
 

 

Afstudeeropdracht: Het supply chain simulatie spel  
 
Een geschikte kandidaat heeft kennis en/of ervaring met: object georiënteerd programmeren, heeft 
ervaring met het bouwen van interactieve dashboards. Een achtergrond hebben in wiskunde of 
econometrie op HBO of universitair level. En is iemand met een interesse in supply chains en het 
analyseren daarvan. 
 
Achtergrond 
Bij ACTLytics werken we aan het praktisch en toepasbaar maken van advanced analytics software op de 
supply chain van onze klanten. Maar wat is een supply chain precies en hoe werkt het? Welke factoren 
hebben invloed op het wel of niet soepel lopen van een supply chain en waaruit zijn de kosten 
opgesteld? Welke partijen doen er allemaal mee en waar moet rekening mee worden gehouden? Dit 
zijn allemaal vragen en concepten die soms wat abstract kunnen zijn zonder voorbeeld. Voor het 
werken met supply chains is het belangrijk dat in eerste instantie nieuwe werknemers weten wat het is 
en waaruit het bestaat. Maar ook voor de uitleg/training aan klanten is het goed om uit te kunnen 
leggen hoe deze chains in elkaar zitten zodat er een overview kan worden gemaakt en oplossingen of 
aanpassingen uitgelegd en gevalideerd kunnen worden.  
 
Om een supply chain en de processen die daarin zitten in kaart te brengen is jouw opdracht om een 
supply chain simulator spel te ontwikkelen, waarbij de gebruiker(s) de verschillende componenten van 
een supply chain kunnen imiteren om zo dit proces te leren kennen en zo de implicaties van de keuzes 
die worden gemaakt in elk deel van een supply chain te kunnen ondervinden.   
 
De opdracht 
De supply chain in deze opdracht betreft een supply chain van een chocoladefabriek. Deze supply chain 
bestaat uit vier stages (de leveranciers (grondstof), de fabriek, de groothandel en de detailhandel). De 
taak van de supply chain is het produceren en leveren van verschillende producten chocola. De 
leveranciers leveren de grondstof aan de fabriek, de fabriek produceert de chocola, de groothandel 
slaat chocola op en levert het aan de consument, wat in dit geval dus de detailhandel is aan het einde 
van de supply chain, en de detailhandel plaatst orders. De levering van chocola gaat van links naar 
rechts en de orders van rechts naar links. 
 
Leverancier (grondstof)  →    Fabriek   → Groothandelaar  →   Detailhandel  
 
Data 
In de supply chain zijn meerdere componenten van elke stage aanwezig. Dat wil zeggen; meerdere 
fabrieken, meerdere leveranciers, meerdere detailhandels en meerdere groothandels. De opdracht is 
gebaseerd op een door ons geleverde dataset. Deze dataset van de supply chain bevat onder andere: 
de orders, de constraints per stage (niet elke fabriek kan evenveel produceren of is even efficiënt met 
de grondstof, de contracten van elke leverancier kunnen verschillen en de hoeveelheid grondstof, etc.), 
de kosten van de productie en de opslag, de verschillende producten en welke grondstoffen nodig zijn 
om deze te produceren ect. De dataset bevat data van verschillende buckets (tijdperiodes). 
 



 

 

 

Opzet 
Het doel voor de gebruiker(s) van het spel is om de orders te leveren terwijl er zo min mogelijk kosten 
worden gemaakt. Dit kan gedaan worden door middel van levels.  
Level 1: In het eerste level moet de gebruiker de lijnen tussen de verschillende stages verbinden en de 
orders vervullen voor een aantal buckets. Dit om een indicatie te geven van hoe de verbindingen lopen. 
Om dit zonder overschrijden van de constraints te doen, zal de dataset wellicht wat makkelijker moeten 
worden gemaakt. 
Level 2: Als tweede level zal de gebruiker hetzelfde moeten proberen met een grote dataset zo dicht 
mogelijk bij de optimale oplossing te komen. Dit gaat handmatig natuurlijk erg lastig.  
Eindoplossing: Om vervolgens de optimale oplossing te tonen zal je als laatst een engine-built oplossing 
moeten creëren door middel van een je MIP op de achtergrond die de oplossing berekend en 
visualiseert. Een handige tool voor deze opdracht is de tool AIMMS [1]. Deze tool kun je gebruiken om 
je dataset in te laden, de MIP in te programmeren en te visualiseren.  
 
De data in de dataset wordt gegeven in buckets (dus in tijdsperiodes), daarom kan de simulatie worden 
gespeeld in rondes waarbij elke ronde een week simuleert. Per ronde moet de gebruiker(s) de volgende 
stappen uitvoeren: 

1. Ontvangen van orders 
2. Ontvangen van leveringen 
3. Het updaten van de nog verwachte leveringen en voorraad 
4. De leveringen op transport zetten 
5. En bepalen hoeveel er nog moet worden besteld 

Elke bestelling moet worden vervuld, direct (rechtstreeks vanuit de voorraad of in latere rondes).  
De gebruiker moet rekening houden met backlog kosten en voorraadkosten, en dit zo regelen dat de 
kosten zo laag mogelijk blijven.  
 
 
Het doel van de opdracht 
Het doel van deze afstudeeropdracht is om een supply chain spel te programmeren zodat dit kan 
worden gebruikt om inzicht te geven in de werking van een supply chain. Daarbij ook in kaart brengend 
welke aspecten van een supply chain impact hebben op bijvoorbeeld de kosten en levertijd, zodat er 
meer inzicht komt in commerciële beslissingen. En waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld 
marketing acties, onderhoud aan machines en supply planners. Maar ook waar het verschil tussen 
demand planning en forecasting, tactische planning en operationele planning duidelijk wordt [2]. 
Eventueel zou er ook een interactieve LP/MIP grafiek kunnen worden gemaakt die met het veranderen 
van orders en constraints, de feasable region laat veranderen. Er is ruimte om in overleg de opdracht 
aan te passen. 
 
 
Eindproducten 

• Een interactief supply chain simulatie spel  

• Het afstudeerverslag en de resultaten 

• Eindpresentatie (?) 
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