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Disclaimer
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Graag stellen we onze kennis en ons materiaal ter beschikking om je te helpen Lean Six Sigma toe te passen in
jouw organisatie.

Voel je daarom vrij om de sheets te gebruiken en in te zetten bij je eigen projecten. We stellen het ook op prijs
wanneer je je ervaringen of verbeteringen aan ons doorstuurt. Ook wij werken graag iedere dag een beetje beter.

Het is echter niet de bedoeling deze sheets 1-op-1 in te zetten voor het geven van een eigen training. Wij zijn
namelijk intellectueel eigenaar van dit materiaal. Als je van plan bent een training te organiseren, wil je dan vooraf
contact met ons opnemen? Dat kan via info@bureautromp.nl of 030 227 0000. Dan maken we afspraken met je
over hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

Bureau Tromp

mailto:info@bureautromp.nl


Lean Six Sigma Green to Black Belt 

Dag 1



Even kennismaken

Wij zijn erg benieuwd om te weten:

• Wie je bent (evt familie, opleiding, hobbies etc)?

• Wat je doet bij?

• Wat je verwacht van deze training?

• Wat is de reden dat je je hebt opgegeven?

• Heb je een project waar je Lean gaat toepassen?
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Who is who



Over Bureau Tromp
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Wij leren organisaties om van hun klant een koning te maken. Dit doen wij door organisaties slimmer te leren werken met 
behulp van de Lean en Six Sigma methodiek. 



Over Bureau Tromp
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We bieden een totaaloplossing

Hebben je medewerkers
helemaal geen tijd? Dan
voeren onze ervaren Black
Belt consultants de projecten
voor je uit.

Een ervaren Lean Six Sigma
adviseur aan je zijde biedt
zekerheid en comfort. Vooral
als je nog niet zo lang met Lean
Six Sigma werkt is het fijn om
te kunnen sparren.

Wij organiseren In Company-
trainingen voor organisaties en
ook Open Inschrijving-
trainingen door het hele land.

Bureau Tromp

Trainingen Praktijk coaching Consultancy



Over Bureau Tromp
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Trainingsaanbod voor de hele organisatie:

Rol van het management bij Lean Six Sigma verbeterprojecten  

Master Black Belt

Black Belt

Green Belt

Orange Belt

Yellow Belt

Breed draagvlak voor Lean Six Sigma projecten binnen de organisatie  

Champion Belt

Bottom Up

Top Down

Agile ScrumRobotic Process
Automation

Process Mining



Doel van de Black Belt-training

Na deze training ben je in staat om: 

• Lean Six Sigma-projecten uit te voeren in teams

• Processen te verbeteren met behulp van de DMAIC-methodologie en bijbehorende tools

• Uitgangspunten van zowel Lean als Six Sigma over te brengen aan anderen

• Zelf mogelijkheden voor procesverbetering te signaleren

• Bij te dragen aan de creatie en instandhouding van een cultuur van continue verbeteren
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Wat?



Voorwaarden voor certificering

Na het volgen van deze training ben je theoretisch gecertificeerd LSS Black Belt:

✓ 80% aanwezigheid trainingsuren

✓ Slagen voor het theorie-examen (72 MC-vragen, minimaal 70% goed)

Praktijkcertificering LSS Black Belt:

✓Uitvoering van bij voorkeur 2 praktijkopdrachten

✓Aantoonbare besparing van in totaal €50.000,-

✓Gebruik van geleerde methodes/tools voor ongeveer 75%

✓Presenteren en ‘verdedigen’ resultaten 
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Wat is er nodig?



Voorwaarden voor certificering

Theoriecertificering

✓ Voorbereiding op examen tijdens de cursus

✓ Telefonische / schriftelijke coaching van docent

✓ Indien nodig: mogelijkheid tot herexamen

Praktijkcertificering

✓ Optie 1: zelfstandig project uitvoeren, prestentatie eindresultaat aan Master BB

✓ Optie 2: 12 uur coaching door Master Black Belt, presentatie eindresultaat aan Master BB

✓ Indien nodig: mogelijkheid tot herkansen (beide opties)
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Hoe helpen we je daarbij?



Trainingsbenodigdheden

Laptop, met daarop:

• MS Office

• Minitab: let op, pas vanaf dag 2 downloaden i.v.m. de 30-dagen trial!

– Te downloaden van internet (link) 

– 30 days free trial → installeer het dus niet meteen maar pas wanneer de trainer aangeeft dat het relevant is. In ieder geval nog niet nodig 

voor dag 1 en 2.

– Windows & Mac-versie beschikbaar. 

• Browser, voor het examen via http://mijn.bureautromp.nl/
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Gereedschappen

https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/?utm_campaign=BFO+-+US+-+EN&utm_medium=ppc&utm_term=minitab%20download&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_mt=p&hsa_ver=3&hsa_grp=76984594220&hsa_ad=434964206353&hsa_tgt=kwd-299951013568&hsa_cam=2063283976&hsa_acc=4841564033&hsa_src=g&hsa_kw=minitab%20download&gclid=CjwKCAjwrvv3BRAJEiwAhwOdM_xFglZL30AVXLg0vcaJsO9B7tnEfAF1GWNLANR6iWSwgksMrlLBChoCm8EQAvD_BwE
http://mijn.bureautromp.nl/


Programma training
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GtBB

Dag Ochtend Middag

1
Visie & Strategie
Lean accounting

Recap Lean Six Sigma
Define

2

Measure
- Procesmapping
- Basis statistiek
- VSM

Measure
- Meten
- Procesprestaties (normal, non normal)

3
Analyse-fase 
- Proces
- Data

Analyse-fase (data)
• Hypothese testen
• Correlatie
• Regressie

4

Analyse-fase (data)
• Design of Experiments (DoE)
• Multivariate Analysis
• Lean Principe 3: Flow
• Lean Principe 4: Pull

Improve-fase
Lean Principe 5: Perfectie

5
Verandermanagement (deel 1) Control-fase

6
Design for Six Sigma (DfSS)
Verandermanagement (deel 2)

Examen



Wat weet je nog van Lean Six Sigma?
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Opfrissen: Mindmappen
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Twee groepen
Define Measure Analyse Improve Control



Visie & strategie
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Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Oefening

• Wat zijn de missie en visie van jullie organisatie, beschrijf het in korte bewoordingen.

• Waar liggen de accenten in jullie missie en visie in relatie tot klanten, diensten/producten en kosten?
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Visie (2-tallen: 10 min bespreken en opschrijven, 5 min terugkoppeling)



Richting en focus
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Rode stip



Missie

De missie van een organisatie is een relatief statische en bondige omschrijving van de 

primaire functie(s), de opdracht of de bestaansreden van de organisatie, die voor 

langere tijd van toepassing is. 

➢Wat de organisatie naar buiten wil uitdragen

➢De bestemming of de opdracht 

➢Eventueel uitsluitende keuzes: wat wel en wat niet

➢Waartoe en waarom bestaan wij?

Definitie



Visie & Strategie
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Model Treacy & Wiersema

Oefening:
McDonalds?
ASML?
EY?



Treacy & Wiersema

Operational Excellence: klanten voorzien van betrouwbare producten 
of diensten tegen concurrerende prijzen, geleverd met minimale 
moeite of ongemak. 

Vier verschillende kenmerken: 

1. De kernprocessen zijn gericht op end-to-end productlevering en 
basisservice die zijn geoptimaliseerd en gestroomlijnd om kosten en 
gedoe te minimaliseren. Met kosten wordt in dit verband niet alleen 
bedoeld de prijs die voor een product wordt betaald. Het omvat ook 
de kosten in termen van tijd die is besteed aan de aankoop van het 
product, productonderhoud dat in de toekomst nodig is en het gemak 
van snelle en betrouwbare service. 

2. De operaties zijn gestandaardiseerd, vereenvoudigd, strak 
gecontroleerd en centraal gepland, waardoor weinig beslissingen aan 
het oordeel van gewone medewerkers worden overgelaten. 

3. Managementsystemen zijn gericht op geïntegreerde, betrouwbare, 
snelle transacties en naleving van normen. 

4. Een cultuur die verspilling verafschuwt en efficiëntie beloont. Vooral 
efficiëntie is een sleutelwoord in operationeel excellente bedrijven. 
Afwisseling is schadelijk voor de efficiëntie omdat het het bedrijf met 
kosten belast. Een smalle productlijn en gestandaardiseerde 
producten staan daarom centraal in het bedrijfsmodel. Enkele 
geweldige voorbeelden van uitstekende operationele bedrijven zijn 
McDonald's, Southwest Airlines, Wal-Mart en IKEA.
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Operational Excellence



Treacy & Wiersema

Productleiderschap: het consequent streven om klanten 

geavanceerde producten of nuttige nieuwe toepassingen van 

bestaande producten of diensten te bieden. Om dit te kunnen doen, 

moeten ze creatief, behendig en snel zijn. Hun kracht ligt in het 

reageren op situaties die zich voordoen. Productleiders vermijden 

koste wat het kost bureaucratie omdat het de commercialisering van 

hun ideeën vertraagt. 

Vier verschillende kenmerken: 

1. Een focus op de kernprocessen van uitvinden, productontwikkeling en 

marktexploitatie. 

2. Een organisatiestructuur die losjes verweven is, ad hoc en steeds 

verandert om zich aan te passen aan de ondernemersinitiatieven en 

omleidingen die kenmerkend zijn voor het werken op onontgonnen 

terrein. 

3. Een managementsysteem dat resultaatgericht is, het succes van 

nieuwe producten meet en beloont en dat de experimenten die nodig 

zijn om daar te komen, niet straft. 

4. Een cultuur die individuele verbeeldingskracht, prestatie, out-of-the-

box denken en een mindset stimuleert die wordt aangedreven door 

het verlangen om de toekomst te creëren. Voorbeelden van 

productleiders zijn Apple, Nike, Rolex, Microsoft en Harley-Davidson
21

Operational Excellence



Treacy & Wiersema

Customer Initmacy: een bedrijf bouwt een band op met klanten, net als 
die tussen goede buren. Klantintieme bedrijven leveren niet wat de 
markt wil, maar wat een specifieke klant wil. Het stemt zijn producten 
en diensten voortdurend af op de klant, zodat het de ‘beste 
totaaloplossing’ kan bieden. Vanwege deze aanpak is de grootste troef 
van klantgerichte bedrijven hun klantloyaliteit. 

Vier verschillende kenmerken: 

1. Een obsessie met de kernprocessen van oplossingsontwikkeling, 
resultaatbeheer en relatiebeheer. 

2. Een bedrijfsstructuur die besluitvorming delegeert aan medewerkers 
die dicht bij de klant staan. 

3. Managementsystemen die zijn gericht op het creëren van resultaten 
voor zorgvuldig geselecteerde en gekoesterde klanten. 

4. Een cultuur die specifieke in plaats van algemene oplossingen omarmt 
en gedijt op diepe en duurzame klantrelaties. Bedrijven die vertrouwd 
zijn met de klant weten dat hun klanten een hiërarchie van behoeften 
hebben die verder gaan dan hun behoefte aan een product, en in 
plaats daarvan een breder, onderliggend probleem hebben dat ze 
proberen op te lossen. Voorbeelden van bedrijven die dit niveau van 
begrip tonen, zijn Home Depot, Salesforce, Amazon
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Operational Excellence



Product/service life cycle
Levenscycli



Visie

• Inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. 

• Ambitieus en collectief gedeeld beeld 

• Periode van ten minste drie tot vijf jaar. 

• Wie willen we zijn en wat willen we bereiken voor onze belanghebbenden

Definitie

De Visie wordt vertaald naar een of
enkele meetbare meerjarendoelstellingen
BHAG



Kernwaarden

• Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar 

het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur 3 tot 5 heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer 

duidelijk maken. Bijvoorbeeld: Wij zijn nuchter, daadkrachtig en zorgvuldig.

• Met kernwaarden geef je aan waarom en hoe je bedrijf dingen doet. 

• Kernwaarden zijn daarmee het ethisch kompas van een bedrijf, het geeft aan wat het bedrijf ten diepste nastreeft.

25

Definitie



Strategie

De meerjarenaanpak door management/lager kader uitgewerkt om visie en missie te 

kunnen realiseren. (3 tot 5 jaar). 

Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen om beleidsbeslissingen, de 

visie en missie van de organisatie en de daaruit afgeleide doelen te realiseren. Het 

vormen de krijtlijnen waarop het management van medewerkers, middelen en 

processen afgestemd wordt. 

Definitie



Oefening

• Hoe worden strategische doelen/meerjaren doelstellingen vertaald naar concrete activiteiten in jullie 

organisatie?

27

Tweetallen: 5/10 min, 5 min nabespreken



Visie & Strategie
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Hoshin Kanri (policy deployment), voorbeeld 1



Visie & Strategie
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Hoshin Kanri (policy deployment) voorbeeld 2



Purpose, process, people
Uitvoering activiteiten



Visie & Strategie
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CIMM-model Lean (Continuous Improvement Maturity Model)



Huiswerk

• Stel vast aan de hand van de aangereikte methodes hoe jouw praktijkopdracht aansluit bij de 

strategische doelstellingen van de organisatie, uitgaande van Visie, meerjarendoelstellingen, 

jaardoelstellingen.
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Visie, BHAG, praktijkopdracht



Lean accounting
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Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Oefening

• Er zijn kosten die niet zo duidelijk zijn zoals tijdsverlies door gebruik van verschillende software die niet 

goed op elkaar aansluit waardoor je vaker dezelfde dingen moet invoeren, of overwerk dat niet 

noodzakelijk is of onnodig heen en weer rijden voor onderdelen door service medewerkers….

• Kunnen jullie voorbeelden van dit soort kosten bedenken?
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Onduidelijke kosten: 3-tallen en daarna noteren op flipover 10 min, 10 min nabespreken



Herken je deze kosten?
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COPQ

Verborgen kosten (hidden factory) worden vaak vergeten…
➢Overmatig overwerk
➢Overmatig communicatie door service
➢Kosten van fouten in facturatie
➢Extra vrachtkosten
➢Overmatig verloop
➢Onnodige groupage via tussenkantoren
➢Expeditiekosten
➢Onderhandelingen met klanten
➢Vertraagde betalingen
➢Teveel voorraad
➢Fouten in salescontracten
➢Geen tijdige feedbackverwerking
…maar kunnen oplopen tot 15 tot 25% van omzet.

COPQ 
(cost of poor quality)



COPQ gekwantificeerd
Opdracht

• Een bedrijf verkoopt product X voor € 1000,-/unit
• 1000 stuks worden ieder kwartaal verkocht
• Variabele kosten zijn € 600,-/ per geleverde unit
• Vaste kosten zijn € 350.000,-
• Afkeurpercentage: 10% die niet terug te vinden zijn in de financiële

rapportage

Omzet € 1.000.000,-
Variabele €    600.000,-
Contributiemarge €    400.000,-

Vaste kosten €    350.000,-

Winst €      50.000,-

Opdracht: Kwantificeer de hidden factory? (10min)
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COPQ
Antwoord

• Echte kosten # geprod prod is 1000/(1-10%) = 1111

• Echte variabele kosten zijn € 600.000/1111 = € 540,-/unit

• COPQ: 111 x € 540,- = € 59.940,-

Voor verborgen fabriek Na elimineren verborgen fabriek

Omzet € 1.000.000,- € 1.000.000,-

Variabele kosten €    540.060,- €    540.060,-

Contributiemarge €    459.940,- €    459.940,-

Vaste kosten €    350.000,- €    365.000,-*

COPQ €      59.940,- €               0,-

Profit €      50.000,- €      94.946,-
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De ‘Hidden Factory’

• Gepland verlies De producten/diensten zouden geproduceerd/geleverd kunnen worden maar 

planning is niet optimaal.

• Beschikbaarheidsverlies De tijd waarin de productie/dienstverlening zou moeten draaien maar doet het niet door niet 

beschikbaar zijn van systemen/machines.

• Prestatieverlies De tijd waarin de productie draait maar niet op het verwachte/geplande tempo.

• Kwaliteitsverlies Productie/dienstverlening draait maar er fouten afgeleverd (fouten in 

producten/diensten)

Ga van deze uitgangspunten uit en geef voorbeelden van jouw ‘Hidden Factory’ (tweetallen, 10 min, 10 min)

Categorieën van oorzaken en kosten



Lean accounting

39

Denken in de waardestroom

Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Oefening

• Zou je op basis van een cash flow meting verborgen kosten inzichtelijk kunnen krijgen?

• Zo ja hoe, zo nee wat zou je kunnen doen..

• Hebben jullie intern een methode?

