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Onze succesvolle, hands-on,  

Open TPM training
gaat weer van start

Deze zeer intensieve, praktijkgerichte training vindt  
“in house” plaats bij een productiebedrijf en duurt  
2 x 3 dagen. Als deelnemer krijgt u niet alleen theorie 
voorgeschoteld maar gaat u direct in de praktijk  
aan de slag bij het gastbedrijf. Zo maakt u zich de  
opgedane kennis ook echt eigen.
Voor € 3500,- p.p. bent u deelnemer. Dit is inclusief  
een dagdeel ondersteuning per fabriekslocatie.  
De training wordt afgesloten met een deelname  
certificaat TPM Facilitator Blom Consultancy.

Aan het eind van de training stelt u een 100-dagen 
plan op voor uw bedrijf waarmee u op de eigen  
locatie met TPM kan starten. Daarnaast biedt de  
TPM training een unieke kans om mensen van andere 
bedrijven te leren kennen, met hen kennis en ervaring 
te delen en een TPM-netwerk op te bouwen.

Tevens wordt met u een vervolgafspraak gemaakt voor 
een halve dag begeleiding door een Blom Consultant 
m.b.t. het 100-dagen plan op uw eigen bedrijfslocatie.
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Meld u nu aan want vol = vol!
www.blomconsultancy.nl/trainingen

Na zes intensieve dagen heeft 

u kennis van en ervaring met:

• TPM filosofie.

•  16 grote verliezen met verdieping  

in machineverliezen OEE.

• 5S werkplekorganisatie.

•  TPM pilaar Autonoom onderhoud 

(discrete productie- en proces-

industrie).

•  TPM pilaar Gericht verbeteren.

•  TPM pilaar Gepland onderhoud.

•   Begeleiden en aansturen van  

verandertrajecten.

Voor iedereen die in zijn organisatie TPM  
gaat leiden of begeleiden; TPM-managers,  
plantmanagers, productiemanagers, TD-managers, 
productieleiders, kwaliteitsmanagers e.d.

Een greep uit bedrijven die u reeds voorgingen:

Boon Edam bv  |  Van Dam Bodegraven  |  DAAF Advies  |  EBS  |  Aviko  |  Suikerunie  
Isover  |  Van Leeuwen Food Consultancy BV  |  Bakker Barendrecht  |  Smurfit Kappa 
Intertaste  |  SVZ  |  Neopost Technologies B.V.  |  Daf Trucks  |  NDC Grafisch bedrijf

Friesland Campina  |  CSM  |  Hoekstra Krantendruk   |  Nedalco  |  Ulamo
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Voordelen van TPM op een rij

TPM is zeer concreet. De aanpak bestaat uit een  
stappenprogramma en de resultaten zijn aantoonbaar  
en meetbaar. Nederlandse ondernemingen die de  
Total Productive Maintenance-filosofie inmiddels  
hebben ingevoerd maken melding van de volgende  
resultaten:

•  Een significant hogere effectieve productietijd  
(beschikbaarheidsgraad).

•  Een betere productiviteit (tot 70% verbetering).
•  Een betere productkwaliteit (minder klachten,  

minder retourzendingen).
• Een vermindering van de kosten (tot 30%).
•  Een vermindering van de onderhoudsinspanningen.

TPM implementeren doe je niet zomaar. Het invoeren  
vraagt nogal wat van uw organisatie. De rol van het  
topmanagement wordt beperkt tot het stellen en  
uitdragen van doelen. De instelling en rollen van  
managers en (productie)medewerkers zullen veranderen, 
evenals uw organisatie als geheel. Kortom, u heeft een  
goed implementatieplan en goede begeleiding van  
binnenuit nodig.

Tijdens “real life cases” leert u als deelnemer, samen  
met uw medecursisten én ervaren medewerkers van  
het gastbedrijf, hoe u een breed scala aan methoden  
kunt inzetten om processen te verbeteren. Kennis en  
ervaring die u vervolgens kunt inzetten in uw eigen  
organisatie. Na slechts zes dagen heeft uw organisatie  
dus een eigen TPM-leider in huis!

TPM (Total Productive Maintenance) is één van de verbetermethoden die Blom Consultancy aanbiedt 
op weg naar World Class Management. TPM richt zich binnen het continu verbeteren van de hele 
waardeketen (van zand tot klant), in eerste instantie op het productiedeel.

Meld u nu aan want vol = vol! 

www.blomconsultancy.nl/trainingen
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    Aanvullende informatie:

•  Data en maand nog nader te bepalen.

•   Geleid door 2 ervaren, praktijkgerichte 
TPM consultants.

•   Unieke kans om een TPM-netwerk op te 
bouwen.

•   In house training bij een productiebedrijf.

•  Real life cases.

•   € 3500,- voor 2 x 3 dagen.

•   Inclusief één dagdeel op fabriekslocatie.

•  Inclusief deelname certificaat.

•   Excl. BTW en eventuele reis- en 
verblijfkosten.

•  Beperkte beschikbaarheid.



Inschrijfformulier
Open TPM training
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Ja, wij nemen graag deel aan de open TPM training. 

Wij willen graag de onderstaande persoon op laten leiden tot TPM Facilitator.

Deelnemer 1:   Dhr.          Mevr.

Naam: ....................................................................................................

Functie:  .................................................... Afdeling:    .................................

Telefoon: .................................................... E-mail:       .................................

Deelnemer 2:   Dhr.          Mevr.

Naam: ....................................................................................................

Functie:  .................................................... Afdeling:    .................................

Telefoon: .................................................... E-mail:       .................................

Deelnemer 3:   Dhr.          Mevr.

Naam: ....................................................................................................

Functie:  .................................................... Afdeling:    .................................

Telefoon: .................................................... E-mail:       .................................

Naam leidinggevende: ....................................................................................................

Functie leidinggevende: ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

E-mail leidinggevende: 

Bedrijf: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoon:
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