
Supply Chain Management 
1. Introduction to SCM 

SC Planning framework: 

 

SCM = een set van benaderingen die gebruikt worden om leveranciers, fabrikanten, warehouses en 

retailers efficiënt te integreren, zodat producten in de juiste hoeveelheden, op de juiste locaties en 

op de juiste momenten geproduceerd en gedistribueerd worden. Dit met als doel dat de 

systeemwijde kosten geminimaliseerd worden, terwijl service level vereisten worden nagekomen. 

Drivers en Challenges van SCM: 

 



Evolutie SCM vs. ICT technologie 

 1980: Focus op interne kostenreductie 

 1990: Focus op kostenreductie i.s.m. SC partners 

 2000: Focus op winstgevendheid en marktaandeel 

 2010: Focus op flexibiliteit en waardecreatie 

Uitdagingen van SCM 

1) De SC-strategie moet in lijn liggen met de bedrijfsstrategie, direct gelinkt aan de Development 

Chain: 

Development Chain = Set van activiteiten en processen geassocieerd met de introductie van 

een nieuw product (NPI), kruising met de SC in het productiepunt. 

2) De uitdaging is om over het hele SC-systeem kosten te minimaliseren en service levels te 

maximaliseren = Global Optimization 

Trade-offs: flexibiliteit (manufacturers) vs. stabiliteit (suppliers), voorraadkosten vs. 

transportkosten 

Veel evoluties en variaties 

3) Onzekerheid en risico zijn inherent aanwezig in elke SC 

Onzekerheden: vraag, delivery LT, transporttijden, beschikbaarheid van componenten,… 

Focus op kostenreductie verhoogt risico’s significant 

Hoe risico managen? 

 Buffers inbouwen in de SC 

 Informatie gebruiken 

 Flexibiliteit inbouwen in leverancierscontracten 

 Methoden voor risicoschatting inbouwen 

 

1. DCOR = Design Chain Operations model (Research DesignIntegrate,  Amend) 

2. SCOR = Supply Chain Operations Reference model (SourceMakeDeliver,  Return) 

 Analyseren van huidige processen en doelen van het bedrijf 

 Kwantificeren van de operationele performantie 

 Vergelijken van de operationele performantie met benchmark data 

3. CCOR = Customer Chain Operations model (RelateSellPrice,  Assist) 

CODP = Consumer Order Decoupling Point 

Verdeelt de materiaalflow in 2 delen: 

 Upstream: gebaseerd op demand planning (forecasts) 

 Downstream: gebaseerd op klantenorders 

 

 

  



2. Supply Chain strategies for product families 
Belangrijk: Je moet de SC-strategie laten afhangen van de mate van onzekerheid in demand en 

supply. 

 

Demand: Functional (push, focus op kostenreductie  
pure strategy) 
            vs. Innovative (pull, focus op responsiveness  
service strategy) 

Supply: Stable (mature technologieën) 
         vs. Evolving (snelveranderende technologieën) 
 

  
 

Supply Chain strategieën: 

 

 Efficient supply chains (bv. Grocery, basic apparel, oil and gas): Functional + Stable 

Kostenefficiënt, coördinatie van informatie 

 Risk-hedging supply chains (bv. Hydro-electric power): Functional + Evolving 

Inventory pooling: voorraden meer centraal, meerdere retailers delen voorraad 

Meerdere leveranciers zoeken 

 Responsive supply chains (bv. Fashion apparel, Dell computers): Innovative + Stable 

Postponement (ATO) 

 Agile supply chains (bv. Telecom, high-end computers): Innovative + Evolving 

 



Demand chain = Het manufacturing en distributieproces kan gezien worden als een opeenvolging 

van events met één focus, namelijk het bedienen van de uiteindelijke consument. 

