Training

Supply Chain Management
3 Dagen
De klant verwacht dat producten en diensten steeds sneller worden
geleverd en beter zijn dan gisteren. Bovendien wordt de klantvraag
steeds complexer. Of je nu en in de toekomst kunt voldoen aan deze
klantvraag hangt af van de waardeketen van je organisatie. Welke
processen in je organisatie zijn cruciaal? Sluiten je ketenpartners hier
goed op aan? Door het maken van goede afspraken tussen schakels
in de keten, het afstemmen van bedrijfsprocessen en het delen van
kennis ontstaat er een slagvaardige en responsieve keten. Door het
opstellen van een verbeterplan breng je het geleerde meteen in de
praktijk.

Resultaat

Programma

• Je kent de principes van ketendenken en ketenmanagement
• Je hebt inzicht in handvatten die Lean, Six Sigma en Agility
kunnen bieden bij de efficiënte inrichting van ketenprocessen
• Je legt relaties met andere processen binnen en buiten je
organisatie
• Je kunt ketenprocessen in kaart brengen, analyseren, verbeteren
en borgen
• Je hebt inzicht in de rol die informatievoorziening en ICT spelen
binnen ketens
• Je leert KPI’s te implementeren voor het borgen van
ketenprocessen
• Je kunt de risico’s van de keten analyseren

• Principes van ketendenken en ketenmanagement
• Verbeteringstechnieken, -modellen en -instrumenten
• In kaart brengen, analyseren en verbeteren van de keten aan de
hand van een Supply Chain game
• Bepalen van de Succesfactoren, KPI’s en doelstellingen
• Maken van een risicoanalyse
• Organisatie en besturing van de keten
• Omgaan met veranderingen
• Informatie en ICT in ketens
• Schrijven van een verbeterplan voor je organisatie
• Praktijksituaties en -voorbeelden

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor managers, adviseurs en professionals
die op strategisch niveau en op praktische wijze inzicht willen krijgen
in de voornaamste elementen van supply chain management.

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den
Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht,
Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: vr 13 sep – vr 11 okt – vr 8 nov 2019

Studiewijze

Training: di 5 nov – di 19 nov – di 3 dec 2019
Training: vr 6 mrt – vr 20 mrt – vr 3 apr 2020

Voorafgaand aan de training krijg je toegang tot de interactieve ICMleeromgeving en vul je een online intakeformulier in. Hierin breng je
je persoonlijke leerdoelen in kaart, voor jezelf én voor de trainer. Deze
leerdoelen staan centraal tijdens de bijeenkomsten.

Training: wo 5 mei – wo 20 mei – wo 3 jun 2020

Onder inspirerende leiding van een ervaren deskundige op het gebied
van supply chain management leg je tijdens de training de relatie
tussen de theorie en je eigen werksituatie.

Investering

De maximale groepsgrootte draagt bij aan een veilige sfeer en biedt
veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en waardevolle discussies
te voeren.
Tussen de bijeenkomsten door verdiep je je verder in de materie door
interessante artikelen te lezen, opdrachten te maken en kennisvideo’s
op de leeromgeving te bekijken.
De training wordt afgesloten met het schrijven van een verbeterplan
voor jouw organisatie.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.
Deze training is tevens onderdeel van de opleiding Post-HBO
Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze training kun je je
verder ontwikkelen en krijg je vrijstelling voor 1 module binnen deze
opleiding.

Maximale groepsgrootte: 16 personen

De investering bedraagt € 1.595 en bestaat uit:
• Leskosten: € 1.370
• Lesmateriaal: € 100
• Praktijkopdacht: €125
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie. De totale investering is excl. btw.
Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/pscm
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

