essentieel is. Dus in dit deel van de cursus zal ik proberen je te helpen

met  de  basisstappen  bij  het  plannen,  maar  ook  met  het  begrijpen  van  de

noodzaak om te plannen.

Ik  heb  voor  je  een  lijst  gemaakt  met  de  meest  voorkomende  fouten  met

betrekking tot planning, die mensen en bedrijven vaak maken:

1. Sla de planning over - "alles komt goed, waarom zorgen maken"

Optimistisch zijn is heel erg belangrijk. Maar het leven is ingewikkeld en u kunt

uw bedrijf niet aan het toeval overlaten. Wat zouden uw klanten denken als u

niet weet wat en wanneer te doen? Hoe kun je hun vraag beantwoorden?



2. Stel de planning uit - "Ik behandel dit later"

"Later" is een erg drukke plaats. Reken er niet op dat je dichter bij een deadline

meer tijd hebt dan je nu hebt. Beslissingen op het laatste moment zijn meestal

gehaast en niet erg rationeel.

3. Mis belangrijke feiten

Als u niet gefocust bent bij het verzamelen van alle feiten die u nodig heeft om

een  beslissing te nemen, kunt u belangrijke feiten over het hoofd zien. Kleine

lettertjes,  extra  kosten,  verzekering,  garanties,  levertijden,  extra  kosten,

afmetingen, verpakking en ophaal- en levertijden en dagen van de week - al

deze,  en  waarschijnlijk  meer,  zijn  van  groot  belang  bij  het  plannen  van  de

verzending en levering van uw producten.  Als u een van deze mist,  moet  u

mogelijk meer geld uitgeven dan verwacht of kunt u de artikelen niet op tijd bij

uw klanten bezorgen.

4. De klant niet op de hoogte houden

Er gebeuren onverwachte dingen. Vertragingen gebeuren. Dingen gaan kapot of

gaan zelfs verloren. Communicatie is heel, heel belangrijk. Soms kan een klant

met een problematische bezorging je beste reclame zijn - als je het probleem

openlijk aanpakt en de klant op de hoogte houdt en geruststelt dat iemand voor

hem of haar zorgt. Als plannen veranderen, zorg er dan voor dat je iedereen op

de hoogte houdt van die wijziging.

5. Heb maar één plan en geen alternatieven

Ooit gehoord van "Plan B"? Ik weet zeker dat je hebt! Het is altijd een goed idee

om te plannen wat u gaat doen als uw oorspronkelijke plan om de een of andere

reden mislukt. Het hebben van een Plan B betekent dat je hebt nagedacht over

de dingen die mis kunnen gaan en dat je al alternatieve oplossingen hebt. Dit

bespaart tijd en houdt u uit stressvolle situaties.



Oké, laten we het nu in detail hebben over het plannen van uw logistiek. Dit zijn

de typische stappen vanaf het moment dat een bestelling is ontvangen en totdat u

het pakket verstuurt.

1. U ontvangt een inkomende bestelling voor een artikel.

2. Controleer uw inventaris, zoek het artikel, zorg ervoor dat het precies is zoals

besteld (maat, kleur, enz.)

3. Kies het type verpakkingsmateriaal dat geschikt is voor dit specifieke artikel.

Zorg dat u altijd voldoende geschikte lege dozen of enveloppen heeft.

4. Verpak het artikel netjes en maak het vast voor transport. Voeg papierwerk

toe zoals het bestelformulier, een factuur, gebruiksaanwijzing, een bedankkaart,

enz.)

5. Label het pakket op een duidelijke manier en volgens de eisen van de rederij.

6. Bel de vervoerder en regel een koerier om het pakket op te halen. U kunt ook

langs  het  plaatselijke  kantoor  of  ophaalcentrum van  het  bedrijf  gaan  en  het

pakket zelf afgeven. Dit is soms goedkoper dan de deur-tot-deur service.

7.  Verzamel  een  trackingnummer  van  de  koerier  en  bewaar  het  totdat  de

levering is bevestigd

8. Schrijf naar of bel uw klant. Laat hen weten dat het pakket onderweg is en

geef ze het trackingnummer zodat ze hun levering tijdens het transport kunnen

volgen.

 Deze stappen lijken vrij duidelijk, toch? Om goed voorbereid te zijn, moet

je wat informatie verzamelen en keuzes maken. Het plan is een 

verzameling van deze keuzes. Wat zijn de items die u verkoopt en die 

verzonden moeten worden? Zijn ze kwetsbaar? Hoe groot en hoe zwaar 

zijn ze? Kunnen ze worden gecombineerd met andere items in hetzelfde 

pakket?



 Levert uw favoriete vervoerder enveloppen of dozen, of moet u deze apart

aanschaffen? Geeft het bedrijf advies over de verpakking? Heeft u extra 

verpakkingsmaterialen nodig, zoals noppenfolie, of foam peanuts, of 

separators, of blanco papier, of tape...? Weet jij waar je ze kunt krijgen? 

Hoeveel emballage moet u opslaan om bestellingen snel af te handelen?

 Weet  u  welk  papierwerk  u  bij  elke  bestelling  wilt  voegen?  Is  dit

papierwerk gebaseerd op standaardsjablonen die u rechtstreeks vanaf uw

computer  kunt  afdrukken?  Of  moet  u  een  bepaald  aantal  daarvan

uitgeprint  bewaren  en  klaar  om  in  te  voegen,  zoals  instructies  of

bedankkaartjes?

 Weet  jij  hoe  je  etiketten  moet  maken  en  welke  informatie  op  deze

etiketten moet komen? Heeft u alle informatie van uw klant, zoals naam,

volledig adres, telefoonnummer? Levert uw vervoerder dergelijke labels

of moet u deze zelf printen?

 Heeft u de maat en het gewicht van de pakketten gecontroleerd? Bent u

volledig op de hoogte van de kosten van de verzending? Als u denkt aan

de  combinatie  van  levertijd  versus  kosten,  is  dit  dan  de  beste  prijs-

kwaliteitverhouding?  Zijn  er  bedrijven  die  de  levering  sneller  of  voor

minder geld kunnen doen? Betaalt u voor elke zending apart of heeft u

een contract waardoor u periodiek, zeg maar één keer per maand, betaalt?

Zijn  er  zendingen,  waarbij  de  klant  bijvoorbeeld  een  premium service

heeft  aangevraagd, waarvan de kosten voor rekening van de ontvanger

komen?

 Welk nummer bel je om een afhaling te regelen, of weet je hoe je dit moet

doen  via  de  website  of  app  van  de  rederij?  Of  weet  u  waar  het

dichtstbijzijnde  afleverpunt  voor  pakketten  is?  Kun  je  meerdere



bestellingen combineren zodat je tijd bespaart en de koerier alle pakketten

in één keer ophaalt?

 Weet u hoe u een trackingnummer moet gebruiken om uw pakketten te

lokaliseren terwijl ze worden afgeleverd? Wat is de beste manier om de

klant te informeren dat zijn bestelling is verzonden?

Veel vragen, toch? Maar ik hoop dat deze videocursus je meer duidelijkheid

en ideeën geeft  over hoe je het  bezorggedeelte van je online bedrijf  kunt

organiseren. Plan zorgvuldig, test de dienst en zorg dat je precies weet hoe

het werkt - want je moet het aan je klanten kunnen uitleggen. Veel succes

hiermee en voel je vrij om terug te komen en deze cursus zo vaak als je wilt

opnieuw te bezoeken!


