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DOELSTELLINGEN VAN HET SPEL 

• INZICHT IN JUST-IN-TIME PRODUCEREN EN LEVEREN 

• INZICHT IN ECONOMISCHE EN MARKTOMSTANDIGHEDEN DIE 

BEDRIJVEN ER TOE AANZETTEN OM JUST-IN-TIME TOE TE PASSEN . 

• INZICHT IN AFHANKELIJKHEID EN RELATIES TUSSEN BEDRIJVEN IN EEN 

JUST-IN-TIME SYSTEEM. 

• INZICHT IN EN ERVAREN WELKE  INVLOED JUST-IN-TIME HEEFT OP 

LOGISTIEK, PRODUCTIEFLOW, INZET VAN PERSONEEL, RELATIES 

TUSSEN BEDRIJVEN, TRANSPORT, .... 

• ERVAREN WAT DE ROL IS VAN EEN GOEDE ADMINISTRATIE EN 

TAAKAFSPRAKEN BINNEN EEN MANAGEMENTTEAM. 

• ERVAREN  HOE MEN PROBLEMEN KAN ANALYSEREN, BESPREKEN, 

OPLOSSEN EN BIJSTUREN. 
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Just-in-time spel 
EEN SIMULATIEOEFENING OVER JUST-IN-TIME PRODUCEREN EN LEVEREN 

Just-in-time werd in de jaren ’70 door Toyota in Japan 

bedacht. Men wilde nog enkel die producten maken 

die besteld waren en dat met zo weinig mogelijke 

verspilling. Deze koppeling tussen de vraag van de 

markt en het productieproces maakt meteen zichtbaar 

wanneer producten moeten geproduceerd en geleverd 

worden. Voorraden verdwijnen (bijna helemaal), 

grondstoffen en halffabricaten moeten exact op tijd – 

just-in-time – aanwezig zijn.  

Vandaag de dag hebben heel wat sectoren elementen 

van Just-in-time en lean management ingevoerd. Dat 

zo’n systeem ook zijn limieten kent wordt duidelijk in 

het spel. Een systeem is maar zo sterk als haar 

zwakste schakel. Hoe bouw je kwaliteitsgaranties in? 

Hoe zorg je ervoor dat producten op tijd geleverd 

worden (niet te vroeg, niet te laat)? Hoe organiseer je 

een flexibel systeem dat de grillen van de klant kan 

volgen? Enzovoort. 

Spelomschrijving 
EEN VERKEERDE BESTELLING. TE WEINIG BLOKJES OM EEN 

MUUR TE BOUWEN. EN DE STRATEGISCHE RESERVE IS BIJ 

DE VORIGE BESTELLING AL OPGEBRUIKT. EEN DEELNEMER 

WORDT UITGESTUURD NAAR CHINATEMP OM TE 

ONDERHANDELEN OVER DE BOETE; 

CHINESE TEMPELS JUIST OP TIJD 

 

In dit simulatiespel bouwen deelnemers Chinese tempels 

(of delen ervan) die juist op tijd geleverd worden aan de 

klant. 

 

CHINATEMP NV produceert Chinese tempels en 

besteedt de productie van halffabricaten (het dak, de 

muren, de fundamenten) uit aan toeleveranciers.  

De klant (spelbegeleider) plaatst een bestelling bij 

CHINATEMP NV. Het management van CHINATEMP 

NV vult de nodige bestelformulieren in om de 

tempelonderdelen te bestellen bij haar toeleveranciers. 

Het dak wordt besteld bij ROOF NV, de fundamenten bij 

FUNDA NV en de muren bij SPECIAL WALL NV. Die 

laatste bestelt een onderdeel van de muur op haar beurt 

bij MUURCONSTRUCT NV. De grondstoffen worden 

door deze firma’s aangekocht bij BLOK NV. Twee 

transportfirma’s zorgen voor het vervoer van 

grondstoffen en halffabricaten.  

Om de 10’ klinkt een bel die aangeeft dat er mag 

geleverd worden. Tegelijk plaatst de klant een nieuwe 

bestelling. De bestellingen worden ingewikkelder en de 

levertermijn wordt steeds korter. Tussen twee rondes 

berekenen de bedrijven hun bedrijfsresultaat. 

De leerlingen van het 6de jaar handel spelen het spel tijdens de lessen 

toegepaste economie (logistiek en distributie).  

Na de speluitleg spelen de leerlingen eerst een oefenronde. Zo kan er nog wat 

bijgestuurd worden. Vooral het invullen van de formulieren en het berekenen 

van de kosten vraagt extra ondersteuning. .Maar na elke ronde zitten de 

leerlingen beter en beter in het spel. 

Zoeken ze naar oplossingen. Nieuwe afspraken worden gemaakt. Leerlingen 

beloven om hun formulieren netjes en leesbaar in te vullen. Twee rondes 

verder is het probleem opgelost, maar staat de vrachtwagen vast in de file. 

Wat nu?  

Toch loopt het na drie 

ronden grondig fout. Er is 

geen tempel om te leveren 

en de grondstoffen voor de 

volgende tempel zijn nog 

niet vertrokken. Daarom 

organiseren de leerlingen 

die CHINATEMP NV 

runnen een overleg. 

Problemen worden in kaart 

gebracht en samen . 

 

DOELGROEP 

Het Just-in-time spel is bruikbaar 

voor elke groep die meer inzicht wil in 

just-in-time . We speelden het spel 

met vakbondsafgevaardigden, 

managers in productie en logistieke 

functies, leidinggevenden in 

magazijnen,  studenten (economie, 

sociologie, management) en  

leerlingen SO logistiek, handel en 

economie.   

MEER INFORMATIE 

Meer informatie over flexibiliteit, 

uitbesteden en toeleveren vindt u op 

http://www.serv.be/stichting/thema/2
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UITLENEN VAN HET SPEL 

U kan het Just-in-time spel uitlenen tegen 

een vergoeding van 100,00 €. Bij het spel is 

een handleiding om u hierin te 

ondersteunen. U kan het spel ook uitlenen 

met begeleiding. Hiervoor vragen we een 

vergoeding van 100,00 € voor een halve 

dag. Het spel kan gespeeld worden met 

groepen van 10 tot 24 deelnemers. Via een 

intakegesprek bespreken we wat u met het 

spel wil bereiken, welke doelstellingen 

belangrijk zijn voor uw doelgroep. U bent 

actief betrokken bij de nabespreking van 

het spel. Voor meer informatie kan u terecht 

bij Brigitte Lauwers 02 209 01 70 

blauwers@serv.be  

http://www.serv.be/stichting/thema/2933
http://www.serv.be/stichting/thema/2933
mailto:blauwers@serv.be

