
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Total Productive Maintenance   
Facilitator Cursus 

   

    
Duur: 

Kosten: 
Locatie: 

 

5x2 dagen 
Op aanvraag 
In-Company 

   

   

 Wat levert het voor u op 
	
• TPM inhoudelijk begrijpen  
• Een meer gedetailleerd begrip voor 

de TPM pilaren en structuur 
• ‘Zero Loss’ analyse en kosten-

besparingsmogelijkheden 
• Hoe uitvoerders/ operators in een 

continuerend verbeteringsproces 
betrekken 

• Het 12 stappen omzettingsproces 
• Voorbereiding om TPM te 

implementeren 
• Besef van de gevolgen / effecten  
• Examen met persoonlijk 

terugkoppeling (feedback) 
 
 

Beoogde doelgroep 
Deze cursus is vooral bedoeld voor al die 
mensen die als TPM facilitator 
functioneren willen. Deze kunnen uit 
uiteenlopende afdelingen komen, echter 
staan meestal in nauwe verbinding met 
Productie 

 Inleiding 
 
Total Productive Maintenance (TPM) is inmiddels uitgegroeid tot een 
algemene procesmanagementmethode die breed kan worden toegepast om 
verliezen te elimineren en te voorkomen.  
 
Als naast de machinebeschikbaarheid ook logistieke of menselijke factoren 
een rol spelen wordt TPM steeds vaker omschreven als Total Productive (of 
Productivity) Management. 
 
Ook wordt TPM soms gepositioneerd als startvoorwaarde voor Lean. Zonder 
een betrouwbaar en voorspelbaar functionerend productieapparaat is het 
namelijk onmogelijk om just-in-time, met weinig tussenvoorraden etc., te 
produceren. 
 
Deze 10-daagse (5x2dagen) Total Productive Maintenance (TPM) facilitator 
cursus is bedoeld om deelnemers de vaardigheden van het ontwerpen en 
implementeren bij te brengen, die noodzakelijk zijn om een TPM-programma 
te implementeren en te managen. 
 
De cursus richt zich vooral op het vakbekwaam worden van de TPM-
facilitators en hoe TPM in het dagelijkse praktijk te implementeren.  
 
Daarnaast stelt de cursus de deelnemers in staat zich te concentreren op 
het consolideren van die vaardigheden die het meest geschikt zijn voor het 
eigen bedrijf.   
 

Cursus Doelen 
 
De deelnemers leren  
 
• Het TPM-concept te faciliteren 
• Het begrijpen van en de technieken om elk van de TPM-pilaren effectief 

te implementeren  
• De nagestreefde veranderingen binnen een project te definiëren, te 

meten en te monitoren 
• Het resultaat (de voordelen) te meten en te waarborgen 
• Indien het bedrijf al een start gemaakt heeft met TPM, de belangrijkste 

stappen kennen, om de dagelijks operatie goed te kunnen managen en 
waar nodig te verbeteren 

 
   
 

  

 
 

  



 

 Inhoud 
 
Deel 1: Productie in een traditionele omgeving 

Deel 2: Wat is er anders bij TPM? 

Deel 3: De TPM-structuur en pilaren 

Deel 4: Leiderschap en de ‘Zero Loss’ (nul verliezen) gedachte  

Deel 5: Het dagelijkse managementsysteem  

Deel 6: Oefeningen gerelateerd aan de zuilen van TPM 

Deel 7: De TPM-implementatie  & organisatie  

Deel 8: TPM Facilitator examen 

Deel 9 Persoonlijke terugkoppeling (Feedback)  

 
 
Aanpak 
 
Tijdens de workshop wordt theorie afgewisseld met praktische (shop 
floor) opdrachten. Hierbij omvat het cursusmateriaal ook ‘best-practice’ 
voorbeelden van toonaangevende bedrijven en zal er beeldmateriaal, 
o.a. video’s, getoond worden. 
Tevens kan de cursusinhoud aan de specifieke wensen van uw bedrijf 
worden aangepast. 
 
 

Hoe kunt u zich aanmelden 
 
U heeft interesse aan deelname van de Workshop en wenst zich te 
informeren over datums wanneer workshops gehouden worden? 
Bezoek dan a.u.b. onze homepage WWW.REOSS.COM voor 
verdere informatie, of neem a.u.b. contact op via info@reoss.com. 
 

  
REOSS Nederland 
Kerklaan 25  
7311 AB Apeldoorn 
Nederland 
 
Tel.          +31(0)646077643 

 

Internet 
Email 

www.reoss.com 
info@reoss.com 
 

 

  

REOSS 
 
Al meer dan 20 jaar levert REOSS 
services en diensten aan haar klanten 
om Operational Excellence te bereiken. 
Met ons internationaal team van 
experts, bieden we onze klanten in 
verschillende talen wereldwijd; 
consulting, training, project-
management & implementatie 
ondersteunende diensten, aan. 
 
Onze referenties: 
 
REOSS kan een veelzijdigheid aan 
ervaring en referenties aantonen, 
opgedaan in diverse sektoren: Industrie, 
Gezondheidszorg, Diensten & Bouw, en 
• gaf meer dan 500 Workshops  
• trainde meer dan 9000 deelnemers 
• hield meer dan 250 Lean & Six 
  Sigma implementatie projecten in  
  meer dan 30 landen. 
 
Onze Expertise 
 
REOSS biedt haar klanten een zeer 
hoog prestatieniveau en meerwaarde 
aan.  
REOSS hecht daarbij veel waarde aan 
vertrouwen en samenwerking voor de 
lange termijn, en biedt binnen 
‘Operational Excellence’, naast nog 
andere onderwerpen, het volgende aan: 
• Lean & Six Sigma Training and  
  Certificering    
• Lean & Six Sigma Consulting &  
  Coaching 
• Interim & Change management 

 