40

Inzichtelijk maken verborgen kosten of prioriteren: Tweetallen 



Doelen en lean prestatiemetingen

Lean kostenbeheersing; KPI boom

Strategische doelen Strategische metingen Waardestroom metingen Cell/process metingen

Vergroten cash flow Groei verkoop Omzet per medewerker Uurproductie (takttijd)

Vergroten omzet en marktaandeel EBITDA Leverbetrouwbaarheid WIP t.o.v. Standaard WIP

Continue verbetercultuur Dagen voorraad Doorlooptijd v.a. grondstof tot eindproduct Eerste keer goed

Leverbetrouwbaarheid Eerste keer goed (uitval, afval, herstel) OEE

Klanttevredenheid Gemiddelde kosten per unit

Omzet per medewerker Dagen uistaande debiteuren

Gemiddelde inkoopsom per 
maand



De ‘oude’ en de Lean focus op kosten: 
Waardestroom benadering

Waardestroom

Arbeidsuren materialen
Productie

ondersteuning Machinekosten

Ondersteunende 

afdelingen

Onderhoud en 

facilities

Overige  kosten

waardestroom

Traditionele focus Lean focus

Efficientie Takt tijd

Capaciteitsbenutting Kosten in de productstroom

Overhead dekking Effectiviteit van standaard werk

Stabiliteit pull systeem

Een stuks productie
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Traditionele rapportage vs. Lean rapportage
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Lean prestatie metingen

• Oorzaken begrijpen

• Kijken naar de toekomst

Traditionele financiële rapportage:

• Resultaten vastleggen

• Kijken naar het verleden

1. Overheadkosten zijn (zoveel mogelijk) gerelateerd aan de waardestroom als geheel en niet aan arbeidsuren.

2. De kosten van een dienst/product zijn primair afhankelijk van de snelheid waarmee het product door de 
waardeketen gaat, met name de bottleneck.



Oefening (evt. huiswerk)

• Zou je waardestromen kunnen definiëren zoals dat is besproken.

44

Waardestromen; 3-tallen, 



Lean accounting
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Financiële beheersing

Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Kostensoorten

Directe kosten: zijn gekoppeld aan een bepaald product

- De machine uren voor product

- Materiaal kosten product

- Manuren per product

Indirecte kosten: kunnen niet gekoppeld worden aan een bepaald

product

- Personeelskosten

- Afschrijving gebouwen

- Kosten kantine

Directe en indirecte kosten



Kostensoorten

Variabele kosten: stijgen als de afzet toeneemt

- Energiekosten totaal

- Materiaalkosten totaal

- Voorraadkosten

Vast kosten: blijven gelijk als de afzet toeneemt

- Afschrijving gebouwen

- Personeelskosten management

Variabele en vaste kosten



Kostensoorten

Statistische kosten: soms ook ‘toeval’ kosten genoemd.

Deze zijn niet voorspelbaar, maar we weten dat ze voorkomen. We houden er dus wel rekening mee.

- Ziekteverzuim

- Uitval van een machine

- Materiaal dat kwijtraakt

- Een heftruck die tegen de muur rijdt

- Een fout in de tekening

Statische kosten



Kostensoorten

Verborgen kosten: worden niet of niet goed gesignaleerd

Lijken soms op statistische kosten, maar komen over het algemeen niet boven water.

- Zoeken naar onderdelen

- Graven in een niet FIFO voorraad

- Werk onderbreken voor een spoedklus (extra opstartkosten, kans op fout neemt toe etc.)

- Het ‘ochtend bakkie’

- Mensen die niet goed zijn opgeleid

- Defect gereedschap weer terugleggen

Verborgen kosten

Oefening kostensoorten restaurant: 2 groepen (15 min, 10 min)



Kostenbeheersing

Vaste kosten: Zo laag mogelijk; niet variabel laten worden

Variabele kosten: Niet laten stijgen bij toename afzet

Indirecte kosten: In verhouding met de directe kosten en zo laag mogelijk

Directe kosten: Inzichtelijk maken en beheersen

Statistische kosten: Meten en elimineren

Verborgen kosten: Zichtbaar maken en aanpakken

Hamvraag: 

Welke invloed hebben wij vanuit LSS op deze kosten en wat kunnen wij doen aan beheersing?

Wat wil je met de verschillende kosten?



Kostenbeheersing

• Visueel management

• Visuele fabriek

• 5S

• Verhogen doorstroming

• Modderjacht

• Fleximatrix

• Standaardwerkinstructies

• etc

Beïnvloeden allen de variabele, statistische, directe en verborgen kosten.

Borgen van de kosten



Oefening kostensoorten

52

Oefening kostensoorten restaurant



Lean accounting
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Financiële beoordeling

Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Cost

Working
capital

Fixed asset

Revenue

Cost of 
capital

Capital
employed

Economic
taxes

NEBIT

Capital
charge

NOPAT

EVA Value creation

Drivers EVA en VC
Waardecreatie

EVA = Economic value Added
VC      = Value creation (discounted EVA streams of the life of project impact)
NPV    = Net Present Value
NEBIT = Net Earnings before Interest & Taks
NOPAT = Net Operatiting Profit After Taks
WACC = Weighted Average Cost of Capital (%)



Economic Value Added

Voorbeeld: verlagen van doorlooptijden verhoogt de verkoop

- Gemiddelde levertijd is 9 werkdagen

- Vertegenwoordigers zeggen dat er 4-6 orders worden verloren iedere maand omdat de gevraagde levertijden van 

3 werkdagen niet worden gehaald.

- Orderomvang per order is gemiddeld € 10k (YTD)

- Gemiddelde marge op producten is 18% (YTD)

- Reduceren van doorlooptijden naar minder dan 3 werkdagen levert 5 extra orders per maand op. 

- Belastingtarief is 25%

Wat is de EVA voor het eerste jaar?

Grotere opbrengsten



Economic Value Added

Project: Verbeteren beschikbaarheid van kopieermachine reduceert werkkapitaal.

- Machine XYZ heeft 63% uptime historie (YTD).

- Vergelijkbare machines hebben een gemiddelde beschikbaarheid van > 75% in andere plants.

- De gemiddelde voorraad in XYZ cell is € 540k (YTD) waarvan 80% voor machine ligt.

- Verbeteren van de uptime van machine XYZ naar het gemiddelde niveau reduceert de batch grootte  en daarmee 

voorraad in de cell XYZ met 50%.

- WACC (weighted average cost of capital) is 10%

Wat is de waarde van de gereduceerde voorraad?

Reductie van werkkapitaal



Recap Lean Six Sigma
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Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Wat weet je nog van Lean Six Sigma?
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Lean Principes
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Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



De 5 principes van Lean
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Lean Waardestroom

Hoe loopt de 
waardestroom?

Waarde

Wie is de klant & wat wil 
de klant?

Perfectie

Blijf continu 
verbeteren

Realiseer flow

Vloeiend verloop (geen 
verstoringen)

Pull

Produceer 
wanneer de klant 

behoefte heeft



Principe 1: Waarde

Klantwaarde (Customer Value Added)

• CVA

• Waar de klant voor wil betalen of op wil wachten

Bedrijfswaarde (Business Value Added)

• BVA

• Vereisten vanuit de omgeving, wet- en regelgeving

Geen waarde (Non Value Added)

• NVA

• Verspilling

61

3 typen



Principe 1: Waarde

Klantwaarde (Customer Value Added)

• Voegt de activiteit vorm of functionaliteit toe aan het product of dienst die door de klant gewenst is?

• Draagt deze activiteit bij aan een competitief onderscheid: sneller, goedkoper kwalitatiever, etc.?

• Is de klant bereid te wachten of te betalen voor deze activiteit?

Bedrijfswaarde (Business Value Added)

• Reduceert de activiteit risico voor de organisatie?

• Ondersteunt de activiteit noodzakelijke rapportages?

• Wordt de activiteit verplicht door de wet- regelgeving?

• Zou het leveren van een product of dienst aan de klant verstoord worden als deze activiteit zou vervallen?

Geen waarde (Non Value Added)

• Verspilling
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Hulpvragen



Verschil Lean en Six Sigma
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Six Sigma

Werken aan constante kwaliteit

Doel van Six Sigma:

• Reduceren van variatie in processen

• Meten = weten

• Met behulp van kansrekening en statistiek

Want:

• Klanten voelen de variatie, niet het gemiddelde

Sigma (σ) is het wiskundige teken voor spreiding van data
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Wat is Six Sigma?



Variatie in het proces

• Oefening met kaarten
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Een kaart is goed als hij helemaal op het A4 is gevallenGestrekte arm op schouderhoogte
• Methode A: Kaart horizontaal
• Methode B: Kaart verticaal

A B



Lean & Six Sigma

• De klant staat centraal

• Het verhogen van kwaliteit

• Gemeenschappelijk doel: continu verbeteren

• Gestructureerde aanpak om de grondoorzaak te achterhalen

• Effectief

– De juiste dingen doen

– Doen we de dingen die de klant wil?

• Efficiënt

– De juiste dingen goed doen

– Met zo min mogelijk inspanning 
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De overeenkomsten



Six Sigma
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Kern van Six Sigma



DMAIC
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Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Continu verbeteren
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Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control

Verbeterstructuren ► DMAIC
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Verandermanagement



Proces X-en

Input X-en

DMAIC
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Outputs

Procesrichting

Proces

X6 X7 X8

CTQ’s

Klant

VOC

Richting Six Sigma project



DMAIC
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De 12 stappen van de DMAIC-projectstructuur

DMAIC-fase Stappen

Define
1. Projectselectie en scope

2. Definitie van het probleem

Measure

3. Bepalen en analyseren meetsysteem

4. Baseline performance

5. Doelstelling op basis van baseline performance

Analyze
6. Mogelijke oorzaken van de variatie

7. Bepalen van de hoofdoorzaken

Improve
8. Bepalen optimale oplossing

9. Toetsen optimale oplossing en implementeren

Control

10. Borging en analyseren meetsysteem

11. Aantonen van de verbetering

12. Projectdocumentatie, overdracht, lessons learned, vieren



Oefening

• Stel individueel vast welke van de 12 stappen worden toegepast in je organisatie en vooral 

welke niet of deels, doe dit zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden.

• Bespreek het resultaat met je buurman en stem af hoe dit bij ieders organisatie zit.
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(Individueel 5 minuten, met buurman 5 min, 10 min nabespreking)



Project selectie

74

Define fase

Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Define
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De 12 stappen van de DMAIC-projectstructuur

DMAIC-fase Stappen

Define
1. Projectselectie en scope

2. Definitie van het probleem

Measure

3. Bepalen en analyseren meetsysteem

4. Baseline performance

5. Doelstelling op basis van baseline performance

Analyze
6. Mogelijke oorzaken van de variatie

7. Bepalen van de hoofdoorzaken

Improve
8. Bepalen optimale oplossing

9. Toetsen optimale oplossing en implementeren

Control

10. Borging en analyseren meetsysteem

11. Aantonen van de verbetering

12. Projectdocumentatie, overdracht, lessons learned, vieren



Define
Projectselectie: waaraan moet een project voldoen?

Ongeschikt Geschikt

• Komt voort uit strategisch plan

• Resultaten van het proces (kwaliteit of snelheid) 

variëren sterk: focus op verspillingen en variatie

• Proces kenmerkt zich door een lage mate van 

standaardisatie

• Oplossing van tevoren niet bekend

• Hoge kans op succes

• Historische en huidige data beschikbaar

• Zeer complex

• Grote scope

• Oplossing is bekend

• Beperkte of geen toegang tot data

• Kapitaalintensief

• Geen strategische overeenstemming

• Gericht op systeemverandering
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Define
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Projectselectie: keuzestress?

door Operationeel
Management
+ LSS expert

Verbeterpunten vanuit

STRATEGIE

Projectselectie

Opstellen Project Charters

Lean Six Sigma Project

Projectselectie-criteria

Verbeterpunten vanuit

OPERATIE

door Business
Management
+ LSS expert

Performance Analyse en Breakdown

door Lean Six Sigma

Projectselectie-board

Hoe komen we tot een project?

Waardestroom huidige situatie Waardestroom toekomstige situatie



Define

• Ondersteunt bedrijfsdoelstellingen

• Voldoende besparing

• Klantgericht 

• Oplossing op voorhand onbekend

• Randvoorwaarden gedefinieerd voor medewerkers en gemeenschap

• Oplosbaar binnen afzienbare tijd

• Ondersteuning door proceseigenaar en Champion

• Specifieke omschrijving (SMART) van:

– Bereik (scope)

– Doelen en resultaten

– Teamleden en hun bijdrage

– Tijdsplanning
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Voorwaarden goed project



Define

Kies de juiste projecten met behulp van de Benefit/Effort matrix; vaak vanuit waardestroomanalyse
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Projectselectie: de Benefit/Effort-matrix

Opbrengsten

Inspanning
(tijd/geld/middelen)

Laag

Laag
Hoog

Hoog



Define

Een Pugh-matrix is een tabel waarmee je makkelijk verschillende opties tegen elkaar kunt afwegen.

Hoe maak je een Pugh—matrix?

• Bepaal de criteria waarop je de verschillende opties tegen elkaar wilt afwegen

• Bepaal de wegingsfactor per criterium

• Kies één van de opties of de bestaande situatie als referentie

• Bepaal de score van elk idee ten opzichte van de referentie voor elk van de genoemde criteria. Bepaal of iets beter (+), 

slechter (-) of gelijk (=).

• Bepaal voor elke kolom het totaal aantal (+), (-) en (=)

• Combineer de goede elementen van elk idee tot het eindvoorstel.
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Projectselectie: de Pugh-matrix



Define

81

Pugh Matrix: voorbeeld

Relatie met strategische doelen
projecten (scores: 1,3,9)

Criteria
gewich
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(1,3,5)
Relatie met strategische
doelen 1 3 3 1 3
Impact op 
klanttevredenheid 3 3 9 3 9
Koppeling met 
bedrijfs/proces
doelstelllingen 5 9 9 3 9
Medewerkerstevredenheid 1 9 3 3 9
Specifieke noodzaak 3 1 9 9 3
Benodigde tijd (schatting) 1 3 9 9 9
Middelen beschikbaarheid
(tijd, geld) 3 9 1 1 1
Commitment champion en 
proces eigenaar 5 3 3 1 3
Score 114 132 72 120 0 0 0 0 0
Rank 3 1 4 2



Quality Function Deployment (House of Quality)
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Aan welke interne CTQ gaan we werken



Lean Six Sigma Matrix
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House of Quality (QFD)

Doel: Relatie vinden tussen de externe 
CTQ’s van een product en de processen, 

die deze CTQ’s beïnvloeden

Half
product A

Eind
product

Half
product B

Half
product C

Proces 1

Proces 2

Proces 3

Proces 4

CTQ1   CTQ2 CTQ3 CTQ4 CTQ1 CTQ2 CTQ3 CTQ1 CTQ2

x

Geen invloed
Matige invloed
Grote invloed

x

x

x

x

x x

x x x

Lean6Sigma Matrix is ook een goede methode om te bepalen welke 
processtappen welke CTQ’s beïnvloeden

(proces vervangen door processtap)

Proces 4 raakt 
meeste CTQ’s



Overzicht QFD (Quality Funtion Deployment)
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House of Quality

externe
CTQ’s

prioriteiten
ext. CTQ’s

interne
CTQ’s

relaties
ext.- int.

CTQ’S

selectie
int. CTQ’s

Stappen QFD:

1. Wensen klant vinden (ext. CTQ’s)
2. Prioriteiten klant bepalen per CTQ
3. Effect externe CTQ’s op het bedrijf

4. Vertaling naar interne CTQ’s
5. Prioriteiten stellen interne CTQ’s

6. Samenhang van interne CTQ’s
7. Bereken prioriteit interne CTQ’s
8. Meetbaar maken interne CTQ’s

9. Selecteer het bijpassende proces
en definieer het project o.b.v. CTQ

Opmerking:
Als er onvoldoende detailinformatie is
dan mogelijk een klant erbij betrekken.

Doel:
Projectselectie in een 

complexe, onoverzichtelijke 
situatie met schijnbaar          

tegengestelde belangen



QFD voorbeeld
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House of Quality

1

1. Informatie verzamelen, groeperen
en definiëren als CTQ’s

2. Bepaal de prioriteiten vanuit de klant per CTQ
1.    Niet belangrijk 
2.    Niet zo erg belangrijk 
3.    Afwijking mogelijk mits …. , belangrijk
4.    Afwijking vrijwel niet toegestaan, zeer belangrijk
5.    Afwijking nooit toegestaan, essentieel

3. Effecten A en B vanuit intern oogpunt toevoegen

A: Effect op verkoopvolume
B: Effect op prijs van product/dienst

0. Negatief effect
1. Geen of nauwelijks effect
2. Duidelijk positief effect ( ca. 10%)
3. Groot positief effect ( > 20%)

2

3

BA



QFD voorbeeld
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House of Quality

AxB
Klant

• op afspraak leveren
• goede aftersales
• A-merk producten
• ………
• ………

Prioriteiten stellen volgens klant
5. Afwijking nooit toegestaan
4. Afwijking vrijwel niet toegestaan
3. Afwijking mogelijk mits ….
2. Niet zo erg belangrijk
1. Niet belangrijk

5
3
4

A B

Effect op bedrijf
A: Effect op verkoopvolume
B: Effect op prijs van product/ dienst

0.      Negatief effect
1.      Geen of nauwelijks effect
2.      Duidelijk positief effect (+/- 10%)
3.      Groot positief effect (min. 20%)

3
1
1

3
1
2

9
1
2

hoogste prioriteit
niet meenemen
wel meenemen

Minimaal klantenprioriteit 4 en 5 meenemen naar de volgende stap, tenzij AxB = 0
De wens van de klant blijft ALTIJD het uitgangspunt

AxB ; Bepaalt uiteindelijk prioriteit

bij gelijke prioriteit van de klant

Prioriteit klant en Effect op bedrijf



• Zet de Ext CTQ’s met hoogste score (prio
klant x effect bedrijf) in het huis

• Bepaal de interne CTQ’s die met de 
externe gerelateerd zijn

• Gebruik hiervoor tools als
- correlaties
- pareto analyses
- kennis en ervaring uit het team

• Geef de relatie aan tussen externe- en 
interne CTQ’s

Zwakke relatie (1 punt )
Matige relatie (3 punten )
Sterke relatie (9 punten )

• Gebruik voor al deze stappen kennis, 
ervaring, geleerde methoden en vooral een 
deskundig team

QFD voorbeeld
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House of Quality

4

5

5

3

5

8

30

30

18

30x

selectie
int. CTQ’s
en scores

4 Vertaling naar interne CTQ’S

x
x

x
x

x
x

Ext. CTQ 1

Ext. CTQ 2

Ext. CTQ 3

Ext. CTQ 4

Ext. CTQ 5

Int

C
T
Q
1

2

6

6

6

6

prioriteit
klant

effect
bedrijf

prioriteit klant
X

effect bedrijf
5 x 6 = 30

Int

C
T
Q
2

Int

C
T
Q
3

Int

C
T
Q
4

Int

C
T
Q
5



QFD voorbeeld
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House of Quality

4

5

5

3

5

8

30

30

18

30

5 Prioriteiten interne CTQ’s

x
x

x
x

x
x

Prioriteitstelling
klant/ bedrijf

72 300 384 620 378

2

6

6

6

6

Ext. CTQ 1

Ext. CTQ 2

Ext. CTQ 3

Ext. CTQ 4

Ext. CTQ 5

Ongecorrigeerde.
prioriteiten 

interne CTQ’s

• Bereken de ongecorrigeerde prioriteiten van 
de interne CTQ’s door prioriteit klant/bedrijf 
van de externe CTQ te vermenigvuldigen met 
de sterkte van de relatie externe- interne 
CTQ

• Tel dit product per externe CTQ op voor elke 
interne CTQ. 
- Interne CTQ 1:  8 x 9 = 72
- Interne CTQ 2:  30 x 9 + 30 x 1 = 300
- enz.

