Yokoten

TPM

Total Productive Maintenance
Veel productiebedrijven werken met TPM of zijn dat van plan. TPM is een combinatie van een basishouding
en een set van handige instrumenten om machines te onderhouden en verbeteren. TPM is Total Productive
Maintenance, waarbij Total staat voor totale participatie, iedereen doet mee, en Maintenance de betekenis
heeft van het voortdurend streven naar de ideale procescondities.
Bij traditionele productiebedrijven beperkt de taak van de operator zich tot het bedienen van de machines,
die van monteurs tot het repareren als die stuk gaat en de kwaliteitsmedewerkers er zijn ‘voor de kwaliteit’.
Niet voor niets zien monteurs de operators soms als knoppendrukkers. Een van de basisprincipes van TPM
is dat zij met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de productiviteit en de levensduur van de machines.
Operators hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol in het onderhoud van de machines. Zij doen zoveel
mogelijk het eerstelijns onderhoud, zoals schoonmaken, smeren en een deel van het inspectiewerk. Zo
creëer je eigenaarschap voor de machines.
TPM heeft een aantal basis elementen. Vaak wordt dat weergegeven als een huis met diverse pilaren.
Wij bieden een vierdaagse training waarin u kennis maakt met deze pilaren en met de beheers- en
verbeterinstrumenten die daarbij horen. Ook staan we stil bij de organisatie van TPM. Wie zijn waar
verantwoordelijk voor? Wat is de rol van een pilaar-eigenaar? Hoe werken Kaizenteams en A3-rapporten?
Wanneer begin ik nu met welke pilaar?

4-daagse Basis training Total Productive Maintenance
bij u op locatie op een door u gekozen moment
en aangepast aan uw specifieke situatie

Onderwerpen (o.a.):
De structuur en rollen van TPM
De OEE – Overall Equipment Effectiveness
5S Werkplekorganisatie
De 6 basispilaren van TPM (autonoom en gepland onderhoud, continu verbeteren, training en
opleiding, early management en TPM in the office)
Waar te beginnen met TPM?
Kaizenteams en A3-rapporten

Met voorbeelden uit de praktijk en diverse simulaties en oefeningen. Uw trainer is Bert Teeuwen,
TPM-coach en schrijver van diverse boeken over TPM, waaronder 5S Werkplekorganisatie, SMED en
Continu Verbeteren.

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.

