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Operationeel voorraadbeheer 

Vijf goede redenen om deze opleiding bij te wonen: 
 

• Vrijmaken van werkkapitaal, verminderen van stockbreuken en verhoging van de service graad 

• Inzicht geven in methoden van voorraadbeheer en daarbij horende systemen zoals bijvoorbeeld 
ERP, handmatig of KanBan 

• Praktische tips, voorbeelden en oefeningen 

• Onmiddellijk toepasbaar in uw eigen omgeving 

• Voldoende tijd voorzien voor het beantwoorden van vragen vanuit uw omgeving 
 

Maak  van deze opleiding een persoonlijk succes! 
Stuur ons vóór de opleiding start, cases, dossiers of situaties uit uw dagelijkse praktijk! 

 
 

• Verschillende omgevingen (aankoop, productie, distributie, after-sales,..)  

• Verschillende producten (eindproducten, grondstoffen, componenten, wisselstukken,..) 

• Verschillende bedrijfskarakteristieken 

• Doelstellingen van goed voorraadbeheer. Servicemetingen 

• Andere prestatie-indicatoren (met oefeningen) 

• Verschillende methodes (bestelpunt, vaste bestelfrequentie, minimum/maximumvoorraad, 
MRP/ERP, Kanban, just-in-time), met voor elke methode: 

- in welke omgeving in gebruik 
- werking (met oefeningen) 
- welke waarde geven aan bestelhoeveelheid, lotgrootte, veiligheidsvoorraad, bestelpunt, 

aantal Kanbans (met oefeningen)  

• Specifieke situaties (seizoensfluctuaties, seizoencampagnes, productie met beperkte capaciteit, 
producten met beperkte houdbaarheid, aanpak voor wisselstukken,voor verpakkingen, after 
sales, ...) 

• ABC-classificatie, VMI (vendor-managed inventory) 

• Voorraadpunten en –niveau’s in de Supply Chain 

• Voorspellingen maken. Goede praktijken 

• Totaalbeeld: Procesbenadering, kwaliteitsmeting en informaticatools (ERP, forecastmodules, 
planningtools,..) 

• Praktische werking van voorraadbeheer. Hoe organiseer ik mijn werk?  
- Hoe bepaal ik mijn prioriteiten? Vermijden van “overreactie” en “nervositeit” 
- Communiceren met klanten, met productie, met verkoop, met leveranciers 
- Praktische tips bij moeilijke situaties 

• Acties ter verbetering van voorraadprestatie 

• Inzoomen op specifieke situatie, vragen of problemen bij deelnemers (indien gewenst) 
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Doelgroep Operationele medewerkers en leidinggevenden die taken vervullen en 
invloed kunnen uitoefenen in het definiëren van de Supply Chain (zoals 
bijvoorbeeld ‘waar voorraad houden in de keten, welke niveau’s, …). 

Aanpak We bieden deelnemers een operationele vorming die hen in staat stelt 
om het voorraadbeheer in hun eigen omgeving te begrijpen, en hun 
effectiviteit (resultaten versus inspanning) te verbeteren. 
Daarom worden de theoretische benaderingen rijkelijk ondersteund door 
oefeningen en case studies. 
We maken ruim de tijd voor het bekijken van specifieke situaties bij 
deelnemers. 
Gegarandeerd een pragmatische aanpak! 
 
Graag een rekenmachine en laptop meebrengen! 

Duur opleiding 2 dagen telkens van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Dinsdag 22 en 29 november 2022 
 
Nazareth – Hotel Van Der Valk Nazareth, Autostrade E17 richting 
Kortrijk 
Donderdag 1 en 8 juni 2023 
 

Deelname Leden Fedustria: 820 € / deelnemer  
Niet-leden: 960 € / deelnemer 
 
’s Middags hebben we een broodjeslunch voorzien 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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