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Philip Meyers is een ervaren inkoopprofes-
sional. Na een ingenieurs- en een manage-
ment opleiding, deed hij ervaring op in 
verschillende organisaties zoals de Belgische 
Krijgsmacht (project leider complexe bou-
wprojecten), Stork Pompen (Quality Engineer, 
Health & Safety Officer, Service Manager, 
Quality Support Manager / QA – TQM), John-
son Pump (Manager Purchasing and Logistics) 
en Unisys (Procurement Program Manager, 
Procurement Leader Belgium). Philip kan een 
mooi palmares voorleggen als inkoopadviseur 
van opdrachten bij onder meer Domo, Tes-
senderlo Chemie, O’Cool, Euroclear, Spie Bel-
gium, Ajinomoto, Eandis, Hesse Noord Natie, 
Eandis en nog een aantal andere bedrijven. 
Ook als trainer is Philip reeds enkele jaren 
actief. Naast de standaard inkooptrainingen 
zoals de basis-inkooptechnieken, onderhan-
delingstechnieken, enz., heeft Philip een 
hele reeks zogenaamde “in house”-trainingen 
ontwikkeld. Hij leverde maatwerk voor bedri-
jven als Belgacom, Proximus, Elia, Bekaert en 
vele andere. Zo zijn onder meer “Kostprijs-
berekeningen”, “Contract- en Leveranciersman-
agement”, “Financiën voor Inkopers” en “Total 
Cost of Ownership”, onderwerpen die tot zijn 
specialiteit behoren. 

Philip is een gewaardeerd spreker op seminar-
ies en treedt ook regelmatig op als trainer. 
Daarnaast is Philip nog docent “Inkooptech-
nieken” aan de Katholieke Hogeschool in Leu-
ven. Vandaag is Philip actief als hoofdtrainer 
Inkoop binnen het IFBD.  

WAAROM  
DIT PROGRAMMA?

INTRODUCTIE

Als inkoper neemt u dagelijks grote risico’s. Niet alleen moet u de juiste productspe-

cificaties inkopen aan een juiste prijs, maar bovendien ook bij een financieel solvabe-

le leverancier.  Bovendien gaat u om met grote – strategische – budgetten.  Als inko-

per heeft u vertrouwen in uw technische kennis en uw onderhandelingsvaardigheden 

om het juiste product aan de goede prijs aan te schaffen.  Maar hoe evalueert u de 

financiële betrouwbaarheid van uw partner?  Waarom is de ene leverancier zoveel 

goedkoper als de ander? Kan u wel een strategische product inkopen bij een net-niet 

failliete leverancier? Kan u een volledig project uitbesteden aan een bedrijf dat haar 

eigen leveranciers niet kan betalen? Hoe gebruikt u financiële data in uw onderhan-

deling? Kortom, hoe gaat u op een verantwoorde manier om met uw inkoopbudget?

BRENG UW EIGEN ‘DUBIEUZE’ LEVERANCIERS MEE …

Als inkoper kunt u zelf ook de balansen van uw ‘dubieuze’ leveranciers meebrengen. 

Samen met de docent kunt u dan kijken in hoeverre zij een potentieel risico beteke-

nen voor de continuïteit van uw inkoop-operaties.  Deze training gaat in op de be-

langrijkste elementen van de “balans”, de “resultatenrekening” en de “sociale balans”, 

en hoe uit deze elementen belangrijke informatie gewonnen kan worden.

KENNIS VAN FINANCIËN … EEN MUST VOOR 

IEDERE INKOPER

U bent inkoper en geen financier. Uw opdracht blijft het screenen en evalueren van 

potentiële en bestaande partners/leveranciers. Maar kennis van financiën is echter 

een absolute must. Nooit eerder zijn zoveel ondernemingen over kop gegaan. Hier-

tussen zullen ongetwijfeld (potentiële) leveranciers zitten. Maar los van eventuele 

faillissementen te anticiperen, staat een grondige balansanalyse u toe om ook de be-

drijfsstrategie te analyseren. Wordt nog voldoende geïnvesteerd in nieuwe machines? 

