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Basisopleiding logistiek    

 

Logistiek is méér dan alleen wat op wielen staat! 
 
We horen het vaak: ‘ik ben er gewoon in gerold’, ‘ik heb helemaal geen achtergrond van logistiek’, 
‘ik zoek een kader om mijn job beter te kunnen begrijpen’, ‘ik wil graag doorgroeien in mijn job’,… 
 
Deze cursus wil de basis van logistiek uiteenzetten, met zicht op een aantal operationele aspecten 
van logistiek maar ook de samenhang tussen logistieke beslissingen en werkdomeinen.  
Zowat alle gangbare concepten worden overschouwd, een aantal worden sterk uitgediept. 
 
Als je deze introductie hebt gevolgd, gaat er een waaier van mogelijkheden open om je job verder 
uit te diepen en door te groeien. 
 

PROGRAMMA 
 

• Introductie : trends, definities, relatie tussen logistieke beslissingen en kosten 

• Logistieke processen en ontwerp van een logistiek concept conform strategische 

ondernemingsdoelstellingen 

• Planning : het ERP concept 

• Aankoop en inkoop 

• Voorraadbeheer en forecasting 

• JIT (Just-in-Time) 

• Knelpuntenanalyse TOC (Theory of Constraints) 

• Distributie Logistiek, warehousing, productie, transport, douane 

• Prestatiemeting en rapportering in Logistiek 

• Geleerde lessen 
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Doelgroep Iedere medewerker die een eerste ervaring heeft in een logistieke job. 
Elke medewerker die al een tijdje in ‘de logistiek’ werkt en zijn ervaringen 
en taken gekaderd wil zien. 
Eerste lijn verantwoordelijken magazijn (teamleader, supervisor, …) die 
hun kennis wensen uit te diepen in het domein van logistiek en een stap 
verder in die richting willen zetten. 
 

Aanpak Interactief en gebaseerd op de rijke praktijkervaring van de docent. 
De training wordt mee opgebouwd door de interesses en vragen van de 
deelnemers. 
 

Duur  2 dagen telkens van 9u tot 16.30u 

Locatie en data Sint-Niklaas - Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 
Maandag 7 en 14 november 2022 
 
Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk Nazareth E17 richting Kortrijk 
Dinsdag 9 en 16 mei 2023 
 

Deelname  Leden Fedustria: 820 € / deelnemer  
Niet-leden: 960 € / deelnemer 
 
‘s Middags voorzien we een broodjeslunch 
 
Prijzen exclusief 21 % BTW 
 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO-Opleidingsportefeuille. 
Erkenningsnummer DV.O105688 
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