Spare parts management
Eendaagse cursus

Heeft u te maken met een magazijn vol met
verouderde voorraad? Stijgen de kosten terwijl de
onderhoudsbudgetten kleiner worden? Wordt er
bij storingen vaak misgegrepen? Kan de
samenwerking tussen de onderhoudsafdeling en
het magazijn verbeterd worden? De eendaagse
cursus ‘Spare parts management‘ geeft u
handvatten om zonder grote investeringen, de
juiste keuzes in reserveonderdelen te maken en
daarmee de onderlinge samenwerking te
verbeteren.

Leerdoel


Voor wie?


Waarom spare parts management?
Organisaties zijn binnen beheer en onderhoud op
zoek naar verbetermogelijkheden in
productiemiddelen en assets om een hogere
beschikbaarheid en/of een kortere doorlooptijd te
realiseren. Het reserveonderdelenmagazijn is daar
een onmisbare schakel in. In veel organisaties laat de
samenwerking tussen de onderhoudsafdeling en het
magazijn te wensen over. Zoals monteurs die
misgrijpen, levertijden voor kritische onderdelen die
onacceptabel zijn, onvindbare onderdelen en
aantallen die niet kloppen. Met als gevolg: langere
storingstijden en het aanleggen van privé-voorraden
door monteurs.
Het proces van spare parts management bestaat uit
een beheercyclus en een optimalisatiecyclus. Deze
zijn zo met elkaar verbonden dat bij bestaande
magazijnen en processen direct gestart kan worden
met de optimalisatiecyclus van het proces en deze
vervolgens naadloos aangesloten kan worden op het
borgingsproces van de beheercyclus.
Naast de introductie van de technieken komt ook het
toepassen in uw organisatie aan bod aan de hand
van voorbeelden en oefeningen. Zo kunt u gericht
een afweging maken over de toepassing ervan
binnen uw organisatie. Het magazijn als pitstop of
supermarkt, de keuze is aan u!

U bent in staat om het beheer-, inkoop- en
managementproces van het reserveonderdelenbeleid te
optimaliseren

Maintenance engineers, reliability engineers,
werkvoorbereiders, hoofden technische dienst,
medewerkers die betrokken zijn bij de inkoop van
reserveonderdelen of het beheer en management van
het reserveonderdelenmagazijn.

Wat komt er aan de orde?


Introductie spare parts management



Reserveonderdelenmagazijn, beleid en financiën



Relatie tussen mensen en processen



Optimalisatieproces van het reserveonderdelenmagazijn



Fysiek inrichten van het reserveonderdelen magazijn



Borgen van de resultaten van het reserveonderdelenmagazijn

Onze trainers


Onze trainers zijn mensen uit de praktijk. Zij geven ook
trainingen bij Stichting Wateropleidingen, NEN en de
Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud NVDO

Data


Kijk op www.nl.pragmaworld.net of neem contact op via
073-6480563. De cursus kan ook in company worden
gegeven

Spare parts management
Eendaagse cursus

Inhoud cursus
In de cursus maakt u kennis met het proces van
spare parts management. We behandelen
stapsgewijs het managementproces en bespreken de
verschillende strategieën voor het optimaliseren van
het magazijn en het reduceren van kosten. Daarnaast
bespreken we hoe het optimalisatieproces
geïmplementeerd kan worden binnen uw organisatie
en op welke parameters u het beste de prestaties van
het magazijn kan beoordelen.

Aanvullende informatie
Vorm

 Gewenst niveau: vanaf MBO+
 Zelfstudie: geen

De workshop duurt één dag. De onderwerpen worden
per blok behandeld. Stap voor stap wordt het spare
parts managementproces behandeld en verder
uitgewerkt. Onze docenten hebben allemaal hun
sporen verdiend op het gebied van onderhouds- en
assetmanagement en reliability engineering. Vanuit
deze ervaring onderbouwen zij de lessen met veel
praktijkvoorbeelden. Door de stapsgewijze aanpak
bent u snel in staat om de juiste afwegingen te maken
binnen uw organisatie.

 Deelnemers: maximaal 8

Interesse?

Pragma, uw kennispartner

De actuele cursusdata kunt u vinden op onze website
www.nl.pragmaworld.net. Daar kunt u zich inschrijven
of neem contact op via nederland@pragmaworld.net
of 073-6480563. Na aanmelding volgt de bevestiging
en de factuur. Annuleren is kosteloos tot 4 weken
voor aanvang. Daarna brengen wij 35%
annuleringskosten in rekening.

Pragma Nederland is ISO 9001 gecertificeerd en CRKBO
geregistreerd. Onze cursussen zijn vrijgesteld van btw.

“Door de cursus spare parts
management hebben we andere keuzes
gemaakt in kritische reserveonderdelen
en de magazijnvoorraden flink kunnen
verkleinen.”

 Locatie: centraal in het land
 De cursisten ontvangen een uitgebreide
cursusmap en een certificaat van deelname

Liever in company of maatwerk? Vraag vrijblijvend een
offerte aan via nederland@pragmaworld.net of
073-6480563

Pragma zorgt voor optimalisatie van beheer- en
onderhoudsprocessen. We ontwikkelen hiervoor een
gedegen strategie. En we maken een praktische vertaalslag
naar werkzaamheden op de werkvloer. Onze cursussen
ondersteunen u hierbij.

Meer informatie
+31 73 648 0563
nederland@pragmaworld.net
www.nl.pragmaworld.net