Ontwikkeling van focused demand chains: 

 Ontwikkeling van een holistische strategie: corporate strategie + welke markten targetten 

 Identificatie van aangeboden producten/services 

 Categoriseren van chain types volgens DWV3 

o Duration of life cycle 

o time Window for delivery lead time 

o Volume 

o product Variety 

o demand Variability 

 Identificatie van faciliteitvereisten/clusters (bv. Kanban, MRP) 

o MRP (push): Laag volume, unresponsive  service niveau 

o Kanban (pull): Hoog volume, lage variëteit, lean principes  kostenreductie 

o Packing centre (pull): Hoog volume, hoge variëteit, ATO 

o Design and build (pull): Potential customized products (speculatief) 

 Ontwikkeling van productie lay-outs en controlemechanismen 

Gevolgen demand chains: 

 Reductie in aantal suppliers  

 Vereenvoudiging van bestel- en communicatiesysteem tussen spelers 

 Reductie van MUDA (waste) 

 Competitive objectives worden voor elke cluster gemaximaliseerd 

3. Configuration of SC networks 
Expansie van originele faciliteit: 

+ Economies of scale 
 Uitdaging transfer van knowhow naar nieuwe sites vermijden 
 Logistieke complexiteit vermijden van het delen van info en coördinatie 

- Moeilijker om te managen 
 Men moet gefocust blijven om  exceptionele performantie te behalen 

Na bepaald volume level stijgen de marginale kosten, terwijl marginale opbrengsten constant 
blijven 
 

Multifacility networks = alle taken van een operatie opdelen in pakketten die beter te managen zijn 

en ze toekennen aan aparte operating units 

+ Geografisch bereik uitbreiden 
 Meerdere markten, labor pools, skills en voordelige kostenstructuren aanspreken 
 Dichter bij klanten  betere after-sales service 

- Units verliezen commitment tov geheel 
 Uitdaging om faciliteiten centraal te managen 
  



Designing the network 

1. Structuur 

 Aantal en grootte? 

o Weinig, grote fabrieken: makkelijker te coördineren, economies of scale beter uitbuiten 

o Kleine, gefocuste fabrieken: makkelijker te managen, flexibeler en meer responsive op 

veranderingen in demand, snellere aanpassing aan nieuwe technologieën en 

benaderingen 

 Locatie? 

Dicht bij klanten/sourcing/lage loonkosten/speciale skills? 

 Specialisatie/focus? 

o Horizontaal netwerk = per product lijn, product-focus  vrij onafhankelijke faciliteiten 

Varianten: per product volume, per geografische regio 

 Minder complexe en minder kapitaalintensieve processen 

 Belang flexibiliteit en productinnovatie 

 Gedecentraliseerde autoriteit 

 Faciliteiten hebben winstverantwoordelijkheid 

 Managers zijn broadly skilled  

 Centraal management: eerder passief, info verzamelen, consulting services 

o Verticaal netwerk = per product stadium, proces-focus  afhankelijkheid op elk stadium 

 Complexe, opdeelbare en kapitaalintensieve processen 

 Faciliteiten hebben weinig feeling met eindproduct of eindconsumenten 

 Faciliteiten zijn ‘cost centers’ 

 Low-cost productie, economies of scale 

 Centraal management: veel actiever, elke faciliteit moet verantwoordelijkheden 

nakomen en goederen/info moeten doorgegeven worden 

o Mixed networks: moeilijk te managen 

o Orchestrated networks = collaboratief netwerk waarin 1 faciliteit de major hub wil 

worden 

2. Infrastructuur = de network software 

3. Eigendom en governance 

Network planning 

1. Network design 

1) Bepaal aantal faciliteiten 

2) Bepaal locatie faciliteiten 

3) Bepaal grootte faciliteiten 

4) Wijs producten toe aan elke faciliteit 

5) Bepaal sourcing vereisten 

6) Bepaal distributiestrategieën 

 Doel: minimalisatie van systeemwijde kosten, terwijl voldoen van service level vereisten 

 Trade-offs, bij groter aantal warehouses: 

 Stijging service niveau door daling reistijd tot aan consument 

 Stijging voorraadkosten door hogere safety stocks 

 Stijging overhead, setup en warehousing kosten 

 Daling outbound transportkosten (warehouses – customer) 

 Stijging inbound transportkosten (suppliers – warehouses)  



2. Inventory positioning: welke faciliteiten houden voorraad aan? 

3. Resource allocation: productie en verpakking van een product in de juiste faciliteit? 

4. Inventory management 
Redenen aanhouden: 

1. Buffer (onzekerheden in demand of supply, lead-times) 

2. Economies of scale 

3. Balanceren van inventory holding costs en annual fixed order costs 

Inventory target setting: 

 

 

met  D = dagelijkse vraag 
 C0 = vaste orderkost 
 Ch = holding kost om een product 1 dag in voorraad te houden 
 

 

met z = gerelateerd aan service level α 
 σD = standaarddeviatie van de vraag 
 LT = gemiddelde replenishment lead time 

σLT = standaarddeviatie van de replenishment lead time 
 
  



Replenishment policies 

1. Continuous review policy (Q,r) = wanneer de voorraad onder het reorder niveau R valt, 

plaatst met een order van Q units. 

