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Ervaar en leer
Sales & Operations Planning
in één dag.

S&OP
IN ONE DAY!

http://www.involvation.nl


Met S&OP op één lijn

Met je collega’s op één lijn? Ervaar in 

één dag hoe je dit bereikt met Sales & 

Operations Planning.

Collega’s hebben vaak:

• een andere achtergrond

• hun eigen targets en agenda

• een andere kijk op de realiteit

Je zou graag eens tussen de oren van je 

collega in verkoop of productie willen  

kijken. Hoe zien zij de wereld? En hoe  

kijken ze tegen jouw functie aan? En  

hoe krijg je ze nu mee?

Begrip voor ieders rol

Het zou toch geweldig zijn om met je 

collega’s aan hetzelfde doel te werken? 

Samen voor verbetering. Met begrip  

voor ieders rol. Ben jij actief in inkoop, 

operations, supply chain, logistiek of  

sales? Schrijf je dan in voor deze training  

en ervaar samen hoe het beter kan. 

Inspirerende begeleiding door S&OP experts

Onder inspirerende begeleiding van S&OP 

experts van Involvation krijg je antwoorden  

op de volgende vragen:

•  Hoe kunnen onze doelen, targets en strategie 

helpen bij S&OP (of juist dwarszitten)?

•  Hoe bepalen we gezamenlijk één strategie?

•  Hoe realiseren we dit gezamenlijk als team?

En uiteraard:

•  Wat is Sales & Operations Planning?

•  Wat zijn methoden en technieken die ik 

hiervoor kan gebruiken?

Ervaar S&OP zelf tijdens de dag

Gedurende deze ‘high energy’ dag, breng je 

alles direct in de praktijk. Samen. Red een 

bedrijf van de ondergang. Kruip in elkaars 

huid. En ervaar hoe het ook kan.

Met interactieve sessie van Filip Vandendriessche

Filip Vandendriessche is lector conflictmanagement aan 

de Universiteit van Leuven en schreef diverse bestsellers, 

waaronder “leidinggeven zonder bevelen”. Filip is de 

grondlegger van het concept ‘input-output’ sturing. Filip 

zal op inspirerende wijze ingaan hoe je een stimulerende 

werkomgeving bereikt om gezamenlijke doelen te bereiken.



Interactieve training in teams

Ervaren in teams

Gedurende de training 

word je ingedeeld in teams 

van 4 personen en ga je 

samen het S&OP proces 

daadwerkelijk ervaren.

Serious Gaming

Gedurende de training zal je 

met je team daadwerkelijk 

meerdere rondes van de 

S&OP simulatiegame (The 

Fresh Connection) spelen. 

Meenemen van laptop of 

tablet is hiervoor nodig.

Interactieve 

trainingssessies

De gaming rondes worden 

afgewisseld met interactieve 

S&OP trainingssessies  

gegeven door ervaren 

consultants van Involvation.

Extra inbegrepen
Online content

Inclusief toegang tot additionele online S&OP content  

voor een periode van 8 weken na het event.

Deelname aan TFC Global Challenge

Inclusief eventuele deelname aan The Fresh Connection 

Global Challenge (additionele 6 weken).  

Zie ook thefreshconnection.biz/nl/company

Remote gaming

Inclusief 2 additionele simulatierondes na het event  

om zelfstandig met je team online S&OP te ervaren.

30 maart
S&OP in one day!

24 april
Start Global Challenge

5 juni
Eind Global Challenge

17 juni
Finale Nederland

25 september
Finale Global Challenge

http://www.thefreshconnection.biz/nl/company


Praktische informatie

Datum

30 maart 2015

Locatie

Cinemec 

Laan der Verenigde Naties 150

6716 JE Ede

Programma

9:00 Ontvangst en registratie

9:30 Start training inclusief netwerk-lunch

16:00 ‘ Waarom uw oplossing het probleem is!’  

Een interactieve presentatie van  

Filip Vandendriessche

17:30 Einde training met borrel

Over Involvation
Involvation is een advies- en realisatiebureau dat zich richt op het verbeteren van de supply 

chain en de besturing ervan. Samen met grote en kleine organisaties zetten we de stap van 

uitdaging naar blijvend resultaat. Hierbij laten we ons graag inspireren door de mogelijk-

heden die we zien. Door net even verder te kijken. 

Deelname
€ 995 per persoon of € 1800 per team van 4 personen (excl. BTW).

Inclusief online content, deelname aan TFC Global Challenge en remote gaming.

DIRECT AANMELDEN

Prinsenlaan 3, 3732 GN De Bilt

030-2217766, info@involvation.nl

www.involvation.nl

www.involvation.nl/sop-in-one-day
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