Zwakke relatie (1 punt )
Matige relatie (3 punten )
Sterke relatie (9 punten )x

Int

C
T
Q
1

Int

C
T
Q
2

Int

C
T
Q
3

Int

C
T
Q
4

Int

C
T
Q
5



QFD voorbeeld
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House of Quality

4

5

5

3

5

8

30

30

18

30x
x

x
x

x
x

72 300 384 620 378

2

6

6

6

6

Ext. CTQ 1

Ext. CTQ 2

Ext. CTQ 3

Ext. CTQ 4

Ext. CTQ 5

Niet 
gecorrigeerde.

prioriteiten 
int. CTQ’s

Samenhang
interne CTQ’s+320 + 39 + 72 +342- 75

Int

C

T

Q

1

Int

C

T

Q

2

Int

C

T

Q

3

Int

C

T

Q

4

Int

C

T

Q

5

6 Samenhang interne CTQ’s
• Bepaal de onderlinge relatie van de interne CTQ’s. 

Beïnvloeden zij elkaar onderling positief, negatief 
of niet.

• Bereken het effect van de samenhang tussen de 
interne CTQ’s door per interne CTQ het getal, dat 
de sterkte van de samenhang aangeeft, te 
vermenigvuldigen met de prioriteit van de andere 
interne CTQ’s.

• Tel alle effecten van de samenhang  met andere 
CTQ’s bij elkaar op.
- Voor Interne CTQ 1: 1 x 300 + 1 x 620 = +320
- Interne CTQ 2: 1 x 72 –0,5 x 384 +0,5 x 378 = -75
- enz.

Sterk negatief ( -1 )
Zwak negatief ( -0.5 )
Zwak positief   ( 0.5 )
Sterk positief   ( 1 )



QFD voorbeeld

House of Quality

4

5

5

3

5

8

30

30

18

30x
x

x
x

x
x

72 300 384 620 378

2

6

6

6

6

Ext. CTQ 1

Ext. CTQ 2

Ext. CTQ 3

Ext. CTQ 4

Ext. CTQ 5

Niet gecorr.
prioriteiten 
int. CTQ’s

Samenhang
interne CTQ’s+320 - 75

7 Bereken gecorrigeerd prioriteitsgetal 
van Interne CTQ’s

• Het gecorrigeerde prioriteitsgetal is de som 
van het ongecorrigeerde prioriteitsgetal en 
het  getal, dat door de samenhang is 
bepaald.

• Het gecorrigeerde prioriteitsgetal bepaalt 
welke CTQ het eerst in aanmerking komt 
voor een project.

Gecorrigeerde
prioriteit

Interne CTQ

+392 +225 +423 +692 +720
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T
Q
1

Int

C
T
Q
2
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+ 39 + 72 +342



QFD voorbeeld
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House of Quality

4

5

5

3

5

8

30

30

18

30

9 Selecteer proces en project

x
x

x
x

x
x

Prioriteitstelling
klant/ bedrijf

72 300 384 620 378

2

6

6

6

6

Ext. CTQ 1

Ext. CTQ 2

Ext. CTQ 3

Ext. CTQ 4

Ext. CTQ 5

+320 - 75

+392 +225 +225 +722 +537

8 Meetbaar maken van interne CTQ’s

• Bepaal de specificatie en meeteenheid van de 
interne CTQ

• Let op: wens van de klant is uitgangspunt
• Gebruik zo nodig correlatietechnieken om de 

juiste specs te definiëren.

• Selecteer het proces, dat deze CTQ bepaalt
• Gebruik, indien nodig een selectie matrix

Stel een charter op om de belangrijkste CTQ 
te verbeteren

Int

C
T
Q
1

Int

C
T
Q
2

Int

C
T
Q
3

Int

C
T
Q
4

Int

C
T
Q
5

Specificatie in 
juiste eenheid

+ 39 + 72 +342



QFD Voorbeeld
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House of Quality

Ext. CTQ 1

Ext. CTQ 2

Ext. CTQ 3

Ext. CTQ 4

Ext. CTQ 5

+392 +225 +423 +692 +720

• Het in opnieuw onderliggende CTQ’skan zijn dat de 
belangrijkste Interne CTQ’s nog dieper moeten 
worden uitgewerkt 

• Deze CTQ’s kunnen met het House of Quality verder 
doorvertaald worden:

• De gekozen Interne CTQ’s nemen dan de 
plaats van de Externe CTQ’s

• Definieer nieuwe onderliggende CTQ’s als de 
Interne CTQ’s

• Vul het Huis opnieuw in.
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Int
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10 Eventueel een slag dieper



QFD
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House of Quality linked



Voorbeeld van House of Quality
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QFD



Define

Stelling 1

Management moet altijd unaniem achter het verbetertraject staan.

95

Kritieke Succesfactoren



Define

Stelling 2

Als het project niet aansluit bij een van de jaardoelstellingen kun je beter een 

ander project kiezen.
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Kritieke Succesfactoren



Define

• Commitment top management en lagere leidinggevenden

• Beschikbaarheid van budget en capaciteit

• Strategische afstemming 

• Selectie van juiste projecten

• Beschikbaarheid juiste personen en systemen (capaciteit)
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Kritieke Succesfactoren



Define

• Scope onduidelijk of niet gedefinieerd (in/out of scope)

• Projectresultaten niet gedefinieerd 

• Focus op symptomen in plaats van oorzaken

• Projecten hebben weinig of geen effect op succes van organisatie

• Focus op KPI’s die niet betrouwbaar zijn 

• Doelen overlappen doelen van andere teams

• De projecten verbeteren processen die binnenkort al veranderd gaan worden

• Gebrek aan betrokkenheid van Champion of Proceseigenaar

• Niet helder wie echte klant is
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Valkuilen van een project



Define ► De kunst van veranderen
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Het effect van een besluit

E = K x A
E = Effect van een besluit

K = Kwaliteit van een besluit
A = Acceptatie van een besluit in de organisatie



80-20  Regel 20-60-20  Regel

100 %  Aangepakte projecten

80 %  Oplossing gevonden

20 %  Oplossing blijvend 
geïmplementeerd

Oorzaak: ACCEPTATIE

Verandering invoeren

20 %  Doet direct enthousiast mee

60 %  Wacht af

20 %  Wil niet veranderen

Concentreer je op top 20 %

Project invoeren

Define ► De kunst van veranderen
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Projecten en veranderingen: 80-60-20 regels



Define ► Projectteam
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If you want to go fast, go alone
If you want to go far, go together

- African Proverb

Hoe wordt dat nu gedaan bij jullie 
organisatie? Is er een methodiek?



Define ► Projectteam
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Hoe boek je samen resultaat?

Goals

Rollen &
verantwoordelijkheden

Processen & procedures

Intermenselijke relaties

G

R

P

I

Team Development Tuckman

Belbin teamrollen

Menstype

GRPI model



Define fase
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Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Define

– Probleemstelling

– Procesdiagram

– SIPOC 

– Klantwens: VOC

– CTQ

– Projectdoelstelling (Y)

– Stakeholderanalyse & communicatieplan

– Project Charter

104

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Define ► Klantwens

105

Voice of the customer (VOC)

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Stap 1. Identificeer Stap 3. Haal VOC op

Stap 5. Vertaal VOC naar CTQStap 4. Prioriteer

Stap 2. Segmenteer



Define ► SIPOC

Een proces is...

Een serie van stappen of activiteiten die één of een aantal soorten INPUT omzet in één of een aantal soorten OUTPUT die 

voor waarde zijn voor de CUSTOMERS van het proces.
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SIPOC



Define ► Klantwens
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Het Kano-model

Basisfactoren

Prestatiefactoren

Wow-factoren

Behoefte niet 
vervuld

Behoefte vervuld

Tevreden

Ontevreden

https://bureautromp.nl/kano-model-is-en-kun-er-mee/


Define ► Klantwens

In te vullen voor klantperspectief t.a.v. de producteigenschappen

Antwoord op de functionele vraag: 

- Wat voel je als je telefoon WEL een camera heeft?

Antwoord op de disfunctionele vraag: 

- Wat voel je als je telefoon GEEN camera heeft?

108

Kano-tabel



Define ► Klantwens

Basisfunctie (B)

• De basisvereisten van gebruikers voor het product

• verbetering van de functionaliteit van functies heeft nauwelijks invloed op de tevredenheid van gebruikers

• Ontbrekende must-be-kenmerken leiden tot ontevredenheid

• Op de vraag wat ze nodig hebben, noemen gebruikers niet expliciet must-be-functies omdat ze deze als een voor de hand liggende voorwaarde beschouwen

• beslissende concurrentiefactor: als must-be features ontbreken, verliezen gebruikers direct hun interesse in het product

Prestatiefunctie (P)

• De tevredenheid van klanten neemt evenredig toe met verbeterde functionaliteit van functies

• prestatiefuncties zijn meestal degene die gebruikers expliciet vermelden wanneer hen wordt gevraagd welke functies ze willen / nodig hebben

Delighters/Aantrekkelijk (A)

• Hebben de grootste impact op de tevredenheid van klanten

• Geïmplementeerde delighters hebben een onevenredige invloed op de tevredenheid van klanten

• Hun afwezigheid leidt niet tot ontevredenheid

• Ze worden niet expliciet geëist of verwacht
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Het Kano-model



Define ► Klantwens

Indifferent / Onverschillig (O)

• Klanten onverschillig of deze functies aanwezig of afwezig zijn

• Klanten vinden deze functies niet nuttig of waardevol

• Klanten zijn niet bereid om voor deze functies te betalen

Omgekeerde functies (X)

• Gebruikers verwachten dat deze functie afwezig is

• Als de functie aanwezig is, zal de ontevredenheid van gebruikers toenemen

• Gebruikers verwerpen deze functies actief

Twijfelachtig/Onduidelijk (Q)

• Deze kenmerken zijn meestal het resultaat van het feit dat de ondervraagde persoon de vragen op een tegenstrijdige manier beantwoordt

• De functie is niet op een begrijpelijke manier uitgelegd of de ondervraagde persoon heeft de vraag niet gekregen

• De ondervraagde persoon heeft per ongeluk het verkeerde antwoord gekozen

• Functies in deze categorie hebben zou niet de norm moeten zijn
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Het Kano-model



Define ► CTQ

• CTx

– CTD – Critical to Delivery

– CTC – Critical to Cost

– CTP – Critical to Process

– CTS – Critical to Safety

– CT.. - …

• x is afhankelijk van bedrijf en situatie

• Zorg voor alignment van projecten en CTx’s

111

CTx vanuit verschillende oogpunten



Goede 
klantenservice

Meetbare indicator (Y’s)Aspect/CTQ (input 

KANO)

Behoefte

Wachttijd

Vriendelijke 
medewerkers

Terugbetaal-
beleid

90% van alle klanten tevreden over 
wachttijd (> 8)

Alle telefoongesprekken opgenomen 
binnen 20 seconden

90% van alle aankopen en 
terugbetalingen verwerkt binnen 2 

minuten

Alle klanten begroet binnen 30 
seconden na binnenkomst

Alle medewerkers lachen bij 
klantcontact

80% van alle klanten tevreden met 
terugbetaalbeleid (> 8)

Define ► CTQ

112

Voorbeeld CTQ-flowdown



Define

– Probleemstelling

– Procesdiagram

– SIPOC 

– Klantwens: VOC

– CTQ

– Projectdoelstelling (Y)

– Stakeholdermanagement & communicatieplan

– Project Charter
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Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Stakeholderanalyse

• De klant is een stakeholder maar je sponsor niet.

• In mijn project is de directie minder belangrijk maar zij hebben wel invloed.

• Stakeholders zijn alleen maar partijen die in het proces werkzaam zijn of er invloed op hebben.

114

Oefening: stellingen



Define ► Stakeholderanalyse en -management

Stakeholders:

• worden geraakt door de verandering;

• zijn betrokken bij het project/proces;

• zijn klanten, leveranciers, aandeelhouders of betrokken partijen  

• kunnen invloed uitoefenen op je project

Zonder helder beeld van de stakeholders nemen de risico’s op weerstand toe.
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Wie zijn je stakeholders?

EmotioneelPolitiek

Rationeel

Rationeel

• Verlies van baan

• Verandering van rol 

• Verhuizing door werk

• Toekomst onbekend 

Politiek

• Gebrek aan doorgroei

• Relatie met superieuren onder druk

• Eigen koninkrijk onder druk

Emotioneel:

• Verlies van reputatie en vertrouwen

• Interpersoonlijke afwijzing

• Verlies van zelfvertrouwen

• Angst voor het onbekende

• Demotie

• Bedreiging van bekende contacten



Define ► Stakeholderanalyse en -management
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Stappenplan

6. Review en 
herhaal

1. Wie zijn de 
stakeholders

2. Wat willen ze, 
documenteren.

3. Analyseer 
stakeholders, 

invloed en belang

4. Management 
verwachtingen 
stakeholders

5. Neem actie
om te beïnvloeden



Define ► Stakeholderanalyse en -management

117

Wie zijn de stakeholders en wat willen ze?

In
vl

o
ed

Belang

Tevreden houden

Nuttige groep voor het verzachten van 
de impact en formuleren van besluiten. 

Wekelijks of tweewekelijks contact 
onderhouden

Samenwerken

Met deze kritieke groep intensief 
samenwerken.

Vrijwel dagelijks contact onderhouden

Informeren

Belangrijke groep dus betrekken bij het 
project.

Tweewekelijks of maandelijks updaten.

Monitoren

Minst belangrijke groep. 

Monitoren met minimale 
investeringen.

Hoog

Laag

Laag Hoog



Define ► Stakeholderanalyse en -management

118

Analyseer en onderneem actie!



Define ► Stakeholderanalyse en -management

sterk

tegen tegen neutraal voor

sterk

voor

Jan Boersen afdelingschef P - nog nooit betrokken geweest … … 

Anna van Zomeren T - weet niet wat het oplevert … …

C - 

Reden:

P - politieke reden

T - technische reden

Waar ze heen moeten C - komt voort uit cultuur

Wie

Waar je DENKT dat ze zitten

Waar je WEET (geverifieerd) dat 

ze zitten

huidige support / gewenste support

Key stakeholder Rol reden voor support of weerstand Actie

119

Analyseer en onderneem actie!



Define ► Stakeholderanalyse en -management

120

Analyseer en onderneem actie!

1 2 3 4 5 6 7

1 Jan Boersen X

2 Kees de Leeuw X

3 Arie de Bolster X

4 Peter van Anseren X

5 George Halsteren X

6 Annete Kettet X

7 Joyce van Sprong X

 Veel invloed

Wat invloed

Geen invloed

Heeft inlvoed op

Stakeholder

 

B

C



Define ► Stakeholderanalyse en -management

Voorbeelden van communicatiemiddelen:

• 1-op-1 meetings

• CEO speech voor personeel

• Discussiegroepen of workshops

• Memo’s en andere brieven

• Email en voice mail

• Posters en publicatieborden

• Feedback formulieren en ideeënbus

• Video's

• Audio & video conferencing

• Etc.

Analyseer en onderneem actie!

“As-is”

Overgang

“To-be”

Stem de communicatie af op de 
‘verwachtingen van de ‘ontvanger’ en de 

‘eigen’ projectdoelen.