 Reorder niveau = <DDLT> + SS 

 
 Order hoeveelheid = EOQ 

 Gemiddelde voorraad = SS + Q/2 

2. Periodic review policy (S,s) = op vaste momenten wordt bekeken of de voorraad onder het 

niveau s ligt, op dat moment wordt een order geplaatst om de voorraad tot niveau S te doen 

stijgen. 

 Base stock level = <demand during r+L> + SS 

 
 Order hoeveelheid = base-stock level - voorraadniveau op moment review (S – I) 

 Gemiddelde voorraad = SS + <voorraad gedurende r>/2 

Risk pooling = veronderstelt dat variabiliteit in de vraag daalt wanneer men vraag aggregeert over 

verschillende locaties (centralisatie van voorraad). 

 Daling safety stock en gemiddelde voorraad 

 Hoe hoger de coefficient of variation (standaarddeviatie/gemiddelde vraag), hoe groter het 

voordeel van risk pooling 

 Het voordeel is kleiner indien de correlatie van de vraag in verschillende markten positief is 

 Hoger service level (lagere kans op stock-out) voor dezelfde voorraadinvestering (tov 

decentralisering) 

 Lagere overhead kosten 

 Langere consumer lead time 

 Transportkosten: geen duidelijkheid (lagere inbound kosten, maar hogere outbound kosten) 

5. The value of information in the SC 
Case Barilla 

Problemen: 

 Productie: de specifieke opeenvolging van processen maakt het moeilijk om snel een bepaald 

soort pasta te maken  lange order lead times 

 Sales & Marketing: erg uitgebreid, veel promoties 

 Distributie: grote variabliliteit in orders 

 Voorraad: grote variabiliteit in voorraad en veel stock-outs 

 Slechte communicatie 

Oplossing: VMI  Barilla bepaalt zelf de delivery schedules o.b.v. forecasts, kijkt niet naar de vraag 

van de distributeur, maar naar de vraag van de eindgebruiker (retailer) 

The Bullwhip effect = terwijl customer demand voor specifieke producten niet erg varieert, 

fluctueren voorraad en back-order levels significant doorheen de SC, de variabiliteit stijgt als we 

opwaarts bewegen in de SC. 

 

 



 Oorzaken: 

1. Demand forecasting: Elk stadium voorspelt de vraag gebaseerd op voorbije orders van het 

vorige stadium. 

Variantie in stadium k van de SC: 

 
met p het aantal gebruikte perioden voor de forecast 

2. Lead time: Hoe langer LT, hoe groter variantie 

3. Batch ordering: Onregelmatige vraag over verschillende perioden (bv. Q, 0, 2Q) 

Redenen:  

 Daling orderkosten 

 Daling transportkosten met FTL’s 

 In een Push omgeving loopt MRP/DRP slechts wekelijks 

4. Prijs fluctuaties 

 Bij promoties voor distributeurs (forward buying/stock-up) 

 Kooppatroon consument verandert bij promoties 

 Seasonal effects 

5. Opgeblazen orders 

 Bij aanbod tekort 

 Klanten overdrijven in hun noden 

Gecentraliseerde informatie: Elk stadium voorspelt de vraag gebaseerd op werkelijke customer 

demand, variabiliteit stijgt nog wel in functie van een langere customer lead time. 

Variantie in stadium k van de SC: 

 

Bullwhip effect minimaliseren: 

1. Daling onzekerheden 

 Gecentraliseerde demand info 

 Zelfde forecast strategieën gebruiken in elk stadium 

2. Daling variabiliteit in de vraag 

 Everyday low pricing i.p.v. promoties 

 Kleinere batches/frequentere supply 

 Eliminatie van gaming 

3. Verkorten lead time 

 Cross-docking 

 Electronic Data Interchange (EDI) 

4. Strategische partnerships 

 VMI 

6. VMI en SC Integration 
VMI= Vendor Managed Inventory, de leverancier beheert de voorraadniveaus in het magazijn van 

zijn klant o.b.v. de verwachte vraag en vooraf gemaakte afspraken over minimale en maximale 

voorraadniveaus. 



+ Geen bullwhip effect 
 De supplier moet niet reageren op elk order dat de koper plaatst 
 Meer flexifibiliteit in productieschedule 
 Meer vrijheid om de voorraden van de retailer op een gecontroleerde manier te managen 

Whose?  

Bij 3P Inventory owner:  

 Vrij werkkapitaal 

 Herken winsten vroeger 

 Daling financiële kosten 

Where? 

 On-Site Inventory: eigenaar = buyer, korte replenishment LT’s, buyer beschikt over VR, 

betere boekhouding en controle 

 On-Site Supplier Hub: eigenaar = supplier 

o Supplier: zekerheid bepaalde verkoop, maar extra VR-kost 

o Koper: JIT-toegang tot extra VR, responsive, focus op kernactiviteit door outsourcen 

inbound logistics 

 Off-Site Supplier Hub: eigenaar = supplier 

How? Wie triggert en bepaalt de hoeveelheid van inventory replenishment? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SC Integration = efficiënte integratie van suppliers, manufacturers, warehouses en retailers. 

 

  Best of both: bepaal push-pull boundary 

 

 Continuous replenishment:  

o o.b.v. POS data 

o pull strategie in productie en distributie stages  

o push strategie bij de retailers 

 Inventory positioning: belang voorraadstrategie, buffers aanleggen 

7. Distribution Strategies 

 



 

1. Direct shipment 

+ Geen operating kosten van een DC 

 Kortere lead times 

 Meestal Full Truck Load (FTL) 

- Geen risk-pooling effecten van een centraal DC 

 Retailers hangen af van betrouwbaarheid producenten 

 Stijging transportkosten indien geen FTL 

  

2. Intermediate inventory storage points: strategie afhankelijk van duur stockage voorraad 

1) Traditional warehousing 

 Decentraal mgm: lokale optimalisatie 

 Centraal mgm: globale optimalisatie, minimalisatie totale systeemkosten, 

terwijl voldoen service level vereisten 

2) Cross-docking = Transfer van shipments van inbound naar outbound voertuigen, met 

weinig tot geen opslag in tussentijd. 

Verschil met warehousing: bestemming goederen is op voorhand gekend 

 Producten met grote, stabiele vraag: push gebaseerd op forecast 

 Producten waar klanten even op willen wachten: pull 

 Producten die nu in winkels verkocht kunnen worden: push gebaseerd op 

opportuniteiten (‘discount’ retailers) 

 Bij belang voorraadkosten in de winkels, stel de allocatie van de producten 

aan de winkels uit tot in het cross-dock 

 Manage de material handling kosten 

 Analyseer de kosten zorgvuldig 

 Werk nauw samen met verkopers (advanced information systems, snel en 

responsive transportation system, belang forecasts) 

3) Centralized pooling = risk pooling (zie 4. Inventory Management) 

4) Transshipments = verscheping van items tussen verschillende faciliteiten die zich op 

hetzelfde niveau in de SC bevinden. 



 

 

BoD = Bill of Distribution  D(R)P = Distribution (Requirement) Planning 

↓ 

SKU = Stock Keeping Units  MPS 

↑ 

BoM = Bill of Materials  MRP 

 DRP: pull = centrale forecast 

 DP: push = de som van de forecasts in de winkels wordt vergeleken met de centrale forecast 

Fair Share inventory allocation = zorg dat er in elke warehouse evenveel dagen voorraad ligt 

 

*= (Centrale voorraad + Totale on hand voorraad – Totale safety stock)/Totale daily usage 

**= Run-out requirement/Daily usage 

8. Demand Management & Forecasting 
= Alle vragen voor producten en services herkennen, alsook prioriteren in geval van een 

aanbodtekort. Goed demand management optimeert de planning en het gebruik van resources om 

winstgevende bedrijfsresultaten te verkrijgen. 



 

Componenten van de vraag: 

 Level: gemiddelde vraag over een aantal perioden (horizontale rechte) 

 Trend: gemiddelde opgaan/neergaan over een aantal perioden (algemene helling rechte, 

hoeft niet lineair) 

 Seasonality: jaarlijks terugkerende patronen (golving rechte) 

 Cyclic elements: terugkerende patronen over meerdere jaren 

 Noise: random variatie 

Forecast = Schatting van de toekomstige vraag. Verschillende forecast technieken proberen één of 

meer van de vier componenten van de vraag te voorspellen (level, trend, seasonality, noise). 

