Green to Black Belt
Blok 2 dag 3

Opfrissen en meetfase afronden
Wat weten we nog van blok 1 en 2?

Programma
Dag

1

2

3

4

Ochtend

Middag

Visie & Strategie
Lean accounting

Recap Lean Six Sigma
Define

Measure
- Procesmapping
- Basis statistiek
- VSM

Measure
- Meten
- Procesprestaties

Analyse-fase
- Proces
- Data

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

Analyse-fase (data)
• Design of Experiments (DoE)
• Multivariate Analysis

Lean Principe 3: Flow
Lean Principe 4: Pull
Improve-fase

Lean Principe 5: Perfectie

Control-fase
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Verandermanagement (deel 1)

6

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

Examen

2

Green to Black Belt
Blok 2 dag 3
ANALYSE

Verbeterstructuren ► DMAIC
Define

Measure

Opstarten van het
project

Activiteiten

Tools

Vaststellen van de
huidige situatie

Control

Analyse

Improve

Identificeren van
oorzaken

Verbeteren van
het proces

Monitoren en
verankeren

• Definiëren probleem
(aanleiding)
• Scopen
• Wie is de klant en wat wil
de klant?
• VOC → CTQ
• Doelstelling project
(project Y)
• Stakeholders in kaart
brengen
• Team samenstellen
• Organisatie informeren

• Huidig proces in
kaart brengen
• Verspillingen en
waarde identificeren
• Belangrijkste
procesvariabelen
identificeren en
meten (Y en X-en)
• Procesprestatie
visueel maken

• Oorzaken uit de VSM
analyseren
• Hypothese toetsen
(effect X op Y)
• Kritische X bepalen

• Uitwerken van oplossingen
voor de belangrijkste
oorzaken
• Risico beoordeling van
alternatieve oplossingen
• Nieuwe SLA’s en KPI’s
vaststellen
• Implementatie nieuwe
proces vormgeven
• Omgaan met weerstand

• Inzicht in resultaten
• Continue verbetering
nieuw proces
• Borgen proces

•
•
•
•
•

• VSM (current en evt
ideal state)
• Meetplan

• Fishbone
• 5 x Why
• Pareto diagram

•
•
•
•
•

•
•
•
•

SIPOC
Kano-analyse
Stakeholderanalyse
Communicatieplan
Project Charter

Brainstormen
VSM (future state)
FMEA
Poka Yoke
Implementatieplan

Control Chart
Control Plan
OCAP
PDCA

Verandermanagement & projectondersteuning
4

DMAIC
De 12 stappen van de DMAIC-projectstructuur

DMAIC-fase

Stappen
1. Projectselectie en scope

Define
2. Definitie van het probleem

3. Bepalen en analyseren meetsysteem
Measure

4. Baseline performance
5. Doelstelling op basis van baseline performance
6. Mogelijke oorzaken van de variatie

Analyze
7. Bepalen van de hoofdoorzaken
8. Bepalen optimale oplossing
Improve
9. Toetsen optimale oplossing en implementeren
10. Borging en analyseren meetsysteem
Control

11. Aantonen van de verbetering
12. Projectdocumentatie, overdracht, lessons learned, vieren

Analyse-fase

De Analyse fase heeft als primair doel om de kritische factoren van een ‘goed’ product of een ‘goede’
service en de oorzaak van defecten te achterhalen.
Deze module gaat vooral over het gebruiken van een toolbox met hulpmiddelen en technieken om
grondige analyses te doen.

Proces insteek
Kwalitatieve analyse

Data insteek
Kwantitatieve analyse
6

Analyse

Define
Opstarten
project

Measure
Vaststellen
huidige situatie

Analyse
Identificeren
potentiële
invloedsfactoren

Improve
Verbeteringen
ontwerpen en
testen

Control
Implementeren,
monitoren en
verankeren

– Kwalitatieve analyse
• 5x Why
• Ishikawa/visgraat
– Kwantitatieve analyse
1. 1st pass analysis
2. Type distributie
3. Hypothesetesten

7

Brandstofverbruik
Oefening

DMAIC project

: brandstofverbruik te hoog

CTQ

: brandstof verbruik reduceren

Project Y

: KPI = l/km naar ≦ 1liter/10 km

• Welke X’en hebben invloed?
• Hoe bepalen we aan welke X’en we willen ‘sleutelen’?
• Hoe zou de keuze voor bepaalde X’en invloed hebben op hoe de oplossing wordt
geïmplementeerd, ook qua kosten?

Brandstofverbruik
Oefening
1.
2.

Maak een lijst van alle mogelijke bronnen van variatie in het proces die potentieel project Y beïnvloeden.
Zet de X’en op volgorde van invloed op de Y (output):

Type motor

grootste impact

Auto gewicht
Bandendruk
Autogebruik (stad,snelweg,outdoor)

Air conditioning

Project Y (verbruik)

Aerodynamica
Electrische ondersteuning
Ervaring chauffeur

Mannelijke/vrouwelijke chauffeur

kleinste impact

Lijst van X’en

• X’en die je kunt beïnvloeden en die je niet kunt beïnvloeden (bijv. bepaalde
omgevingsfactoren zoals weersomstandigheden).

• Continue en attribute X’en
• X’en die makkelijk middels ‘draaien aan de knoppen’ kunnen worden aangepast (bijv.
bandendruk)

• X’en die te maken hebben met motorconfiguratie, procedures, beleid en minder
makkelijk zijn te beïnvloeden
De direct zichtbare oorzaak heeft vaak een of meer achterliggende oorzaken,
hoe komen we tot de grondoorzaak die we aan willen pakken?

Focus in Analyse fase

Doel van de Analyse fase is om van veel mogelijke oorzaken
(trival many) de belangrijkste te identificeren (vital few).

Trivial Many

Dit doen we door de gegevens uit de Measure fase te
analyseren.
Bijvoorbeeld door grafische analyse

Analyse

Vital Few

Root Cause Analyse (RCA)

Define

Measure Analyse Improve Control

• De RCA is een probleemoplossingsmethode gericht op het identificeren van de oorzaken van problemen of gebeurtenissen
• In de praktijk wordt vaak niet de oorzaak van een probleem opgelost, maar het gevolg:

We lossen vaak zichtbare
symptomen van een probleem op
Terwijl de grondoorzaak blijft
bestaan
Gevolg: We blijven brandjes
blussen

Een kernoorzaak is de werkelijke oorzaak van defects, variatie
en/of gemiddelde van Y

12

Root Cause - Kernoorzaak
Vinden van de kernoorzaak

Kernoorzaak = de onderliggende bron van defecten.
Kernoorzaak analyse maakt mogelijk om juiste oplossingen te
genereren.

Een kernoorzaak is de
werkelijke oorzaak van
defects, variatie en/of
gemiddelde van Y

13

Valkuilen bij kernoorzaak-analyses

oplossing

Een oplossing is GEEN kernoorzaak!

‘Gebrek aan training’ is een OPLOSSING !

‘Gebrek aan procedures’ is een OPLOSSING !

14

Root Cause - Kernoorzaak
Analyse stappen met tools en technieken

Analyseer
proces

Ontwikkel ideeën
(mogelijke
grondoorzaken)

Hoe werkt het
proces eigenlijk?

Wat weten we al
van het proces?

Verifieer
grondoorzaken,
begrijp oorzaak
en gevolg

Analyseer
data

Wat zegt de data?

Hoe beïnvloedt de
grond-oorzaak de
output?

