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Bedrijfsscans 
Met de bedrijfsscans van Smit Supply Chain Advies krijg je snel inzicht in het verbeterpotentieel van jouw 

organisatie. Op een praktische en persoonlijke manier inventariseren wij waar knelpunten in jouw organisatie 

en/of bedrijfsprocessen aanwezig zijn en hoe je jouw organisatie professioneler, effectiever en efficiënter kunt 

inrichten. We kijken naar de volgende onderwerpen: 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak een keuze uit de snelle en beknopte QuickScan of de uitgebreidere BedrijfsScan! 
 

QuickScan 
Met de QuickScan van Smit Supply Chain Advies krijg je snel inzicht in de optimalisatie mogelijkheden van uw 

bedrijf. De Quick Scan geeft je een beperkt inzicht. Wil je meer inzicht en details? Kies dan voor de uitgebreidere 

BedrijfsScan.  

 

 

 
 

 
 

BedrijfsScan  
Met de BedrijfsScan van Smit Supply Chain Advies krijg je een goed beeld van het verbeterpotentieel van jouw 

bedrijf. Je kunt de BedrijfsScan uitbreiden met een aantal praktijkdagen, waarbij wij meekijken op de werkvloer. 

Dit geeft een verdieping van de onderzoeksresultaten.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wij geven je inzicht en overzicht!  
Wij helpen je graag het potentieel van jouw organisatie en medewerkers te benutten!  

 

Meer informatie?  

Bel: +31 (0) 38 747 00 29 of  

Mail: info@smit-sca.nl  

  
 
 

Strategie, Gedrag & 

Leiderschap 

- Visie, missie en ambitie 

- Continu verbeteren 

- Commitment en verant-  

  woordelijkheden  

- Coaching 

- Resultaatgerichtheid  

  & klantfocus 

 

   
 
 

Organisatie en 

processen 

- Standaardisatie 

- Optimalisatie 

- Digitalisering 

- Samenwerking 

- Inzicht in skills van je 

  personeel 

- Ontwikkeling  

  organisatie 

 

 
 
 

   
 
Klant en Markt 

- Klantfocus 

- Klanttevredenheid 

- Marktfocus 

- Product markt  

  combinatie 

 
 

 
 

 

   
 
Besturing 

- Doorvertaling van  

  visie/missie naar  

  doelen in alle lagen  

  van de organisatie  

- Kort-cyclisch sturen   

  op resultaten en   

  trends 

- Visual management 

- Capaciteits-   

  management 

 
 

   
 

Supply Chain  

- Balans, Service, Cost  

  & Cash 

- Inzicht en samen- 

  werking in de keten 

- Demand proces  

- S&OP en balans  

  (Sales & Operational  

  Planning) 

- KlantOrderOntkoppel-  

  Punt (KOOP) 

- Voorraadposities 

 

 

BedrijfsScan Brons 
(Ondernemingen t/m 20 personen) 

 

Enquête (max. 8 personen) 

+ Interviews (max. 4 personen) 

+ Uitgebreide rapportage  

+ Presentatie resultaten en aanbevelingen 

 

 

BedrijfsScan Zilver 
(Ondernemingen t/m 50 personen) 

 

Enquête (max. 16 personen) 

+ Interviews (max. 10 personen) 

+ Uitgebreide rapportage  

+ Presentatie resultaten en aanbevelingen 

 

 

QuickScan Zilver 
 

Enquête 

+ Gestandaardiseerde rapportage  

+ Korte toelichting 

 

QuickScan Goud 
 

Enquête 

+ Gestandaardiseerde rapportage  

+ Korte toelichting  

+ Adviesgesprek 

 

 

 

BedrijfsScan Goud 
(Ondernemingen t/m 50 personen) 

 

Enquête (max. 24 personen) 

+ Interviews (max. 12 personen) 

+ Uitgebreide rapportage  

+ Presentatie resultaten en aanbevelingen 

 

QuickScan Brons 
 

Enquête 

+ Gestandaardiseerde rapportage  
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