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Het project: "Thrive! Ondernemersvaardigheden als solide basis voor een toekomst in de creatieve
industrie " heeft als centrale doelstelling om (jonge) (vrouwelijke) ondernemers en bedrijven en
hun werknemers in de creatieve sector te ondersteunen, om door een transformatie- en innovatie
proces te gaan dat nodig is om te overleven in de huidige tijd en om het bedrijf een duurzame
solide basis te geven.

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de visie
van de schrijvers weer en de EU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van
(delen van) de inhoud.

De project partners zijn:

© 2018 Thrive project, Erasmus+ 2016-1-NL01-KA202-022890. Geen enkel deel van dit document
mag gebruikt worden zonder toestemming van Stivako (project coördinator).

Contact adres:
Stivako
Boeingavenue 207
1119 PD Schiphol-Rijk
Nederland
tel. +31 20 5435670
info@stivako.nl

Project website: www.thriveproject.eu
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Introductie

Het management spel PNP (Papier Niet Plastic) is een managementgame dat gedurende 4 tot 5 uur
wordt gespeeld. Het is een simulatie waarin de staat en het functioneren van een bedrijf centraal
staan. Onderwerpen zoals management, logistiek en persoonlijke vaardigheden zullen hierbij
integraal aan de orde komen.

Het doel van het spel is het maken van zoveel mogelijk winst.
Bedrijfsresultaten zullen afhangen van:
- goed inkoop en verkoopbeleid,
- goed voorraadbeleid,
- een zo efficiënt mogelijke productie,
- een goede kwaliteit (van product en organisatie).

Waarom dit nieuwe bedrijf?

Omdat de hoeveelheid plastic afval in oceanen en zeeën toeneemt, introduceert de Europese
Commissie nieuwe regels met betrekking tot disposable (voor eenmalig gebruik) plastic producten
en visspullen / vistuig. Samen zijn deze producten goed voor 70 procent van alle zwerfvuil op
Europese zeeën en stranden.
Zodra er betaalbare alternatieven beschikbaar zijn, worden deze plastic producten geweerd van de
markt. Dit verbod zal bijvoorbeeld gaan gelden voor plastic wattenstaafjes, bestek, borden, bekers,
rietjes en roerstaafjes. Deze producten mogen alleen nog worden gemaakt van duurzame
materialen.

Gebruik verminderen
Voor producten waarvoor er geen goede alternatieven zijn, ligt de nadruk op het verminderen van
het verbruik, onder meer door een landelijke verlaging van het toegestane verbruik, voorschriften
voor het ontwerp en de etikettering van het product en verplichtingen op het gebied van sanering
en afvalbeheer voor de producenten van deze producten.
De lidstaten moeten bijvoorbeeld in 2025 90 procent van de disposable (eenmalig gebruik) plastic
flessen inzamelen. Daarnaast moeten producenten van kunststof bijdragen aan de kosten van
afvalbeheer, schoonmaak en bewustwordingsprogramma's. De industrie zal in toenemende mate
worden aangemoedigd om minder vervuilende alternatieven voor deze producten te ontwikkelen.

Werkwijze

In drie kwartier zal het bedrijf PNP moeten worden opgericht.
Het bedrijf maakt vier typen producten die de plastic varianten vervangen, namelijk: beker, doos 1,
doos 2, doos pillow pak.
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Daarvoor zijn productiemiddelen beschikbaar zoals mesjes, scharen, lijm, plakband, en stiften.
De benodigde grondstof, papier, moet worden ingekocht.
Gedurende het spel krijgt het bedrijf opdrachten voor het leveren van producten.
Er is een lijst met mogelijke afnemers aanwezig.

Bepaal de structuur, strategie, marketingbeleid, etc.
Verdeel de taken: leiding, administratie, planning, productie, etc.

De productielijn technisch bedrijf wordt opgezet in de productiezaal.

