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Waarom duurzaam 
Spare Parts Management? 
“Waarom zouden we aandacht moeten besteden aan ons voorraadmanagement van 
spare parts? Wij hebben immers nooit stilstanden en de voorraad die er ligt kost niets 
en levert niets meer op. Onze techneuten klagen wel over teveel misgrijpen in het 
magazijn, maar dit leidt niet tot kritische uitval van systemen of hogere kosten”. Dat 
zegt Jürgen Donders partner Gordian Logistic Expert BV en tevens NVDO-docent.

VISIE <
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ruimte en een blijvend stijgende voorraadwaarde. Om nog maar te 
zwijgen over een steeds meer incourante voorraad”.

> Eerst het doel bepalen. Een dergelijke situatie lijkt Donders 
niet duurzaam. “Duurzaam spare parts management begint met de 

Wanneer er niet op een duurzame manier wordt om gegaan met 
onze voorraden, ziet Donders negatieve ontwikkelingen zoals ver-
tragingen en herplanningen van werkorders. En ook blijvende onte-
vredenheid bij maintenanceprofessionals en veel interne discussies 
en onvrede. “Denk ook aan een steeds groter tekort aan magazijn-
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grotere schaal en loopt dus minder risico). En wat te denken van 
samenwerking met andere locaties binnen het eigen bedrijf of zelfs 
samenwerking met concullega’s? Hier valt enorm veel te winnen. 

“Voorraadplanners dienen/mogen hier veel van hun tijd aan te be-
steden” vindt Donders. “Daarmee kan een toekomstig falen eerder 
worden gedetecteerd waardoor het onderhoud planbaar wordt. Hoe-
veel tijd hebben we om beschikbaarheid te organiseren? Indien het 
demonteren van het defect artikel een dag kost, is het vervangende 
artikel pas de volgende dag benodigd. Welke mogelijkheden heb-
ben we allemaal om tijdige beschikbaarheid te garanderen? Praat 
eens met inkoop, collega’s van andere locaties en zelfs concullega’s. 
Waarom zouden RET, HTM en GVB niet met elkaar kunnen samen-
werken op dit vlak”?
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vraag wat we ermee willen bereiken. Uitgaande van een gewenste 
maximale beschikbaarheid van systemen, is het hoogste doel het 
minimaliseren van de wachttijden op onderdelen t.b.v. preventief 
en correctief onderhoud. En uiteraard willen we dit doel bereiken 
met zo min mogelijk investeringen in spare parts voorraden én een 
zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering”. Dit kan worden bereikt door 
een aantal gewoontes of vanzelfsprekendheden te veranderen, zo-
als het scheiden van planbare en onplanbare behoeften.

Alle materiaalverbruiken die vooraf bekend zijn (bijvoorbeeld in ge-
val van preventieve vervangingen) of die met bepaalde kans kun-
nen optreden, kan je beter tijdig vooraf reserveren. Donders; “Denk 
bijvoorbeeld aan conditie afhankelijke vervangingen na inspecties. 
Dat kan eenvoudig met de huidige ERP- en MMS-systemen, door de 
(mogelijk) benodigde materialen op te nemen in de onderhouds- en 
inspectietaken en deze taken vroegtijdig in het systeem in te plan-
nen. Het geautomatiseerde systeem regelt dan tijdige beschikbaar-
heid van deze materialen zonder dat daar structureel voorraad van 
moet worden aangehouden.

> Behandel relatief goedkope snellopende artikelen 
anders dan dure slowmovers. Voorraad is dus feitelijk alleen 
benodigd om in het geval van niet-planbare behoeften uit voorraad 
te kunnen leveren om stilstand of vertraging te voorkomen. “Daar-
bij is het wenselijk om niet alle materialen op een zelfde manier 
te behandelen”, zegt Donders. Hij noemt een aantal kenmerken 
van de bevoorrading van relatief goedkope snellopende artikelen. 
“Misgrijpen is onacceptabel – er mag dus best wel wat teveel voor-
raad liggen. Voorraadplanners of operationeel inkopers zouden zich 
hier niet mee bezig moeten houden. De aanvulling van voorraden 
geschiedt volledig geautomatiseerd. Van deze artikelen worden 
vaak ook grijpvoorraden aangelegd. Middels een eenvoudig two-bin 
systeem kunnen deze grijpvoorraden het beste worden aangevuld 
vanuit een bulkvoorraad uit het eigen magazijn. 