Define ► Stakeholderanalyse en -management
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Tips

• Begin bij de problemen die stakeholders ervaren

• Vertaal deze naar hun drijfveren

• Luister goed en vraag door (LSD)

• Wees duidelijk en manage verwachtingen

• Laat zien dat je expertise hebt

• Neem ze mee in je doelstelling, aanpak en keuze van de oplossingen



Oefening

• Werk stakeholdermanagement uit vanuit de analyse, communicatieplan en beïnvloeding vanuit de 

overheid gezien ten aanzien van het vaccinatiebeleid.
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Stakeholdermanagement



Define

– Probleemstelling

– Procesdiagram

– SIPOC 

– Klantwens: VOC

– CTQ

– Projectdoelstelling (Y)

– Stakeholderanalyse & communicatieplan

– Project Charter
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Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Baten
• Kortere afhandeltermijn  (8 weken)
• Onkosten voor inhuur vervallen
• Minder herwerk en daarmee (intertne) capaciteit 

Investering
• Uren projectleiders 
• Externe projectbegeleiding Bureau Tromp

Rol Medewerker
Champion/proceseigenaar Larisa

Vergunningen Sanne & Sudesh
Vergunning (bsm-plan) Sylvia  
REO Frank
Stadsbeheer Aad 
Handhaving Anja 

Projectleiders Marc 
Erna 
Warsha

Wanneer een ondernemer zich in de gemeente wenst te vestigen voor de verkoop van drank en/of spijzen, heeft hij een exploitatievergunning nodig, 
eveneens bij een wijziging in/binnen deze exploitatie. De afhandeltermijn voor de verlening van deze vergunning is momenteel 12 weken, met een mogelijke 
verlenging van een extra 12 weken. Deze termijn wordt (regelmatig) niet gehaald.

Voor de vergunning aanvragers (hoofdzakelijk ondernemers) wordt een termijn van 12 weken (en soms 24 weken) als onacceptabel geacht.

We achten het als gemeente noodzakelijk om de totale doorlooptijd voor het aanvragen en verlenen van een exploitatievergunning te verkorten. Dit doen we 
door na te denken over de huidige en toekomstige inrichting van het vergunning proces.

Primaire indicator (Ceteris Paribus):
Afhandeltermijn: 

• Verlaging doorlooptijd in weken
• Verlaging bewerkingstijd in weken

Voorwaarde is dat er geen extra capaciteit (FTE) vrijgemaakt wordt als mogelijke 
oplossing

Indicatoren

Achtergrond en/of opportunity statement

Binnen Scope:
Proces: 

• Vanaf ontvangst aanvraag (bij de gemeente) t/m eventuele 
vergunningverlening.

• Dat is inclusief, toets-momenten bij REO, Handhaving, Politie & 
Brandweer en Bibob.

Buiten Scope:
• Samenstelling/inhoud aanvraagformulier. Toets bij Landelijk Bureau 

Bibob.

Scope 

De afhandeling van een aanvraag voor een exploitatievergunning binnen een termijn van 4 weken afhandelen per juni 2016
• Verkorten van de doorlooptijd van het exploitatievergunning proces (van ontvangst t/m verlening) naar een termijn van maximaal 4 weken.

Datum: .. - .. - ….

Handtekening: Larisa

Doelstelling

Indicatoren Scope

Aanpak & Planning

Team (mensen die je betrekt bij de optimalisatie)

Business Case

Sign off

Define ► Project Charter

• Voorbeeld 

125



DMAIC

• Bij iedere faseovergang

• Project Charter is de belangrijkste documentatie

• De projectleider presenteert de resultaten en verwachtingen voor het vervolg aan de opdrachtgever

• Opdrachtgever neemt een Go / No-go beslissing
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Tollgate



Tijdens de reis…
Change

En de realiteit!De verwachting…



Lean Six Sigma Green to Black Belt 

Dag 2



Programma training
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Dag Ochtend Middag

1
Visie & Strategie
Lean accounting

Recap Lean Six Sigma
Define

2

Measure
- Procesmapping
- Basis statistiek
- VSM

Measure
- Meten
- Procesprestaties

3
Analyse-fase 
- Proces
- Data

Analyse-fase (data)
• Hypothese testen
• Correlatie
• Regressie

4

Analyse-fase (data)
• Design of Experiments (DoE)
• Multivariate Analysis
• Lean Principe 3: Flow
• Lean Principe 4: Pull

Improve-fase
Lean Principe 5: Perfectie

5
Verandermanagement (deel 1) Control-fase

6
Design for Six Sigma (DfSS)
Verandermanagement (deel 2)

Examen



Measure-fase (deel 1)
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Agenda dag 2

• Measure-fase (deel 1)

• Procesmapping: 2e principe lean

• Basisstatistiek

• Lean Principe 2: Waardestroom

• Measure

• Meten

• Procesprestatie 



DMAIC
De 12 stappen van de DMAIC-projectstructuur

DMAIC-fase Stappen

Define
1. Projectselectie en scope

2. Definitie van het probleem

Measure

3. Bepalen en analyseren meetsysteem

4. Baseline performance

5. Doelstelling op basis van baseline performance

Analyze
6. Mogelijke oorzaken van de variatie

7. Bepalen van de hoofdoorzaken

Improve
8. Bepalen optimale oplossing

9. Toetsen optimale oplossing en implementeren

Control

10. Borging en analyseren meetsysteem

11. Aantonen van de verbetering

12. Projectdocumentatie, overdracht, lessons learned, vieren
131



Measure

• De meetfase heeft als doel vast te leggen hoe het huidige proces presteert (baseline) door het ontwikkelen en gebruiken 

van duidelijke en nuttige meetsystemen
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Welke stappen neem je?

Beschrijf het proces

Bepaal 
meetwensen en 

verzamel 
procesdata

Controleer de 
datakwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Bepaal baseline 
procescapaciteit en 

-potentieel

Uitstapje naar 
basiskennis statistiek



Measure ► Beschrijf het proces

Een proces kan op verschillende wijzen in kaart gebracht worden, afhankelijk van het beoogde doel daarvan:
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Voorbeelden

Methode Doel

Value Stream Map Gericht op het product, in kaart brengen van vormen van verspillingen

Stroomschema Gericht op activiteiten binnen het proces, meer detail

Swimming lanes Gericht op activiteiten (meer detail), opgedeeld per afdeling of functie (swimming lanes)

Makigami Gericht op processen waar het ‘product’ niet direct zichtbaar, fysiek of transparant is 
(dienstverlening/administratie)

Spaghettidiagram Gericht op in kaart brengen van beweging en transport

Process Mining Proces in kaart brengen op basis van log data uit systemen

Customer Journey Mapping Gericht op ervaring van het proces door de ogen van de klant



Measure ► Beschrijf het proces

Doel: Vastleggen van het begin- en eindpunt van een proces, met beschrijving van de klant en de eisen van de klant

Stap 1: Benoem het proces

Stap 2: Maak het begin- en eindpunt van het proces duidelijk

Stap 3: Maak een overzichtelijke map (routekaart)

Stap 4: Beschrijf het proces door de huidige stroom van informatie en/of materiaal

te volgen

Stap 5: Voeg aanvullende informatie toe die relevant is

Stap 6: Controleer de procesmap tot consensus tussen alle partijen bereikt is

Stap 7: Markeer mogelijke projectverbeteringen op de procesmap

Stap 8: Controleer de omvang van het project en de behoefte aan verdere

beschrijving
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Stappenplan



Measure ► Beschrijf het proces

Een waardestroomanalyse (of Value Stream Map - VSM) is een procesbeschrijving aangevuld met gedetailleerde 

informatie.
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Waardestroomanalyse (VSM)



Measure ► Beschrijf het proces
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Stroomschema / Flow Chart



Measure ► Beschrijf het proces
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Flow Chart met waardebepaling

Monsters snb3 – Flow voor lean week

OperatorPS’erLogistik

Aanvraag monster door 

SAP

(Brigitte SAP inbox)

Printen van 

aanvraag

CSSL product

Maken van TNT 

documenten

Aanvraag naar 

PS’er brengen

Operator van 

middagdienst 

vrijmaken en 

aansturen

Afwegen monster 

in zakje

Verpakken en met stift 

op doos en zak noteren 

batchnummer en 

product.

Invullen aanvraag

Aanvraagsetje 

naar PS’er

PS’er brengt 

aanvraag naar 

logistik

JA en NEE

Zoekt restant 

vaknummer en 

voegt toe aan 

aanvraag

TNT label op doos en 

vrachtbrief erbij leggen

TNT papieren naar 

PS’er

TNT komt halen 

rond 14 uur

Operator van 

middagdienst 

vrijmaken en 

aansturen

PS’er brengt TNT 

papieren naar 

logistik

TNT documenten 

naar PS’er 

brengen

Zoeken product

1) Monsterkamer

2) Restpartijstelling

3) Paardeloods

4) Loods 2

5) Restje op reactorvloer

Gevonden

Niet 

gevonden

Terug naar 

logistik. Logistik 

overleg met sales.

Sales verwijder 

monsteraanvraag 

of zegt dat een 

pallet moet 

gebroken worden

Logistik zoekt 

pallet in SAP

Pallet laten komen 

van Emmen of 

Hardenberg

Pallet aanbreken

Niet op site

Pallet op site

Aanvraag verwijderd

Monsters snb3 – Flow voor lean week

OperatorPS’erLogistik

Aanvraag monster door 

SAP

(Brigitte SAP inbox)

Printen van 

aanvraag

CSSL product

Maken van TNT 

documenten

Aanvraag naar 

PS’er brengen

Operator van 

middagdienst 

vrijmaken en 

aansturen

Afwegen monster 

in zakje

Verpakken en met stift 

op doos en zak noteren 

batchnummer en 

product.

Invullen aanvraag

Aanvraagsetje 

naar PS’er

PS’er brengt 

aanvraag naar 

logistik

JA en NEE

Zoekt restant 

vaknummer en 

voegt toe aan 

aanvraag

TNT label op doos en 

vrachtbrief erbij leggen

TNT papieren naar 

PS’er

TNT komt halen 

rond 14 uur

Operator van 

middagdienst 

vrijmaken en 

aansturen

PS’er brengt TNT 

papieren naar 

logistik

TNT documenten 

naar PS’er 

brengen

Zoeken product

1) Monsterkamer

2) Restpartijstelling

3) Paardeloods

4) Loods 2

5) Restje op reactorvloer

Gevonden

Niet 

gevonden

Terug naar 

logistik. Logistik 

overleg met sales.

Sales verwijder 

monsteraanvraag 

of zegt dat een 

pallet moet 

gebroken worden

Logistik zoekt 

pallet in SAP

Pallet laten komen 

van Emmen of 

Hardenberg

Pallet aanbreken

Niet op site

Pallet op site

Aanvraag verwijderd

BVA

NVA

NVA

NVA

BVA

BVA

BVA

NVA

NVA

NVA

VA

VA

VA

VA

VANVA
NVA

NVA

NVA

BVA
BVA



Measure ► Beschrijf het proces
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Swimming Lanes

Monsters snb3 – Flow voor lean week

OperatorPS’erLogistik

Aanvraag monster door 

SAP

(Brigitte SAP inbox)

Printen van 

aanvraag

CSSL product

Maken van TNT 

documenten

Aanvraag naar 

PS’er brengen

Operator van 

middagdienst 

vrijmaken en 

aansturen

Afwegen monster 

in zakje

Verpakken en met stift 

op doos en zak noteren 

batchnummer en 

product.

Invullen aanvraag

Aanvraagsetje 

naar PS’er

PS’er brengt 

aanvraag naar 

logistik

JA en NEE

Zoekt restant 

vaknummer en 

voegt toe aan 

aanvraag

TNT label op doos en 

vrachtbrief erbij leggen

TNT papieren naar 

PS’er

TNT komt halen 

rond 14 uur

Operator van 

middagdienst 

vrijmaken en 

aansturen

PS’er brengt TNT 

papieren naar 

logistik

TNT documenten 

naar PS’er 

brengen

Zoeken product

1) Monsterkamer

2) Restpartijstelling

3) Paardeloods

4) Loods 2

5) Restje op reactorvloer

Gevonden

Niet 

gevonden

Terug naar 

logistik. Logistik 

overleg met sales.

Sales verwijder 

monsteraanvraag 

of zegt dat een 

pallet moet 

gebroken worden

Logistik zoekt 

pallet in SAP

Pallet laten komen 

van Emmen of 

Hardenberg

Pallet aanbreken

Niet op site

Pallet op site

Aanvraag verwijderd
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Measure ► Beschrijf het proces
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Makigami



Measure ► Beschrijf het proces

Doel: onnodige bewegingen van mensen en transport van producten (dossiers, foto’s, afnames) in kaart brengen.
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Spaghetti-diagram



Measure ► Beschrijf het proces

Zijn er (onnodig) veel communicatielijnen nodig om het gewenste eindresultaat te bereiken
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Spaghetti-diagram in dienstverlening



Measure ► Beschrijf het proces
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Process Mining

Wat heb ik nodig om aan de slag te gaan?

• Data: casusnummer, activiteit en tijdstempel

• Software: gratis en betaalde opties

• Training: met onze Foundation-training in 1 dag aan de 
slag!

Meer info: ProcessMiningTraining.nl

https://www.processminingtraining.nl/trainingen-workshops/process-mining-foundation/


Measure ► Beschrijf het proces
Customer Journey Mapping
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Waardestroomdiagram Organisatie



Lean Principe 2: Waardestroom

Het gaat om inzicht verkrijgen in het huidige proces

• Het gaat om het denkproces met het team. Dit kan ook een procestekening zijn na een eerste 

inventarisatie

145



Gemeenschappelijk begrip Draagvlak voor verandering

Communicatiemiddel Veranderen gaat makkelijker als je de problemen in kaart hebt

Principe 2: Waardestroom

146

Waarom een waardestroomanalyse?
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3 typen

Huidige situatie 
• Current State VSM
• As Is-situatie
• IST-situatie

Instituten

Afhandeling

Servicedesk

Inventarisatie 
technisch

WPB

Uitwerken

Dienst IT

Offerte 
aanvraag

Dienst IT

Of f erte aanv raag 

Strukton, 

Heerkens

aannemers

Dienst H&F

Doorsturen 
ontv. offertes

Dienst H&F

Strukton

MK2

Beoordelen 
ontv. offertes

Dienst IT

Prijs 
berekenen

Bedrijfsbureau

Bespreken 
offerte met 

instituut

Dienst IT

Akkoord 
verkrijgen

Servicedesk

STOP

100-150 / jr
=2-3 / wk

Mail

Formulier 

Telefoon

BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 30 min
DLT: ?

BT: 120 min
DLT:?

BT: 5 min
DLT:?

BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 15 min
DLT: 1 dag

BT: 10+50 min

DLT: 1 dag
BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 10 min
DLT:?

BT: 1 min
DLT: 1-21 dg

Enkele

dagen

Max 1

week

N=50

3-6 wk-en

Skills: Voegt 
niets toe

72 uur

Zoeken:

Mailbox

Legenda:

BT   = Bewerkingstijd

DLT = Doorlooptijd

= Voorraad

= Wachten

= Defecten / herwerk

Inv entarisatie 

op locatie

= Beweging

Overbew erking

aparte syst. IT/ H&F

= Overbewerking

Volgende 

slide

Current

state

Bestellen bij 
MK2

Bedrijfsbureau

BT: 
DLT: 

Order naar 
H&F

Bedrijfsbureau

BT: 
DLT: 

Verkregen

akkoord

Verzoek tot 
inplannen

Dienst H&F

BT: 
DLT: 

Strukton

MK2

Doorgev en 

Opl.datum>MK2

Dienst H&F

BT: 
DLT: 

Roosterdata 

opvragen

Dienst IT

BT: 
DLT: 

Instituten

100-150 / jr
=2-3 / wk

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Verwerken 
factuur+ B-nr

Dienst H&F

BT: 
DLT: 

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Oplevering 

door MK2

Dienst IT

BT: 
DLT: 

Restposten 

afhandelen

Dienst 

IT/MK2/Strukton

BT: 
DLT: 

Oplevering 

aan klant

Dienst IT

BT: 
DLT: 

Administratiev e 

af handeling

Meerdere

BT: 
DLT: 

Facturatie

Bedrijfsbureau

BT: 
DLT: 

Bev at:

-Oplev erinf o CMDB

-Werkbonnen+ pakbonnen

-Factuurnummer

-Nacalculatie

Instituten

100-150 / jr
=2-3 / wk

Mail

Formulier 

Telefoon

Inventarisatie 
technisch

WPB

BT: 
DLT: 

Ideal

state

Bestellen bij 
Strukton+MK2

WPB

BT: 
DLT: 

Roosterdata 

opvragen

WPB

BT: 
DLT: 

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Installatie

MK2

BT: 
DLT: 

Oplevering 

aan klant

WPB

BT: 
DLT: 

Future

state
Instituten

100-150 / jr
=2-3 / wk

DAF-AV standaard

Inventarisatie 
technisch

WPB

BT: 
DLT: 

Bestellen bij 
MK2

WPB

BT: 
DLT: 

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Installatie

MK2

BT: 
DLT: 

Oplevering 

aan klant

WPB

BT: 
DLT: 

Oplevering 
aan WPB,HF

MK2

BT: 
DLT: 

Strukton

MK2

1. DAF-AV maken →

rechtstreeks naar WPB
→werkorder en interne 

offerte volgend uit DAF

H&F

BB IT

2. Afstemmen 

werkwijze & 
communicatie met 

MK2

3. Afstemmen 

werkwijze H&F

4. Afstemmen 

werkwijze Strukton + 
financiële afwikkeling

5. Afstemmen  met 

MK2: foto van schade 
voor aanvang

6. Standaard prijzen 

MK2

7. Standaard prijzen 

Strukton

Verwijderen 
oude spullen

H&F

BT: 
DLT: 

Orderbevestiging

Bestelling

Verzoek tot verwijderen
Afstemming planning

Rooster data afstemmen

Vullen CMDB

BB

BT: 
DLT: 

Doorbelasten 

klant

BB

BT: 
DLT: 

Toekomstige situatie 
• Future State VSM
• To Be-situatie
• SOLL-situatie

Ideale situatie 
• Ideal State VSM
• Kan ook creatief worden ingevuld 

(hoeft niet perse een proces te 
zijn)

1

2

3

Principe 2: Waardestroom



De waardestroom

Checklist

1. Bepaal de productstroom en/of het proces(sen) dat in kaart worden gebracht.
2. Breng eerst de hoofdstappen van het proces voor één product/dienst in kaart en 

daarna per stap verticaal naar beneden  de activiteiten
3. Voeg wachttijden, voorraden en transport toe tussen de processtappen  en 

gemiddeld aantal dagen voorraad etc aangeven
4. Op het bovenste deel van de brown paper de informatiestromen aangeven 
5. Voeg onder iedere hoofdprocesstap, onder de activiteiten, een databox met bijv. 

procestijden, omsteltijd, uitval, uptime, etc., en zet bij iedere activiteit de procestijd
6. Voeg onderaan de brown paper per stap (ook voor transport/voorraden) de 

doorlooptijd toe
7. Markeren van de waardetoevoegende en geen waardetoevoegende stappen (CVA, 

BVA, NVA)
8. Verifieer de waardestroom aan de hand van Gemba walks

Gaandeweg het maken van de waardestroom de knelpunten/kansgebieden op roze 
postit briefjes zetten.



