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Deze cursus staat onder de deskundige 
leiding van Marc Leroy, senior management 
consultant bij Stork STS. Zijn ervaring 
op het gebied van onderhoud heeft 
hij opgebouwd als service manager in 
verschillende verbeteringsprojecten en in 
tal van onderhoudsafdelingen. Marc wordt 
bijgestaan door Piet Colle. Piet heeft reeds 
meer dan 16 jaar ervaring in het begeleiden 
en adviseren van complexe technische- en 
onderhoudsprojecten. Hij begeleidde ook 
diverse technische afdelingen bij de selectie 
en implementatie van CMMS-pakketten. 

Stork - een wereldwijd opererende 
multinational - is een kennisintensieve 
partner in (integrale) dienst-verlening voor 
installaties, machines en organisaties. Stork 
Asset Management Consultancy is een groep 
binnen het Stork concern en richt zich op 
alles wat kan bijdragen aan optimalisatie van 
asset-prestaties van industriële bedrijven. 
Voor de industriële markt is Stork regionaal 
georganiseerd en dus dicht bij de klant. 
Daar beschikt Stork over een groot aantal 
technische specialisten met verschillende 
expertise voor operationele ondersteuning, 
software implementaties, reliability, 
optimaliseren onderhouds-strategie, service 
delivery, lean maintenance, HoTT en vele 
andere methodieken.

WAAROM  
DIT PROGRAMMA?

ENKELE CIJFERS ...

De kost van spareparts en technisch materiaal maakt vaak 30 % uit van de totale on-
derhoudskost. MRO (Maintenance Repair & Operating Goods) magazijnen met meer 
dan 50.000 items zijn geen uitzondering. Voorraden waarbij 65 % van de goederen 
op jaarbasis niet roteren, zijn reëel. Het volume (aantal en omvang) van de goederen 
kent geen standaardisatie. De kost voor het op voorraad houden van een reserve-
onderdeel bedraagt gemiddeld meer dan 30 % van zijn waarde. Kortom, indien u de 
operationele kost van uw maintenance-afdeling wens te beheersen, heeft u er alle 
belang bij stil te staan bij uw wisselstukkenbeheer. Daarom organiseert het Institute 
for Business Development deze unieke ééndaagse cursus.

HOE VERGROOT U DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HET 
WISSELSTUKKENBEHEER VOOR ONDERHOUD?

De wijze waarop u de wisselstukken (spare parts, technische materialen) beheert, 
heeft een directe impact op de effectiviteit en efficiency van onderhoud. Het gaat 
daarbij niet alleen om de beschikbaarheid van materialen of artikelen, maar ook om 
de kwaliteit ervan. Bovendien zijn technische materialen duur en maken al gauw zo’n 
30% van de onderhoudskosten uit. Door economisch optimaal beheer van wisselstuk-
ken kunnen deze kosten omlaag, zonder dat de beschikbaarheid of kwaliteit hieron-
der leidt. Dan dient wel de materiaalbehoefte van de onderhoudsdienst goed in kaart 
te zijn gebracht. Op basis daarvan kan de juiste keuze worden gemaakt  
tussen materiaal op voorraad nemen of op werkorder bestellen.

WAT MAAKT DEZE WORKSHOP UNIEK?

Als spare parts manager moet u de balans vinden tussen een ‘veilige’  
voorraad en een ‘verantwoorde’ kost. Hiertoe moet u uw wisselstukkenbeheer of ma-
teriaalmanagement zien als een zelfstandige bedrijfsfunctie. Deze cursus helpt u bij 
het uitbouwen van een verantwoorde spare parts strategie.

VOOR WIE IS DEZE CURSUS BESTEMD?

De voorraadbeheerder van MRO-goederen die verantwoordelijk is voor het beperken 
van de materiaal- en voorraadkosten van de onderhoudsdienst. Dit is de medewerker 
binnen de onderneming die een rol speelt bij het bepalen van de minimum stock, die 
een rol speelt bij de keuze van de juiste leverancier. Dit programma gaat niet over de 
inrichting van het magazijn of het organiseren van de magazijn- en aankoopproces-
sen. We denken hierbij aan volgende functies:
◆ Hoofd onderhoud of technische dienst;
◆ Maintenance Engineer;
◆ Werkvoorbereider;
◆ Hoofd en medewerkers inkoop;
◆ Hoofd en medewerkers wisselstukkenbeheer en magazijn;
◆ Materiaalmanager, Logistiek Manager of hoofd algemene dienst.

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.

HET DOCENTENTEAM

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.



MODULE 1:  CONCEPTEN

◆ Situering: materiaalbeheer in onderhoud.

◆ Wat zijn MRO-goederen, welke soorten zijn er?

◆ Wie is betrokken bij het materiaalbeheer in onderhoud?

◆ Verdeling verantwoordelijkheid aankoop vs technische dienst?

◆ Doelstelling en meerwaarde van goed materiaalbeheer?

◆ Wat is de materiaalkost (aankoop, verwerking, voorraad, stilstand)?

◆ Beheersmodellen in voorraadbeheer.

+ praktijkvoorbeelden.

MODULE 2: OPSTART VAN EEN MATERIAALBEHEERSYSTEEM

◆ Wanneer en hoe een artikel definiëren?

◆ Wanneer een artikel op voorraad nemen?

◆ Hoeveel op voorraad nemen?

= basisregels voor magazijnbeheer.

+ praktijkvoorbeelden.

MODULE 3: ANALYSE VAN EEN BESTAAND MATERIAALBEHEERSYSTEEM

◆ Wat is de totale kost?

◆ Wat en hoe analyseren?

◆ Dode stock of strategisch?

◆ Belang van wisselstuklijsten.

◆ Voorraadrotatie: ROP & ROQ.

◆ Eenheden: Voorraad-, bestel- en uitgifte-eenheid.

+ praktijkvoorbeelden.

MODULE 4: IN STAND HOUDEN & OPTIMALISEREN VAN EEN BESTAAND 
MATERIAALBEHEERSYSTEEM

◆ Opvolging d.m.v. performantie-indicatoren.

◆ Voorraadmodellen: welke kiezen?

◆ Wat met niet-technische artikelen (kantoor-, kuismateriaal,…)?

◆ Wat met artikels van korte levensduur?

◆ Wat met “herstelbare” equipments?

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problema-
tiek ter sprake te brengen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen 
gevallenstudies 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 cur-
sus volledig opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte.  
U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het 
telefoon-nummer.: +32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

PROGRAMMAHET DOCENTENTEAM

Volg ons!  
@IFBDupdate

Onze opleidingen  
in primeur? 



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
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.

BEHEER VAN WISSELSTUKKEN IN EEN ONDERHOUDSOMGEVING

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

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/542/beheer-van-wisselstukken-in-een-onderhoudsafdeling/inschrijven