Data - insteek

Proces - insteek
Tools en technieken voor Analyse
Process mapping
VSM
Tijdlijn (time value map)
7+ wastes
Measles chart

Brainstorming
5 x waarom
Visgraat diagram
Relatie diagram (groepen
geeltjes)
FMEA

Grafische kaartjes
Betrouwbaarheid interval
Pareto analyse
Normality test
Distributie

Hypothese testing
Correlatie en regressie

Root Cause Analyse
Proces insteek, kwalitatieve analyse

•
•
•
•

There is no substitute for Direct Observation
Go See – Ask Why – Show Respect
Go to Gemba (Gemba: plaats waar waarde wordt toegevoegd)
Walk the process
Wat gebeurt er in werkelijkheid…

Begrijpen wat er fout gaat en waar…

•

Process mapping

•

Relatie diagram (groepen geeltjes)

•

7+ wastes

•

Measles chart

•

VSM

•

Time value map
Onderzoek fouten…

•

•

Brainstorming

•

Waarneming

5 x Why
Onderzoek wat er fout KAN gaan en
waarom…

•

Vind mogelijke grondoorzaken…

FMEA

Structureer grondoorzaken op logische
manier…
•

Visgraat / oorzaak en gevolg diagram

Root cause analyse
Data insteek, kwantitatieve analyse
• GEEN data-analyse zonder het proces te begrijpen (proces-insteek)
• Eerst Rootcause brainstorm, daarna pas data verzamelen
• Verifieer ALTIJD de data kwaliteit
Wat voor verdeling (distributie)…
•Histogram,dotplot
•Graphical summary

Past een verdeling binnen een model…
•Normality test

•Probability plot

•Timeseries plot, I-chart

•Regelkaarten: I-MR, Xbar-R/S, U, P , EWMA
•Run charts

Vergelijk verdelingen en groepen data…
•Boxplot, Individual value plot
Vergelijk proporties / percentages
•Bar chart, al dan niet stacked
Relaties tussen 2 sets data…
•Scatterplot, Matrix plot
Onderzoek vertschillende categoriën…
•Pareto

Zijn er verschillen in data groepen, kwantificering
•Betrouwbaarheidsintervallen en Hypothese testing
Welke relatie tussen proces input en output
•Correlatie en Regressie:
• simple regression, fitted line plot
• multiple regression, binary logistic regression

Statistiek

Hoe verloopt het in de tijd…

Zijn er significante verandering in de tijd…

Proces benadering- Wat gebeurt er in werkelijkheid
•
•
•
•
•
•
•
•

Proces mapping
Value Stream Map
Time Value Map
Begrijpen wat er fout gaat en waar
Onderzoek fouten
Vind mogelijke grondoorzaken
7 wastes
Onderzoek wat er fout kan gaan (FMEA)

In Module 2 (Measure fase) reeds behandeld.

Deze proces maps geven de huidige situatie weer
met data.
Zij zijn de basis voor de verdere analyse:
- Vind de vele ‘trivial’ X-en
- Wat zijn de echte beïnvloeders (grondoorzaken
/ rootcauses)

Proces Map
Essentie voor het maken van een process map

• ‘Walk the proces’, dit is regel 1!
• Zie het proces in verschillende situaties (b.v. hoge en lage productie)
• Teken de werkelijkheid, niet hoe je denkt dat-ie is

• Rework loops en informatie in beeld brengen
• Breng voldoende detail aan om je verbeterproject te faciliteren
• Doe het met een team
• Betrek de mensen die het werk doen
• Zorg dat getallen die je meet en opneemt in de proces map ook kloppen
• Verifieer bij anderen of de beschrijving klopt
• Check de randen / interfaces van het proces

Checken en verifiëren:
• Is ook goed voor
informatievoorziening
rond het project
• Creëert ‘buy-in’

8 verspillingen
TIMWOODS
•

Definitie van verspilling:
“Alles behalve de minimale hoeveelheden apparatuur, materiaal, onderdelen, ruimte en operatortijd, die absoluut noodzakelijk zijn om
waarde aan het product of de dienst toe te voegen”

•

Om verspilling te kunnen elimineren, moet je eerst in staat zijn verspilling te herkennen

•

Verspilling bestaat niet meestal zomaar

De 7+ Verspillingen via TIMWOODS
1. Transport (verplaatsen materiaal/product van een plaats naar de ander)
2. Inventory (materiaal/product/informatie wacht op verwerking)
3. Motion (onnodig / te veel beweging en /of slechte ergonomie)
4. Waiting (vertraging door tekorten, wachten op akkoord, downtime)
5. Overproduction (meer produceren dan nodig)
6. Overprocessing (meer waarde toevoegen dan waar de klant voor betaalt)
7. Defects (rework & afval – dezelfde klus meerdere keren doen)
8. Skills (verspilling van talent / ideeën van medewerkers)

8 verspillingen
Transportation - Transport
Wat is het?

•
•
•

•
•
•
•
•

Bovenmatige productie en inkoop. Geen klantenorder, slechte langere termijn planning
Duur, houdt werkkapitaal gebonden, bij veranderingen voorraden afschrijven
Verdoezelt en compenseert de beperkingen in het productie-/dienstenproces

Waarom gebeurt het?
Massaproductie denken, grote batches en wachttijden (efficiëntie!)
Lage leverfrequentie / verschepingen zowel intern als extern
Planning niet gekoppeld aan hoe de processen werkelijke verlopen (oude gegevens)
Visuele fabriek wordt niet als controlemechanisme gebruikt
Grote containers / batch grootte

Dat is allemaal waar …maar waarom gebeurt het werkelijk?
Niet genoeg plaats bij de werkplek
Grote productie batches
Fijn om af en toe even heen en weer te lopen
Ouderwetse gebouwen en kantoren
Vasthouden aan het gebruik van papier, terwijl er efficiëntere methoden zijn
Wat nog meer?

•
•
•
•
•
•

Let op:
Dit zouden voorbeeld X’en
kunnen zijn die de verspilling
veroorzaken

8 verspillingen
Inventory - Voorraad
Wat is het?

•
•
•

•
•
•
•

Onnodige bewegingen van materiaal of informatie
Dubbele handelingen door controle of recycling
Een grote oorzaak van schade en teruglopen van kwaliteit

Waarom gebeurt het?
Ontvangstafdeling is vol
Magazijnen en buiten de deur opslaan
Materiaal-afhantussendelaars hebben geen vast werkplan
Grote afstand verschillende werkplekken

Dat is allemaal waar …maar waarom gebeurt het werkelijk?
Voor-het-geval-dat”, omdat de processen onbetrouwbaar zijn
“Ze komen het maar brengen, ik ga het niet halen...”
Kleine batches zijn te duur (al dan niet waar)
Inadequate planning en voorraad aanvulprocedures
Late en onbetrouwbare informatie
Teveel centrale planning, niet genoeg verantwoordelijkheid op de werkvloer

•
•
•
•
•
•

8 verspillingen
Motion - Beweging
Wat is het?

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Veel en/of ergonomisch fout bewegen door degene, die het werk uitvoert
Onnodig buigen, strekken, bukken, draaien
Elke beweging om belangrijke informatie te krijgen

Waarom gebeurt het?
Slechte indeling van de werkplek
Slechte lay-out van de verschillende werkplekken
Rommelige werkplek
Werk niet in balans
Onveilige omstandigheden
Visuele fabriek/werkplek niet geïmplementeerd
Standaard werkmethoden niet geïmplementeerd

Dat is allemaal waar …maar waarom gebeurt het werkelijk?
Werkprocessen zijn ontworpen voor…
Niet belangrijk genoeg, effect onderschat
Enz.

•
•
•

8 verspillingen
Waiting - Wachten
Wat is het?

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Elk moment, waarop niet gewerkt wordt en waar wel voor wordt betaald
Storingen, Onderhoud, Stilstand, Reactietijd, Wachten tot iedereen aanwezig is
Onvoorspelbaarheid -> instabiliteit

Waarom gebeurt het?
Ongedisciplineerde vergaderingen
Werk en aantal medewerkers niet uitgebalanceerd
Operators wachten bij vol-automatische apparatuur
Lage effectiviteit en hoge machine stilstand-tijden
Lange en variërende levertijden
Continue veranderingen in de planning
Slechte communicatie, op elkaar wachten
Wachten op hulp, informatie en/of materialen

Dat is allemaal waar …maar waarom gebeurt het werkelijk?
• Het proces stroomt niet door → geen middelen aanwezig bij bottlenecks
• Teveel centrale planning, niet genoeg verantwoordelijkheid op de werkvloer
• Geen eenduidige gemeenschappelijke afspraken en doelen

8 verspillingen
Overprocessing

•
•

Wat is het?

•
•
•
•

Leveren van meer functionaliteit aan de klant dan was afgesproken.
Verbruik van middelen, meer dan minimaal nodig is om het product of service te leveren.

Waarom gebeurt het?
Het procesontwerp maakt het noodzakelijk dat er verspilling optreedt.
Ineffectieve processen veroorzaken verspilling.
Gebrek aan nauwkeurige afweegsystemen.
Niet duidelijk hoe ver de service gaat.

Dat is allemaal waar …maar waarom gebeurt het werkelijk?
Er is bij het procesontwerp niet over nagedacht.
Het verbruik van extra materiaal wordt als “normaal” beschouwd.
Ervaring met het werken "zonder afval" ontbreekt.
Ingesleten gedrag

•
•
•
•

8 verspillingen
Overproduction - Overproductie
Wat is het?

•
•
•

•
•
•
•

Meer maken of bestellen dan voor de volgende stap noodzakelijk is
Eerder maken of bestellen dan voor de volgende stap noodzakelijk is
Sneller doen dan voor de volgende stap nodig is

Waarom gebeurt het?
Bedrijfsmetingen (KPI’s) drijven de efficiëntie - maximale inzet van mensen en apparatuur
Verliezen door verouderde en starre situaties
Het niet bereiken van gestelde doelen
Materiaal voor speciale redenen, anders dan voor de klant, bestellen en produceren

Dat is allemaal waar …maar waarom gebeurt het werkelijk?
Emoties: Zorgen, angst, veilig gevoel het op voorraad te hebben, iets te doen hebben, enz,
De baas
Negatieve ervaringen uit het verleden
Ingesleten gedrag

•
•
•
•

8 verspillingen
Defects - Fouten

•
•
•

Wat is het?

