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4. PLEINPLANNER
OOK GENOEMD: Yard planner, Terminal planner, 

Bediende pleinplanning, Dispatcher terminal



 Je werkt op een terminal (‘plein’) waar 
containers, auto’s of andere goederen van de 
schepen gelost worden of er op geladen worden. 

 Jij beheert de beperkte plaats op de terminal, 
door het verplaatsen en stockeren van containers 
en goederen zo goed mogelijk te organiseren.

 Jij plant alles via je computer, je bent zelf niet 
bezig met laden, lossen en vervoeren.

 Jij kijkt na of alle procedures worden toegepast 
op vlak van veiligheid, kwaliteit, milieu en hygiëne

 Je communiceert veel via telefoon, walkietalkie, 
computer: met je collega’s van andere afdelingen, 
de havenarbeiders die laden en lossen, en de 
transportbedrijven die de goederen komen 
ophalen.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.500 – € 2.760

Extra premie voor 
je shiften.

WERKREGELING

Je werkt in shiften
en soms tijdens het 
weekend.

TAKEN



Bachelor-diploma bijvoorbeeld 
in bedrijfsmanagement, logistiek 
of supply chain management, …

Master Toegepaste Economische 
wetenschappen – transport en 
logistiek; Handelsingenieur

 Je kan goed plannen en 
organiseren.
 Je bent flexibel. Bij onverwachte 

problemen kan je snel actie 
ondernemen. Ook in je werkuren 
kan je flexibel zijn.
 Talenkennis: Nederlands en 

Engels zijn noodzakelijk, elke 
extra taal is een pluspunt.
 Oplossingen zoeken voor 

eventuele problemen
 Je bent stressbestendig en je 

kan omgaan met 
verantwoordelijkheid

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN BACHELOR 
OF MASTER DIPLOMA?

Dan is het moeilijk om als pleinplanner 
te starten. Of je moet al de juiste 
ervaring hebben. 



WAAR WERK JE?
Je werkt bij een van de terminals 
op linkeroever of rechteroever 
waar schepen aanleggen, geladen 
en gelost worden. 

ENKELE GROTE TERMINALS:
MPET, Antwerp Gateway Terminal, 
PSA, DP World, Europaterminal, 
Zuidnatie breakbulterminal, 
Mexiconatie terminal, AET, 
Euroports, Katoennatie terminals, …

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES

Ship planner
Jij plant de volgorde waarin containers 
op het schip geladen worden: goede 
verdeling van gewicht, de containers 
die in de volgende haven eerst gelost 
moeten worden bovenaan, …



Video’s:

 Bediende pleinplanning – beroepenvideo – VDAB 
https://youtu.be/TmnS6bRmdTI

 Yard planner – #myjobisbetterthanyours - Alfaport-VOKA  
https://youtu.be/rWJyKHZk3ME

Omschrijving beroep:

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep
=1498

 https://www.vdab.be/evenementen/infosessie-opleidingen-logistiek-
bediende-antwerpen

MEER INFO

https://youtu.be/TmnS6bRmdTI
https://youtu.be/rWJyKHZk3ME
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=1498
https://www.vdab.be/evenementen/infosessie-opleidingen-logistiek-bediende-antwerpen


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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