  

1. Kwantitatieve modellen = toekomst voorspellen o.b.v. historische data 

a. Tijdreeksmodellen = gebaseerd op pure interne, historische data 

 Fixed = model veronderstelt aanwezigheid van een level, trend of seasonaliteit (KT) 

o Moving average (MA): enkel level 

 

met At = Actual demand in periode t 

Ft = Forecast gemaakt voor periode t 

Lagging: Hoe groter N, hoe later model kan beginnen + hoe meer er wordt 

uitgemiddeld/smoothened  geen trends of seasonaliteiten 

o Exponential smoothing = speciaal geval MA, exponentiële gewichten toekennen aan 

periodes 

 Single exponential smooting (SES): enkel level 

 
met α = smoothing constante tussen 0 en 1, indien laag: forecast reageert 

traag op veranderingen in de werkelijke vraag. 



Lagging: Hoe kleiner α hoe meer + hoe meer smoothing  geen trends of 

seasonaliteiten 

 Double exponential smoothing (DES): level en trend 

 
met 

Ft+k = Forecast gemaakt in periode t voor periode t+k 

k = Planning horizon 

 
 Holt Winters = TES: level, trend en seasonaliteit (formule niet kennen) 

Bepalen sesonality index (SI):   

 

 
met 

 
 Open = model detecteert aanwezigheid van een level, trend of seasonaliteit (LT) 

o Box-Jenkins model = ARIMA model: 

o Autoregressive: een observatie wordt gezien als een functie van voorgaande 

observaties en noise 

o Integrated: verwijst naar de tools om de tijdreeks te transformeren naar een 

stationaire tijdreeks 

o Moving Average: een observatie wordt gezien als een functie van fouten op 

voorgaande voorspellingen 

b. Regressie = zoeken naar factoren die het gedrag van tijdreeksen verklaren, ook forecasting 

 
2. Kwalitatieve modellen = gebaseerd op de veronderstelling dat de toekomst niet voorspeld 

kan worden door enkel de analyse van het heden  Kwantitatieve forecasts aanvullen of 

verbeteren. 

Vb. Grass root (< sales people), marktonderzoek, panels, historische analogie, Delphi 

methode 

Performantiemeting 

1. Accuraatheid = De mate waarin de vraag correct is voorspeld voor een bepaalde periode 

 Mean Error (ME) 

 Mean Absolute Deviation/Error (MAE) 

 Mean Squarred Error (MSE): meer gewicht aan grotere fouten 

 Mean Absolute Percentage Error  (MAPE): relatief 

2. BIAS = De mate waarin het lange termijn gemiddelde correct werd voorspeld 

 CUmulated SUM of the errors (CUSUM) 

 Error Total (ET) 

 % Error: relatief 



 Tracking Signal 

 
3. Stabiliteit = De stabiliteit van de voorspelling over een bepaalde periode 

Voorspellingen die lang geleden voor nu gemaakt zijn hebben een grotere kans om verkeerd 

te zijn. 

4. Waarde = De mate waarin een voorspelling beter is dan een andere 

Teil U-statistic = MAPE (test forecast)/MAPE (naive) 

met Naive forecast =  

Hoe dichter bij 0, hoe hoger de waarde van de voorspelling. 

9. Accurate Response at Sport Obermeyer 
Problemen voor huidige strategie: 

 Groeiende sales volumes 

 Druk om manufacturing kosten te verlagen en om variëteit te doen stijgen 

 Succesvolle lancering van een skikledinglijn voor kinderen 

Oplossingen 

 Enkele quick-response initiatieven om lead times te verkorten (bv. Luchtvervoer) 

 Retailers overhalen om orders vroeger te plaatsen 

 Maar: Stock-outs en markdowns bleven stijgen 

 Forecasts per model/kleur i.p.v. een consensus forecast 

 Accurate response = Verbetering van forecasts en het minimaliseren van de impact van 

inaccurate forecasts + de SC snel en flexibel maken opdat managers beslissingen over de meest 

onvoorspelbare items kunnen uitstellen (relatief voorspelbare producten worden vroeger 

geproduceerd) 

10. Strategic alliances & Outsourcing strategy in SCM 
Opties: 

 Interne activiteiten: kernactiviteiten best zelf doen 

 Acquisities: volledige controle verwerven over een bedrijf 

 Arm’s-Length transacties: service kopen of leasen wanneer nodig (KT) 

 Strategische allianties: LT-samenwerking, delen van risico’s, kosten en baten 

1. Strategische allianties 

+ Waarde toevoegen aan producten 
 Markttoegang verbeteren 
 Operaties verbeteren 
 Technologische sterkte toevoegen 
 Strategische groei verkrijgen 
 Organisationele skills verkrijgen 
 Financiële sterkte uitbouwen 
-   Oppassen met het uitbesteden of delen van core strengths 

  

  



Types: 

o Third party logistics (3PL) = bedrijf dat waardetoevoegende functies in material 

management en product distributie uitvoert. 

