Wij organiseren een open opleiding op uw vraag !

Make to order produceren volgens TOC
Waarom de Theory of Constraints?

Programma

Het doel van een organisatie is uiteindelijk meer winst
maken, niet alleen op korte termijn maar ook op lange
termijn.

Basisconcepten van de knelpuntentheorie

 4 TOC basisconcepten
 Film : Praktijkversie – Het Doel
 Bespreking “Het Doel”
 TOC indicatoren
o Throughput
o Operational expenses
o Inventory
o Net profit
o Return on investment

Volgens TOC moeten hiervoor volgende doelen worden
nagestreefd :





Maximaliseren van de throughput
Minimaliseren van de voorraden
Minimaliseren van de operationele kosten

Om continu deze doelstellingen te bereiken en aan de
top te blijven moeten organisaties onophoudelijk
verbeteren. Voor het beheren van de constraints en de
optimalisatie van de throughput, stelt Goldratt de 5
focusing steps voor.

TOC-proces van continue verbetering








De oplossing voor bedrijven die make to order werken
wordt gevonden in de drum-buffer-rope methodiek en
het gebruik van buffermanagement. Deze manier van
werken zorgt voor een optimale synchronisatie van alle
processen binnen uw organisatie en helpt u te focussen
op wat echt belangrijk is.

Wat mag u verwachten?
Met deze training reiken wij u de basisinzichten van de
Theory of Constraints aan en leren wij u werken volgens
de drum-buffer-rope methodiek. Tevens leert u de juiste
prioriteiten bepalen via buffermanagement.

Uw begeleider
Carl Peeters
TOC application expert logistics & supply chain

Drum – Buffer - Rope
Oefeningen met simulaties
Road runner : zelfsturing
Buffermanagement
POOGI : proces van voortdurende verbetering

Soorten productieomgevingen

 Verschillende productflows : V A T I
 Simulaties van de verschillende flows
 Aandachtspunten per productieomgeving

Voor wie is deze activiteit ?
Deze training van 5 namiddagen richt zich naar
productieverantwoordelijken, supply chain managers,
werkvoorbereiders en planners die hun organisatie op
een meer doelgerichte manier willen aansturen.

Het verbeterproces : de five focusing steps

Waar en wanneer
5 halve dagen
Hebt u interesse dan organiseren wij binnen 6 tot 12
weken een open opleiding op de datums die voor u
passen.
Wij garanderen u dat de opleiding doorgaat !
Hotel Secundo
Rijksweg 58
2880 Bornem
www.hotelsecundo.be
Bij inschrijving vanaf 3 personen wordt ook de locatie in
overleg bepaald !

Prijs
€ 1.250,- + BTW
50 % korting vanaf 2de
inschrijving van dezelfde
organisatie : €625,- + BTW
U ontvangt gratis het boek “Het
doel” van Eliyahu M. Goldratt

CMCB doorbreekt uw knelpunt!