De overige medewerkers krijgen aparte lokaliteiten.
Bepaal de wijze waarop de producten geproduceerd gaan worden.
Bepaal de hoeveelheid grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen besteld worden van 5 voor het
halve tot 5 over het halve uur en 5 voor het hele tot 5 over het hele uur.

Formulieren

1. Opdracht leveren papier (bestel niet te weinig grondstoffen)
2. Voorraad grondstoffen (bij aankomst vermelden op voorraad formulier)
3. Exploitatierekening bedrijf
4. Voorraad gereed product
5. Leveringsopdracht / Orderformulier
6. Ontvangstbevestiging order (bestemd voor de klant)
7. Betalingsformulier (bestemd voor de klanten).

Nadat het bedrijf is ingericht kan gestart worden met de papierbestelling en de productie.
Men heeft aan totale productietijd ca. anderhalf uur.
Daarna wordt het niet gebruikte materiaal voor de helft van de prijs teruggekocht door de
papierleverancier. Hierna kan het bedrijfsresultaat worden vastgesteld.

Pauze

Gedurende het spel zal er een korte pauze worden gehouden.

Evaluatie

Na de afsluiting wordt het spel en prestatie van de deelnemers geëvalueerd door de observatoren.

Regels & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

1. De directie beschikt over een lijst van mogelijke afnemers. Levering zal gedurende het spel
plaatsvinden op aanvraag van de klant.

2. De orders worden zoveel mogelijk binnen de gewenste levertermijn afgeleverd, anders dreigt
gevaar van annulering. Als een klant om een spoedorder vraagt, kunnen bij correcte levering
extra kosten in rekening worden gebracht (zie prijstabel).

3. Alleen de voor het einde afgeleverde en goedgekeurde complete orders gelden als
bedrijfsresultaat!

4. De klant kan orders terugsturen als de kwaliteit slecht is.
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5. Alle orders moeten voorzien zijn van een nota.

6. Papier en karton kunnen tijdens de speelperiode (tegen kostprijs!) worden ingekocht.

7. Het bedrijf mag "nee" verkopen.

8. Medewerkers mogen door de directeur worden ontslagen, opzegtermijn is 10 minuten.

9. Medewerkers mogen bij een ander bedrijf gaan werken.

10. Er kan met de klanten vrijuit onderhandeld worden.

Kwaliteitseisen producten

Afleveren met nota en ingepakt in pakpapier, deugdelijk gesloten.

Eisen:

- afmetingen producten: maximale afwijking 3 mm.
- goed gevouwen
- plakranden: evenwijdig, zonder rafels en zonder zichtbare gomresten
- nota: duidelijk gespecificeerd.

Kosten grondstoffen

Grondstoffen: wit papier A3 5,=
Gekleurd papier A3 3,=
Gekleurd papier A4 0,75

Bestelkosten papier: Per keer bestellen 15,= plus kosten van het bestelde materiaal.

N.B. Hele vellen kunnen tegen de halve prijs worden teruggenomen.

De prijslijst

Type Wit Gekleurd

Zonder
vignet / logo

Met vignet /
logo

Zonder vignet /
logo

Met vignet /
logo

Beker 2,= 2,50 2,60 3,20

Doos 1 2,50 3,= 2,10 3,=

Doos 2 1,90 2.50 1,50 2,50

Doos Pillow pak 1,10 1,90 0.90 1,70

De order: per order wordt een extra bedrag in rekening gebracht:

- gewone order: 5,=
- spoedorder: 20,=
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Lijst van mogelijke afnemers

1. Firma Atlas - Spuistraat 243 - Amsterdam
4 doosjes 1 - wit
vignet: globe op voet - linksonder - afm. 2 x 2 cm - 1 kleur.