> Voorraden van relatief dure en slowmoving artikelen. 
Van deze artikelen is een gegarandeerde beschikbaarheid binnen 
een acceptabele (lever)tijd belangrijk en dit kan vaak veel efficiënter 
worden gerealiseerd dan alleen met het aanhouden van een eigen 
voorraad. Donders; “Misschien kan de leverancier voorraad aanhou-
den met een gegarandeerde korte levertijd (hij heeft immers een >

’‘‘Artikelen houden veel 
voorraadlocaties in het 
magazijn onnodig bezet’
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> Plaats verstandige inkooporders – lage voorraden 
kunnen toch heel duur zijn. ‘Als wij wat inkopen, kopen we 
alleen kleine hoeveelheden in om onze voorraden laag te houden’. 
Donders; “Wij zien en horen dit zo vaak. Maar heb je je al eens afge-
vraagd welke kosten er allemaal verbonden zijn aan 1 inkooporde-
regel? Denk alleen al aan orderopvolging, kleine orderkosten, trans-
portkosten, binnenkomsten en innamecontroles in het magazijn en 
de factuur. Daarom kun je beter direct 1000 schroefjes bestellen 
i.p.v. 20 keer 50 schroefjes”. Want, in deze laatste optie worden 
het wel erg dure schroefjes volgens Donders. Het toepassen van de 
alom geprezen ‘Formule van Camp’ is dus wel degelijk verstandig.    

Al met al voldoende mogelijkheden om voorraadmanagement van 
spare parts duurzaam inzetbaar te maken. En dat heeft niet alleen 
een positief effect op kosten, op balanswaarde en MVO, maar zeker 
en vooral ook op een betere beschikbaarheid en dus minder vertra-
gingen, stilstanden, gemopper en gezeur en tijd en aandacht van 
managers. “Het lijkt zo voor de hand liggend, maar we komen het 
maar bitter weinig tegen in de onderhoudspraktijken die wij ken-
nen”.   <

> Repareren van onderdelen is duurzaam in de kern. “Op 
het vlak van repareerbaarheid van artikelen zien we twee tegen-
gestelde bewegingen: aan de ene kant worden met name elek-
tronische artikelen steeds goedkoper dat het efficiënter maakt om 
deze artikelen te vervangen i.p.v. te repareren. Aan de andere kant 
worden steeds meer artikelen zowel technisch als economisch ren-
dabel te repareren. Daar speelt ook de trend van MVO in mee. En 
als repareren dan toch niet mogelijk blijkt te zijn, zijn de onderdelen 
van het defecte item dan misschien nog te hergebruiken”?

> Houd het assortiment en het magazijn opgeruimd. “In 
de meeste voorraadanalyses die wij doen blijkt dat het grootste 
aantal artikelen in het kwadrant ‘goedkoop en niet-bewegend in 
de laatste 5 jaar’ is. Hier zit weliswaar niet heel veel vermogen 
in, maar deze artikelen houden veel voorraadlocaties in het maga-
zijn onnodig bezet. Het ‘opruimen’ van deze artikelen is vaak niet 
mogelijk omdat er geen financiële voorziening is opgebouwd voor 
incourante voorraden, waardoor afvoer een ongeplande en vaak 
grote ‘hit’ veroorzaakt op de jaarlijkse Verlies- en Winstrekening. En 
dat vinden Financial Controllers niet fijn”. Het is raadzaam om voor 
dergelijke gevallen een spaarpotje (een voorziening voor incourante 
voorraad) op te bouwen, zodat afvoer van incourante voorraad kan 
geschieden zonder de ongewenste en ongeplande negatieve hits op 
de resultatenrekening. 
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