•
•
•
•
•
•

Een fout ontstaat als gevolg van variatie in het proces of defecten
Het resultaat van het niet correct volgen van procedures
Het overdoen als gevolg van fouten in voorgaande stappen

Waarom gebeurt het?
Weinig ”idiot-proof” oplossingen in gebruik
Standaard werkmethoden niet geïmplementeerd
Er wordt extra controle buiten de werkplek gedaan
Herstellen van fouten wordt beschouwd als een deel van het normale werk
Slechte, langzame terugkoppeling over kwaliteit
Gebrek aan training

Dat is allemaal waar …maar waarom gebeurt het werkelijk?
Fouten en vergissingen zijn normaal…
Herstelwerk is verborgen in het normale proces
Ingesleten geloof: “De volgende processtap corrigeert het wel weer”
Herstellen van defecten wordt door iemand anders gedaan
Als we het een poosje in het magazijn zetten of laten rusten, wordt het vanzelf goed
Het kleine aantal fouten valt niet op in de massa

•
•
•
•
•
•

8 verspillingen
Skills – Kennis en Vaardigheden

•
•

Wat is het?

•
•
•

Te weinig gebruik maken van kennis en ervaring van mensen
Delegeren van taken aan mensen met daarvoor te weinig training / kennis

Waarom gebeurt het?
Kennis en vaardigheden voor functies niet gedefinieerd
Kennis en vaardigheden van personen niet bekend
Geen bottom-up invloed van werkvloer bij ontwerpen van processen

Dat is allemaal waar …maar waarom gebeurt het werkelijk?
Scheiding tussen management en werkvloer, niet willen luisteren
Mensen verbergen hun eigen fouten en die van anderen
‘het komt vanzelf goed’
Te weinig uitdaging
Geen cultuur voor genereren van en luisteren naar verbetersuggesties

•
•
•
•
•

Vind oorzaken: Brainstorming

Kwalitatieve analyse
Tools
Veel gebruikte tools
• Cause & Effect diagram
• Ishikawa
• 5 x Why

• Pareto-diagram
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Kwalitatieve analyse
Cause & Effect (Ishikawa)
• Een tool om mogelijke oorzaken van een specifiek probleem te identificeren, sorteren en weergeven
• Grafische weergave van de relatie(s) tussen een gegeven output en alle mogelijke factoren die de output beïnvloeden
• Ook bekend als visgraat-diagram of Ishikawa
• Dwingt ons om tunnelvisie te voorkomen

In dienstverlening vaak gebruikt:
•

Medewerker

•

Computer/IT

•

Informatie

•

Werkmethode

•

Klant/leverancier

•

Management

Output Y
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Kwalitatieve analyse
Cause & Effect (Ishikawa)
• Stap 1: Plaats specifiek probleem in de ‘vissenkop’ geformuleerd als een vraag: waarom….? / hoe komt het dat….?
• Stap 2: De uit de vraag voortvloeiende oorzaken worden aan de hoofdgraat gehangen. Dit zijn de 6M (Methodes, Mens,
Machine, Materiaal, Meting, Moeder Natuur).
• In dienstverlening vaak gebruikt: Medewerker, Computer/IT, Informatie, Werkmethode, Klant/leverancier en Management
• Stap 3: Maak gebruik van brainstorm technieken en focus daarbij op de vraag in de vissenkop.
• Stap 4: Vraag door op genoemde oorzaken middels 5x Why?
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Mens

Methode
Te veel verschillende manieren
om door te verwijzen als eerste
lijn niet beschikbaar is

Callcenter medewerker
onderzoekt niet alle
mogelijkheden

Waarom lukt het ons niet
overlijdensmeldingen te
koppelen aan
uitvaartverzorgers?

Why?

Uitvaartverzorger geeft
beschikbaarheid niet altijd in
Outlook aan

Meting

Niet elke regio heeft
een buddy-systeem
Geen uniforme
afspraken door
regiomanagers

Why?

Why?

We houden niet bij welke
overlijdensmeldingen met spoed
opgepakt moeten worden

Noodzaak niet bekend

Callcenter heeft geen Outlookrechten om agenda van
Uitvaartverzorger in te zien

Te veel overlijdensmeldingen in
een bepaalde periode in een
bepaalde postcode
Bespreken in follow-up

Why?

Uitvaartverzorger deelt
agenda niet met
callcenter

Why?

Why?

Toename vergrijzing en
verzorgingstehuizen

Uitvaartverzorger staat
negatief tegenover
controlemiddel
Why?

Machine

Uitvaartverzorger is bang
voor te veel sturing op
productie

Materiaal

Moeder natuur

Oefening visgraat

• Maak een visgraat van de mogelijke oorzaken van te laat komen.
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Oorzaak & gevolg-diagram (Cause & Effect diagram)
Structureer gevonden grondoorzaken

Een oorzaak & gevolg-diagram is een andere
weergave van een kernoorzaakanalyse, maar komt
op hetzelfde neer.

Ook hier wordt de vraag gesteld “waarom” of wordt
“veroorzaakt door” gebruikt totdat men buiten de
invloedsfeer dreigt te komen en men geneigd is om
oplossingen te noemen.
Voordelen t.o.v. eerder genoemde technieken:
• Meer gestructureerd dan Ishikawa
• Beter leesbaar dan Ishikawa
• Grotere kans op meerdere kernoorzaken dan “5
x waarom?”

Opbouw van een Oorzaak & Gevolg-diagram
Structureer gevonden grondoorzaken
Oorzaak
Waarom?

Waarom?

Oorzaak

Waarom?

Oorzaak

Oorzaak
Waarom?

Waarom?

Oorzaak

Waarom?
Waarom?

Oorzaak

Oorzaak

Oorzaak

Waarom?

Probleem
stelling
(Gevolg)

Waarom?
Waarom?
Waarom?

Oorzaak

Oorzaak

Waarom?

Waarom?

Oorzaak

Oorzaak

Oorzaak
Waarom?
Waarom?

Oorzaak

Oorzaak

Waarom?

Oorzaak

Waarom?

Oorzaak

In plaats van “waarom” kan men ook “veroorzaakt door” gebruiken

Tips voor oorzaak & gevolg-diagram

•

Doe dit in teamverband met de juiste mensen met voldoende expertise;

•

Zorg voor een goedlopend verhaal;

•

Begin nog eens van voren af aan om tot het gewenste resultaat te komen;

•
•

Ga net zo lang door met de vraag “waarom?”, totdat je bij een kernoorzaak komt (die nog binnen het
beïnvloedingsgebied ligt);
Wanneer men niet verder komt met de vraag “waarom?” en men is nog niet tot een kernoorzaak
gekomen, probeer dan met een andere groep mensen verder te komen (die misschien wel weten
waarom).

C & E Matrix: Reduceren van aantal X’en met behulp van een matrix

De Cause and Effect Matrix :
• Helpt bij prioriteren van de verdere analyse;
Maar heeft ook andere voordelen in teamverband:

•
•
•
•

Oorzaken en gevolgen zichtbaar maken d.m.v. de matrix creëert consensus;
Iedereen kan zijn ideeën kwijt;
Heldere toepassing bij het gezamenlijk maken van keuzes;
De gevoerde discussie verdiept de kennis in de groep

Nadeel: een grote matrix vullen kan soms lang duren. Maak hem niet groter
dan nodig.

Cause & Effect Matrix
Prioriteren van X’en

Cause & Effect Matrix

Process Inputs
1

complex portfolio

2

prijswijzigingen

3

veel producten op één factuur

4

ordertool (borgt niet)

6

9

1

2

3

4

12

13

nog iets

1,3,6,9

3

Duidelijkheid &
overzichtelijkheid
&voorspelbaahei
d
Gemak van het
foutherstel

SCORES:

1
Mate waarin de
factuur in 1 keer
klopt

Wegingsfactor…… >

Totaal

1
9
3
3

3
3
6
3

6
6
9
3

9
6
9
9

16

45

144

297

127
108
156
111
0

5
35

Totaal

0

0

Kwalitatieve analyse
5x Waarom
• De grondoorzaak is de kern van het probleem. Wanneer deze wordt opgelost wordt het probleem voorkomen
(voorkomen is beter dan genezen)
• De techniek om tot deze grondoorzaak te komen heet “5xWaarom?”
• In theorie lijkt dit een hele simpele techniek, maar het vergt oefening om het echt goed te beheersen.
• Vraag op de juiste onderwerpen door om tot de grondoorzaak te komen!
Belachelijk

Onwetendheid
Waarom 1

Waarom 9

• Welke fouten zijn er, gebeuren er?
Waarom 8

Waarom 2

• Waarom zijn de fouten er überhaupt?
Waarom 7

Waarom 3
Waarom 4

Waarom 6
Waarom 5

Werkbaar

Kwalitatieve analyse: oefening
5x Waarom
Probleem
Onze klant weigert te betalen voor printwerk wat we hebben geleverd

Why?
De bezorging was laat, dus de folders kunnen niet worden gebruikt

Why?
Het werk duurde langer dan we verwachtten

Why?
De inkt voor de printer was op

Why?
De inkt werd allemaal gebruikt op grote, last-minute bestelling

Why?

