
• 1) vijf grootste uitdagingen van SCM volgens jou? Wat zijn mogelijke remedies? Geef een 
voorbeeld van een case of een voorbeeld dat we hebben gezien in de les bij elk van de 
uitdagingen.  
 

• 2) Continuous en periodic uitleggen (ook tekenen) + wat is de formule voor gemiddelde 
voorraad bij elk? Leg multi-echelon uit en wat is de belangrijkste factor in de formule tov van 
die van single echelon?  
 
 

• 3) wat is crossdocking? voor- en nadelen. Voor welke producten is dit het meest geschikt en 
waarom? Leg push en pull uit. Is crossdocking meer relevant voor push of voor pull?  
 

• 4) Je bent een state of the art retailer van voedingsproducten, je bedient particulieren, 
zelfstandige winkeluitbaters en restaurants. Maak een matrix met de drie klantensegmenten 
in de kolommen en 3 verschillende productfamilies (zelf kiezen) in de rijen. Geef de 5 KPI's 
van SCOR en rangschik ze voor elk van de vakken in de matrix. Geef ook het beste SC 
kanaal dat hier telkens bij hoort. Je mag er maximum drie kiezen. Definieer ze telkens.  
 
 

• 5) Oefening: Wat is moving average? wat is single exponential smoothing? Dan een kader 
aanvullen met die twee technieken. Ook MAD en MAPE berekenen + formules geven: wat 
geven ze aan? 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 1. a; push, pull, push-pull uitleggen, voordelen nadelen + voorbeelden. b. 
postponement en wat is de link met push-pull. c. push, push pull en pull linken met 
productfamilies. d. zara, aldi en lego: sc tekenen + welke is push/pulll enzovoort. 

Vraag 2. a. Multi en single echelon uitleggen. b+c hoe verschillen ze qua voorraad 
optimalisate. d. voorraadbepaling geef formule.  

Vraag 3: verschillende vormen van samenwerking tussen leverancier en retaiiler weergeven. 
en VMI uitleggen, voordelen/nadelen hoe implementeren.  

Vraag 4: een zuivelfabrikant wil activiteiten uitbreiden naar andere landen van europa + 
turkije. Finance, Maketing enzo hebben hun werk gedaan. Wat zal jij als supply manager 
moeten doen? >> Structuur bepalen, transport enzovoort. Gewoon uitleggen. 

Vraag 5: SS berekenen, DRP oefening. 

 

 
1) productkenmerken volgens classificatie van Hue ofzoiets (stable/evolving - 

innovative/functional) + 
2)  4 soorten supply chains met verschillend decoupling point toewijzen aan elke 

classificatie) +  
3) deze 4 clusters toewijzen aan verschillende fases van PLC  
4) 2) SS formules obv vraag/forecast + wat geeft kleinste SS en welke is meest 

realistisch 
5)  3) RFID + voordelen + Metro issues  
6) 4) Je bent een meubeldesigner die werkt voor meubelketen en wil uitzoeken wat je 

moet doen voor eigen lijn op te zetten met eigen winkels en/of webshop. Welke info 
heb je nodig, welke SCM beslissingen maak je,... 

7)  5) oefening zoals KLF 
 



 
 
 
 
 
1. Eigen definitie geven van SCM, welke bedrijfsprocessen horen hierbij en welke moeten 
nauw samenwerken met SCM, hoe worden deze processen gecoordineerd en gepland? Een 
mogelijk organigram tekenen van een multinational en waar zou je SC manager plaatsen? 

2. verticaal en horizontaal uitleggen+voor en nadelen en hoe best te managen. Wat is lean en 
welke van vert/hor is beste lean te houden? Wat is de positie van jouw bedrijf van de case op 
vlak van lean mng en hoe kan het nog verbeteren? 

3. formules van safety stock geven (de gewone en die met forecast error in) en dan de 
elementen uitleggen. welk element is cruciaal voor multi-echelon in die formule. multi-echelon 
wat uitleggen 

4. bullwhip: elementen die bijdragen tot bullwhip en die het minimaliseren en de factoren 
(bijdragen en minimaliseren) linken met beergame. 

5. oef over centraal en decentraal. Zelfde als in de ochtend precies 
	