En in mensen? Is dit bedrijf een betrouwbare partner op lange termijn?  Middellange 

termijn? Korte termijn? Kortom, u leert op één dag tijd hoe u als inkoper de juiste 

beslissingen neemt door een juiste interpretatie van financiële kengetallen.

VERLOOP VAN DE CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag. 

(met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt een 
korte (koffie-)pauze gehouden.

DE DOCENT

OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deelnemers aan deze 
cursus. Hierdoor kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de docent. Bovendien 
toetst u op een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw collega’s. Zo 
garandeert het IFBD u een optimaal leereffect, 
gebaseerd op theoretische onderbouw en ge-
staafd met vele praktische voorbeelden.



BLOK 1: DE CONTEXT

◆ Introductie.
◆ Selectie en evaluatie van leveranciers.
◆ Bronnen van gegevens.

BLOK 2: DE JAARREKENING

◆ De balans.
◆ De resutaltenrekening.
◆ De sociale balans.
◆ De jaarrekening in andere (niet-Europese) vor-

men.

BLOK 3: RATIO-ANALYSE 
(A.D.H.V. TRANSPARANTE 
TEMPLATES)

◆ Liquiditeit
❖ Current ratio.
❖ Quick ratio.
❖ Working capital.

◆ Efficientie
❖ Betalingstermijn leveranciers.
❖ Betalingstermijn klanten.
❖ Voorraadrotatie.

◆ Solvabiliteit

❖ Solvabiliteits ratio.
❖ Lange termijn schuld ratio.

◆ Winstgevendheid
❖ Cash flow.
❖ Netto marge.
❖ Bruto marge.
❖ Operationeel resultaat.

BLOK 4: KOST EN PRIJS

◆ Basisbegrippen
❖ Directe vs indirecte, vaste vs variabele

kosten.
❖ Break even analyse.

◆ Prijsvorming
❖ Vast prijs vs T&M.
❖ De price breakdown.
❖ De prijsherzieningsformule.
❖ Kosten reductie technieken.

BLOK 5: DE VOORBEREIDING VAN DE 
ONDERHANDELING

◆ Het bepalen van de onderhandelingspositie.
◆ Hoe gebruiken we de financiële gegevens?
◆ De onderhandeling- checklist

(a.d.h.v. transparante template).

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter 
sprake te brengen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen gevallen-
studies naar voren te brengen gedurende deze cursus. Om dit te realiseren, 
vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving van de probleemstelling 
te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig opstellen vol-
gens uw eigen informatiebehoefte.  
U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het tele-
foon-nummer.: +32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

PROGRAMMADE DOCENT

Volg ons!  
@IFBDupdate

Onze opleidingen  
in primeur? 

PRAKTISCH

Alle deelnemers ontvangen een Excel bestand waarin zij de belangrijkste kengetallen uit een jaarrekening 

kunnen plaatsen om onmiddellijk een ratio-analyse uit te voeren.

Deelnemers mogen een eigen laptop meebrengen om tijdens de training een analyse uit te voeren.



INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel q horeca 

q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMERS

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme 
dranken en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u 
als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft 
het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 
20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt be-
talen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien 
uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie 
omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:

• Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be
• U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
• Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging ech-
ter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal 
weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken 
voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. 
Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn uiteraard 
steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

FINANCIËLE KENGETALLEN VOOR INKOPERS

KOSTPRIJS: 

€ 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte van de 
laatste evoluties binnen uw sector. 
Daarom hebben we uw gegevens opge-
nomen in onze database. Uw informatie 
is voor eigen gebruik, wordt beveiligd 
en nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  en 
de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 
- recht op inzage, wijziging of 
verwijdering van uw gegevens. 

Meer informatie via onze webpagina 
www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: 
DPO@ifbd.be.

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN

DATUM & LOCATIE:

https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1180/financiele-kengetallen-voor-inkopers/inschrijven