Oplossing?

We hadden niet genoeg inkt in voorraad, en kon niet nieuw bestellen
levert op tijd
Zoek een inktleverancier die op korte termijn kan leveren, zodat we met een
minimale voorraad kunnen reageren op de vraag van klanten.

5 keer ‘Waarom’ vragen
5 why, 2 how
• Doel:
– Erachter komen wat de werkelijke oorzaak is waardoor een fout of verlies optreedt.

• Waarom nodig?
– Omdat de reden die het eerste wordt genoemd bijna nooit de werkelijke oorzaak van de fout of het verlies is.
– Omdat we tot de diepere oorzaak (root-cause) moeten doordringen voordat we een probleem echt kunnen oplossen, in plaats van het
symptoom te bestrijden.
– Omdat het oplossen van de achterliggende oorzaak veel krachtiger is en een groter effect heeft dan “plakband” oplossingen en
noodverbandjes.

Check of de redenatie juist is, door vanuit de grondoorzaak terug te gaan naar gevolgen.

5 times why
Voorbeeld
⚫Eerste

⚫Tweede

⚫Derde

⚫Vierde

waarom

waarom

waarom

waarom

Waarom is
de grondstof
voor een
andere order
gebruikt?
Waarom is het
onmogelijk de
order te
produceren?

Waarom was
de andere
grondstof niet
op voorraad?

⚫Correctieve

⚫Verantwoor-

actie

delijke

Waarom is er
geen systeem
om de
grondstofvoorraden te
managen?

Definieer en
implementeer een
grondstof
management
systeem

Logistiek
manager

Week 30

Waarom is er
geen
vervanger
aangewezen
en getraind
als de
inkoper ziek
is?

Wijs iemand
aan en train
hem/haar

Hoofd inkoop

Week 20

⚫Vijfde

waarom

⚫Tijd

Waarom was
de grondstof
niet
beschikbaar?

Waarom was
de grondstof
niet besteld?

Waarom kan
niemand de
grondstof
bestellen?

5 times why
Voorbeeld
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Andere technieken voor prioriteren onderzoek naar X’en
Puntenverdeling
Laat de teamleden hun scores verdelen over verschillende opties
– scores plakken (maximaal x per persoon te verdelen)
– Eigen volgorde bepalen (beste krijgt meeste punten)

Let op:
Dit is een hulpmiddel, niet noodzakelijkerwijs een beslismiddel

motivatie medewerkers
verbeteren d.m.v:
onderwerpen \ personen
via hoger salaris
via extrabonus
via extra vakantie
via ander mangement
via opleidingen
via werkomstandigheden

jan
1
3
4
2
5
6

individuele rangschikking
nel
klaas
arie
jack
2
3
1
2
1
1
3
1
5
6
4
5
3
2
2
3
4
5
5
4
6
4
6
6

SCORE
eric
1
3
4
2
5
6

10
12
28
14
28
34

De Y2X matrix
Mogelijke X-en reduceren

Xs
Ys
Y1

Y2
Y3

X1

X2

X3

X4

In deze fase(stap) is dit een eerste
schatting welke X de belangrijkste X is.
Gegevens en getallen zijn noodzakelijk
om de sterkte van de relatie te
bewijzen. Hierdoor kunnen we:

•

•

Prioriteiten stellen (welke X is het
belangrijkste), maar ook

Weten / schatten hoe groot de
impact is van deze X op de Y
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Y2X matrix
Invloed X op Y

Variant van
de C&E
matrix

Xs
Ys

X1

X2

Input Xs

X3

X4

Output Ys

STERKE relatie

Y1
Y2
Y3

MIDDELMATIGE relatie
ZWAKKE relatie

FMEA
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Risicoanalyse
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Een FMEA onderzoekt het gevolg van mogelijk falen op een product of op een proces. Zodoende kunnen we op voorhand
constructieve (proces-)maatregelen treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans verlagen of de impact verminderen.

FMEA kan je op 3 momenten inzetten in je DMAIC, namelijk:
1. Analyse-fase – vinden van de RCA → kwalitatieve analyse. Mogelijke X’en te prioriteren voor onderzoek
omdat ze worden ingeschat als een hoog risico voor de output.
2. Improve-fase – mitigeren van risico’s van nieuwe situatie
3. Control-fase - risicovolle beïnvloeders van de Y op het spoor te komen en onder controle te brengen met
acties
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Risicoanalyse
Doel: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Doel
• Herkennen van oorzaken en vinden van mogelijke zwakke plekken in een proces.
• Toekennen van prioriteiten voor verdere analyse
• Inschatten van het risico dat de klant / de organisatie loopt
• Definiëren van maatregelen om het risico te beperken
• Vaststellen waar je in een proces het meeste risico loopt, als geen goede gegevens bekend zijn over dit proces.
• Inspireert over het nadenken van X’en en het meten ervan in de Analyse fase
• Bij het (her)ontwikkelen van een proces kunnen pro-actief de risico’s worden ingeschat zodat er iets aan gedaan worden
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Risicoanalyse
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Het onderzoeken van de gevolgen van mogelijk falen analyseren we langs 3 assen.
Failure modes:
1.Severity: hoe ernstig het mogelijk falen is

(1-10)

2.Frequency of occurrance: hoe vaak ze voorkomen

(1-10)

3.Likelihood of detection: kans dat je falen niet tijdig detecteert

(1-10)

Risk Priority Number (RPN)
RPN = Severity x Frequency of occurrence x Likelihood of detection
Op basis van de RPN prioriteer je de risico’s die je wilt mitigeren.
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Risicoanalyse
FMEA: doorlooptijd bestellen koffie

Risicoanalyse
FMEA: doorlooptijd bestellen koffie
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Risicoanalyse
FMEA: doorlooptijd bestellen koffie
Tempera tuur Sma a k Sterkte Proces output
8
Processta p

10

6

Verba nd input en output

Score
Tota a l

Reinig de pot

0

3

1

36

Vul de pot met water

0

9

9

144

Giet water in het apparaat

0

1

1

16

Plaats filter in het apparaat

0

3

1

36

Doe koffie in de filter

0

9

9

144

Schakel apparaat in

3

1

0

34

Selecteer instelling

9

3

3

120

Ontvang koffiebestelling

0

0

1

6

Giet koffie in de beker

3

1

3
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Aanbieden melk & suiker

3

9

3

132

Transactie voltooien

1

1

1

24

Zeg bedankt

0

0

0

0

Focus op de 1 of 2 punten met de hoogste
score om als eerste uit te werken

Risicoanalyse
FMEA: doorlooptijd bestellen koffie
Results
Actions
Process
Occurrence Huidige Detection/ Risk Priority Aanbevolen Verantwoordelijke Ondernomen Herziene Herziene Herziene
Potentiele
Processtap Potentiele Potentiele Severity/
Severity/ Occurre Detection
actie
en deadline
Actie
/Frequentie controle Detectie Number (RPN)
oorzaken /
Ernst
effecten
fout
Ernst nce/Freq /Detectie
(1-10)
/
(1-10)
mogelijkheid van de fout (1-10) mechanismen
(1-10)
uentie
(1-10)
regulerin
van de fouten
(1-10)
gen
Wat is de
stap?

Op welke
manier kan
de
processtap
fout gaan

Verkeerde
Vul kan met
hoeveelheid
water
water

Water te
warm

Hoe vaak
Wat is de
Hoe
Wat is de
impact op ernstig is oorzaak van de verwacht
men dat de
fout in het
het
de klant
klacht
als de fout effect op proces (hoe
voorkomt?
mogelijkhei de klant? kan de fout
ontstaan?)
d niet
wordt
voorkomen
of wordt
gecorrigee
rd?

Risk Priority
Hoe
waarschij Number SEV x
nlijk is het OCC x DET
dat men
de fout of
oorzaak
ontdekt?

