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Verslag spare parts management workshop tijdens SAAMA conferentie,  

16 mei 2016, Somerset West, Zuid Afrika  
 

Achtergrond 

 

In 2015 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. In deze rapportage vindt u de verslaglegging van de ‘spare parts 

management en optimization’ workshop tijdens de SAAMA conferentie. 

 
Bijeenkomst 

 

De Southern African Asset Management Association (SAAMA) conferentie wordt één keer per jaar 

gehouden in Zuid-Afrika. Pragma, de Zuid-Afrikaanse partner van Gordian Logistic Experts, is 

‘diamond sponsor’ en organiseert voor een groot deel deze conferentie. De conferentie bestaat uit 

verschillende lezingen en workshops, verspreid over 3 dagen. De ‘spare parts management & 

optimization’ workshop was onderdeel van het programma. De workshop is samen georganiseerd met 

Pragma en professor Henk Zijm van Universiteit Twente in opdracht van de Topsector Logistiek.   

 

Voorafgaand aan de workshops konden deelnemers het programma inzien en hun deelname voor de 

dag bepalen. De ‘spare parts management & optimization’ workshop was daar uiteraard onderdeel 

van. In de bijlage ‘uitnodiging’ staat de aankondiging beschreven. 

 

 Datum: 16 mei 2016 

 Tijd: 13 uur  - 16:30 uur 

 Locatie: NH Cape Town The Lord Charles, Main Rd & Broadway Boulevard, Croydon, Cape 
Town, 7130 

 Onderwerp: Spare parts management & optimization workshop  

 Geschatte aantal deelnemers: 20 

 Werkelijke aantal deelnemers: gemiddeld 40 

 
Agenda 

 

Part 1: 13.00 – 14.30 

 

1.    13.00 – 13.20 Introduction by Henk Zijm (University of Twente) 

 

2.    13.30 – 13.50 Practical approach to SPO by Gordian and Pragma (Jan Willem Rustenburg 

(Gordian) and Gerrie Olivier (Pragma)) 

 

3.    13.50 – 14.15 Interactive case on practical SPO (Jan Willem Rustenburg (Gordian), Stijn Wouters 

(Gordian) and Gerrie Olivier (Pragma) 

 

Break: 14.30 – 15.00 

 

Part 2: 15.00 – 16.30 
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4.    15.00 – 15.20 Advanced SPO by Henk Zijm (University of Twente) 

 

5.    15.20 – 16.00 Interactive case on advanced SPO (by Henk Zijm (University of Twente), Jan 

Willem Rustenburg (Gordian), Stijn Wouters (Gordian) and Gerrie Olivier (Pragma)) 

 

6.    16.00 – 16.30 Interactive discussion on when/how to start with SPO by Henk Zijm (University of 

Twente) and Jan Willem Rustenburg (Gordian) 
 

Deelnemers 

De marketing en uitnodiging van de deelnemers is georganiseerd door de organisatie van SAAMA. 

Daarnaast waren deelnemers vrij om in en uit te lopen bij workshops en/of lezingen wanneer ze 

wilden. Mede hierdoor was het niet mogelijk om handtekeningen te verzamelen. Voor de koffiepauze 

waren er 50 mensen bij de ‘spare parts management & optimisation’ workshop en na de koffiepauze 

waren er nog zo’n 35 mensen over. Er waren onder andere deelnemers van de volgende bedrijven, 

waarmee ook tijdens het evenement verder gesproken is;  

 

 Anglo Thermal Coal 

 Rand Water 

 Nampower 

 Pedro Diamonds 

 SA Banknote 

 Ethekwini 

 PPC 

 Distell 

 Hulamin 

 
Verslag 

 

Henk Zijm, professor van Universiteit Twente, trapte af met een introductie over de workshop. Hij 

vertelde globaal wat de rol van spare parts management binnen asset management is. Ook bereidde 

hij het publiek alvast voor op de twee opdrachten die tijdens de workshop werden gehouden.   

