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Kunt u de vraag naar producten niet meer aan?
Wilt u meer uit uw machinepark halen?
Interessant!
Schrijf u dan nu in voor deze klassieke 6-daagse TPM opleiding

Uit de serie ‘Verbeterclassics’:

TPM - Open Opleiding
Total Productive Maintenance is een
gestructureerd programma waarmee u
het probleemoplossend vermogen van uw
teams ontwikkelt. Door het implementeren
van gestandaardiseerde oplossingen haalt u
duurzaam meer uit uw machines.
De impact van TPM wordt vaak onderschat; flow kan pas echt ontstaan als
uw machinepark betrouwbaar is. Een
voorwaarde hiervoor is een specifieke
mindset van o.a. productie en TD.
Tijdens deze opleiding leert u hoe u teams
op de werkvloer begeleidt en aanstuurt om
aan de slag te gaan met het verbeteren van
uw productieproces op het gebied van 3
basispilaren. Aan de hand van praktijkcases
op locatie bij onze gastbedrijven maakt u de
opgedane kennis eigen.

Aanvullende informatie
Blok 1
16, 17 en 18 mei
Blok 2
13, 14 en 15 juni
Terugkomdag
in overleg met de deelnemers
Gastlocatie
n.t.b.
Kosten
Opleiding € 3.500,- p.p. excl. BTW.
Aanmelden
info@excellencewithpassion.com

Inhoud:
TPM Introductie

TPM in Kantoor

Veiligheid en Milieu

Quality Maintenance

Early Management

Opleiding en Training

Gepland Onderhoud

Autonoom Onderhoud

Gericht Verbeteren

TPM

5S Werkplek Organisatie

Gericht Verbeteren
Teamgericht wegnemen van
machinestoringen

Autonoom Onderhoud
Implementatie van onderhoud
door het productieteam

TPM Implementatie
Programma

Opleiding en Training (TWI)
Ontwikkeling van operationele- en
onderhoudsvaardigheden

Leidinggeven aan TPMteamontwikkeling

100 Dagen Plan

Aanvullende ondersteuning

Tijdens de opleiding stelt u een
100-dagen plan op, zodat u meteen
kunt starten met TPM. Na ca. 3 maanden
bespreken we tijdens een terugkomdag
met elkaar de vorderingen van uw plan.

Aanvullend kunt u kiezen voor een
intensievere in-company coaching
tijdens de implementatie van TPM.
Door deze individuele coaching zal de
cursist een verhoogde leercurve ervaren
en wordt de TPM benadering in de
organisatie beter verankerd.

Certificering
Elke deelnemer ontvangt na het
afronden van de opleiding een
Certificaat van Deelname.
Voor wie is deze opleiding?
Voor iedereen die in zijn organisatie
TPM gaat (bege)leiden: Plantmanagers,
Productiemanagers, TD Managers,
Productieleiders, Kwaliteitsmanagers of
TPM Managers

info@excellencewithpassion.com
www.excellencewithpassion.com