Wie is
Wat zijn de
acties om verantwoordelijk
voor de te
de
ondernemen
frequentie
actie en wanneer
van de
oorzaak te is de deadline?
reduceren
of om de
detectie
mogelijkhei
d te
verbeteren

Hoe
Hoe
Hoe
Actie die is
uitgevoerd ernstig is vaak waarschij
verwacht nlijk is het
het
om RPN te
effect op men dat dat men
verlagen
de klant? de klacht de fout of
voorkom oorzaak
ontdekt?
t?

Risk
Priority
Number
SEV x
OCC x
DET

8

Vervaagde
inhoud markering
op de pot

4

Visueel

4

128

Vervang pot

Jan

Pot vervangen

8

1

3

24

Koffie te
sterk of te
slap

8

Er wordt water
gemorst na het
vullen

5

Geen

9

360

Train
medewerkers

Jan

Medewerkers
trainen

8

2

7

112

Koffie te
sterk

8

Nog warm water
uit de kraan

8

Vinger

8

512

Train
medewerkers

Jan

Medewerkers
trainen

8

2

6

96

8

Medewerker weet
niet dat water
koud moet zijn

7

Geen

10

560

Train
medewerkers

Piet

Medewerkers
trainen

8

1

8

64

160

Wijs een
controleur
aan voor het
opslaan

Piet

Vera is de
nieuwe
inspecteur

10

1

4

40

350

Creeer
makkelijke
opberg
ruimte en
train
medewerkers

Nieuwe opberg
ruimte en
medewerkers
getraind

10

2

3

60

Koffie te
sterk of te
slap

Koffie te
sterk

Pot niet
schoon

Wat zijn
de
huidige
controle
s die de
fout
voorkom
en of de
fout
detecter
en?

Herziene
Risk
Priority
Number
(RPN)

Viezigheid
in de pot

Slechte
smaak

10

10

Pot niet
gewassen

Pot verkeerd
opgeborgen

4

7

Visueel

Training

4

5

Marie

Risicoanalyse
FMEA: criteria bij het waarderen
Ernst: Schatting van de gevolgen als er, ten gevolge van deze fout in het product/ dienst een fout optreedt bij de klant:
1.
Zeer klein: Klant zal de fout waarschijnlijk niet merken
3
Klein: Klant zal slechts een zeer kleine afwijking detecteren
5.
Gemiddeld: Klant zal de afwijking opmerken en ontevreden zijn
8.
Groot: Klant krijgt een product buiten specificatie en is uitermate ontevreden
10.
Zeer groot: Er kunnen onveilige situaties bij de klant ontstaan of situaties, waarbij de klant
Detectie: Schatting van de kans dat binnen het bedrijf de fout gevonden wordt, tijdens productie of daarna:
1.
Zeer groot: De fout wordt vrijwel zeker ontdekt
3.
Hoog: Er bestaat een goede kans dat de fout ontdekt wordt
5.
Gemiddeld: Er is een kans dat de fout ontdekt wordt
8.
Klein: Slechts een kleine kans dat de fout ontdekt wordt
10. Zeer klein: De fout wordt waarschijnlijk nooit opgemerkt, wetten overtreedt
Waarschijnlijkheid: Schatting van de kans dat de fout zal optreden
1.
Verwaarloosbaar: De fout komt uiterst zelden voor (< 1 per 1.000.000 )
3.
Laag: De fout komt zelden voor (< 1 per 100.000 )
5.
Gemiddeld: Fout treedt wel eens op (< 1 per 1000)
8.
Groot: Fout treedt regelmatig op (< 1 per 40)
10.
Zeer groot: De fout is bijna niet te voorkomen (< 1 per 8)

Eenvoudige voorbeelden

Er zijn een paar eenvoudige voorbeelden van Failure Modes in relatie tot het proces van de levering van
hete koffie bij een stopplaats voor vrachtwagens:
– Een van de input's van het proces is een "schone koffie pot". Wat zou er mis kunnen gaan? Misschien is het
water in de vaatwasser niet heet genoeg, zodat de koffiepot in werkelijkheid niet schoon is.
– De eerste stap in het proces is het koffiezetapparaat met water vullen. Wat zou er mis kunnen gaan?
Misschien heeft het water niet de juiste temperatuur, of het personeel doet er teveel of te weinig in.

– Een uitkomst van het proces is een aan de klant geleverde hete kop koffie. Wat kan er mis gaan? De koffie kan
misschien afkoelen voordat het aan de klant geleverd is.

Relatie diagrammen

Measles Chart

Zeer beeldende
manier om aan te
geven waar de
fouten optreden.

Analyse stappen met tools en technieken

Analyseer
proces

Ontwikkel ideeën
(mogelijke
grondoorzaken)

Hoe werkt het
proces eigenlijk?

Wat weten we al
van het proces?

Verifieer
grondoorzaken,
begrijp oorzaak
en gevolg

Analyseer
data

Wat zegt de data?

Hoe beïnvloedt de
grond-oorzaak de
output?

Data - insteek

Proces - insteek
Tools en technieken voor Analyse
Process mapping
VSM
Tijdlijn (time value map)
7+ wastes
Measles chart

Brainstorming
5 x waarom
Visgraat diagram
Relatie diagram (groepen
geeltjes)
FMEA

Grafische kaartjes
Betrouwbaarheid interval
Pareto analyse
Normality test
Distributie

Hypothese testing
Correlatie en regressie

Data benadering: Measure & Analyse

• GEEN data-analyse zonder het
proces te begrijpen (proces-insteek)

Wat voor verdeling (distributie)…
Relaties tussen 2 sets data…

• Histogram,dotplot
• Graphical summary
• Probability plot

• Eerst Rootcause brainstorm, daarna
pas data verzamelen

•

• Verifieer ALTIJD de data kwaliteit

•

Scatterplot, Matrix plot

Datapatronen in de tijd

•

Normality test (past de verdeling in een model)
Vergelijk verdelingen en groepen data…

•

Run chart

Onderzoek verschillende categorieën…

Boxplot, Individual value plot

•Pareto

Vergelijk proporties / percentages

•

Bar chart, al dan niet stacked

Welke relatie tussen proces input en output

•

Relaties tussen 2 sets data

•
•

Scatterplot
Matrixplot

Hoe verloopt het in de tijd en wat is de stabiliteit van het
proces

•
•
•

Timeseries plot

Box Cox (non normal)

• simple regression, fitted line plot

• multiple regression, binary logistic regression
Zijn er verschillen in data groepen, kwantificering

•

Hypothese testing normal en non normal

•

Sample, proportion, variance
Multivariate analyse

Regelkaarten: I-MR chart, X-bar R/S, U, P, EWMA

Wat is de prestatie van het process t.o.v. de VOC

•

Correlatie en Regressie:

Individual Distribution Identification (non normal)

•

Capability Analysis

•

•

DOE

Multi vari charts

Kijken naar data

• Stelling:
– Als je helemaal geen verschil tussen verschillende groepen kunt zien met grafische middelen, vraag is of het dan echt interessant is, ook al kun je een
verschil aantonen met statistische toetsen.

• Ga niet als een kip-zonder-kop analyseren met Minitab.
– b.v. Waarom zou je varianties vergelijken als dat niet de vraagstelling is. Gewoon omdat het kan?

Data verzamelplan voor Y én X-en

Gebruik dezelfde methode zoals in Measure fase is gedaan.
Nu voor zowel de Y als de X-en .
Belangrijke tip:
Zorg voor een relatie tussen de X-en en de output, door gelijktijdig ook de Y te meten (Dit is nodig om later
correlaties te kunnen bepalen).
Indicatoren

Y

Operationele
meetdefinitie

Data herkomst
en locatie

Steekproef
grootte

Wie vergaart
de data?

Wanneer
worden de
data vergaard

Hoe worden
data vergaard

Extra data

In Measure fase bepaald

Indicator 1
Indicator 2
Indicator 3

In Analyse fase toevoegen

Indicator n
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Verondersteld oorzaak en gevolg
Oefening

Veronderstelling

•

Door de onervarenheid van de
vakantiekracht is het aantal
fouten in de facturen
opgelopen;

Wat voor stelling moet je dan checken

•

•
•

Fileleed op dinsdag is groter
dan op maandag;

•
•

•

De doorlooptijd, van het
verbeterde proces, is
daadwerkelijk korter.

•

% fouten/factuur gemaakt door vakantiekracht is hoger dan het %
fouten in de facturen door reguliere kracht;

Gemiddelde filelengte in de spits op dinsdag > gemiddelde filelengte
op maandag;
De gemiddelde tijdsduur van de spits (> 200km file) is op dinsdag
langer dan op maandag;
De variatie in reistijd (van “A” naar “B”) op de dinsdag is groter dan de
variatie van deze reistijd op de maandag;

De gemiddelde doorlooptijd van het verbeterde proces < de
gemiddelde doorlooptijd van het oude proces.

