
Mede door ondersteuning van Gordian is RET beter in staat om een goede balans te 

vinden in de beschikbaarheid van reservedelen, werkkapitaal en operationele kosten. 

De voorraadplanning was operationeel van aard en voorraadbeslissingen waren vooral 

een persoonlijke afweging van de planners. RET richtte op advies van Gordian een 

tactische planningsfunctie in. Gordian assisteerde hierin door middel van coaching 

en software vanuit de dienst Planning Services. RET heeft nu de middelen in handen 

om gerichter op zoek te gaan naar de balans tussen beschikbaarheid en kosten.

Goede beschikbaarheid, maar tevens hoge kosten
RET is het openbaar vervoersbedrijf van Rotterdam en zet daarvoor onder meer trams en metro’s 
in. Het onderhoud hiervan voert RET zelf uit, evenals het voorraadbeheer van de reservedelen. De 
beschikbaarheid van de reservedelen is essentieel om de inzetbaarheid van de voertuigen te garanderen. 

Daarnaast moet RET haar kosten reduceren om concurrerend te blijven in de markt. Een scan van 
Gordian wees uit dat de beschikbaarheid van de reservedelen prima is, echter het werkkapitaal en de 
operationele kosten bleken veel te hoog. In een scan toonde Gordian het verbeterpotentieel en reikte 
suggesties aan om dit potentieel te realiseren.

Op zoek naar de juiste mix van planningsconcepten
Het assortiment reservedelen van RET telt meer dan 20.000 verschillende artikelen, verdeeld over 
meerdere locaties in Rotterdam en ieder met zijn eigen vraag- en aanbodkarakteristieken. Het is 
ondoenlijk om alle reservedelen evenveel aandacht te geven en dus was het zaak om de reservedelen 
te categoriseren. 

Samen met een consultant van Gordian stelde de (tactisch) voorraadplanners een planningsconcept 
op per categorie reservedelen. Daarbij maakte RET gebruik van de kennis en kunde die Gordian op dit 
vlak heeft opgebouwd. De planningsconcepten zijn vervolgens ondergebracht in het softwarepakket 
dat Gordian levert aan RET.

Gericht sturen op beschikbaarheid, werkkapitaal en kosten
Met de planningsconcepten en de software is RET in staat om gericht haar voorraadreductie 
doelstellingen om te zetten in specifieke acties per spare part. Periodieke coaching door een Gordian 
consultant zorgt voor steeds weer verbeteringen in de planningsconcepten en algoritmes.

RET wist inmiddels de voorraadwaarde met 30% te reduceren bij gelijkblijvende beschikbaarheid. 
Uiteindelijk draagt het gebruik van de software en het continu verbeteren van de planningsconcepten 
bij aan het hoge serviceniveau waar RET voortdurend naar streeft. 

“Tactische voorraadplanning staat op de kaart 
en RET maakt daarbij dankbaar gebruik van 
de dienst Planning Services die Gordian 
levert.”

Maarten Driessen, Consultant bij Gordian 
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