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Achtergrond 

 

In 2016 heeft Gordian Logistic Experts in opdracht van de Topsector Logistiek twee Business meets 

Science seminars georganiseerd in Zuid-Afrika. Deze seminars zijn positief ontvangen in Zuid-Afrika 

en gaven aanleiding om verder de Zuid-Afrikaanse markt te verkennen binnen het project 

Buitenlandpromotie-Export. Eén van de markten die hiervoor verkend zal worden is de Zuid-

Afrikaanse defensie sector. Middels twee workshops zal een verkenning worden gedaan om te kijken 

hoe de Zuid-Afrikaanse defensie werkt en waar hun struikelblokken liggen op het gebied van supply 

chain en service logistiek. Eén workshop richt zich op defensie brede onderwerpen (Pretoria), de 

andere workshop richt zicht op de specifieke marine tak (Kaapstad). In deze rapportage vindt u een 

verslaglegging van de specifieke marine workshop (Deliverable 3A). 

 
Bijeenkomst 

 

Voor de organisatie van de workshop werd de samenwerking opgezocht met het Zuid-Afrikaanse 

bedrijf Reutech. Reutech is een partner van Pragma en heeft veel contacten binnen de Zuid-

Afrikaanse Marine. De uitnodigingen (zie bijlage) zijn door Reutech gestuurd naar hun contacten 

binnen de Zuid-Afrikaanse marine. 

 

Gordian Logistic Experts organiseerde deze workshop in samenwerking met het Zuid-Afrikaanse 

bedrijf Reutech en het Zuid-Afrikaanse bedrijf Pragma (partner van Gordian Logistic Experts in Zuid-

Afrika) in opdracht van de Topsector Logistiek. Datum: 16 maart 2016 

 Tijd: 8 - 13 uur, inclusief informele discussies  

 Locatie: Naval Staff College, 3 Gill Road, Muizenberg 

 Onderwerp: Through Life Systems Management 

 Geschatte aantal deelnemers: 20 

 Werkelijk aantal deelnemers: 16 (exclusief Gordian werknemers) 

 
Agenda 

 

09:00-10:00 Systems and Assets Overview (Reutech Solutions) 

 Introduction 

 Systems engineering perspective 

 Through Life Support 

“Place asset management in perspective of the system engineering process” 

 

10:00-10:30 Stand Easy 

 

10:30 – 11:30 Management of Assets - ISO55000 (Stefan Terblanche, Pragma) 

 Introduction 

 Asset Management Framework 

 Executive Assessment 
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“Explanation of the standard and the management influence” 

 

11:30 – 12:30 Innovations in System Sustainment (Jan Willem Rustenburg, Gordian Logistic Experts) 

 Introduction 

 Trends and Developments 

 Parts Management 

“Benefits of good practice and practical cost saving strategies in parts management and skills 

development. Case studies.” 

 

12:30 – 13:00 Concluding Remarks and Way (Dr Ian Uys, Forward Naval Engineering) 

 Naval Policies and Directives 

 Next Steps 

“Ideas and initiatives for the way forward” 

 
Deelnemers 

 Naam Organisatie Positie 

1 R. Jenkins Reutech Solutions Senior Engineer RAMS 

2 T. de Klerk Reutech Solutions Manager: through life engineering 

3 C. Grové  SAN Staff officer, fleet functional 

training 

4 B. Carter SAN – SMS NAD SSO log & eng 

5 F. van Niekerk SAN - NES Manager platform engineering 

6 T. Thiart SAN - DFL Manager SSC 

7 K. Watsun SAN DNES 

8 O.B. Mthethwa SAN - DFL Manager Technical Upkeep 

9 M. Girsa SAN - POPSYNE Project officer FSGS 

10 C. Molomo-Mphephu Armscor Dockyard Divisional manager Ops 

11 S. Petersen SAN - DFFP Director Fleet Forceprep 

12 M. Mkhouto SAN - DFL Director Fleet Logistics 

13 T. Lamola SAN - FMU Officer commanding fleet 

maintenance unit 

14 K. Huisamen Reutech Solutions Logistic Engineer 

15 J.D. Mys SA Navy Chief engineer 

16 S. Terblanche Pragma Partner Consultant 

 

 
Verslag 

 

Kobus Huisamen, verantwoordelijk voor de Logistics Engineering binnen Reutech en 

vertrouwenspartner van de Zuid-Afrikaanse marine, begon de dag met een overview van de 

workshop. Op basis van zijn ervaring binnen de marine legde hij een aantal prikkelende onderwerpen 

bloot dat een perfecte basis bood voor discussie. Zijn collega pakte het stokje over en gaf wat meer 

achtergrondinformatie over life cycle engineering en de verschillende standaarden die er bestaan. Hij 

vergeleek de PAS standaarden met de marine standaarden en gaf aan dat er veel overeenkomsten 

bestaan. Veel oplossingen in de civiele wereld komen daardoor in aanmerking voor de marine 

omgeving. 

 

Stefan Terblanche, senior consultant van Pragma, maakte het geheel wat tastbaarder en praktischer 

door de ISO55000 standaarden voor Asset Management op te breken in 17 Key Performance Areas 

en deze vervolgens te toetsen aan de marine situatie. Dit assessment gaf snel de belangrijkste 

verbeterpunten aan voor de marine. 



3  

 

Tenslotte sloot Jan Willem Rustenburg, partner van Gordian Logistic Experts, de ochtend af met een 

praktisch en interactief ingestoken verhaal over spare parts optimisation. Een real life case van de 

Nederlandse marine en de ontwikkeling van een kennisconsortium in Nederland met 

kennisinstellingen, fabrikanten, asset owners en adviesbureaus, spraken erg aan bij het publiek. 

 

Conclusie 

 

De workshop bij de Zuid-Afrikaanse marine was via verschillende kanten ingestoken en dat bleek 

succesvol. Verschillende onderwerpen zijn besproken en het bleek dat de marine in eerste instantie 

behoefte heeft aan training en kennisinjecties. Dit geldt voor zowel asset management als spare parts 

management concepten en methodes. 

 

Het feit dat alle onderwerpen van de workshop aanspraken, betekent dat service logistiek in de brede 

zin relevant is en een toekomst heeft in de Zuid-Afrikaanse defensie. De overweldigende opkomst is 

hier ook een bewijs van. Echter, een stukje servicelogistieke awareness en opvoeding is noodzakelijk. 

 

De belangrijkste conclusie is dat de Zuid-Afrikaanse marine behoefte heeft aan praktische 

oplossingen. Lange termijn visies over kennisconsortia spraken aan, maar uiteindelijk tellen de 

oplossingen die morgen een verschil kunnen maken. Training, maar ook planning support, al dan niet 

met een control tower functie, zijn mogelijke oplossingen hiervoor. 

 

Met deze workshop is een goed eerste contact gelegd met de belangrijkste stakeholders binnen de 

instandhoudingsorganisatie van de Zuid-Afrikaanse marine. Een vervolg workshop is reeds gepland 

en zal op een niveau lager worden ingestoken. Met name spare parts planning vraagstukken zullen 

worden behandeld, maar waar mogelijk voegen we direct waarde toe via training of een maturity scan. 
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Bijlage 1 - uitnodiging 

 

 
  



5  

Bijlage 2 – deelnemers 
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Bijlage 3 – Presentaties 

 

Presentatie Gordian 
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Presentatie Pragma 

 

  

  

  



11  

 
 

  



12  

Bijlage 4 – foto’s 

 

 

 

 

 