Stellingen genereren en testen / verifiëren

Tot nu toe hebben we alleen nog maar een idee wat de mogelijke X-en zijn.
Met behulp van het testen van de oorzaak-gevolg stelling willen we statistisch onderbouwd bewijzen of
dit werkelijke X-en zijn.
Een dergelijke te testen stelling noemen we een NUL-hypothese
Ook kunnen we significante verschillen ontdekken in de data die we hebben verzameld die leiden naar
X-en.

Geen “onderbuikgevoel”, maar gebaseerd op feiten!
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Data – insteek – verder inzoomen op Graphs
• GEEN data-analyse zonder het proces te begrijpen (proces-insteek)
• Eerst Rootcause brainstorm, daarna pas data verzamelen
• Verifieer ALTIJD de data kwaliteit
Wat voor verdeling (distributie)…
•Histogram,dotplot

Past een verdeling binnen een model…

•Graphical summary

•Normality test

Hoe verloopt het in de tijd…
•Timeseries plot, I-chart

Zijn er significante veranderingen in de tijd…
•Regelkaarten: I-MR, Xbar-R/S, U, P , EWMA
•Run charts

Vergelijk verdelingen en groepen data…
•Boxplot, Individual value plot

Zijn er verschillen in data groepen, kwantificering

Vergelijk proporties / percentages

•Betrouwbaarheidsintervallen en Hypothese testing

•Bar chart, al dan niet stacked

Welke relatie tussen proces input en output

Relaties tussen 2 sets data…

•Correlatie en Regressie:

•Scatterplot, Matrix plot

• simple regression, fitted line plot

Onderzoek verschillende categorieën…
•Pareto

• multiple regression, binary logistic regression

Statistiek

Grafisch

•Probability plot

De verschillende graphs:
Minitab

Correlaties zoeken (relatie tussen meer sets data)

Distributies plotten

Groepen data vergelijken

Categoriën in data bekijken

Trends in de tijd spotten

3D graphs

Veel graphs → vraagt discipline

Analyse Oefening m.b.v. de ‘Graphs’
Oefening bedrijfsbranden

Dataset: Brand Onderzoeksdata
Brand

Gegeven zijn de verschillende gegevens over branden
2010-2013:
Totale schadebedrag
Aantal brandweerlieden, dat bij de bestrijding van de
brand is ingezet
Responsetijden brandweer
Bedrijf
Etc.

•
•

1
2
3
4
5
6
7

# brandweer
mannen
18
18
36
22
18
10
19

Schade

Bedrijf

55020
97774
145884
33609
45576
18282
63217

Shell
ESSO
ESSO
Philips
Shell
ESSO
ESSO

responsetijd
brandweer
17
13
14
10
18
16
17

•
•
•

Vraag:
Doe in groepjes van 2 of 3 een grafische analyse
middels graphs op deze gegevens en kom met een
conclusie voor de Raad van de Bedrijfs Brand Veiligheid
(RvdBBV)

•

Werk deze analyse met de grafieken
Probeer ze eens
Vraag als je iets niet begrijpt.

Denk voordat je de grafiek maakt:
• Wat zijn mijn stellingen (‘hypotheses’)
• Wat wil ik bewijzen
• Welke grafiek geeft het beste weer wat ik zoek

Boxplot en dotplot

Duidelijk verschil in presentatie van zelfde data.
Geeft dus een verschillend inzicht

Bedrijfsbranden (deeluitwerking)

Schade boxplot,
uitgezet tegen schuim of water.
Valt je op:
Schade is numeriek,
Schuim of water is attributief.

Kies:
With groups

Boxplot met
meerdere categorieën
geeft inzicht in
mogelijke
beïnvloeders.
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Probeer ook eens Scatterplot

1

3

In Data View: kies Regression
Kies voor linear (rechte lijn)

2

Kies Y: Schade
Kies X: aantal brandweermannen
(LET op: beide zijn numeriek)

Wat is het verband tussen
aantal brandweermannen
en de schade?

4
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Matrix Plot: Graph > Matrix Plot

Zoek de verbanden
tussen verschillen
groepen numerieke
data

Wat valt je op?
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Dotplot Brushmode (werkt als iedere dot 1 datapunt is)
• Maak een dotplot van de aantal brandweermannen kolom
• Maak de grafiek actief (klik erop met je muis)
• Schakel de Brush mode in:
Editor > Brush
• Zet de ID per punt aan:
Editor > Set ID Variables (kies een kolom met een interessante ID b.v. Object in brand; hier wil je meer van weten)

• Selecteer met de muis een aantal dots.

Deze punten staan nu in de
brushing window.

Waar staan we nu?

• We hebben data van de Y bekeken en zien daar van alles aan.
• Alle mogelijke X’en zijn benoemd d.m.v. brainstorm, onderzoek, enz.
• We weten dat de variatie in de output wordt bepaald door één of meer van onze gevonden X’en
• We hebben met grafieken al een aantal beïnvloeders in beeld gebracht voor zover we daar al gegevens voor hadden

• DUS NU:
– Voor zover de data nog niet compleets is: gebruik het meetplan om te meten en verzamel de nodige data voor Y en
X’en met het team
– Ga niet alleen maar aan de slag met de data die er al is, soms moet je de data alsnog meten / construeren / checken /
…
– Meet zo nodig zelf met het team (turven) als er geen goede data is
– Bedenk altijd als je gaat analyseren: WAT GA IK STATISTISCH BEWIJZEN?

Data - insteek
Kwantitatieve analyse
GEEN data-analyse zonder het proces te begrijpen (proces-insteek)
Eerst Rootcause brainstorm, daarna pas data verzamelen
Verifieer ALTIJD de data kwaliteit
Wat voor verdeling (distributie)…
•Histogram,dotplot

Past een verdeling binnen een model…

•Graphical summary

•Normality test

•Probability plot
Hoe verloopt het in de tijd…
•Timeseries plot, I-chart

Zijn er significante verandering in de tijd…
•Regelkaarten: I-MR, Xbar-R/S, U, P , EWMA
•Run charts

Vergelijk verdelingen en groepen data…
•Boxplot, Individual value plot

Zijn er verschillen in data groepen, kwantificering

Vergelijk proporties / percentages

•Betrouwbaarheidsintervallen en Hypothese testing

•Bar chart, al dan niet stacked

Welke relatie tussen proces input en output

Relaties tussen 2 sets data…

•Correlatie en Regressie:

•Scatterplot, Matrix plot

• simple regression, fitted line plot

Onderzoek verschillende categorieën…
•Pareto

• multiple regression, binary logistic regression

Statistiek

Grafisch

•
•
•

Data insteek
Grafieken en Hypothese testen

• Grafieken kunnen aangeven dat verschillen bestaan tussen meerdere populaties
(datagroepen bijvoorbeeld bepaald door een X)
– Qua spreiding
– Qua gemiddelde

• Om te weten dat dit geen toeval is, en dat er daadwerkelijk een SIGNIFICANT verschil bestaat, kun je
met Minitab gebruik maken van de zgn. ‘hypothese testen’
Zijn er verschillen in data groepen, kwantificering
•Betrouwbaarheidsintervallen en Hypothese testing
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Steekproefgrootte vaststellen
Power and sample size

– Met behulp van Minitab bepalen hoe groot steekproeven moeten zijn (sample-size)
om een verschil te kunnen constateren van een bepaalde grootte.
– Met andere woorden:
Hoe groot moeten steekproeven
zijn om een verschil te constateren
met een bepaalde test bij een
bepaalde alfa, beta en verschilgrootte.
– Gebruik Minitab om de vereiste steekproef grootte te berekenen (Stat > Power and
Sample size > gewenste test)

Steekproefgrootte vaststellen
Power and sample size

Om te bepalen hoeveel data we moeten verzamelen dienen we in Minitab te specificeren:
Uitgangspunten:
– Het α level (we gebruiken meestal standaard 0,05)
– Hoeveel power (uitgangspunt 0,80)

• De echte vraag:
– Hoe groot het verschil moet zijn dat je wilt detecteren (‘difference’ of ‘effect’)…
– …bij de gegeven standaard deviatie van de data
(maak zonodig een schatting hiervan)
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Steekproefgrootte vaststellen
Oefening

Voorbeeld:
• Bepaal de benodigde steekproefgrootte om een verandering van het gemiddelde
waar te kunnen nemen van 3,2 als de standaarddeviatie van het proces gelijk is
aan 2.
• Kies alfa = 5% en beta = 20%
(statistical Power is dan 80%)
• Stat > Power and Sample size > 2 sample-t
(de 2 sample-t test is de test waarmee je je steekproef later wil testen)
2-sample t:
Straks meer
over deze test

Power en sample size
Berekenen in Minitab

Gevraagde onderscheidingsvermogen

0,8 = 1 – beta

De vraag gaat om een
ongelijkheid.
Niet om een vergelijking
voor groter of kleiner dan

alfa = 0,05

Verwachte S in de populatie

Power en sample size
Berekenen in Minitab

Verschil 3,2
bij Power = 0,84
en n = 8

Power and Sample Size
2-Sample t Test

Testing mean 1 = mean 2 (versus not =)
Calculating power for mean 1 = mean 2 + difference
Alpha = 0,05 Assumed standard deviation = 2

Difference
3,2

Power Curve for 2-Sample t Test

Sample Target
Size
Power Actual Power
8
0,8
0,844793

1,0

S am p le
S ize
8

0,8

The sample size is for each group.

