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nieuw 
programma !

Van laadkaai naar winkelrek ...

“Hoe zorgt u ervoor dat  
uw product in de  
winkelrekken komt?”



Waarom dit programma?

VAN LAADKAAI NAAR WINKELREK 

U hebt een goed product. Wat u maakt is niet alleen lekker, u bent er ook van 

overtuigd dat het bij anderen in de smaak valt. Maar hoe zet u nu de stap naar de 

retailsector? Hoe zorgt u ervoor dat uw product in de winkelrekken terechtkomt?  

Hoe maakt u van uw project een succesverhaal?

RETAILERS STELLEN EISEN AAN UW LOGISTIEKE KETEN

Retailers zijn uitermate veeleisende klanten. Vaak hebben zij een eigen 

distributiemodel en als leverancier verwachten zij ook dat u dit volgt. Makkelijk 

is anders, want dit vergt een heel specifieke organisatie van uw eigen logistieke 

keten. In dit programma leert u hoe u de beide ketens optimaal op één lijn brengt, 

rekening houdend met traditionele én innoverende logistieke modellen. U leert 

hoe u de diverse stromen op elkaar afstemt en hoe u optimaal anticipeert op de 

marktvraag.  

Aan de hand van interactieve simulaties – gebaseerd op reële logistieke cases – gaat 

u zelf aan de slag om uw logistieke keten optimaal in te richten.  

WEES VOORBEREID OP WAT UW RETAILKLANT VERWACHT

Dit programma is op maat van organisaties die actief zijn in de voedingssector.  

Want of het nu om verse voeding of om diepvriesproducten gaat, food logistics 

is een vak apart. Tijdens deze hands-on opleiding krijgt u hapklare inzichten 

voorgeschoteld in supply chain modellen voor de retailmarkt. U maakt kennis met 

de protagonisten op de Belgische en Nederlandse markt en gaat naar huis met een 

pak tips en tricks om van uw retailproject een succes te maken.

Pieter Note is een 

ervaren bedrijfsleider 

met ruime expertise in 

voedingsindustrie en 

transport & distributie 

van voeding.  Hij startte 

zijn professionele carrière 

bij Genencor als Materials 

Manager en later als Operations Manager.  

In 2001 stapte hij over naar Marine Harvest 

Pieters als Senior Manager Logistiek en werd 

in 2014 Plant Director / Algemeen Directeur. 

Sinds 2018 adviseert hij - als expert in 

de voedingslogistiek - voedingsbedrijven.  

Hij deelt graag zijn unieke ervaring en 

deskundigheid met u. 

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te 

brengen. 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 volgens uw eigen informatiebehoefte. 

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het nummer:  

+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Uw docent

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



BLOK 1: WIE IS WIE OP DE BELGISCHE EN NEDERLANDSE  

RETAILMARKT?

 ◆ Een helikopterzicht op de belangrijkste retail-spelers.

 ◆ Een close-up van de distributiemodellen die zij hanteren: gaan ze 

voor een nationale of regionale benadering?

 ◆ En hoe organiseert de retail haar supply chain?  

BLOK 2:  VOORRAADBEHEER

 ◆ Het consignatiemodel in een notendop.

 ◆ Vender managed inventory (VMI): hét model van de toekomst? 

BLOK 3:  TRANSPORT: VAN LAADKAAI TOT WINKELREK

 ◆ Overzicht van de belangrijkste transporteurs op de Belgische markt.

 ◆ Kritische analyse van transportkosten. 

BLOK 4:  LEEGGOED EN RETOURSTROMEN: REVERSED LOGISTICS

 ◆ Fusten, kratten of poolpaletten … : wat is wat en – vooral – wat kost 

het?

 ◆ Third party logistics. 

BLOK 5:  ANTICIPEREN OP DE MARKTVRAAG

 ◆ Forecasting en het bullwhip-effect.

 ◆ Interactieve supply chainsimulatie. 

BLOK 6:  OPSTELLEN VAN UW PERSOONLIJK LOGISTIEK 

ACTIEPLAN

Overzicht programma

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 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

VERLOOP 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.

PRAKTIJK STAAT CENTRAAL ...
 
Gedurende de training past u de 
geleerde modellen direct toe op 
bestaande cases. Om optimaal 
leerrendement te halen, raden 
wij u aan uw eigen laptop mee te 
brengen.  



RETAIL & FOOD LOGISTICS

DATUM & LOCATIE:

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:

DEELNEMER(S)

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 betalen 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 echter 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

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen 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.

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
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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 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1538/retail-food-logistics/inschrijven

