Editie 2017
AVEDOvzw organiseert het driedaags managementseminar:

World Class Manufacturing in Vlaanderen editie 2017
WCMiV2017
Plaats: Kinepolis Antwerpen
Tijdstip: 25 januari en 26 januari 2017
de derde dag: twee geleide bedrijfsbezoeken, ongeveer 2 weken later (Wk06/2017)
Website: www.wcmiv.eu
De referentiebedrijven
Woensdag 25 jan. 2017

1. Tower International Gent (dhr. Eddy Van De Reviere, Lean Six Sigma Master Black Belt)
Met “Gemba for all”

2. Jim Lippens (ex-Desso R&D CI Manager/Plantmanager Sports – gedreven door een missie)
Met “The human factor als alternatief voor de citroenpers”

3. Irmato (dhr. Remco Poelarends, System Designer)
Met “Agile in een multidisciplinaire machinebouw omgeving”

4. Provan (dhr. Ben Proesmans, Zaakvoerder)
Met “QRM”

Donderdag 26 jan. 2017

5. Dossche Mills (dhr. Joost Debels, Operations Director)
Met “The art of leveling production by using lean manufacturing tools”

6. ArcelorMittal Gent (dhr. Jozef Van Giel, WCM-coördinator Progress Academie)
Met “Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over Motivatie en Leiderschap”

7. Novy (dhr. Johan Allemeersch, Innovation Manager / CTO)
Met “R&D en Manufacturing Excellence”

8. CNH Industrial (dhr. Luigi Neirynck, Operating Unit Manager Combines Assembly)
Met “Omgaan met menselijke fouten in een montage omgeving”

Motivatie







Er zijn Vlaamse productiebedrijven bezig met hoogstaand productiemanagement, niet alleen grote
maar ook kleinere bedrijven
De acht thema’s worden op een pragmatische manier gebracht en dit resulteert in een maximale
kennis- en ervaringsuitwisseling
Tijdens de spreekbeurten wordt voldoende aandacht besteed aan valkuilen en succesfactoren
De derde dag krijgt u de kans om de gepresenteerde WCM-technieken in praktijk op de werkvloer
(bij 5 van de 8 referentiebedrijven) in werking te zien
NIEUW: je kan ook enkel inschrijven voor een busreis (dagtrip) naar 2 Nederlandse
productiebedrijven
Aan het einde van het seminar heeft elke deelne(e)m(st)er voldoende ideeën opgedaan om deze
in eigen werkomgeving te implementeren

Informatie en inschrijven
Verdere info en praktische info vindt u terug op onze website www.wcmiv.eu of zie keerzijde.
Dit seminar verdient uw aandacht en ook uw aanwezigheid!

AVEDO vzw – Heideweg 115 – 2980 Zoersel (België) – T+32 3 384 01 03 – info@avedo.eu

PRAKTISCHE GEGEVENS
Inschrijven elektronisch via www.wcmiv.eu

DATA:

DAG 1: woensdag 25 januari 2017
DAG 2: donderdag 26 januari 2017
DAG 3: bepaald door de referentiebedrijven (Wk 06/2017) – NIEUW: busreis op wo 08/02/2017
naar 2 Nederlandse productiebedrijven: Wuppermann Staal Nederland en SEW – EURODRIVE

PLAATS:

Kinepolis Business Communication Center Antwerpen
Groenendaallaan 394, B-2030 Antwerpen

PRIJS:

dag 1&2
dag 1&3 (zonder busreis)
dag 2&3 (zonder busreis)
dag 1&2&3 (zonder busreis)

---------

519,- €/pp
519,- €/pp
519,- €/pp
650,- €/pp

dag 1&3 (met busreis)
dag 2&3 (met busreis)
dag 1&2&3 (met busreis)
dag 3 (enkel busreis)

---------

554,- €/pp
554,- €/pp
685,- €/pp
180,- €/pp

Deze prijs (excl. 21% BTW) omvat de presentaties, de bijhorende documentatie, lunches en koffies.

Deelname vanaf 6 personen van één bedrijf genieten een speciale korting. Gelieve hiervoor contact op te
nemen met de programma-coördinator (François Stuyts – francois.stuyts@avedo.eu – T0032 3 384 01 03).

INSCHRIJVING:
Na ontvangst van Uw inschrijving, sturen wij U zo snel mogelijk een inschrijvingsbewijs en een factuur. Deze factuur
dient betaald te worden voor aanvang van het seminar met vermelding van het factuurnummer.
Bij annuleringen, ten laatste schriftelijk 2 weken voor het seminar, worden u 75,- euro (excl. 21% BTW) administratie
kosten aangerekend per persoon. Na deze 2 weken dienen wij u het volledige bedrag aan te rekenen, welke ook de
reden van annulering is. U kunt zich natuurlijk altijd laten vervangen indien u onverwachts verhinderd bent. Gelieve dit
dan wel tijdig aan ons door te geven.

PRAKTISCH:
Elektronisch inschrijven voor het seminar WCMiV2017 kan via www.avedo.eu.

Volg ons op

@AVEDOvzw (https://twitter.com/AVEDOvzw)

AVEDO vzw – Heideweg 115 – 2980 Zoersel (België) – T+32 3 384 01 03 – info@avedo.eu