Principe 2: Waardestroom

Opbouwen van een Value Stream Map:

1. Teken het huidige procesverloop

2. Voeg procesdata toe 

3. Elimineer de verspillingen en de ‘verborgen fabriek’ 

Verhoog de kwaliteit: kijk naar de prullenbakken (uitval) en pak de uitval aan met behulp van een Pareto-analyse (→

m.b.v Analyze- & Improve-fase)

Tip: doe altijd een ‘gemba-walk’ en maak foto’s!
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Plan van aanpak



Lean Principe 2: Waardestroom
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Stap 3: Teken de proces flow en voorzie deze van data

Doorlooptijd

Productietijd

Beschikbare capaciteit - pauzes

Batchgrootte

Kwaliteitsinformatie

Alles was helpt bij het beschrijven

Activiteit (wat gebeurt hier)

aantal mdws

Klanten of 
Leveranciers

Start van
Proces

Besturing

FIFO

mdw

Informatie met de hand                 informatie elektronisch

Wachtrij               Inventaris, voorraad          First in – first out wachtrij

vervoer

Verplaatsing 
van goederen

‘Pushen’ van
product door 

proces

Verplaatsen 
product door 
proces d.m.v. 

‘pull’

Tijd gewerkt aan dienst / product

Tijd dat dienst/product
wacht

118 min

2 min    (va)

Inhoud info

Verbeter 
kans

6 min   (nva)

voorraadschap
‘Supermarkt’

‘Go See’

Praktische symbolen
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Bonnetje met
bestelling

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Wachttijd
indicatie

Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie

Aannemen bestelling
doorzetten naar

keuken en betalen

Maken basis 
ingredienten, bodem, 

tomatensaus, 
strooikaas, enz

Beleg pizza volgens
bestelling

Bak Pizza in oven Verpakken in karton en
leveren aan klant

Wacht op
verpakken

Wacht op
oven

Bestelling is
geleverd

0-10 bonnetjes met pizza 
bestellingen 

0-30 min

Lean Principe 2: Waardestroom

1. Breng het process in kaart

Proces: Pizza bestelling
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Bonnetje met
bestelling

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Wachttijd
indicatie

Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie

Aannemen bestelling
doorzetten naar

keuken en betalen

Maken basis 
ingredienten, bodem, 

tomatensaus, 
strooikaas, enz

Beleg pizza volgens
bestelling

DLT: 1,5 min
NVA: 0,5 min

Defect: 3%

Bak Pizza in oven

Batchsize 5-10
DLT: 8’  =

- Baktijd 6’
- Changeover: 2min’

Defect: 5%

Verpakken in karton en
leveren aan klant

DLT: 0,5 min
Defect: 3%

Wacht op
verpakken

Wacht op
oven

1-10 st
1-15 min

1-10 st
0,5-6 min

Bestelling is
geleverd

0-10 bonnetjes met pizza 
bestellingen 

0-30 min

Lean Principe 2: Waardestroom

2. Voeg proces data toe

1. Personen per onderdeel

2. Doorlooptijden 

3. Bewerkingstijd

4. Voorraad

5. Defecten

6. NVA tijd



Lean Principe 2: Waardestroom

Welke data wil verzamelen?

• Processing Time (P/T) of Procestijd: Customer Value-Add time voor de proces stap*

• Queue Time (Q/T) of Wachttijd: Tijd die “dingen” bezig zijn met wachten voordat ze geprocessed worden

• Changeover Time (C/T) of Omschakeltijd: tijd nodig om over te schakelen tussen verschillende taken

• Variabiliteit: Afwijkingen van het gemiddelde (standaard deviaties)

• Uptime (of downtime): B.v. van computers of apparatuur

• Inputs en Outputs (Xs en Ys)

• Operating Time of Totale werktijd: Werkuren minus breaks en lunches

• Error Rate (Defects) of foutpercentage: uitgedrukt als percentage van de 

totale output of DPMO (defects per million opportunities)

*Gebruik de definities voor Customer Value-Add, Business Value-Add, en 

Non-Value Add
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Stap 3: Teken de proces flow en voorzie deze van data

Proces tijd = 6 Min

Std Dev P/T = 1 min

Omschakeltijd = 2 min

Error Rate = 1.1%

Voorbeeld databox



Lean Principe 2: Waardestroom

Tips

• Gebruik de zelfde tijdseenheid voor alle tijden t.w. proces tijden, takt tijden, beschikbaar voor werk tijden, etc.

• Vermijd het gebruik van tienden van minuten.

• Vergeet niet om breaks, meetings, en clean-up tijden af te trekken van de beschikbare werktijd per shift in het proces.

• Identificeer queues/wachtrijen in termen van hoeveelheden en tijd.

• Zorg dat je de verschillen begrijpt tussen verschillende soorten tijden in een proces.
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Stap 3: Teken de proces flow en voorzie deze van data

Procestijd

Variabiliteit

Omschakeltijd

Error Rate

Wachttijd

Kosten Per Transactie

Frequentie

Tijd

Afstand

Kosten

TAAK

Volume

Frequentie

Variatie

Klant

Klantvraag
Produkt Flow

In/Uit het Proces Proces Data

Aantal van Product
of procestijd

Q

# mdws
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Bonnetje met
bestelling

NVA: 4 - 23,5min
VA: 7,5 min

0,5-6 min2 min

6 min

1-15 min0,5 min

1  min 0,5 min
Productietijd: 11,5 -31 min

(excl FIFO bonwachtrij) 

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Wachttijd
indicatie

Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie

Aannemen bestelling
doorzetten naar

keuken en betalen

Maken basis 
ingredienten, bodem, 

tomatensaus, 
strooikaas, enz

Beleg pizza volgens
bestelling

DLT: 1,5 min
NVA: 0,5 min

Defect: 3%

Bak Pizza in oven

Batchsize 5-10
DLT: 8’  =

- Baktijd 6’
- Changeover: 2min’

Defect: 5%

Verpakken in karton en
leveren aan klant

DLT: 0,5 min
Defect: 3%

1-10 st
1-15 min

1-10 st
0,5-6 min

Bestelling is
geleverd

0-10 bonnetjes met pizza 
bestellingen 

0-30 min

Lean Principe 2: Waardestroom

3. Benoem VA en NVA tijd toe in het proces



157

FIFO

Leveranciers

vervoer

Bestel
ingrediënten

Bonnetje met
bestelling

1x p/d
voorraad info

NVA: 4 - 23,5min
VA: 7,5 min

0,5-6 min2 min

6 min

1-15 min0,5 min

1  min 0,5 min
Productietijd: 11,5 -31 min

(excl FIFO bonwachtrij) 

FIFO

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Wachttijd
indicatie

Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie

Aannemen bestelling
doorzetten naar

keuken en betalen

Maken basis 
ingredienten, bodem, 

tomatensaus, 
strooikaas, enz

Beleg pizza volgens
bestelling

DLT: 1,5 min
NVA: 0,5 min

Defect: 3%

Bak Pizza in oven

Batchsize 5-10
DLT: 8’  =

- Baktijd 6’
- Changeover: 2min’

Defect: 5%

Verpakken in karton en
leveren aan klant

DLT: 0,5 min
Defect: 3%

Wacht op
verpakken

Wacht op
oven

1-10 st
1-15 min

1-10 st
0,5-6 min

Bestelling is
geleverd

Voorraad ingredienten: 2 
dgn

Verbeter 
kans

0-10 bonnetjes met pizza 
bestellingen 

0-30 min

Verbeter 
kans

Lean Principe 2: Waardestroom

Voorbeeld: pizzeria



Principe 2: Waardestroom
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Stap 1. In kaart brengen huidig proces



Principe 2: Waardestroom
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Stap 2. Data toevoegen



Kwalificeren en kwantificeren:

• Waar wordt capaciteit gebruikt?

• Hoeveel capaciteit is beschikbaar?

• Waar liggen de (tussen)voorraden?

• Wat is de bewerkingstijd per procestap?

• Wat zijn de wachttijden, transporttijden?

• Hoe staat het met de kwaliteit (fouten tijdens het proces)?

• Welke activiteiten voegen waarde toe?

Tips:

• Gebruik dezelfde tijdseenheid voor alle tijden (procestijden, takttijd, beschikbare tijd voor werk etc.)

• Vermijd het gebruik van tienden van minuten

• Vergeet niet om breaks, meetings en clean up tijden af te trekken van de beschikbare werktijd per shift in het proces

• Identificeer wachtrijen in termen van hoeveelheden en tijd

• Zorg dat je de verschillen begrijpt tussen verschillende soorten tijden in een proces
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Principe 2: Waardestroom
Stap 2. Data toevoegen - tips



Principe 2: Waardestroom

113

Stap 3. Het identificeren van waarde, verspillingen en verbeteringen

Breng de waarde van de 
activiteiten in kaart

= Toegevoegde waarde

= Businesswaarde of twijfelpunt

= Verspilling



Reminder Principe 1: Waarde

Klantwaarde (Customer Value Added)

• Voegt de activiteit vorm of functionaliteit toe aan het product of dienst die door de klant gewenst is?

• Draagt deze activiteit bij aan een competitief onderscheid: sneller, goedkoper kwalitatiever, etc.?

• Is de klant bereid te wachten of te betalen voor deze activiteit?

Business waarde (Business Value Added)

• Reduceert de activiteit risico voor de organisatie?

• Ondersteunt de activiteit noodzakelijke rapportages?

• Wordt de activiteit verplicht door de wet- regelgeving?

Geen waarde (Non Value Added)

• Verspilling

162



Lean Principe 2: Waardestroom

• Wat is de visie op de Future State?

– Wat is het strategisch doel voor deze waardestroom?

Bijvoorbeeld: meer snelheid, minder kosten, hogere klanttevredenheid, andere doelen?

• Kwalificeer en kwantificeer de visie:

– Reduceer Lead Time tot 10 Dagen

– Verhoog productiviteit met 30%

– Reduceer papier gebruikt tot 0% (paperless environment)

– Reduceer Defects/Fouten tot 0

– Verbeter telefoon aanname binnen 20s naar to 95% 

– Etc.
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Stap 4: Visualiseer de toekomstige situatie (Future State)



Lean Principe 2: Waardestroom

• Neem de visie en doelstellingen (3 jaar) als uitgangspunt. 

• Bepaal de ideale situatie van achter (aflevering klant) terug naar voren en benoem de processtappen, activiteiten, 
informatiestroom, relevante data en benoem de waarde- en geen waarde-toevoegende stappen.

• Maak een vertaalslag van de ideale situatie naar de toekomstige situatie (6 maanden tot 1 jaar). 

• Toets in hoeverre de knelpunten uit de huidige situatie worden opgelost.

• Bepaal de verbeterstappen als je de huidige en toekomstige situatie naast elkaar legt

• Zet ieder verbeterpunt op een postit, nummer de knelpunten, en zet hetzelfde nummer bij het bijbehorende 
verbeterpunt(en).

• Zet de postits in een I/E matrix (inspanning/effect) en prioriteer.

• Vul de verbeterstappen in in de verbeteractiematrix.
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De toekomstige situatie, (checklist)



Lean Principe 2: Waardestroom

• Dit is een creatief proces!

• Hierbij is het zaak de huidige situatie los te laten, een tijdshorizon te kiezen en ‘out of the box’ te denken. Het is aan te 

bevelen om gebruik te maken van de benoemde niet/weinig waarde toevoegende stappen en er kan eventueel gebruik 

worden gemaakt van de (al dan niet gecategoriseerde) knelpunten (die kunnen echter ook beperkend werken)

• Zorg voor Value Stream Management involvement (stakeholders!)

165

De toekomstige situatie (= Future State)



Lean Principe 2: Waardestroom

• Wat is de visie op de Future State?

– Wat is het strategisch doel voor deze value-stream – meer snelheid, minder kosten, hogere klanttevredenheid, andere doelen?

• Kwalificeer en kwantificeer de visie:

– Reduceer Lead Time tot 10 Dagen

– Verhoog productiviteit met 30%

– Reduceer papier gebruikt tot 0% (paperless environment)

– Reduceer Defects/Fouten tot 0

– Verbeter telefoon aanname binnen 20s naar to 95% 

– Etc.
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Visualiseer de ‘Ideal en Future State’



Measure-fase (deel 1)
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Agenda dag 2

• Measure-fase (deel 1)

• Procesmapping

• Basisstatistiek

• Lean Principe 2: Waardestroom

• Measure

• Meten

• Procesprestatie 



Measure

• De meetfase heeft als doel vast te leggen hoe het huidige proces presteert (baseline) door het ontwikkelen en gebruiken 

van duidelijke en nuttige meetsystemen
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Welke stappen neem je?

Beschrijf het proces

Bepaal 
meetwensen en 

verzamel 
procesdata

Controleer de 
datakwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Bepaal baseline 
procescapaciteit en 

-potentieel

Uitstapje naar 
basiskennis statistiek



Karakteristieken van de dataset

Het menselijk brein is niet in staat om grote datasets te interpreteren, daarom gaan we gestructureerd te werk om de data 

te begrijpen.

1. Bepaal het type data

2. Maak een grafische weergave

3. Bepaal de karakteristieken

169

Stappenplan



Karakteristieken van de dataset

Type data

Kwalitatief / Categorisch / AttributiefKwantitatief / Numeriek

Continu Discreet OrdinaalNominaal

Oneindig deelbaar
Metingen

• temperatuur
• afstand
• lengte

• gewicht

Hele eenheden (≥1)
Tellingen

• aantal defecten

Twee categorieën

• ja / nee
• goed / fout

• man / vrouw
• aanwezig / afwezig

Willekeurige categorieën

• noord / zuid / oost
• rood / geel / roze

Binair

Categorieën met volgorde

• nooit / soms / vaak
• YB / OB / GB / BB

Bijna continu: ordinaal met tenminste 7 
categorieën

Type data
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Karakteristieken van de dataset

171

Van attributieve (kwalitatieve data) naar continue of discrete data

Voorkeur: continue data aangezien hier meer analyse 
mogelijkheden mee zijn

Attributief Discreet of Continu

Een klant vragen of deze wel of niet 
tevreden is 

Vraag om een score te geven tussen 1 en 10

Te meten of een levering wel of niet op tijd 
is 

Meet precies hoeveel een levering te vroeg 
of te laat is 

Vragen of een auto wel of niet schoon is Meet het aantal plakken wat niet schoon is 

Of de maat van een voetbal wel of niet 
binnen de eisen valt 

Meet precies hoe groot de voetbal is 



Karakteristieken van de dataset

Het menselijk brein is niet in staat om grote datasets te interpreteren, daarom gaan we gestructureerd te werk om de data 

te begrijpen.

1. Bepaal het type data

2. Maak een grafische weergave

3. Bepaal de karakteristieken
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Stappenplan



Karakteristieken van de dataset

• Meest gebruikte manier om de frequentieverdeling en spreiding van continue data grafisch weer te geven

• Data wordt gegroepeerd in klassen (doorgaans van gelijke intervallen)

• De frequentie per interval worden weergegeven als hoogte in een verticale balk
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Histogram

105907560453015

200

150

100

50

0

Outliers: waarden die 
opvallen in de grafiek, lijken 
er niet bij te horen



Karakteristieken van de dataset

Het menselijk brein is niet in staat om grote datasets te interpreteren, daarom gaan we gestructureerd te werk om de data 

te begrijpen.