A ssumptions
A lpha
0,05
S tDev
2
A lternativ e Not =

Power

0,6

Sample size = 8
is genoeg.

Power = 0,84 bij
sample size van 8

0,4

0,2

0,0

-4

-3

-2

-1

0
1
Difference

2

3

4

Power en sample size
Voorbeeld Steekproefgrootte berekenen II

Vraag: hoeveel test-waarden heb ik nodig voor het uitvoeren van een
1-sample t-test met kenmerken:

1-sample t:
Straks meer
over deze test

- Difference = 16
(grens van afwijking tot gemiddelde wat acceptabel is)

- Power = 80%
- Gemiddelde = 750

Antwoord wordt:
4 waarnemingen

- Standard deviatie = 7,5
Keuze voor kleiner/groter
of ongelijk zit onder Options
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Analyse

Define
Opstarten
project

Measure
Vaststellen
huidige situatie

Analyse
Identificeren
potentiële
invloedsfactoren

Improve
Verbeteringen
ontwerpen en
testen

Control
Implementeren,
monitoren en
verankeren

– Kwalitatieve analyse
• 5x Why
• Ishikawa/visgraat
– Kwantitatieve analyse
1. 1st pass analysis
2. Type distributie
3. Hypothesetesten
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen

Wat?
• Een hypothese (Grieks: ὑπόθεσις [hupóthesis] = veronderstelling) is in de wetenschap een stelling die (nog) niet
bewezen is en dient als het beginpunt van een theorie, een verklaring of een afleiding.
We gaan de stelling aan dat er een mogelijke relatie bestaat tussen twee of meer variabelen of dat de ene variabele (x)
invloed heeft op het gedrag (de uitkomst) van een andere variabelen (Y).

Werken met X’en
gevonden na
analyse-fase
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Data - insteek
Kwantitatieve analyse
GEEN data-analyse zonder het proces te begrijpen (proces-insteek)
Eerst Rootcause brainstorm, daarna pas data verzamelen
Verifieer ALTIJD de data kwaliteit
Wat voor verdeling (distributie)…
•Histogram,dotplot

Past een verdeling binnen een model…

•Graphical summary

•Normality test

•Probability plot
Hoe verloopt het in de tijd…
•Timeseries plot, I-chart

Zijn er significante verandering in de tijd…
•Regelkaarten: I-MR, Xbar-R/S, U, P , EWMA
•Run charts

Vergelijk verdelingen en groepen data…
•Boxplot, Individual value plot

Zijn er verschillen in data groepen, kwantificering

Vergelijk proporties / percentages

•Betrouwbaarheidsintervallen en Hypothese testing

•Bar chart, al dan niet stacked

Welke relatie tussen proces input en output

Relaties tussen 2 sets data…

•Correlatie en Regressie:

•Scatterplot, Matrix plot

• simple regression, fitted line plot

Onderzoek verschillende categorieën…
•Pareto

• multiple regression, binary logistic regression

Statistiek

Grafisch

•
•
•

Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
1. Hypotheses opstellen: H0 & Ha
Wat?
• Testen van gemaakte analyses
• Verifiëren van mogelijke oorzaken

Waarom?
• Bevestigen van verschillen tussen twee of meer uitkomsten
• Statistisch bevestigen van verbeteringen
De nulhypothese (H0)
• Beschrijft de status-quo of de status waarin niets verandert (‘er is geen verschil’)
De alternatieve hypothese (Ha of H1)
• De alternatieve hypothese vertegenwoordigt de verandering (‘er is wel verschil’)
• De alternatieve hypothese wordt weergeven als Ha of H1.
Oefening: We willen aantonen dat mannen gemiddeld langer zijn dan vrouwen..
Stel H0 en Ha op
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
1. Hypotheses opstellen: one-sided & two-sided
De alternatieve hypothese (Ha) kunnen we op twee verschillende manieren opstellen:

Two-sided
We testen of er een significant verschil is:

H0 : µman = µvrouw
Ha : µman ≠ µvrouw

One-sided
We testen of er een verschil is, maar kijken of dit verschil
groter of kleiner (maar niet beide!) is:

H0 : µman = µvrouw
Ha2 : µman > µvrouw

87

87

Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Stappenplan hypothese-testen
1. Hypotheses opstellen
• H0 & H a
• Two-sided en one-sided hypotheses
2.

Statistische test kiezen

3.

Uitkomst interpreteren
• P-waarde
• H0 verwerpen of H0 behouden

4.

Uitkomst valideren
• Alpha- & Bèta-fout
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
2. Statistische test kiezen
Na het opstellen van de hypothese is het belangrijk dat je de juiste statistische test kiest om je hypothese te toetsen. We
onderscheiden verschillende testen:
• Anderson Darling-test

• One sample t-test
• Two sample t-test
• Paired t-test
• ANOVA
• 1-proportion test
• 2-proportion test
• Chi-kwadraat-test

(Chi-square)
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Stappenplan hypothese test

1
Verzamel data

2
Bepaal distributie

P > 0,05 Normal

P < 0,05 NonNormal

Bepaal hypothese test voor
normaal verdeelde data

Bepaal hypothese test voor
niet normaal verdeelde data

Wanneer welke hypothese test
gemiddelden
Proporties (%)
Variatie (ơ)

ja

nee

Data
normaal?

Hypotheses

#
samples

# samples

1
One sample t

2
Two sample t

2 of meer
One way
ANOVA

1

2 of meer

Non
parametrics
One sample
sign
Outliers
? ja

Paired
t-test

ja

nee
1- proportion
test

2- proportion
test

F-test

Chi
kwadraat

Bartlett’s
test

Kruskall
Wallis

Moods Median

Levene’s
Test

Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Hypothese testen overzicht

Normaal verdeelde
data

Niet Normaal
verdeelde data

1 groep
data

1-Sample
T-test

1-Sample Wilcoxon
1-Sample Sign

2 groepen
data

2-Sample
T-test

Mann-Whitney

of meer
groepen data

ANOVA

Mood Median
Krukas Wallis
Friedman

2 groepen
data

Test for Equal
Variances:

Test for Equal Variances:
Levene's Test

3 of meer
groepen data

Test for Equal
Variances:

Test for Equal Variances:
Levene's Test

Hypothese toetsen

Greenbelt: t/m Normaal verdeelde data
Blackbelt: incl. Niet Normaal verdeelde data
locatie

2
X=discreet

Y=continue

spreiding

CTQ =Y
X=continue

Regressie
test o.b.v.
gemiddelde

X=discreet

Chi-kwadraat

X=continue

Logische
regressie

Y=discreet

test o.b.v.
mediaan

Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
One-sample t-test

• Test of het gemiddelde van een normaal verdeelde populatie gelijk is aan een bepaalde, vooraf
gespecificeerde, waarde
• Ook bekend als Students’ t-toets

• Gebruikt voor:
– Is de brandduur van een gloeilamp zo lang als de producent opgeeft?
– Is de gemiddelde lengte van mijn groep groter dan het landelijk gemiddelde?
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Two-sample t-test

• Test of de gemiddelden van twee normaal verdeelde populaties aan elkaar gelijk zijn

• Gebruikt voor:
– De gemiddelde brandduur van een Philips gloeilamp vs. een Osram gloeilamp
– De gemiddelde lengte van vrouwen vs. mannen
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Paired t-test

• Vergelijken van gemiddelden van dezelfde groep op 2 verschillende momenten
• Gebruikt voor:
– Is er verschil in gemiddeld gewicht van testpersonen voor en na gebruik van een afslankmiddel
(iedere persoon word vergeleken met zichzelf)
– Is de omzet bij een groep bedrijven in januari groter dan in december? (voor ieder bedrijf wordt dan
januari vergeleken met december)
• (Data staat twee aan twee)
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
1 en 2 Proportion tests