2. J. de Boer - Dorpsstraat 12 - Beverwijk
10 pillow pak - gekleurd
geen vignet

3. C. van Kampen - Rembrandtlaan 4 - Culemborg
20 doosjes 2 - wit
vignet: liggende fles, waarin "1820", plaats vignet: linksonder - afm. 1,5 x 5 cm –
2 kleuren

4. N.V. Dijkstra- Postbus 14 - Dokkum
14 bekers - kleur
vignet: pijl en boog - plaats vignet: linksonder, afm. 6 x 5 cm - 1 kleur

5. Ed van Es - Grintweg 28 - Epe
7 doosjes 2 - kleur
vignet: boom - plaats vignet: rechtsonder - afm. 3 x 7 cm - 1 kleur

6. Chr. Engels - Kanaalweg 18 - Schagen
5 bekers - wit
vignet: spuitende fontein - plaats vignet: rechtsboven - afm. 4 x 6 cm - 1 kleur

7. Gemeente Epe - Markt 4 - Epe
10 doos Pillow pak - wit
geen vignet

8. Z. de Haas - Meent 14 - Hattem
8 doos Pillow pak - kleur
vignet: haas - plaats vignet: rechtsonder - afm. 2 x 4 cm - 1 kleur

9. N.V. Worldwide - Goes
8 doosjes 1 - kleur - geen vignet

10. Restaurant Hemel - Postbus 300 - Rotterdam
15 bekers - kleur – vignet hemel

11. Coffee corner Gelder- Gelderlandplein - Amstelveen
7 doos Pillow pak - wit – bloemen print

12. DC Consultancy – Startbaan 10 – Schiphol
10 bekers - wit - / vignet vliegtuig
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Formulier 1

Opdracht voor levering van papier

Hierbij verzoek ik u ons bedrijf ................................... (naam bedrijf) te leveren:

.......... vellen papier wit A3 à 5,= €

.......... vellen papier gekleurd A3 à 3,= €

.......... vellen gekleurd A4 à 0,75 €

Vaste kosten per bestelling € 15,=
_________

Totaal factuurbedrag €
=========
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Formulier 2

Voorraad grondstoffen van .................................. (naam bedrijf)

Papier:

Nr. Bij Af Totaal
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Formulier 3

Exploitatierekening: .................................... (naam bedrijf)

Omschrijving Inkoop in Euro Verkoop in Euro

Totaal € €

Resultaat:..................
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Formulier 4

Voorraad gereed product ............................... (naam bedrijf)

Type ..................

Bij Af Totaal



Managementgame 11

Formulier 5

Leveringsopdracht aan ................................... (naam bedrijf)

Ordernr..........................................

Gelieve te leveren om ........................... uur

Aantal
exemplaren

Type Omschrijving Prijs per stuk Totaal bedrag

Total

Please pay the total amount using the payment form.
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Formulier 6

Aan bedrijf ................................................ (naam)

Onderwerp: bevestiging ontvangst producten

Hierbij deel ik het volgende mede.

 De producten betreffende onze order nr. .......... hebben wij in goede orde
ontvangen. Betaling volgt.

 De enveloppen betreffende onze order nr. .......... hebben wij te laat ontvangen.
Ingevolge onze overeenkomst brengen wij u hiervoor een boete van 40% van de
verkoopprijs in rekening. Deze boete hebben wij van de hierbij gevoegde betaling
(door middel van formulier 7) afgetrokken.

 Van de door u geleverde enveloppen voldeden er een aantal exemplaren niet aan
de vereiste kwaliteit. U ontvangt de volgende afgekeurde en gemerkte
exemplaren retour. Dit totaal hebben wij op uw factuur in mindering gebracht.
Betaling van het restant van de rekening volgt.

Aantal exemplaren Type product €

Totaal €

Het hierboven vermelde totaalbedrag heb ik op uw nota in mindering gebracht.
Betaling van het restantbedrag van de nota volgt hierbij.

Handtekening:
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Formulier 7

Betalingsformulier

Betaling aan ................................ (naam bedrijf)

Hiermede ontvangt u het totaalbedrag van € ............. voor de levering van

enveloppen, betreffende ordernummer: .......................

Handtekening:



Aan PNP

SPOEDORDER

Bestelling:

Product ........................... kleur: ...............

Geen vignet: ...........................................................................

Aflevertijd: .............. uur.

Te leveren aan:

…..

…..

…..

Namens:


