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Voorraadoptimalisatie: 
drijfveren en technieken
Kortrijk, 29 februari, 7 en 14 maart 2016

Praktisch

Data en plaats

Maandag 29 februari, 7 en 14 maart 2016
Van 16 tot 20 uur 
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Schrijf in vóór 24 februari 2016 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.
De deelnameprijs is 375 euro.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen uit 
hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar tot 50% op uw deelnameprijs via de
KMO-portefeuille. Meer informatie op
www.kmo-portefeuille.be.

Attest

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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Voorraadoptimalisatie: 
drijfveren en technieken

Stand van zaken van de technologie voor 
voorraadoptimalisatie

In deze opleiding belichten we voorraadoptimalisatie 
vanuit operations invalshoek. Achtereenvolgens 
bekijken we voorraadoptimalisatie bedrijfseconomisch, 
technologisch en IT-matig.

U krijgt een geïntegreerd overzicht hoe u de 
verschillende mogelijkheden voor voorraadoptimalisatie 
kan analyseren en in overweging kan nemen voor uw 
organisatie.

Ook geven we aan welke tools beschikbaar zijn om
• intelligenter om te gaan met magazijnruimte
• kostenefficiënter voorraad te stockeren
• voorraad fysiek sneller te laten roteren
     

Doelgroep

Ondernemers en bedrijfsleiders van productiebedrijven, 
voorraad- en/of productieverantwoordelijken, supply 
chain managers en IT verantwoordelijken 

Organisatie

Stuurgroep Economie & Bedrijfswetenschappen  en 
de Stuurgroep Wetenschappen & Technologie van het 
Postuniversitair Centrum

Programma

De bedrijfseconomische invalshoek - 29 februari 2016

•	 Drijfveren	voor	voorraadoptimalisatie
o	 Kostenreductie
o	 Procesoptimalisatie

•	 Welke	elementen	moeten	in	overweging	genomen	
worden	voor	optimalisatie?

Prof.dr. Robert Boute,	Associate	Professor	KU	Leuven	en	
Vlerick	Business	School

Stand van zaken van de technologie  - 7 maart 2016

•	 Technieken	om	throughput	in	het	magazijn	te	verhogen	
en	om	voorraad	fysiek	sneller	te	laten	roteren

•	 Technieken	om	de	voorraad	correct	te	houden	en	het	
effect	op	service

Jan De Kimpe,	zaakvoerder	Logisol	Pro	en	CCoptimizer,	
gastdocent	KU	Leuven	Campus	Brussel,	member	of	the	
board	PICS	Belgium

Van business naar system requirements - 14 maart 2016

•	 Welke	type	ERP	systemen	bieden	welke	functionaliteiten?
o	 Wat	zijn	voor-	en	nadelen
o	 Complexiteit	m.b.t.	implementatie

•	 Toelichting	aan	de	hand	van	concrete	voorbeelden	van	
voorraadbeheer	en	capaciteitsplanning	

Koen Cobbaert,	director	strategy	&	operations	PwC
Philippe Rouzeré,	senior	manager	Delaware	Consulting


