
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

De NVDO Sectie Food Beverage & Farma organiseert samen met de NVDO Kring 

Brabant/Zeeland op donderdag 30 januari a.s. bij Suiker Unie in Dinteloord (o.v.) een bijzondere 

middag in het teken van:  

   

“Total Productive Maintenance” 

Synergy tussen Productie en Onderhoud 

 

Een unieke samenwerking waarbij we leden en belangstellende van de regio Brabant/Zeeland 

samenbrengen met de expertise van de NVDO Sectie Food, Beverage en Farma. Natuurlijk zijn 

alle belangstellende deze middag van harte welkom! 

 

De volgende sprekers delen graag hun kennis met u! 

 

Dagvoorzitter Martin van den Hout, Sr. Asset Management and Maintenance consultant bij 

Agidens en Bestuurslid NVDO Kring Gelderland 

“Opening” 

Opening van de dag door de dagvoorzitter.  

 

 

Ted Lemmers, Transition Manager bij Catch 22 

Wilco Smit, Stafmedewerker TPM  bij Suiker Unie Dinteloord 

“Total Productive Management”  
Praktijkcasus: Suiker Unie Dinteloord heeft al enige jaren ervaring als het gaat om Total 

Productive Maintenance (TPM) en is op dit gebied één van de toonaangevende bedrijven in 

Nederland. Ted en Wilco  vertellen jullie hoe TPM bij Suiker Unie in de praktijk wordt toegepast. 

 

 

Remy Rombouts, BSc Industrial Engineering & Management  LSS Green Belt bij Catch 22 

“AE&I afstudeerprijs” 

Remy heeft de AE&I afstudeerprijs gewonnen! Zijn onderzoek bij Suiker Unie is verkozen tot 

beste scriptie uit 8 opleidingen. Vandaag geeft hij inzicht in wat er tijdens zijn onderzoek naar 

boven is gekomen.  

 

 

Martin van den Hout, Sr. Asset Management and Maintenance consultant bij Agidens  

“TPM als tool binnen Operational Excellence”  
Total Productive Maintenance (TPM) als tool binnen Operational Excellence. De term "Operational 

Excellence" staat van origine voor het zo efficiënt mogelijk aanbieden van een product of dienst. 

Tegenwoordig is het een fundamenteel onderdeel van goed presterende organisaties. Een 

onderdeel binnen Operational Excellence is de TPM- Toolbox. Martin kan jullie als geen ander 

uitleggen wat het het verband is tussen Operational Excellence en TPM.  

 

Rondleiding op locatie 

 

Tijd:  14.00 uur ontvangst 

Aanvang:  14.15 opening 

Einde:  16.45 uur met netwerkborrel 

 
 
 
 
 
 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/30-januari-2020-nvdo-sectie-food-beverage-farma-over-total-productive-maintenance-526/

