Yokoten

SMED

Single Minute Exchange of Die
Elk proces is ontworpen om producten te produceren of diensten te verlenen. Als een proces dat doet is het
waarde aan het creëren. Helaas zullen processen en de machines in die processen in de praktijk niet altijd
bezig zijn met waarde creëren. Er gaat tijd verloren aan allerlei ongeplande en onverwachte verstoringen,
maar ook aan voorspelbaar wachten. Het gaat dan om wachttijd die nodig is om het proces of de machine
om te bouwen voor de productie van een ander type product, of omdat de machine regelmatig
schoongemaakt moet worden. Deze wachttijden zijn doorgaans noodzakelijk, maar niet waarde creërend.
Misschien zijn uw geplande wachttijden wel noodzakelijk, maar beschouw de tijd die ze duren niet als een
vaststaand gegeven. Vaak is met een paar eenvoudige oplossingen veel tijd van die wachttijden af te
snoepen, tot wel meer dan 90%.

SMED (Single Minute Exchange of Die) is een slimme en eenvoudige methode om die geplande wachttijden
te verkorten. In deze 1-daagse training leert u de basisprincipes van SMED en ervaart u met een simulatie
de eenvoud en kracht van het instrument.

1-daagse Training SMED
bij u op locatie op een door u gekozen moment
en aangepast aan uw specifieke situatie
Onderwerpen (o.a.):
De OEE – Overall Equipment Effectiveness
5S Werkplekorganisatie
De borgingspiramide (failsafes en Poka Yoke)
De basisprincipes van SMED (aan de hand van een simulatie)
Kaizenteams en SMED
Hoe past SMED als instrument in de verbeterprogramma’s Lean en TPM

Met voorbeelden uit de praktijk en diverse simulaties en oefeningen. Uw
trainer is Bert Teeuwen, TPM-coach en schrijver van het boek “Productwissels,
omstellingen, reinigingen en andere wachttijden verkorten met SMED” (ISBN
978-90-815-0364-8).
Deze training is waardevol voor leidinggevenden en medewerkers die betrokken zijn bij het opzetten en
onderhouden van TPM in de organisatie. Het maximale aantal deelnemers is 12. Voor meer informatie:
stuur een app naar 06-53593984 of een email naar info@yokoten.nl.

