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8. TRANSPORTPLANNER
OOK GENOEMD: Dispatcher, Medewerker dispatching, Bediende transport, 

Bediende dispatching

© Walter Saenen



 Je werkt op kantoor bij een transportfirma voor 
wegvervoer.

 Jij plant vrachtwagens in voor klanten.

 Je stelt de transportschema’s op en geeft 
opdrachten aan de vrachtwagenchauffeurs: 
route, planning, lading, …

 Je stelt de documenten op die de chauffeurs 
mee nemen (bijvoorbeeld vrachtbrieven).

 Je registreert alles in een centraal 
computersysteem

 Je volgt elke dag op hoe je transporten verlopen. 

 Je communiceert met je klanten en collega's 
over de planning en eventuele problemen.

LOON STARTER

Brutoloon tussen € 
2.550 – € 2.6800

Extra premie als je in 
shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt meestal 
overdag. Over het 
algemeen doe je geen 
shiften.
Je doet af en toe 
overuren indien er een 
probleem is met een 
vrachtwagen of route.

TAKEN



Bachelordiploma, bij voorkeur 
in supply chain management of 
logistiek management.

Graduaatsdiploma in een 
logistieke richting

 Je plant en organiseert graag.
 Je bent stressbestendig. Je kan 

problemen aanpakken zonder 
in paniek te raken.
 Je ben assertief en communicatief 

sterk.
 Jij kan vlot werken met Office-

programma’s zoals Word, Excel en 
mail.
 Je bent handig met nieuwe 

computerprogramma’s 
(bijvoorbeeld navigatiesystemen 
om routes uit te werken).

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN BACHELOR 
OF MASTER DIPLOMA?

Je kan een opleiding tot transport-
planner of dispatcher volgen bij Syntra
of Zelco. Deze opleiding kan 2 tot 6 
maanden duren.
Je kan ook een micro-degree transport 
& haven volgen bij de KDG hogeschool. 



WAAR WERK JE?

Je werkt bij een transportbedrijf, die 
liggen verspreid over hele haven, 
zowel op rechteroever als linkeroever.

Enkele voorbeelden van 
transportbedrijven in de haven: 
Transport Joosen, Van Moer, Be-Trans, 
TB Logistics, Vollers, …

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Transportcoördinator

Leidinggevende



Waar vind je meer info over dit beroep?

 https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-info/ -> zie tabblad ‘Ik zoek 
info over beroepen’

 https://www.jobsindehaven.be/
 https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek

Waar vind je meer info over opleidingen?

 https://jobalsdispatcher.zelco.be/
 https://www.syntra-ab.be/opleidingen/dispatchertransportplanner-

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

bediende-antwerpen
 https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-een-opleiding/
 https://www.kdg.be/microdegree-transport-haven

MEER INFO

https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-info/
https://www.jobsindehaven.be/
https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek
https://jobalsdispatcher.zelco.be/
https://www.syntra-ab.be/opleidingen/dispatchertransportplanner-wegvervoer
https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-een-opleiding/
https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-een-opleiding/
https://www.kdg.be/microdegree-transport-haven


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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