1. Bepaal het type data

2. Maak een grafische weergave

3. Bepaal de karakteristieken
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Stappenplan

Componenten die het karakter van de dataset kenmerken:

1. Gemiddelde    Centrale tendens
2. Spreiding Variatie



Karakteristieken van de dataset

De opdracht

1. Plak twee stukken tape op de grond die een meter uit 

elkaar liggen (zie plaatje)

2. Gooi vanaf de ene lijn 20x een knikker zo dicht mogelijk 

naar de andere lijn

3. Meet per keer de afstand van de lijn tot aan het midden van 

de knikker (hier komen dan zowel negatieve als positieve 

getallen uit). Let op dat je telkens op dezelfde manier meet
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Zelf aan de slag: Knikkeren

1 meter

Achter dit stuk 
tape sta je

Je gooit vervolgens zo dicht 
mogelijk in de buurt van dit stuk 

tape

4. Bereken over deze dataset (20 meetpunten): 

• Gemiddelde

• Mediaan

• Modus

• Spreiding

• Variantie

• Standaarddeviatie

En maak tot slot een histogram.
N.B. Volg je de training digitaal, gebruik dan dataset ‘1. Knikkeren om de 

berekeningen uit te voeren.



Lean Principe 2: Waardestroom
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Agenda dag 2

• Measure-fase (deel 1)

• Procesmapping

• Basisstatistiek

• Lean Principe 2: Waardestroom

• Measure

• Meten

• Procesprestatie 



Measure-fase (deel 2)
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Agenda dag 2

• Measure-fase (deel 1)

• Procesmapping

• Basisstatistiek

• Lean Principe 2: Waardestroom

• Measure

• Meten

• Procesprestatie 



Measure

• De meetfase heeft als doel vast te leggen hoe het huidige proces presteert (baseline) door het ontwikkelen en gebruiken 

van duidelijke en nuttige meetsystemen
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Welke stappen neem je?

Beschrijf het proces

Bepaal 
meetwensen en 

verzamel 
procesdata

Controleer de 
datakwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Bepaal baseline 
procescapaciteit en 

-potentieel

Uitstapje naar 
basiskennis statistiek



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

192

Meten is weten, toch?



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

1. Bepaal welke informatie je nodig hebt

– Welke conclusies zou je willen kunnen trekken?

– Welke inzichten wil je op doen?

– Welke informatie heb je daarvoor nodig?

2. Bepaal hoe je data gaat verkrijgen →meetplan

1. Is de data er al, is deze voldoende betrouwbaar en kan ik daarbij? 

2. Moet ik wellicht opnieuw data verzamelen?
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Hoe gaan we onze data verzamelen?



Proces X-en

Input X-en

Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Wat ga je meten?

Outputs

Procesrichting

Proces

X6 X7 X8

CTQ’s

Klant

VOC

Richting Six Sigma project



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Wie is de klant?

Lease-autorijders die via de leasemaatschappij recht op pechhulpverlening bij ANWB hebben

Wat is de VOC?

Sneller geholpen worden op het moment dat er onderweg problemen zijn met de auto

Wat is CTQ?

Doorlooptijd hulpaanvraag tot het kunnen vervolgen van de autorit

Project Y’s (kwantitatief)

Project Y: Doorlooptijd pechhulp (aanvraag – vervolg autorit)

Do-not-harm Y: Kwaliteit van de service
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Voorbeeld 2: Pechhulp ANWB (1/2)

Klant

VOC

CTQ

Y’s



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Mogelijke X-en (trivial many)

Land waar de klant zich bevindt

De maatschappij bij wie de berijder verzekerd is

De periode (hoog- en laagseizoen)

De dienstverlener die wordt ingeschakeld

De hulpverlener die het incident behandelt

…….
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Voorbeeld 2: Pechhulp ANWB (2/2)

X2

X1

X4

X3

X..

X5



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Onderscheidend vermogen van de meting

• Doorlooptijd bestelling in dagen  → Minimaal in uren meten (anders discrete gegevens

• Businessmeting calls/medewerker → Meten in calls per medewerker per uur

• Afval per maand → Meten afval per dag per grote bron

• Verkoop per maand → Meten verkoop per dag 

• Gemiddelde winst → Marge per product

Nauwkeurigheid van de meting

• Hoe nauwkeurig is de meetapparatuur?

• Meet jij hetzelfde als ik? wordt behandeld: GR&R en Kappa test

• Meet ik zelf altijd hetzelfde?

• Het verzamelen van gegevens is tijdrovend en duur

• Het verzamelen van gegevens moet nauwkeurig gebeuren

• Gegevens zijn essentieel voor procesverbetering en procescontrole
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Beschikbaarheid & kwaliteit van de data

}

} Eerst denken,
dan meten



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

• Data is wat we denken dat het is

• Wordt consequent gemeten

• Wordt nauwkeurig gemeten

• Wordt goed geregistreerd

• Heeft voldoende volume om te kunnen 

analyseren
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Datakwaliteit: Betrouwbare en representief

• Gegevens zijn representatief voor het te verbeteren proces

• Gegevens zijn actueel

• Minimaal 6 representatieve datapunten voor een schatting van het 

gemiddelde 

• Minimaal 30 representatieve datapunten voor een betrouwbare 

schatting van de variatie of standaarddeviatie.

• Hoe meer representatieve gegevens, hoe beter

Valkuilen:

• De gegevens zijn niet willekeurig of random gekozen.

– In dat geval is een statistische analyse zonder waarde

• De gegevens zijn niet in de juiste tijdvolgorde. 

– Zet ze dan in de juiste volgorde

Betrouwbaar Representatief



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

• Binnen mijn bedrijf kun je nooit zeker zijn van de data in de systemen

• Binnen mijn bedrijf wordt alles strak gemeten en de data in de systemen klopt

• De systemen waar ik meestal mee werk zijn goed, andere vertrouw ik niet.

• De data in de systemen is bruikbaar voor (betrouwbare) management rapportages

• De data in de systemen is bruikbaar voor analyse door LSS Black en Green Belts
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Stellingen over dataverzameling



Waarom meten we?

Om een beter begrip te krijgen van de bestaande situatie, want:

– Veel relevante procesinformatie wordt niet of nauwelijks bijgehouden

– De kwaliteit van informatie laat vaak te wensen over

– We constateren dat we over onvoldoende informatie beschikken om een juist en volledig beeld te vormen van de 

‘verborgen fabriek’.

– Om deze ‘blinde vlekken’ te begrijpen zullen we moeten meten en de ontbrekende informatie aanvullen

• Verwar het meetplan niet met een meetformulier
• Meetplan: Overzicht van alle uitstaande metingen. Wat gaan we doen?

• Meetformulier: Formulier (evt. fysiek) om meetgegevens vast te leggen. Hoe leggen we het vast.

Als we meten ontstaat het risico dat we onjuiste gegevens meten, probeer dus zoveel mogelijk van bestaande, beschikbare 

informatie uit te gaan!
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Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Het meetplan



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Wat is het?

• Overzicht van alle uit te voeren metingen

• ‘Actielijst’ van de meetfase

Wat staat erin?

• Te meten Y en X-en (inclusief definitie)

• Meetprocedure

• Steekproefgrootte

• Wie, wat, wanneer, hoeveel?

• Manier van analyseren
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Het meetplan



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Voorbeelden

• Het telefoongesprek, wanneer er opgehangen wordt

• De uitnodiging, als deze verstuurd wordt

• De klacht, als hij in de computer wordt ingevoerd

• De rekening, als hij de envelop in gaat

• De medewerker, die op de loonlijst staat

• De TV die geleverd wordt aan de klant
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Het meetplan: eenheid

• Dagen doorlooptijd/order

• Aantal foute velden per rekening

• Rekeningen schrijven in nota’s/uur

• Klachten/1000 orders

• Etc.

Valt je op:
…  per …



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Fouten (Defects)

• Alles, wat leidt tot een ontevreden klant

• Alles, wat leidt tot het niet voldoen aan de normen (wet, vergunning)

• Iedere variatie van een eigenschap van een product/ dienst of een deel ervan, dat leidt tot een ontevreden klant

• Alles, wat er toe leidt dat een persoon of product het normale proces niet volgt

Mogelijke fouten (Opportunities)

• Mogelijke fouten is het aantal manieren waarop fouten in een eenheid kunnen optreden. Dus het aantal mogelijke 

afwijkingen van de standaard of de specificaties

• Mogelijkheden zijn meervoudig, als ze:

• onafhankelijk zijn

• meetbaar zijn
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Het meetplan: eenheid



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Hoe groot moet mijn steekproef zijn?

• Meet vaak genoeg om alle variaties in het proces te bekijken;

• Meet lang genoeg om variaties over de tijd te zien (als proces niet stabiel is);

• Vuistregel: n30

Hoe voer je een steekproef uit?

• Uit systemen te halen (datawarehouse, procesflow, Excel etc).

• Middels een meetformulier welke je uitzet onder respondenten.

• Probeer bij je steekproef al na te denken wat mogelijke invloedsfactoren zouden kunnen zijn, zodat je je groep 
respondenten zorgvuldig kiest. En je dus zoveel mogelijk data verzameld om te kunnen analyseren.
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Het meetplan: de steekproef



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Symboolgebruik

• We gebruiken andere symbolen voor een populatie en een steekproef om het onderscheid goed te kunnen laten zien. 
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Het meetplan: de steekproef

Onderwerp Populatie-symbool Steekproef-symbool

Aantal N n

Gemiddelde µ ҧ𝑥

Kans P p

Standaarddeviatie σ s



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Bij het meten is het van belang stil te staan bij mogelijke vóórinstellingen (bias). Denk hierbij terug aan het voorbeeld met

de vliegtuigen.

Bias kan ontstaan door:

– Non response op een enquête

– Vooronderstellingen van de onderzoeker bij 

het samplen

– Fouten in de datacollectie en analyse

– Afrondingsmethoden op de data

– Non-random selectie
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Het meetplan: de steekproef



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Het meetplan: de steekproef

Cluster Sampling

Random Sampling

Systematic Sampling

Stratified Sampling

207



• Alle metingen zijn terug te voeren tot de beoogde Y (CTQ) of onderliggende X-en

• Denk vervolgens goed na over de procedure die wordt uitgevoerd om de meting te verrichten (zie ook Gage R&R als 
onderdeel van dit hoofdstuk)

208

Nr Y/X Meetprocedure Eenheid Steekproefgrootte Wie? Wanneer? 
Hoe wordt de data 

geanalyseerd?

Measure ► Meten
Het meetplan



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Meten we elke keer wat anders?

209

Validatie van het meetsysteem: bronnen van variatie

Binnen de groepen

Korte termijn

procesvariatie

Tussen de groepen

Lange termijn

procesvariatie

Geobserveerde procesvariatie

Echte ProcesvariatieMeetvariatie

Veroorzaakt door

meetapparatuur

“Repeatability”

Veroorzaakt door

mensen

“Reproducibility”

Resolutie

Nauwkeurigheid

Lineariteit

Stabiliteit



Durchschnitt

Herhaalbaarheid (Repeatability) Reproduceerbaarheid (Reproducibility)

Variatie treedt op bij herhaling van de metingen onder 
dezelfde condities:

• dezelfde operator
• dezelfde instellingen
• dezelfde eenheden
• hetzelfde meetinstrument
• dezelfde omgeving
• korte termijn

gemiddeldegemiddelde

Betere

herhaalbaarheid
Slechte

herhaalbaarheid

Variatie als gevolg van verschillende condities tijdens de 
meting, door: 

• verschillende operators
• verschillende instellingen
• verschillende meetapparatuur
• verschillende testmethoden
• verschillen in omgevingscondities

Operator Operator

1 2 31 2 3

slecht beter

Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Validatie van het meetsysteem: effecten van meetfouten



Resolutie Nauwkeurigheid

Het aantal decimalen, waarin gemeten 
kan worden. Bij voorkeur een eenheid kleiner dan

specificatie van de klant

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Slechte resolutie

Betere resolutie

Te goede resolutie

Vaak veel aandacht voor het kalibreren van een meting 
(zuiverheid),

maar weinig voor nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid:

 =  +  2 2 2

waarg. product meten


meten

2 =  +  22

herhaling
reproduceerbaarheid

Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Validatie van het meetsysteem: repeatability

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

• Meetwaarde op de schaal van het meetinstrument: 

“Heeft mijn meting dezelfde nauwkeurigheid bij het 

meten van lage en hoge waarden?”

• Daarom eerst goed testen met verschillende 

meetwaarden in het proces
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Validatie van het meetsysteem: repeatability

• Metingen over een bepaalde tijd  hebben een zelfde 

gemiddelde en standaarddeviatie

• Geen trends zichtbaar

• Voorbeelden van foutoorzaken zijn:

• Meting in zomer en winter

• Slijtage van het meetinstrument

• Verschillend omgaan met het instrument door 

verschillende personen

Resolutie Nauwkeurigheid



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

213

Validatie van het meetsysteem: hoe doen we dat?

>= 7 verschillende categorieën
Continu

< 7 verschillende categorieën
(discreet)

Gage R&RKappa-test

Hoe valideren we het meetsysteem?



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Hoe voer je een Gage R&R uit?

Een standaard voor het uitvoeren van een Gage R&R is om 10 onderdelen te gebruiken, gemeten door 3 verschillende 

personen, en door een ieder 3 keer. Wat in totaal op 90 metingen uit komt. 

Interpretatie van de uitkomsten

Gage R&R

214

Gage R&R-acceptatiecriteria

% StudyVar % Contribution Conclusie

> 30% > 9%
Het meetsysteem is onacceptabel en moet verbeterd 
worden

10% tot 30% 1% tot 9%
Het meetsysteem is acceptabel, afhankelijk van de 
toepassing, de kosten van het meetapparaat, de 
reparatiekosten of andere factoren.

<10% < 1% Het meetsysteem is acceptabel



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Oefening

Een project wil voldoende zekerheid hebben over de metingen die ze uitvoeren voor de dikte van stalen platen zodat de 

juiste dikte platen door gaan in het productie proces en deze niet later alsnog uitvallen. Er zijn op 10 platen metingen 

uitgevoerd door drie verschillende personen.

Dataset: 1. Gage R&R

Opdracht: Geef inzicht in de kwaliteit van het meetsysteem met behulp van een Gage R&R test (crossed).

Minitab-oefening Gage R&R: staalplaten

215



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Minitab-oefening Gage R&R: staalplaten
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Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

217

Minitab-oefening Gage R&R: staalplaten



Gage R&R moet klein zijn in 
verhouding tot Part-to-part.

Als je je metingen wilt 
verbeteren moet je met 

reproducibility beginnen.

Kijkt naar uitzonderingen 
door een bijzondere 

oorzaak. Als er een punt 
buiten de rode lijnen ligt 

moet je dit uitzoeken of er 
geen fout in de data zit

Veel punten buiten de rode 
lijnen betekent dat je Gage 

R&R laag is.

Als je een hoge Gage R&R hebt 
dan kunnen de grafieken aan de 
rechterkant dit verder verklaren

Alle resultaten voor de 
onderdelen om te laten zien 

of sommige onderdelen 
lastig te meten waren. In dit 

geval nr 10.

Geeft inzicht in de 
reproducibility van de 

meters onderling

Zelfde als bovenste grafiek 
alleen uitgesplitst naar 

meter/onderdeel

Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Minitab-oefening Gage R&R: staalplaten



Geven aan welke bron van variatie significant is. In 
dit voorbeeld is de meetpersoon bepalend. Tevens 

is er een verband tussen meet persoon en 
onderdeel nummer. P-value beide =< 0,05

GageR&R verder uitgesplitst naar percentages om 
wat meet inzicht te krijgen in hoe er is 

gepresteerd 

Het %Study Var is boven de 30%. 
Hierdoor moet het meetsysteem 
dus verbeterd worden. Verteld 

hetzelfde als %Contribution alleen 
rekent deze met 6*st. dev

Aantal verschillende categorieën. Onderscheid wat het systeem kan 
maken in de variatie. Een acceptabel niveau is 5, waardoor verbetering 

van het systeem nodig is

Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Minitab-oefening Gage R&R: staalplaten



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

In Minitab heet te Kappa-test de Attribute Agreement Analysis.

Interpreteren van de uitkomsten

• Kappa-waarden variëren van –1 tot +1. Hoe hoger de waarde van kappa, hoe sterker de overeenkomst, als volgt:

• Wanneer Kappa = 1, bestaat er een perfecte overeenkomst.

• Wanneer Kappa = 0, is de overeenkomst hetzelfde als bij toeval zou worden verwacht.

• Wanneer Kappa <0 is, is de overeenkomst zwakker dan toevallig verwacht; dit komt zelden voor.

