
Bedrijven geven begrijpelijkerwijs meer aandacht 

en prioriteit aan hun kerncompetenties en dat is 

servicelogistiek (zo goed als) nooit. Toch gebeurt 

er veel in deze interessante niche en zijn er veel 

verbeteringen mogelijk in service, investeringsni-

veau en kosten. Dinalog biedt diverse mogelijkhe-

den om deze opportunities te gelde te maken. 

Kapitaalintensief
Desondanks blijft het een uitdaging om vol-

doende bedrijven bijeen te brengen om nieuw 

innovatief onderzoek en ontwikkeling op dit 

thema van de grond te trekken. Want ook binnen 

onderhouds- en serviceprocessen is servicelogis-

tiek geen kerncompetentie. In het onderhoud van 

kapitaalintensieve systemen gaat het vooral om 

betrouwbaarheid en beschikbaarheid en wordt er 

dus veel aandacht gegeven aan steeds betrouw-

baardere systemen en beter onderhoud. De 

logistiek staat ten dienste hiervan en onderde-

len en tools ‘moeten er gewoon zijn’. Binnen B2C 

servicemanagementprocessen zien we een zelfde 

fenomeen: het draait om klanttevredenheid en 

(dus) uptime van de systemen. 

De B2B servicemarkt besteedt al veel langer 

aandacht aan beschikbaarheid van reservedelen 

en tools tegen acceptabele (voorraad) investe-

ringen en kosten. Gezien de enorm hoge stil-

standskosten van de kapitaalintensieve systemen 

bij de klant én de hoge prijzen van spare parts, 

loont het om te investeren in een professionele 

beheersorganisatie, dito IT-systemen en (tactisch) 

planners. Ook in het  onderhoud van kapitaalin-

tensieve systemen in de aerospace en railmarkt 

(treinen en infrastructuur) is sprake van de com-

binatie van enorme stilstandskosten en hoge 

sparepartsprijzen. 

Trends
Het plannen van de behoefte aan reservedelen, 

tools en overige middelen voor (after sales) ser-

vices en onderhoud wordt steeds complexer door 

de volgende ontwikkelingen:

-

baarder (o.a. door een toename van elektro-

nische systemen ten koste van mechanische, 

aan slijtage onderhevige systemen);

-

plexer en daardoor kostbaarder;

-

temen en mede daardoor steeds kleinere aan-

tallen (vergelijk een A380 maar met een DC-10 

of kijk naar ASML-systemen);

kleinere marges (vliegmaatschappijen kunnen 

het zich niet meer veroorloven een vliegtuig stil 

te hebben staan);

en daarmee op het verlagen van voorraden;

planning zijn steeds complexer geworden (de 

reguliere voorraadmodellen zijn erg ineffectief 

en inefficiënt voor reservedelen, m.n. voor dure 

langzaamlopers die wel kritisch zijn voor de 

werking van het systeem);
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Alhoewel het begrip servicelogistiek steeds meer aandacht 

krijgt, blijft het moeilijk voor bedrijven om deze vorm van logis-

tiek binnen hun eigen bedrijf te herkennen en te waarderen. 

Onderzoeksprojecten (Dinalog) kunnen laten zien waar geld te 

verdienen valt. Een update.
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Jürgen Donders (44)

Huidige functie:
partner bij Gordian Logistic 
Experts, een servicelogis-
tiek adviesbureau en dienst-
verlener

Achtergrond:
Donders is zijn carrière 
gestart op de Koninklijke 
Militaire Academie en heeft 
zich binnen de Luchtmacht 
en via een breed scala aan 
opleidingen ontwikkeld tot 
een specialist op het gebied 
van service logistiek. Na  
16 jaar luchtmacht en  
2 jaar Thales is hij 6 jaar 
geleden gestart bij Gordian. 
Daarnaast is Jürgen actief 
binnen de vLm als één van 
de trekkers van de Commu-
nity Service Logistiek. 

Andere expertartikelen vindt u 

op logistiek.nl/experts

een HBO werk- en denkniveau nodig en zijn 

Voorspelmethoden
-

-

-

-
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-

-

-

-

Voorraadplanning
Bij de voorraadplanning van reservedelen dient 

-

-

-

-

Oplossingen

-

-

zodat klanten zonder extra investeringen in per-

-

-

-

-

nisaties;

-

-

-

wordt uitgewerkt. 
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