 1PL: shipping departement van bedrijf zelf (intern) 

 2PL: outsourcen van transport (carrier) 

 3PL: outsourcen van logistieke services (bezit nodige assets) 

 4PL: outsourcen van de coördinatie van alle logistieke services (heeft vaak 

niet nodige assets) 

   + Focus op de core strengths 
    Voorziet technologische flexibiliteit 

Andere flexibiliteiten: in geografische locaties, in aangeboden 
services, in grootte resources en workforce 

   - Verlies van controle 
    Wanneer logistiek een core competentie is van het bedrijf 
  Belangrijk: 

 Ken je eigen kosten 
 Klantenoriëntatie van de 3PL 
 Specialisatie van de 3PL 
 In het bezit van assets of niet   

o Retailer-supplier partnerships (RSP) = samenwerkingsrelatie tussen suppliers en 

retailers om elkaars kennis te gebruiken (supplier: lead times en productiecapaciteit, 

retailer: vraag). 

Types:  

 Quick response: retailer bestelt ad hoc, POS data wordt door suppliers enkel 

gebruikt om forecasting en scheduling te verbeteren en lead times te 

verkorten. 

 Continuous replenishment (rapid replenishment): shipments op vast 

afgesproken intervallen, specifieke voorraadregeling 

 Vendor-managed inventory (VMI): supplier neemt de beslissingen omtrent 

het gepaste voorraadniveau 

   

o Distributor integration (DI) = samenwerking tussen distributeurs, opdat expertise en 

voorraad beschikbaar worden. 

  



2. Strategic (manufacturing) outsourcing = het outsourcen van de fabricage van key 

components aan Contract Equipment Manufacturers (CEM). 

+ Economies of scale (aggregatie orders van meerdere kopers) 
  Risk pooling 
  Daling kapitaalinvesteringen (voorraad en infrastructuur) 
  Focus op de kerncompetenties  
  Stijging flexibiliteit 

- Verlies van concurrentiële kennis 
  Conflicterende doelstellingen (flexibiliteit vs. kostenreductie) 

Productarchitectuur: 

 Modulair product = Onafhankelijke uitwisselbare componenten, standaard 

interfaces, componenten kunnen her-designed worden onafhankelijk van de 

andere componenten. 

 Integraal product = Niet gemaakt van off-the-shelf componenten, top-down 

design, belang performantie systeem, voert meerdere functies uit. 

 

  

3. Procurement 

1) Kraljic’s supply matrix: business performance 

  

2) Fisher & Lee: supply vs. demand 

 



 Samen: De sourcing strategie voor componenten hangt af van: 

 Accuraatheid component forecast 

 Component supply risico 

 Financiële impact (Kraljic) 

 Component clock speed (snelheid van technologieverandering) 

11. SC Risk Management 
Dimensies:  

1. 

 Known-Unknown = Je kent het risico, maar weet niet exact wat er gaat gebeuren. 

 Unknown-Unknown = Je weet totaal niet wat er kan en zal gebeuren. 

o Investeer in buffers (extra DC’s, dual sourcing) 

o Versnel de waarnemings- en responstijd 

o Creëer een adaptieve SC community 

 Creëer een veerkrachtige/elastische/snel herstellende SC 

2. 

 Controllable = Je kan bepaalde maatregelen trekken. 

 Uncontrollable = Vooral focus hierop, je moet er rekening mee houden. 

Risico = Het effect van onzekerheid op de doelstellingen (positief of negatief) 

ISO 31000 = Standard Risk Management model 

1) Leg de context vast 

2) Risico’s identificeren 

3) Risico’s analyseren  Risico Assessment 

4) Risico’s evalueren 

5) Risico’s aanpakken 

Opties: 

 Risico elimineren 

 Kans verlagen 

 Impact verlagen 

 Transfer van het risico 

 Risico accepteren 

  


