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SMED-Workshops en Coaching 
 
 

Yokoten verzorgt voor u in-company SMED-workshops, op maat gemaakt voor uw 
organisatie. Op maat gemaakt betekent dat we de inhoud van de workshop aanpassen aan 
de praktijk van uw organisatie. Een SMED workshop werkt het effectiefst als het meteen 
gekoppeld is aan een praktijkopdracht voor de deelnemers. De adviseur van Yokoten kan de 
deelnemers coachen bij hun SMED-opdracht. 
 

 
Onze lijst met maatwerk workshops: 
 

Training / Workshop Omschrijving 
SMED en Kaizen workshop Ervaar de kracht van Continu Verbeteren. In deze 2-

daagse workshop behandelen we de SMED-
methodiek in combinatie met de aanpak van een 
Kaizenteam. Aan de hand van een SMED-simulatiespel 
doorlopen de deelnemers de 8 stappen van de PDCA-
verbetercirkel. 
  
Onderwerpen: 

 Kaizenteams 
 De rollen van opdrachtgever, procesbegeleider 

en de teamleden  
 De 3 fasen van SMED 
 De Borgingspiramide 
 Werken met de 8 stappen PDCA-verbetercirkel 
 Hanteren van de basis analyse-instrumenten 

(zoals 5xWaarom, IsIs niet, Pareto, enz) 

Voor wie: 
Iedereen die in zijn/haar organisatie wil starten met 
Kaizen in de vorm van verbeterteams en met SMED. 
En voor hen die SMED-verbeterteams (gaan) leiden. 
Wanneer: op aanvraag op uw locatie (in house) 
Maximum aantal deelnemers: 12. 
 
Trainer: Bert Teeuwen, schrijver van het boek 
“Productwissels, omstellingen, reinigingen en andere 
wachttijden verkorten met SMED” (ISBN 978-90-
815036-48). 
 
 

1-daagse SMED-workshop Ervaar in deze workshop de kracht van SMED. SMED 
(Single Minute Exchange of Die) is een methodiek om 
geplande stilstanden te verkorten. Denk daarbij aan 
productwissels, changeovers en reinigingen, maar ook 
aan geplande onderhoudswerkzaamheden. 

Yokoten 
bertteeuwen@yokoten.nl 
06-53593984 
 
Beinsdorppolderweg 13 
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We behandelen: 

 De grondbeginselen van SMED 
 De 3 fasen van SMED 
 Rollen en verantwoordelijkheden  
 SMED en PDCA 
 Standaardiseren en Borgen 

Aan de hand van een simulatie nemen we u mee door 
de SMED-fasen. 
 
Trainer: Bert Teeuwen, schrijver van het boek: 
“Productwissels, omstellingen, reinigingen, enz 
verkorten met SMED” (ISBN 978-90-815-0364-8). 
 
Wanneer: op aanvraag op uw locatie (in house) 
Maximum aantal deelnemers: 12. 
 

 