 

Na deze introductie volgden Jan Willem Rustenburg, CEO van Gordian Logistic Experts, en Gerrie 

Olivier, partner consultant van Pragma. Jan Willem vertelde over de basis principes van ‘spare parts 

optimization’ en de relevantie van samenwerking in de keten. Ordening en focus benadrukte hij door 

middel van een simpele en begrijpelijke classificatie. Op basis van deze classificatie van 

reserveonderdelen kan vervolgens een ‘service level’ differentiatie worden gemaakt. Gerrie Olivier 

completeerde dit verhaal door zaken als informatie uit onderhoudsplanningen en ‘criticality’ informatie 

van reserveonderdelen bij te voegen. Deze zaken verbeteren de onderdelenplanning aanzienlijk. 

Tijdens de presentatie werden er ook vragen gesteld uit het publiek, waardoor er een goede interactie 

plaatsvond.  

 

Daarna was het tijd voor de eerste opdracht. Stijn Wouters, managing consultant van Gordian Zuid-

Afrika, legde uit wat de bedoeling was. Een case van een typisch productiebedrijf betrof een 

onderdelenassortiment waarvoor de supply chain manager een kostenreductie wilde realiseren met 

gelijkblijvend service level. De groep die door middel van de SPM studio de laagste voorraadwaarde 

met een minimale target service level wist te verkrijgen, won de eerste opdracht. Ondanks dat de 

groepen groot waren, deed iedereen goed mee. Na ongeveer driekwartier was het tijd om de 

resultaten te analyseren. De groep van Jan Willem had de eerste opdracht gewonnen.  
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Na een koffie en thee pauze werd de workshop hervat door Henk Zijm. Hij legde uit wat een ‘multi-

echelon supply chain structure’ inhield en wat voor een invloed verschillende parameters hierop 

hebben. Direct daarna legde hij de volgende opdracht uit. De Chinook helikopter is een militaire 

helikopter dat gebruikt wordt door de Nederlandse luchtmacht. Het onderhoud vindt plaats op 

verschillende niveaus (bij de fabrikant, op depot en op verschillende bases). Daarnaast spelen er 

zaken zoals verschillende reparatietijden, niet iedere component kan overal gerepareerd worden en 

het aantal helikopters op de verschillende bases varieert. Door middel van een Excel sheet moesten 

de verschillende groepjes proberen om de 10 belangrijkste componenten van de helikopter op 

voorraad te leggen in het netwerk, zodanig dat de totale voorraadwaarde in het complete netwerk zo 

laag mogelijk is en de overall service level ten minste 99 procent bedraagt. De groepjes bleven 

hetzelfde, zodat er revanche genomen kon worden. Weer had elk groepje ongeveer driekwartier de 

tijd om tot de beste oplossing te komen. Dit keer won het groepje van Stijn Wouters de opdracht.  

 

Tot slot verzorgden Jan Willem en Henk Zijm de afsluiting van de workshop. Aan de hand van de 

‘roadmap’ van Pragma vertelden zij dat iedereen goed moest nadenken hoe volwassen hun bedrijf is 

en welke eerste stappen er gezet moeten worden. Pas als de basis van je voorraadbeheer goed is 

kun je gaan nadenken over optimalisatie. Hierbij benadrukten ze wel dat de basis niet perfect hoeft te 

zijn, maar grotendeels in orde. 

 

 

 

Conclusie 

Wederom een uiterst interactieve workshop met deelnemers uit geheel Zuidelijk Afrika (ook Namibië 

en Botswana waren vertegenwoordigd). Het lijkt erop dat er nu echt een beweging begint te ontstaan. 

We zijn voornemens in november een nieuwe sessie te organiseren in het Gauteng gebied.  

 

Er begint hiermee ook een basis te ontstaan voor meer kruisbestuiving, bv. door meer bedrijven te 

laten participeren en universitaire samenwerking (laatste begint al te komen). 

 

We merken – net als bij de business development – dat het realiseren van innovatieve samenwerking 

een kwestie is van de langere adem. Maar de enorme interesse motiveert ons zeer om door te gaan.  
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Bijlage 1 - uitnodiging 
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Bijlage 2 - Presentaties 

 

Introductie presentatie 
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Presentatie Spare Parts Management & Optimisation 
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Presentatie Spare parts optimisation case 
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Presentatie Spare parts optimisation case 2 
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Presentatie Wrap up 
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Bijlage 3 – foto’s 

  

  

  
 

 


