
Script v0.8 - An introduction to the real world of IKEA - 11-01-2013 
 
(Tekst om de gebruiker aanmoedigen om de challenges aan te gaan en om een interview met een 
recruitment manager te winnen en uitnodigen om in te schrijven in de IKEA database.) (Website en 
andere touchpoints) 
 
1. INT. STUDENTEN WONING - DAG 

VOICE ACTOR (VO) 
Waarschijnlijk ben jij wel bekend met het woonwarenhuis IKEA. En heb je zelf wel 

eens een IKEA meubel in elkaar gezet. Misschien wel de stoel waar je nu op zit. 
Maar heb jij je wel eens afgevraagd hoe deze stoel in de winkel terecht is gekomen 
voordat je hem kocht?  

 
2. INT. IKEA STORE - INSTORE LOGISTICS - DAG 
 

VOICE ACTOR (VO) 
De logistieke wereld van IKEA zit zo doordacht in elkaar dat de klant wellicht denkt 

dat het allemaal vanzelf gaat. Vandaag laten wij jou een klein onderdeel van deze 

wereld zien, genaamd instore logistics, en waarom het logistieke proces zoveel 
aandacht krijgt binnen het bedrijf. 

 
3. EXT. AGUNNARYD - ZWEDEN - DAG  
 

VOICE ACTOR (VO) 
Om bij het begin te beginnen dienen we eerst af te reizen naar Zweden, in de 
provincie Småland om precies te zijn. Daar begon het allemaal met de visie van 
één man. Ingvar Kamprad. Hier woonde hij bij zijn ouders op de boerderij 

Elmtaryd, in het plaatsje Agunnaryd. Het dorpje had weinig inwoners en de mensen 
leefde een sober bestaan. Voor hen was het vanzelfsprekend om samen te werken, 
tillsammans in het Zweeds, en om slim om te gaan met de beperkte grondstoffen 
die zij tot hun beschikking hadden. Ingvar begreep dit principe op jonge leeftijd en 
werd gegrepen door het ondernemerschap. Hij probeerde wat bij te dragen aan de 
gemeenschap met het verkopen van lucifers en wenskaarten. Met zijn eerste winst 

kocht hij een fiets, zodat hij zijn klanten persoonlijk kon opzoeken. 
 

Fade out 
 
Tutorial text for the game - (In-screen) 
De In/Log game heeft als doel het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit doe 
je door het `logistieke pad´ zo aan te passen dat het de kortste route in beslag neemt. Zorg 
ervoor dat het pad binnen de tijd (rechts bovenin) volledig op elkaar aansluit. De route kun je 
aanpassen door de verschillende bochten en kruispunten, aan de linkerkant van het scherm, naar 

het speelveld te slepen. Je kunt een elementen roteren wanneer deze niet in de juiste richting 
wijzen. Hoe minder je van deze elementen in het spel gebruikt, hoe beter.  
 
Game 1 assignment text - Ingvars farm (In-screen) 
Help Ingvar bij het rondbrengen van lucifers en wenskaarten in zijn geboorte plaatsje Agunnaryd.  
 

 

 
4. INT. HOGESCHOOL VOOR ECONOMIE - GOTHENBURG - KLASLOKAAL - DAG  

VOICE ACTOR (VO) 
Ingvars fascinatie voor woninginrichting begon op de Hogeschool voor Economie in 

Gothenburg. Hij werd verliefd op de typisch Zweedse stroming genaamd: 
Democratische stijl. Een meubelstuk uit deze stroming was toen der tijd alleen voor 
de rijken weggelegd. Ingvar was geen uitmuntende student, maar hij had een 
interessante blik op de distributie van producten. Hij vroeg zichzelf af: “Waarom 
moet de prijs van een product omhoog gaan voordat het de consument bereikt?”.  



 
5. INT. EERSTE IKEA FABRIEK - EXPOSITIEHAL - DAG  

VOICE ACTOR (VO) 
Vanaf dat moment richtte Ingvar zich op het besparen van zoveel mogelijk kosten, 
ten gunste van de consument. Ingvar en zijn medewerkers werden in de 
begindagen met veel problemen geconfronteerd. Distributie was lastig vanwege de 
vele bestellingen die zij binnen kregen. Maar de visie van Ingvar werd beloond. Hij 
kwam op het idee een tentoonstelling met de verschillende producten in zijn fabriek 
te plaatsen. Op deze manier konden mensen de meubels bezichtigen en 

uitproberen voordat zij een bestelling plaatsten.  
 

Fade out 
 
Game 2 assignment text - IKEA Showroom (In-screen) 
Zorg ervoor dat de meubels die in de fabriekshal van de lopende band rollen zo snel mogelijk in de 
expositieruimte terecht komen.  

6. INT. EERSTE IKEA STORE - DAG 
 

VOICE ACTOR (VO)  
Veel critici stonden sceptisch tegenover de aanpak van Ingvar. Maar Ingvar en zijn 
collega’s werden door deze kritieken gemotiveerd. Zij waren van mening dat 
problemen voor kansen zorgen. Binnen korte tijd werd de tentoonstelling in de 
IKEA fabriek omgetoverd tot ‘s werelds eerste IKEA winkel.  

 
7. EXT. DE WERELD VAN IKEA - DAG 

VOICE ACTOR (VO) 
Vandaag de dag zijn er wereldwijd 280 vestigingen in 41 landen met 127.000 
medewerkers.  

 

 

 

 
8. INT. IKEA STORE VANDAAG DE DAG - INSTORE LOGISTICS - DAG 

VOICE ACTOR (VO) 
Een dergelijke organisatie vraagt om managers met een sturende maar vooral een 
motiverende rol. Als logistiek manager neem je een voorbeeldfunctie aan en 
delegeer je veel verantwoordelijkheden naar je teamleden. Geen enkele dag is 

hetzelfde. Zo kan het voorkomen dat je zelf de handen uit de mouwen moet steken 
wanneer er een extra vracht voor de deur staat.  

 
Game 3 assignment text - Modern IKEA Warehouse (In-screen) 
Breng de goederen, afkomstig van de vrachtwagen, op een zo efficiënt mogelijke manier naar de 
verschillende plaatsen in het warenhuis. 

9. INT. IKEA STORE VANDAAG DE DAG - INSTORE LOGISTICS - DAG 
 

VOICE ACTOR (VO) 
De ervaringen uit Ingvars jeugd hebben de basis voor het IKEA concept gelegd. 
Informele omgang, platte hiërarchie en tillsammans zijn de belangrijkste waarden 
van de IKEA bedrijfscultuur. Als je aan medewerkers vraagt waarom ze bij ons 
blijven werken, is het meest gehoorde antwoord: ‘Vanwege de collega’s'. De basis 
voor het IKEA concept is goed, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Het geel 
en blauw willen we graag houden, maar voor jouw visie en vaardigheden staan we 
altijd open. Wij geloven dat iedereen het in zich heeft om zich te ontwikkelen. Als 

jij groeit, groeit IKEA!  
 

 



10. INT. FINAL PAY-OFF 
   VOICE ACTOR (VO) 

Wil jij jezelf bewijzen als logistiek talent in een gesprek met onze recruiter? Wacht 
niet langer en meld je aan! 

 
         
 

Sign up moment 
Contact information sign up / share 


