
Leer op één dag tijd hoe u de 
efficiëntie, productiviteit en 
snelheid van uw technische 
afdeling verhoogt door het 
efficiënt opstellen én inzetten van 
werkinstructies of -voorschriften!
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Ir. Willy Vandenbrande (burgerlijk ingenieur 
metaalkunde - RUG 1978) werd in 1991 - na 
een carrière in onderzoek en ontwikkeling 
(assistent RUG) en in productie en 
kwaliteit (Clark-Hurth Components - nu 
een afdeling van Dana Spicer) – Consultant 
Kwaliteitsmanagement. Vier jaar later,  in 
1995, startte hij Quality Solutions Consult 
(QS Consult) op. Deels vanuit zijn vroegere 
ervaring, interesse en opleiding, deels 
vanuit de vraag van de markt is QS Consult 
betrokken bij belangrijke projecten in 
statistiek en kwaliteitstechnieken voor 
procesverbetering. Als Master in Total Quality  
Management en Six Sigma Black Belt 
begeleidt Willy vandaag ondernemingen 
die hun technieken en processen willen 
verbeteren.
Het schrijven van werkbare, concrete en 
duidelijke werkinstructies kadert integraal in 
de ervaring én interesse van onze docent. Aan 
de hand van eigen ervaring, teruggekoppeld 
naar de concrete vragen en behoeften 
van de deelnemers, zorgt hij ervoor dat u 
morgen uw eigen werkinstructies verder kunt 
optimaliseren. 

WAAROM  
DIT PROGRAMMA?

SCHRIJVEN VAN WERKINSTRUCTIES: EEN ABSOLUTE 
NOODZAAK

Door de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige producten enerzijds en de 

grote doorstroming van personeel anderzijds, is het vandaag een absolute noodzaak 

om bedrijfsprocessen en bepaalde werkzaamheden in productie en onderhoud vast 

te leggen in procedures en werkvoorschriften. Binnen kwaliteitsomgevingen (ISO, 

EFQM, VCA, …) is het bovendien ook een noodzaak om te voldoen aan de voorop-

gestelde procedures.  

VOORDELEN VAN WERKINSTRUCTIES BINNEN EEN 
TECHNISCHE AFDELING

Het borgen van de aanwezige kennis in werkvoorschriften zorgt ervoor dat het 

opleidingstraject van nieuwe werknemers in een technische afdeling drastisch 

verkort. De informatie nodig voor het uitvoeren van operationele werkzaamheden 

is immers direct bereikbaar. Naast het opleiden van nieuwe medewerkers spelen 

deze procedures en werkvoorschriften ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling 

van huidige medewerker en het vasthouden van waardevolle kennis van de ervaren 

mensen. Bovendien verlaagt de foutenlast, verhoogt de efficiëntie en maximaliseert 

u de toegevoegde waarde van uw technische afdeling.

WAT MAG U VERWACHTEN?

Aan de hand van concrete no-nonsense voorbeelden, oefeningen, stappenplannen en 

concrete cases worden o.m. volgende vragen beantwoord: 

◆ Hoe ziet een goed werkvoorschrift eruit?

◆ Welke hoofdstukken moeten in een werkvoorschrift worden opgenomen?

◆ Welke tools kunnen in een werkvoorschrift worden opgenomen?

◆ Kan een werkvoorschrift worden verbonden met bepaalde

bedrijfsdoelstellingen?

◆ Wie maakt de werkinstructies en volgt deze op?

◆ Hoe beheert u uw werkinstructies?

◆ Wat met geautomatiseerde systemen?

Deze cursus toont aan dat een werkvoorschrift geen losstaand document is, maar een

wezenlijk deel uitmaakt van de gehele visie van het bedrijf met verbindingen naar

veiligheid, milieu en continuïteit. 

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.



DEEL 1:  SITUERING, OPBOUW EN BEHEER VAN WERKINSTRUCTIES 

◆ Algemene Inleiding:
❖ De basiswetten van kwaliteit.
❖ Rol en belang van werkinstructies. 

◆ Werkinstructies in managementsystemen:
❖ Introductie ISO 9000.
❖ Werkinstructies binnen een ISO 9000 documentatiesysteem.
❖ Geïntegreerde systemen: kwaliteit – milieu – veiligheid.
❖ Werkinstructies als sluitstuk van kwaliteitsverbetering. 

◆ Opmaken van werkinstructies:
❖ Opbouw van een klassieke werkinstructie.
❖ Gebruik van stroomschema’s.
❖ Geïntegreerde werkinstructies.
❖ Alternatieve vormen van werkinstructies.
❖ Gebruik van audiovisuele middelen. 

◆ Beheer van werkinstructies:
❖ Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: centraal versus decentraal beheer.
❖ Regels van documentenbeheer.
❖ Beheer via geautomatiseerde systemen. 

DEEL 2:  PRAKTISCHE TOEPASSING

De deelnemers krijgen een aantal concrete opdrachten en werken - in kleine groepen - de daarbij horende 
werkinstructies uit. Deze worden vervolgens gepresenteerd aan de volledige groep en samen besproken. De 
deelnemers hebben eveneens de mogelijkheid eigen werkinstructies voor te leggen aan de groep en de docent.

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  
volgens uw eigen informatiebehoefte.  
U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het  
telefoonnummer.: +32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be)

PROGRAMMADE DOCENT

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

HOTELOVERNACHTING  
AAN HET IFBD-TARIEF
U verblijft in een 1-persoonskamer 
(inclusief uitgebreid ontbijt) in het 
hotel. Gelieve hiertoe de  
overnachtingsdata bij uw  
inschrijving in te vullen.  

Wij reserveren uw kamer en 
bevestigen u uw reservatie.  
U betaalt uw kamer ter plaatse.

IFBD-DATABASE
We houden u graag op de hoogte van de 
laatste evoluties binnen uw sector. Daar-
om hebben we uw gegevens opgenomen 
in onze – geregistreerde - database. Uw 
informatie is voor eigen gebruik en 
wordt nooit aan derden doorgegeven. Te 
allen tijde heeft u - overeenkomstig de 
wet “verwerking persoonsgegevens” van 
8/12/1992 - recht op inzage en 
correctie/wijziging van uw gegevens. 

U kan ons bereiken via telefoon +32 50 
38 30 30, via fax: +32 50 31 04 21 of via 
e-mail: info@ifbd.be.

SCHRIJVEN VAN WERKINSTRUCTIES IN EEN TECHNISCHE OMGEVING

KOSTPRIJS: 

€ 795 excl. BTW

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:

http://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/884/schrijven-van-werkinstructies-in-een-technische-omgeving/inschrijven

