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Cursus magazijnmanagement leidt
tot reorganisatie
Ralf Heckmann volgde een cursus bij het ISBW met als kern het oplossen van een actueel probleem uit de
eigen omgeving. Het ISBW zorgde voor een goed gestructureerd plan van aanpak, op het probleem afgestem-
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de cursusavonden, toegesneden leerstof en desgewenst consultancy. Makkelijk was het niet. | Cees van Heijkoop
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De Personal Performance Methode van ISBW
Het opleidingsinstituut ISBW in Houten heeft onlangs een nieuwe
opleidingsmethode geïntroduceerd, de Personal Performance
Methode. Bij de conventionele methoden krijgt een cursist mondeling en/of schriftelijk leerstof en oefeningen aangeboden. Het oefenen gebeurt op papier en achter het bureau. Bij de Personal
Performance Methode is extra waarde aan de oefening toegevoegd
doordat de op te lossen problemen niet meer een aantal vraagstukken uit de betreffende cursus betreffen, maar een echt en actueel
bedrijfsprobleem dat de cursisten zelf en in overleg met hun bedrijfsmentor aandragen.
Het ISBW levert een strak raamwerk. Dat raamwerk betreft de stappen en de tijdspanne waarin het probleem moet worden opgelost.
Controle vindt plaats tijdens acht cursusavonden, waarin de cursisten
zich via een voortgangsrapportage en presentaties verantwoorden.
Het leertraject is pittig omdat de cursus niet vrijblijvend is; de cursist
moet zijn cursus aannemelijk maken voor zijn bedrijfsomgeving.

Wanneer echter geleidelijk de resultaten duidelijk worden, werkt de
cursus zeer positief.
Bij de cursus wordt leerstof geleverd. Het aantal deelnemers bedraagt
niet meer dan twaalf per cursus en het ISBW is voorstander van meer
cursisten uit één bedrijf. Daardoor neemt het draagvlak van het op te
lossen probleem binnen het bedrijf toe. Het bedrijf wordt ook om
een mentor gevraagd die verantwoordelijk is voor de besluitvorming
en het al of niet uitvoeren van de uiteindelijke oplossing. Het ISBW
kan met consultancy ondersteunen.
De redactie van Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek is geporteerd van
deze benadering omdat ze een beduidende stap is naar praktijkgericht en continu leren. In een reeks artikelen zullen wij daarom verslag
uitbrengen van het verloop van vier van deze cursus-projecten in de
praktijk. Het op te lossen probleem staat daarbij centraal. In de
gesprekken met de cursisten, mentoren en begeleiders van het ISBW
kijken we daarbij naar hoe deze nieuwe methodiek wordt ervaren.
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