
Op safari vanuit ’t Lokaal  
What the f*ck is logistiek? 

Met deze werktitel ging Mucella, MBO-stagiaire (Communicatie Marketing) bij ’t Lokaal, op pad om 
een bedrijvensafari te organiseren. Eurocol Forbo en St. van de Brink waren enthousiast, want er is 
zat werk. De grondstoffen komen bij Eurocol binnen, worden verwerkt en worden daarna door St. 
van de Brink verspreid naar de klanten of opgeslagen in de loods. Klantenbinding, korte lijnen en een 
duidelijk logistiek proces. En dat allemaal dicht bij huis! 
Voor de E&O-leerlingen en docenten is logistiek een module waar je maar moeilijk een beeld bij kan 
oproepen in de lessen. Maar nú hebben ze wel allemaal kunnen zien en ervaren wat dit nu eigenlijk 
betekent.  
Om 8.15 uur stonden de leerlingen al voor ’t Lokaal op  de Industrieweg in Wormerveer. Na een 
introductie van Mucella Tascilar en David Kooi van Gemeente Zaanstad gingen we in twee groepen 
op weg. Een strak schema! De leerlingen konden zien hoe het zit met de dode hoek van een 
vrachtwagen, dat veiligheid altijd prioriteit is, en hoe een planner kan zien waar een wagen rijdt of 
stilstaat en/of er hulp geboden moet worden. Opslag en overslag van artikelen, Lean en Green, 
derving en het kostenplaatje. De leerlingen moesten goed opletten, want er was aan het einde van 
de safari een mooie powerbank te winnen.  
De leerlingen mochten een echte pick order verzamelen in het grote magazijn van Eurocol. Natuurlijk 
sprongen direct de mansige mannen op de heftruck, en er direct weer af want het was moeilijker dan 
gedacht. Daarna de wat behoedzamere leerling. Lola van der Ploeg bleek een natuurtalent. 
Een topsafari, een leerling die direct het stageformulier onder de neus duwde van de bedrijfsleider, 
en een leerzame, actieve ochtend. Logistiek kan je doen! 
Wil jij ook zo’n ervaring met je klas of sectie? Kan de lesstof wel wat ondersteuning van het 
bedrijfsleven gebruiken? ’t Lokaal is nog een organisatie in ontwikkeling, dus mail naar Tineke 
Alberts.   
Voor informatie: http://tlokaal.nl/ en houd het NHD in de gaten! 
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