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DOELSTELLINGEN VAN HET SPEL 

• INZICHT IN DE MAKE OR BUY BESLISISNG DIE BEDRIJVEN NEMEN 

• INZICHT IN ECONOMISCHE EN MARKTOMSTANDIGHEDEN DIE 

BEDRIJVEN ER TOE AANZETTEN OM NA TE DENKEN OVER AL DAN NIET 

UITBESTEDEN. 

• INZICHT IN DYNAMIEK VAN EEN UITBESTEDINGSECONOMIE; 

• INZICHT IN EN ERVAREN WELKE  INVLOED UITBESTEDEN HEEFT OP HET 

PERSONEELSBELEID, PRODUCTIECAPACITEIT, MARKTPOSITIE, .... 

• ERVAREN HOE BEDRIJVEN ZICH TOT ELKAAR VERHOUDEN, HOE MEN 

KAN ONDERHANDELEN, CONCTRACTEN KAN AFSLUITEN. 

• ERVAREN HOE ALLIANTIES EN/OF VERRREGAANDE SAMENWERKING DE 

POSITIE VAN EEN BEDRIJF OP DE MARKT KAN VERSTERKEN  

. 

• MOLIOR VICIS FEUGIAT. 

• LETALIS TATION LOQUOR EX.  

• AUTEM DIGNISSIM EXPUTO ESSE. 

Netwerkspel 
EEN SIMULATIEOEFENING OVER DE MAKE OR BUY BESLISSING 

Veranderingen in de markt (gevarieerde, innovatieve 

producten of diensten tegen een goede prijs/kwaliteit 

verhouding) dwingen bedrijven ertoe veranderingen 

door te voeren. Dat kan gaan van werken in teams, 

over uitbesteden van activiteiten tot flexibiliseren van 

het bedrijf. Waarvoor men kiest (of een combinatie 

van elementen) is afhankelijk van een heleboel 

factoren, maar heeft altijd een grondige weerslag op 

de werknemers van het bedrijf.  

In het Netwerkspel focussen we op de make or buy 

beslissing. Wanneer beslissen bedrijven om 

activiteiten uit te besteden? Welke marktelementen 

zetten aan tot uitbesteden of tot insourcen? Welke 

impact heeft een beslissing op de bedrijfsprocessen 

en personeelsbeleid?  Hoe ga je op zoek naar de 

meest geschikte toeleverancier? Welke relaties 

ontstaan met toeleveranciers? Hoe bouw je 

leveringszekerheid en kwaliteit in? 

Spelomschrijving 
PLOTS STUIKT DE MARKT VAN SCHIETSCHIJFJES IN 

ELKAAR. DE TOELEVERANCIERS KRIJGEN HET MOEILIJK EN 

DE CONCURRENTIE OM DE CONTRACTEN BINNEN TE HALEN 

IS HEVIG. 
DE MARKT VAN SCHIETSCHIJFJES 

 

RODO is een geïntegreerd bedrijf. Zij kopen 

grondstoffen aan, zetten die om in halffabricaten en 

assembleren de schietschijfjes. Zij hebben 32 

werknemers en een ruim machinepark. 

De concurrent van RODO is CICO, een bedrijf dat enkel 

nog de schietschijfjes assembleert. De rest heeft men 

uitbesteed aan 4 onderaannemers. Uitbesteder CICO 

heeft in contracten (die nog 3 maanden gelden) 

vastgelegd hoeveel onderdelen en tegen welke prijs de 

toeleveranciers elke maand moeten leveren. 

De dobbelsteen bepaalt de prijs van de grondstof en de 

klant plaatst een bestelling van zes schietschijfjes bij 

RODO en CICO. Bedrijven moeten grondstoffen 

inkopen, deze omzetten in halffabricaten en de 

schietschijfjes assembleren. Na 15 minuten is de eerste 

maand voorbij. Na personeelskosten, werkingskosten en 

stockagekosten kent iedereen het maandresultaat. 

De dobbelsteen rolt opnieuw, er volgt een bestelling van 

9 schietschijfjes. Omdat het aantal nu hoger ligt dan de 

afgesproken quota tussen CICO en de toeleveranciers 

ontstaat er druk overleg tussen deze bedrijven. Hoeveel 

moeten we extra leren en tegen welke prijs? De 

concurrentie is hevig. Wie het snelst iets op papier heeft, 

heeft meestal een stapje voor op de concurrenten. Na 15 

minuten is de tweede maand voorbij. 

 

Het spel loopt nog 6 maanden. Aanvankelijk blijft de markt groeien. Sommige 

toeleveranciers slagen er in contracten op lange termijn af te sluiten. Zij 

investeren in hun machinepark en werven personeel aan. Andere 

toeleveranciers zijn erg afhankelijk van de bestellingen van CICO. Zij twijfelen 

of ze wel zullen investeren en nemen een eerder afwachtende houding aan. Bij 

RODO wordt hevig gediscussieerd over al dan niet uitbesteden. 

Tijdens de nabespreking brengt elk bedrijf (groepje) verslag uit. Hoeveel geld 

hebben ze nu? Meer of minder personeel? Meer of minder productiecapaciteit? 

Met wie werden contracten afgesloten? Enzovoort. In de nabespreking wordt 

heftig gediscussieerd over de positie die bedrijven op de markt innemen en de 

consequenties daarvan voor het personeelsbeleid. Er wordt gezocht naar 

gelijkenissen tussen spelelementen en de eigen bedrijfsrealiteit 

Men opteert tenslotte voor 

een gedeeltelijke 

uitbesteding. 

Maar dan stuikt de markt 

van schietschijfjes in 

elkaar. De toeleveranciers 

krijgen het moeilijk en 

beginnen afspraken te 

maken om sterker te staan 

in de onderhandelingen 

met RODO en CICO. 

 

DOELGROEP 

Het netwerkspel is bruikbaar voor 

elke groep die meer inzicht wil in de 

make or buy beslissing. We speelden 

het spel met 

vakbondsafgevaardigden, managers 

in productie en logistieke functies, 

leidinggevenden in magazijnen,  

studenten (economie, sociologie, 

management) en  leerlingen SO 

logistiek.   

MEER INFORMATIE 

Meer informatie over flexibiliteit, 

uitbesteden en toeleveren vindt u op 

http://www.serv.be/stichting/thema/2

933 

 

UITLENEN VAN HET SPEL 

U kan het Netwerkspel 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 20 tot 

40 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