• De AIAG (Automotive Industry Action Group) suggereert dat een kappa-waarde van ten minste 0,75 een goede 

overeenkomst aangeeft. Grotere kappa-waarden, zoals 0,90, hebben echter de voorkeur.
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Kappa test (Attribute Agreement Analysis)



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Kappa test (Attribute Agreement Analysis)

Ja Nee

Ja 20 15 35

Nee 10 55 65

30 70 100

medewerker 1

m
ed

ew
er

ke
r 

2

2 Medewerkers testen 100 cases op voldoende kwaliteit van een product.

Uitkomst van deze testen staan in de tabel:
De overeenkomst tussen medewerkers (ze zijn het eens) is:
20 % + 55 % = 75%

Dit lijkt aardig goed, maar welk deel van deze 75% is toevallig, immers de kans 
mdw 1 ‘Ja’ zegt is 30% en van mdw 2 is dit 35%.
De kans dat beiden ‘Ja’ zeggen is 35 % x 30 % = 10,5 %

Evenzo is de kans op beiden ‘nee’  65 % x 70 % = 45,5 %

Totale score bij puur toeval zou dus zijn: 45,5 % + 10,5 % = 56 %

Het verschil tussen beoordelen en toeval is dus 75 % - 56 % = 19 %

Kappa index is gedefinieerd als:
19 % 19 %

(100 % – 56 %) 44 %
= = 0,43



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Oefening

Verschillende medewerkers wordt gevraagd om verschillende schadeclaims te beoordelen en te beslissen of deze 

afgewezen moeten worden of dat deze geaccepteerd moeten worden. Deze resultaten worden verzameld en er wordt 

gekeken of de medewerkers het met elkaar en met zichzelf eens zijn. De basis hiervoor wordt bepaald door de expert die 

heeft vastgelegd of een claim wel of niet geaccepteerd moet worden.

Dataset: Attribute GR&R 

Opdracht: Voer een Kappa-test uit voor de hierboven beschreven situatie

222

Minitab-oefening Kappa-test: schadeclaims



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Minitab-oefening Kappa-test: schadeclaims
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Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Minitab-oefening Kappa-test: schadeclaims

224



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Minitab-oefening Kappa-test: schadeclaims

HarryDickTom

100

90

80

70

60

Appraiser

P
e
rc

e
n

t
95,0% CI

Percent

HarryDickTom

100

90

80

70

60

Appraiser

P
e
rc

e
n

t

95,0% CI

Percent

Date of study:                         

Reported by:                         

Name of product:                         

Misc:                         

Assessment Agreement

Within Appraisers Appraiser vs Standard

Dit laat de repeatability zien van de 
verschillende personen. De punten zijn de 
daadwerkelijke percentages. Terwijl de lijn 
de 95% CI laten zien. 
- Tom heeft 90% goed, maar dit kan 

uiteindelijk tussen de 73% en 97% liggen
- Dick heeft 100% goed, maar dit zou tussen 

de 90 en 100% kunnen liggen volgens de 
95% CI

Aangezien er een standaard is wordt er ook 
gekeken naar de persoon vs. de standaard. 
- Tom was het in 80% van de gevallen eens 

met de expert
- Dick had een 100% score in herhaling en 

was het in 97% van de gevallen eens met 
de expert

- Harry was het in 93% van de gevallen eens 
met de expert.

Lage within appraiser: zorgen dat de 
beslissers consistente beslissingen 
nemen, misschien door betere training

Lage appraiser vs standaard: betere 
operationele definities genereren met 
de gewenste criteria eventueel met 
visuele standaards
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Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Minitab-oefening Kappa-test: schadeclaims

Niemand accepteerde iets 
wat de expert afwees

Meeste verschil in afwijzing 
van beslisser t.o.v. accept 

door expert

Er is volledige  
overeenstemming 

(reproducibility) van 83,33% 
(25 van de 30)

Er is overeenstemming 
tussen de beslisser en de 

expert in 80% van de 
gevallen (24 van de 30)
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Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Minitab-oefening Kappa-test: schadeclaims

Tom was het in 90% van de 
gevallen met zichzelf eens

Tom was het in 80% van de 
gevallen eens met de expert
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Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

228

Minitab-oefening Kappa-test: schadeclaims

Overeenstemming tussen 
behandelaars is 25 van de 30 
(83%). Een kappa van 0,854. 

Behandelaars vs de 
standaard 24 van de 30 

(80%) lagere kappa van 0,822



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

229

Minitab-oefening Kappa-test: schadeclaims

Als Tom geen constante 
beslissing nam, was dat altijd 

op onderdelen waarbij de 
expert hem wel accepteerde.

Tevens zien we dat iedereen 
het altijd met de expert eens 

is dat als iets afgewezen 
wordt dat dit klopt.

Alle fouten in deze studie 
kwamen naar voren bij 

geaccepteerde dossiers door 
de expert. Dit is handig als je 

wilt gaan verbeteren.



Measure

• De meetfase heeft als doel vast te leggen hoe het huidige proces presteert (baseline) door het ontwikkelen en gebruiken 

van duidelijke en nuttige meetsystemen

230

Welke stappen neem je?

Beschrijf het proces

Bepaal 
meetwensen en 

verzamel 
procesdata

Controleer de 
datakwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Bepaal baseline 
procescapaciteit en 

-potentieel

Uitstapje naar 
basiskennis statistiek



Measure ► Onderzoek de procesprestatie

231

Hoe verder?

Het meetsysteem is goed genoeg
(resultaat vorige stap)

• De GR&R van het meetinstrument is OK (voldoende nauwkeurig en accuraat)
• De Kappa index > 75 %
• Zo niet, dan eerst de meetmethode verbeteren

Huidige procesprestatie (Capability)

• Uit representatieve datapunten van het proces
• Voldoende datapunten om statistische analyse mogelijk te maken
• Eerste statistische analyse van de data om Process Capability te bepalen



Measure ► Onderzoek de procesprestatie

Procesvariatie

232

Variatie

Y

Tijd

Y

Tijd

6 groepen monsters over een korte termijn

2
2

1

3

4

5

1

5

4

3

totaal

totaal

Korte termijn capability
Lange termijn capability



Measure ► Onderzoek de procesprestatie

Korte en lange termijn

233

Variatie

DoelLSL USL

Tijd 1

Tijd 2

Tijd 3

Tijd 4
Vermogen van het proces 

om over langere tijd te 

produceren 

Vermogen van het proces, 

zoals het eigenlijk kan 

produceren

Over langere termijn zal het

procesgemiddelde bij benadering

1,5  verschuiven



Measure ► Onderzoek de procesprestatie

1. 1st pass analysis >> hoe ziet de dataset eruit?

2. Type distributie >> is de data normaal of niet-normaal verdeeld?

3. Process stability >> is het proces stabiel?

4. Process capabilty >> voldoet het proces aan de klantwens?
234

Overzicht



Measure ► Onderzoek de procesprestatie

Bij deze analyse check je de datakwaliteit en ga je je data verder onderzoeken. Enerzijds door te kijken naar de locatie en 

spreiding-gegevens, anderszijds door de data te visualiseren in grafieken

Voorbeelden hiervan zijn:

- Histogram

- Boxplot

- Run Chart

Daarnaast heb je in Minitab ook een functie waarin meerdere type informatie worden gebundeld. Dit is de grafische 

samenvatting (te vinden onder Stat > Basic Statistics > Graphical Summary)

Op de volgende slides behandelen we de verschillende opties.
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1st pass analysis



Measure ► Onderzoek de procesprestatie
1st pass analysis | Boxplot

Een boxplot maakt het 
mogelijk twee datasets met 
elkaar te vergelijken
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Measure ► Onderzoek de procesprestatie

Via Stat > Basis Statistics en toont een grafische weergave van statistische gegevens.
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1st pass analysis | Grafische samenvatting 

- N = aantal waarnemingen
- Mean = gemiddelde
- StDev = Sigma-waarde 

(standaarddeviatie)

Als er sterretjes staan zijn er 
outliers: extreme waarnemingen 
t.o.v. de rest.
Is deze waarneming een incident of 
moeten we actie ondernemen?



Measure ► Onderzoek de procesprestatie

Via Assistent

238

1st pass analysis | Grafische samenvatting



Measure ► Onderzoek de procesprestatie

Dataset: Factuur

Context: in dit bestand staan alle facturen inclusief hun betaalduren (laatste kolom). 

Opdracht

Ga aan de slag met de volgende verschillende visualisaties van ‘betaalduur’

- Histogram (via Graph > Histogram)

- Boxplot (via Graph > Boxplot))

- Run Chart (via Time Series Plot)

- Graphical Summary Report
- via Stat > Basic statistics

- Via de Assistent (alleen Windows)

Welke informatie kan je uit deze visualisaties halen?
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Minitab-oefening: factuur



Measure ► Onderzoek de procesprestatie

1. 1st pass analysis >> hoe ziet de dataset eruit?

2. Type distributie >> is de data normaal of niet-normaal verdeeld?

3. Process stability >> is het proces stabiel?

4. Process capabilty >> voldoet het proces aan de klantwens?
240

Overzicht



Data 
normaal 

verdeeld?

I-MR

In 
control

?

Nieuwe 
oorzaken

Capability
analyse

SPC

ja nee

Yield %

nee

ja

BoxCox
transformatie

I-MR 
trans data

In 
control?

Nieuwe 
oorzaken

nee

ja

Individual
Dist. Ident.

Cap. an.
non normal

Yield %

Measure ► Procesprestatie
Stappenplan

241



Measure ► Procesprestatie

Om te bepalen of een dataset normaal verdeeld is gebruiken we de zogenaamde Anderson-Darling-test. Wanneer de 

zogenaamde p-waarde groter is dan 0,05 is het zeer aannemelijk dat de dataset normaal verdeeld is. Dat betekent dat de 

meeste waarnemingen tussen de rode lijnen in onderstaande grafiek vallen. 

Wat de p-waarde inhoudt bespreken we later.

242

Type distributie: normaal of niet-normaal?

Indien de data niet normaal is, wil dat zeggen dat 
rekenkundig gemiddelde en standaard deviatie niet zonder 
meer kunnen gebruiken. 
In plaats daarvan gebruiken we Mediaan en Kwartielen. 
Meer hierover in de volgende module over de Analyse Fase.



Measure ► Procesprestatie

Oefening

Doe een check of de betaalduur normaal verdeeld is. 

Dit doe je via Graph > Probability Plot

Dataset: factuur
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Minitab-oefening normaalverdeling: factuur 



Measure ► Procesprestatie
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Minitab-oefening normaalverdeling: factuur



Measure ► Procesprestatie

1. 1st pass analysis >> hoe ziet de dataset eruit?

2. Type distributie >> is de data normaal of niet-normaal verdeeld?

3. Process stability >> is het proces stabiel?

4. Process capabilty >> voldoet het proces aan de klantwens?
245

Overzicht



Measure ► Procesprestatie 

De regelkaart laat zien dat het proces onderhevig is aan variatie
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Control Charts

UCL

LCL

Regel grenzen

Bron: Understanding variation: the key to managing chaos, 
Donald J. Wheeler – SPC 



247

Regelkaarten (“Control charts”) geven aan of een proces “onder controle” is.

Controle grens is dus niet de klantspecificatie-grens

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

CL

LCL

UCL

dagen

tijd (min)

M T W Th F M T W Th F M T W Th F M T W Th F M T

UCL = Upper Control Limit   LCL = Lower Control Limit

+ 3s

- 3s

Binnen dit gebied zijn 99,7% van 
de punten te verwachten op 

basis van het 
historisch proces verloop

Measure ► Procesprestatie 

Control Charts



Measure ► Procesprestatie 

Waarom gebruik je Control Charts?

• Goede hulp bij het begrijpen van procesvariaties;

• Goede hulp bij het monitoren van het proces;

• Goed instrument om de procesprestatie in kaart te brengen;

• Instrument om type oorzaak te bepalen:

– Uitschieters (signalen)

– Normale variaties (“ruis”)
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Control Charts



Measure ► Procesprestatie

249

Control Charts

Gewone oorzaken van variatie (common 
cause)

Speciale oorzaken van variatie (special cause)

• Zijn altijd aanwezig, inherent aan het 
proces

• Komen af en toe voor en verstoren het proces, niet het 
gevolg van het gewone proces.

• Gezamenlijke invloed van vele kleine 
variaties

• Invloed van een bepaalde aanwijsbare oorzaak

• Moeilijk op te sporen en aan te pakken • Direct op te sporen en meestal weg te nemen



Measure ► Procesprestatie

250

Control Charts: wanneer ben je ‘in control’? 

Dit proces treedt 
buiten de 

controlelimieten 
en is dus instabiel

Uitschieters

Trend?

Stabiel en 
‘normaal’ gedrag



• Let op! Controle-grens  Klantspecificatie-grens 
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Measure ► Procesprestatie
Klantspecificaties versus Controle limieten



Measure ► Procesprestatie
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Control Charts: typen
Welk type data heb je

Is de data in 
“individuals”of in 

“subgroepen”

U-chart
Analyse van aantallen of 

DPU

P-chart
analyse van proporties of 

percentages

I-MR en EWMA charts
analyse individuele datapunten

(continue data)

Xbar-R Chart
analyse van gemiddelden

Xbar-S Chart
analyse van gemiddelden

Individuals

continu Aantallen Attributief
(goed/fout)

Hoe groot zijn de 
subgroepen?

n > 10n < 10

Subgroepen



• P- en U-chart lijken veel op elkaar

– P chart gaat uit van goed/fout (binomiaal) en U-chart niet (hier zijn meerdere fouten mogelijk). In beide charts worden derhalve 

verschillende wiskundige formules gebruikt voor het berekenen van de control limits.

• Losse (individuele) punten en gemiddelden: 

– Individuele punten → I-chart

– Werken met gemiddelden van subgroepen → Xbar

(bar is de streep boven de X waarmee ‘gemiddelde van X’ wordt aangeduid

• X-bar-R en Xbar-S

– Voor kleine subgroepen wordt de -R gebruikt (Range)

– Voor wat grotere subgroepen kan er een redelijk betrouwbare standaarddeviatie worden berekend –S (Standaard deviatie)

• NP- en C-chart

– NP en C zijn bijzondere vormen van P en U, maar hebben dezelfde toepassingen. Het bijzondere is dat de subgroepgrootte hier 

constant moet zijn. P- en U-chart kunnen daarentegen altijd gebruikt worden. 
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: typen



Via Stat > Control Charts

• Geeft trends, verschuivingen of patronen in de output van een proces op termijn weer.

• Belangrijk instrument om te begrijpen hoe een proces verloopt.
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Als je je muis op een model houdt wordt middels een 
mouse-over uitgelegd waar de analyse voor 

uitgevoerd kan worden

Measure ► Procesprestatie
Control Charts: Individuals



Measure ► Procesprestatie

Een Control Chart geeft antwoord op de vraag: is mijn proces in control?

255

Control Charts: Individuals

- Alle meetpunten tussen de UCL en LCL? 
Proces is beheerst en in control

- Een enkel meetpunt buiten controle 
limieten? Incident, geen actie

- Meerdere meetpunten buiten limieten? 
Actie nodig, proces is niet beheerst



• Control Charts gebruik je op twee momenten tijdens DMAIC

– Measure / Analyse om gedrag en stabiliteit van je proces te beoordelen

– Control: bij Statistical Process Control (SPC)

– Er zijn meerdere soorten Control charts

– Het juiste type hangt af van het type data en het aantal subgroepen

– Via de Assistent kies je de juiste
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: IM-R 



Data set: Gewicht van zakken

Een bedrijf dat zandzakken vult wil weten of ze een stabiel proces hebben waarbij het gewicht van de zakken zand niet 

teveel varieert.
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: I-MR



28252219161310741

36

33

30

27

Observation

In
d

iv
id

u
a

l V
a

lu
e

_
X=30,98

UCL=35,57

LCL=26,38

28252219161310741

6,0

4,5

3,0

1,5

0,0

Observation

M
o

v
in

g
 R

a
n

g
e

__
MR=1,727

UCL=5,643

LCL=0

1

I-MR Chart of Bag Weight (kgs)

Dit proces is stabiel 
aangezien er geen punten 

buiten de controle limieten 
liggen

De Moving Range laat het 
verschuiving zien ten 

opzichte van de voorgaande 
zak. Het proces ziet er relatief 
stabiel uit. Echter rond punt 

15 ziet er een grote 
verschuiving. Dit laat dus een 
tijdelijke verandering zien in 

de proces variatie.
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Measure ► Procesprestatie

Control Charts: IM-R



• Wanneer gebruiken:

– Kleine subgroupen.

– N < 10

– Continue data
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: X-bar-R



Data set: Aandeel handel

Een aandelen handelaar heeft een project voltooid dat de gemiddelde tijd die nodig is om zijn aandelen te verhandelen 

verkort, tot een gemiddelde van 20,6 minuten. Elke dag verzamelen ze 5 random samples. 
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: X-bar-R



Aangezien het hier om het monitoren (ongoing control) van data gaat, moet het gemiddelde van 20,6 aangepast worden in 

de chart. Anders wordt het gemiddelde berekend op basis van de data en niet t.o.v. het gewenste.
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: X-bar-R



X-Bar chart. Time series plot 
van het gemiddelde van de 

subgroepen. De controle 
limieten zijn gebaseerd op de 

variatie in de subgroepen. 
20,6 is gedefinieerd. Niks valt 

buiten de limieten, het 
proces is dus stabiel. 

The Range (R) chart laat de 
range zien die binnen elke 
subgroep zit. De range in 

subgroep 8 is dus het kleinst.  
De range is een reflectie van 

de variatie. Het kan 
veranderingen in variatie 

detecteren maar geen 
veranderingen in het 

gemiddelde

Beide charts laten geen punten buiten de control 
limieten zien. Het proces is dus in control
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Measure ► Procesprestatie

Control Charts: X-bar-R



• Wanneer gebruiken:

– Tel data.

– Defecten items

– Geen constante subgroep grootte 

– Attribute data
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: P Chart



Data set: Lekke band

Een autopechservice ziet een toename van het aandeel voertuigen zonder functioneel reservewiel in de zomer maanden. 

Ze hebben bestuurders ondervraagd om een analyse te kunnen doen. Ze hebben een dataset van 20 weken van de lente 

tot de herfst met random data.
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: P Chart



De P chart laat een Time Series Plot 
zien van de proportie van elke 

subgroep.

Aangezien er een verschil ziet in de 
subgroep grootte varieert de controle 

limiet per week

Week 9 heeft de laagste sample size. 
De controle limieten zetten iets 

verder uit omdat een veel hoger of 
lager resultaat meer waarschijnlijk is. 

(als een bestuurder wordt 
ondervraagd kan het alleen 0% of 

100% zijn).

Je ziet in de grafiek een stijging en een daling van het 
aantal bestuurders zonder reserveband. Week 9 ligt in de 
zomer maanden. De hypothese wordt dus ondersteund

De middenlijn is de algehele 
proportie van voortuigen zonder 

functionele reserveband. In dit geval 
24,68%
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: P Chart



• Wanneer gebruiken:

– Tel data.

– Defecten per unit, 

– Geen constante subgroep grootte 

– Attribute data
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: U Chart



Data set: Solliciteren

Een bedrijf kijkt naar het aantal interne sollicitaties ten op zichtte van het aantal vacatures waarmee ze adverteren. Ze 

willen weten of het aantal sollicitaties stabiel is.
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: U Chart



De U Chart laat een Time Series plot 
van de gemiddelde DPU. DPU is 

aantal interne sollicitaties per 
vacature en elke subgroup
representeert een week.

Aangezien de subgroup varieert 
verandert de controle limiet per 

week om het verschil te laten zien.

Week 6 heeft de laagste sample size. 
1 telling. Vandaar dat er een brede 

control chart is. 

De middenlijn is het totaal 
gemiddelde DPU. In dit geval is het 

gemiddelde aantal interne 
sollicitaties per vacature advertentie 

2.
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Measure ► Procesprestatie

Control Charts: U Chart



• Maak van de kolom EWMA data (Tabblad Diverse charts) :

– Run chart

• Stat > Quality Tools > Run chart

– I-MR chart

• Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR

• Is het proces onder controle?

Zijn er bijzonderheden te zien?

– Maak een EWMA chart van dezelfde data

• Stat > Control Charts > Time weighted Charts > EWMA

– Varieer de ‘weight’ waarde tussen 0 en 1

• Wat zie je?

Waar kun je de EWMA voor gebruiken?
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: EMWA



Subgroupsize = 1 → individuele data punten
Varieer de Weight-waarde tussen 0 en 1 

EWMA bij uitstek geschikt voor zoeken naar 
veranderingen / breekpunten

Hier is iets 
gebeurd
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Measure ► Procesprestatie
Control Charts: EMWA



Measure ► Procesprestatie
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Run Chart
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Measure ► Procesprestatie

272

Run Chart

Verschillende
testen om iets op 

het spoor te komen

P-waarden:
Als kleiner dan 0.05, dan is er iets aan de hand

Clustering:
Er is clustering in de data: onderzoeken

Mixtures: 
Er is sprake van één proces, niet twee of meer

Trends: er is geen trend

Oscillation: geen repeterend patroon.

Andere 6 items: zijn hieraan gerelateerd (zie help-
functie van Minitab)



Measure ► Procesprestatie

1. 1st pass analysis >> hoe ziet de dataset eruit?

2. Type distributie >> is de data normaal of niet-normaal verdeeld?

3. Process stability >> is het proces stabiel?

4. Process capabilty >> voldoet het proces aan de klantwens?
273

Overzicht



Data 
normaal 

verdeeld?

I-MR

In 
control

?

Nieuwe 
oorzaken

Capability
analyse

SPC

ja nee

Yield %

nee

ja

BoxCox
transformatie

I-MR 
trans data

In 
control?

Nieuwe 
oorzaken

nee

ja

Individual
Dist. Ident.

Cap. an.
non normal

Yield %

Measure ► Procesprestatie
Stappenplan
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Measure ► Procesprestatie

• De “capability” van het proces is het vermogen van het proces om volgens specificaties te presteren (Capabelheid)

• Is een basiseis voor kwaliteitsverbetering

• Bij een capabel proces liggen de procesobservaties allen gecentreerd ten opzichte van de specificatie

• Een Capability index is een getal (indicator) dat weergeeft in hoeverre het proces capabel is
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Wat is proces capability?



Measure ► Procesprestatie

% waarnemingen

276

68%

95% van de observaties

99,7% van de observaties

Voldoet het proces aan de klant wens?



Measure ► Procesprestatie

Vraag: hoeveel procent van de onderstaande facturen worden binnen de betaaltermijn van 30 dagen voldaan?
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Yield d.m.v. Z-value

Let op:
Dit is een benadering 

d.m.v. de normale 
verdeling.

Z-tabel in Bijlage



Measure ► Procesprestatie

278

Z-waarde



• Let op! Controle-grens  Klantspecificatie-grens 
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Measure ► Procesprestatie
Process Stability vs Process Capability



Measure ► Procesprestatie

Wat is het?

• Een grafische weergave die aangeeft in hoeverre de output van het proces voldoet aan de wens van de klant.

Waarom meten we?

• Enerzijds om te kijken óf de klantwens voldoende behaald wordt, anderzijds om te zien in hoeverre het proces 
binnen en buiten de vastgestelde norm presteert.

Hoe meten we?

Dit doen we door de outputs te meten met een Capability Analyse, hiervoor gebruiken we Minitab
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Capability analyse



Procesprestatie ► Process capability

281

Capability analyse

Procesprestatie ► Process capability

187

Capability analyse



Wanneer een capability Index b.v. ‘Cp’ gebruiken?

• Voor het vastleggen en kwantificeren van procesverbeteringen

• Ze kunnen gebruikt worden om aantallen defecten te schatten

• Verschillende soorten processen kunnen hiermee met elkaar vergeleken worden

• Voor het classificeren van processen voor verbeterprojecten

• Voor het opstellen van criteria om nieuwe processen te implementeren

• Voor een eenduidige set van criteria om bijvoorbeeld leveranciers te vergelijken
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De data moeten wel normaal verdeeld en statistisch onder controle zijn !



Procesprestatie ► Process capability
Cp-waarde

USL - LSL 

6σ

Cp < 1

toegestaan

werkelijk

LSL USL

6

% uitval > 5% (?)

toegestane procesvariatie

werkelijke procesvariatie
Cp

capability

=
potential

=

toegestaan

werkelijk

LSL USL

6

Cp = 1

toegestaan

werkelijk

LSL USL

6

Cp > 1

werkelijk

USL

6

Cp > 1

% uitval < 5% % uitval >> 5%% uitval bijna 0% 283

toegestaan

LSL USL

Cp waarde zegt dus niets over  
het actuele % uitval !!

Cp waarde zegt wel iets over het 
potentiële  % uitval !!

(past de ‘VOP’ variatie binnen de 
‘VOC’ LSL en USL)



Procesprestatie ► Process capability
Cpk-waarde

Min (µ - LSL, USL - µ)

3σ

Cp < 1
Cpk < 1

toegestaan

werkelijk

LSL USL

kleinste afstand van
gemiddelde t.o.v. LSL of USL

werkelijke procesvariatie

Cpk

capability

=

potential
katayori*

=

toegestaan

werkelijk

LSL USL

6

Cp = 1

toegestaan

werkelijk

LSL USL

Cp > 1
Cpk > 1

toegestaan

LSL USL

Cp > 1
Cpk << 1  

3 3 3 3

werkelijk

3 3

* Katayori (Japans) = afwijking, verschil

Kan zelfs kleiner 
dan 0

Cpk waarde zegt dus wel 
iets over  het actuele 

% uitval !!

Cpk = 1 284



Procesprestatie ► Process capability

De Process Capability Indices geven aan in welke mate het proces voldoet aan de specificatielimieten. 

• Cp: Prestatie indien proces gecentreerd zou zijn

• Cpk: Realistische weergave van de prestatie
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Process Capability



Procesprestatie ► Process capability

286



287

Procesprestatie ► Process capability
Korte termijn vs lange termijn

Lange termijn

Korte termijn



Procesprestatie ► Process capability

Via Stat > Quality Tools

• Geeft aan in hoeverre de output van het proces voldoet aan de wens van de klant.
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Capability analyse



Procesprestatie ► Process capability

289

Capability analyse

LSL = 20 en USL = 30

Performance Expected Overall:

% < LSL = 32,45% = uitval voor LSL
% > USL = 21,86% = uitval boven USL
% Total = 54,31% totale uitval

Totaal = 100 – 54,31 = 45,69%



Procesprestatie ► Process capability

290

Capability analyse

Performance Expected Overall %:

Cp = 0,18
Cpk = 0,13
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Measure ► Procesprestatie

Dataset: Verdeling

Oefening:

Onderzoek van alle 4 of de data normaal verdeeld is. Doe dit op 2 verschillende manieren.

1. Waarop beslis je of de data normaal verdeeld is?

2. Wat betekent dit?

3. Wat is je vervolg stap?

292

Minitab-oefening: Verdeling



Measure ► Procesprestatie

Dataset: Fout oplossen.

Context

En onderzoeksteam kijkt naar de tijd die het duurt om herstelwerkzaamheden te verrichtten aan een niet optimaal 

werkende internetverbinding. Vijf, random selected, reparaties werden gedurende 20 dagen verzameld.

Opdracht

1. Bekijk de data en test of deze normaal verdeeld is

2. Controleer de stabiliteit

3. Voer een capability analyse uit (Let op de LSL en de USL)

293

Minitab-oefening: Fout oplossen
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: Fout oplossen



Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: Fout oplossen
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: Fout oplossen



Overall: Hetgeen wat de klant 
daadwerkelijk ervaart. Dit zijn de 
gegevens voor de gehele populatie.

Within: Korte termijn. Als er geen 
verschuivingen meer plaatsvinden in de 
korte termijn data is het de potentie voor 
de lange termijn.

Observed: De geobserveerde data

Cp: Geeft de Capability
potential weer van het 
proces indien het 
gecentreerd zou zijn

Cpk: Geeft de 
daadwerkelijke proces 
prestatie weer
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: Fout oplossen
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Measure: gedrag data

Voor sommige analyses is het van belang data data normaal verdeeld is. Om te kijken of niet normaal verdeelde data vanuit 

een proces in control is moet je eerst een box-cox transformatie uitvoeren.

Een Box Cox transformation is een manier om niet normaal verdeelde afhankelijke variabelen te transformeren naar een 

normalere vorm. Normaliteit is een belangrijke aanname voor veel statistische technieken. Indien de data niet normaal is 

verdeeld betekent toepassing van Box Cox dat je in staat bent om een bredere range van testen uit te voeren.   

Transformeer de gegevens: hierbij wordt geprobeerd de gegevens om te zetten in een normale distributie. Deze aanpak 

vermindert ook potentiële valse signalen, maar je verliest de oorspronkelijke vorm van de gegevens. Niemand begrijpt wat 

de control chart met de getransformeerde gegevens hen vertelt, behalve of het in of out of control is.

Controlchart bij niet normaal verdeelde data



Measure: procesprestatie

Voorbeeld: Box Cox bewerking in Minitab



Measure: procesprestatie

Control chart met getransformeerde Box Cox data



302

Wanneer de data niet normaal verdeeld is, gaan we op zoek naar een andere passende verdeling. In Minitab gebruik je 

hiervoor de functionaliteit: “Individual Distribution Identification” ook wel de Goodness of Fit Test genoemd.

Met deze functionaliteit wordt bekeken welke distributie goed bij de data past. In principe is elke distributie met een 

p>0,05 bruikbaar. Een distributie met een hogere p waarde geeft een grote kans op een passende distributie.

In het geval van het voorbeeld hiernaast lijken de 3 parameter 

Weibull en de Lognormal goede kandidaten. 

Let op: transformaties mag je hierbij niet meenemen.

Measure ► Procesprestatie
Capability test bij niet normaal verdeelde data: Type verdeling vaststellen



Dataset: Wachttijd.

Context

• Een onderzoeksteam kijkt naar de wachttijd tussen twee processtappen voor de aanvraag van hypotheken. Vanwege 

operationele procedures is de maximale wachttijd 5 werkuren. De manager wil weten hoe capabel het proces is om 

hiernaar te presteren.

Oefening

1. Bekijk de data en test of deze normaal verdeeld is

2. Controleer de stabiliteit

3. Voer een capability analyse uit (Let op de LSL en de USL)
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd



304

Wanneer de data niet normaal verdeeld is, gaan we op zoek naar een andere passende verdeling. In Minitab gebruik je 

hiervoor de functionaliteit: “Individual Distribution Identification” ook wel de Goodness of Fit Test genoemd.

Met deze functionaliteit wordt bekeken welke distributie goed bij de data past. In principe is elke distributie met een 

p>0,05 bruikbaar. Een distributie met een hogere p waarde geeft een grote kans op een passende distributie.

In het geval van het voorbeeld hiernaast lijken de 3 parameter 

Weibull en de Lognormal goede kandidaten. 

Let op: transformaties mag je hierbij niet meenemen.

Measure ► Procesprestatie
Type verdeling vaststellen bij niet normaal verdeelde data



Dataset: Wachttijd.

Context

• Een onderzoeksteam kijkt naar de wachttijd tussen twee processtappen voor de aanvraag van hypotheken. Vanwege 

operationele procedures is de maximale wachttijd 5 werkuren. De manager wil weten hoe capabel het proces is om 

hiernaar te presteren.

Oefening

1. Bekijk de data en test of deze normaal verdeeld is

2. Controleer de stabiliteit

3. Voer een capability analyse uit (Let op de LSL en de USL)
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd



308
Met de uitkomst van deze transformatie kan je de Control Chart maken

Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd



Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > I-MR

Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > Individuals
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd
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Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > I-MR

Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > Individuals
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Minitab-oefening: wachttijd
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd



1. Kijk alleen naar de distributies en niet 
naar de transformaties

2. Kijk naar de hoogste P-waardes
3. Kijk naar de laagste AD waarde
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd



• Kijk alleen naar de distributies en niet naar 
de transformaties

• Kijk naar de hoogste P-waardes

Measure ► Procesprestatie
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Minitab-oefening: wachttijd



Measure ► Procesprestatie

315

Minitab-oefening: wachttijd
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: wachttijd



Percentage buiten USL 
op basis van  gemeten 

data

Percentage buiten USL 
voor gehele populatie
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Measure ► Procesprestatie

Minitab-oefening: Wachttijd



Measure ► Procesprestatie

• Binnen Lean Six Sigma zijn er naast Cp & Cpk een aantal belangrijke kwaliteitsindicatoren:

DPMO Defects Per Milion Opportunities

PPM Parts Per Million

DPU Defects Per Unit

• Alles bij elkaar bekeken geven deze drie kwaliteitsindicatoren een beeld van hoe goed het proces presteert. Daarom 

wordt aangeraden alle drie de getallen te berekenen en te gebruiken.

Kwaliteitsindicatoren
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Measure ► Procesprestatie

Doel: aandacht vestigen op het verlagen van het aantal fouten

1. Definieer het geproduceerde product

2. Bepaal wat goed/fout is

3. Bepaal wat de foutmogelijkheden zijn

4. Leg aantal geïnspecteerde delen vast en tel de fouten

5. Bereken de DPMO

DPMO (Defects Per Milion Opportunities)

Aantal geproduceerde eenheden N 80

Aantal defecten (ook herstelde) D 108

Aantal foutmogelijkheden 0 4

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑢𝑡𝑚𝑜𝑔𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛
∗ 1.000.000

𝐷𝑀𝑃𝑂 =
108

80 ∗ 4
∗ 1.000.000 = 337.500

Voorbeeld
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Measure ► Procesprestatie

Doel: Aandacht vestigen op het klantperspectief. Een product met één of meer fouten is voor de klant even waardeloos, 

dus een defect.

1. Bepaal de fouten die, als ze voorkomen, het product voor de klanten waardeloos maken

2. Leg het aantal geïnspecteerde producten vast

3. Tel het aantal defecte eenheden

4. Bereken de PPM

PPM (Parts Per Milion)

De PPM zie je ook terug in Minitab bij de Process Capability.

𝑃𝑃𝑀 =
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛
∗ 1.000.000

Aantal defecte eenheden 63

Totaal aantal eenheden 80

Voorbeeld

𝑃𝑃𝑀 =
63

80
∗ 1.000.000 = 787.500
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Measure ► Procesprestatie

Doel: Bepalen van gemiddeld aantal defecten per unit

1. Definieer het defect (elke kans op een defect dat verschijnt in een unit, is een defect)

2. Bepaal het aantal gecontroleerde eenheden

3. Tel de defecten

4. Bereken de DPU

DPU (Defects Per Unit)

Dit betekent dat een geproduceerd onderdeel gemiddeld 1,35 defecten bevat

𝐷𝑃𝑈 =
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛

Aantal defecten 108

Totaal aantal eenheden 80

Voorbeeld

𝑃𝑃𝑀 =
108

80
= 1,35
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Measure

• Denk aan bijwerken Project Charter & de tollgate review !!!!
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Op naar de volgende fase