• 1-Proportion test:
Een steekproefuitkomst (een percentage) wordt vergeleken met een bepaalde waarde (gaat hier dus
om iets binomiaals: deel van de groep met een eigenschap of niet)
• 2-Proportion test:
Twee steekproefuitkomsten (percentages) worden met elkaar vergeleken

• Ook in Proportion tests speelt de steekproefgrootte uiteraard een belangrijke rol. Die wordt in de P
tests verwerkt.
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
1 en 2 Proportion tests
• Gebruik van:
– 1-Proportion:
• Het percentage hardrijders op de A12 vergelijken met het landelijk gemiddelde % hardrijders op alle snelwegen.
• Percentage landelijk is een waarde, percentage op de A12 is b.v. uitgedrukt als 55 op de 1000 (5,5%)

• Als 80 van de 200 personen bloedgroep 0-positief heeft, wat zegt dat voor een hele bevolking?
– 2-Proportion:
• Vergelijk de percentages hardrijders op de A12 en de A13
Hierin worden de percentages uitgedrukt als … op de …
• Als we rokers en niet rokers de vraag stellen of we de prijzen van sigaretten moeten verhogen t.b.v. de
gezondheidszorg kunnen we statistisch analyseren of er een verschil is in antwoord tussen de twee groepen
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
One-way Anova (Analysis of Variance)

• Test of de gemiddelden van 2 of meer groepen aan elkaar gelijk zijn (in de regel bij 3 of meer)

• Gebruikt voor:
– Testen voor verschillen in afdelingen, landen, sales-teams etc.
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Chi-kwadraat test

• Vergelijkt groepen / categorieën (X) met als uitkomst groepen / categorieën (Y)
(beide zijn discreet)

• Gebruikt voor:
– Analyse van klanttevredenheidsmetingen waarbij tevredenheid is uitgedrukt als een categorie
(ontevreden, zeer ontevreden, etc) en minder dan 7 categorieën heeft.
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Assistent in Minitab
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Stappenplan hypothese-testen
1. Hypotheses opstellen
• H0 & H a
• Two-sided en one-sided hypotheses
2.

Statistische test kiezen
• 1-sample t-test
• 2-sample t-test
• Paired t-test
• ANOVA

3.

Uitkomst interpreteren
• P-waarde
• H0 verwerpen of H0 behouden

4.

Uitkomst valideren
• Alpha- & Bèta-fout
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
3. Uitkomst interpreteren
De uitkomst van een statistische test is geen simpel “ja of nee” maar een p-waarde:
• De p-waarde is de ‘plausibility’ (geloofwaardigheid) van de nulhypothese;
• Het is de kritische alfa-waarde waaronder de nulhypothese wordt verworpen;
• Als de geloofwaardigheid van de nulhypothese lager is dan 0,05 verwerpen we de nulhypothese.

Ezelsbruggetje
When P is low, H0 has to go!!!
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Hypothesetoetsen overzicht

Hypothese toetsen

Greenbelt: t/m Normaal verdeelde data
Blackbelt: incl. Niet Normaal verdeelde data
locatie

Normaal verdeelde
data

Niet Normaal
verdeelde data

1 groep
data

1-Sample
T-test

1-Sample Wilcoxon
1-Sample Sign

2 groepen
data

2-Sample
T-test

Mann-Whitney

ANOVA

Mood Median
Krukas Wallis
Friedman

2 groepen
data

Test for Equal
Variances:

Test for Equal Variances:
Levene's Test

3 of meer
groepen data

Test for Equal
Variances:

Test for Equal Variances:
Levene's Test

2 of meer

X=discreet

groepen data
Y=continue

spreiding

CTQ =Y
X=continue

Regressie
test o.b.v.
gemiddelde

X=discreet

Chi-kwadraat

X=continue

Logische
regressie

Y=discreet

test o.b.v.
mediaan

Test for Equal Variances

3 varianten:
1. Levene’s test: vergelijken 2 of meer datasets die niet normaal verdeeld zijn
2. F-Test: vergelijken van 2 datasets die normaal verdeeld zijn
3. Bartlett’s test: vergelijken 2 of meer datasets die normaal verdeeld zijn
N.B. Test for equal variances voert deze test in een keer uit

Test for Equal Variances

• Dataset = IT-Helpdesk
• Een project kijkt naar de duur voordat drie verschillende IT-helpdesks een e-mail antwoord sturen naar hun klanten
• Wat is je H0 en Ha?

• Wat is je conclusie?

Test for Equal Variances

Test for Equal Variances

De Levene’s test geeft een p-waarde
van 0. Dit geeft aan dat tenmiste, zo
niet allemaal, een andere standaard
deviatie hebben

Hypothesetoetsen overzicht
Bij niet normaal verdeelde data kijken we
naar de mediaan (middelste waarde)
Hypothese toetsen
Greenbelt: t/m Normaal verdeelde data
Blackbelt: incl. Niet Normaal verdeelde data
locatie

Normaal verdeelde
data

Niet Normaal
verdeelde data

1 groep
data

1-Sample
T-test

1-Sample Wilcoxon
1-Sample Sign

2 groepen
data

2-Sample
T-test

Mann-Whitney

ANOVA

Mood Median
Krukas Wallis
Friedman

2 groepen
data

Test for Equal
Variances:

Test for Equal Variances:
Levene's Test

3 of meer
groepen data

Test for Equal
Variances:

Test for Equal Variances:
Levene's Test

2 of meer

X=discreet

groepen data
Y=continue

spreiding

CTQ =Y
X=continue

Regressie
test o.b.v.
gemiddelde

X=discreet

Chi-kwadraat

X=continue

Logische
regressie

test o.b.v.
mediaan

Y=discreet

-

Mood’s median: 2 of meer samples met
uitschieters
Kruskall-Wallis: 2 of meer samples zonder
uitschieters

1 sample Sign test
Salarissen

1 sample Sign test

• Dataset = Salarissen
• Een recruitment kantoor heeft een nieuw systeem voor salaris onderhandelingen geïmplementeerd. Men wil weten of
de salarissen hierdoor ook daadwerkelijk verbeteren

• Wat is je H0 en Ha?
• Wat is je conclusie?

1 sample Sign test

Kies je test

1 sample Sign test

P-waarde is 0,019 dit
is <0,05

De uitkomst kan hetzelfde gelezen worden als
bij andere tests. Echter worden de waarde
geclassificeerd ten opzichte van de historische
median. Als de nul hypothese waar zou zijn,
zouden we 50% boven en 50% onder de
historische median zien.

Kruskall-Wallis test
Meerdere data samples zonder uitschieters

Kruskall-Wallis test
Leveren Internet

• Dataset = Leveren internet
• Een onderzoek kijkt naar het leverduur van verschillende internet thuisproducten (ISDN en ADSL)
• Wat is je H0 en Ha?

• Wat is je conclusie?

Kruskall-Wallis test
Geen uitschieters

Kruskall-Wallis test
Leveren Internet

Het verschil in de mediaan is 0,75 dagen. Hier moet je niet te snel
aannames in doen:
- Het aantal metingen is relatief laag
- De data was maximaal 0,5 dagen
P-waarde is 0.463. Dit is veel hoger dan 0,05. We kunnen dus niet met
zekerheid zeggen dat er geen verschil is in de mediaan van de twee
samples. Het verschil kan ook door toeval zijn ontstaan. We kunnen
eventueel meer data verzamelen om toeval uit te sluiten

Mood’s Median Test
Spoedeisende hulp

Meerdere data samples met uitschieters

Mood’s Median Test

• Dataset = Spoedeisende hulp
• Een ziekenhuis project kijkt naar de doorlooptijden voor het patiënten op de spoedeisende hulp helpt. Dit hebben ze
bekeken in het weekend en weekdagen.

• Wat is je H0 en Ha?
• Wat is je conclusie?

Mood’s Median Test
2 uitschieters

Mood’s Median Test
Spoedeisende hulp

2 uitschieters

Mood’s Median Test

Het verschil tussen de twee subgroepen is 1,5 uur.
4,25 - 2,75 = 1,5

Met 95% zekerheid kan worden gezegd dat het verschil
tussen de medianen tussen de 0,23 en 2,27 uur zal
liggen

P waarde is lager dan de alpha van 0,05. We kunnen dus met 95%
zekerheid zeggen dat het verschil tussen de medianen van de
subgroepen verschillen.

Hypothese testing voor proporties en percentages
Proporties
3 soorten testen
1 proportion test: voor het vergelijken van een proportion/percentage tegen een specifiek target

2 proportions test: vergelijken van twee proportions/percentages tegen elkaar
Chi-square test: voor het vergelijken van drie of meer proportions/percentages

1 proportion test

1 proportion test
Wijnleverancier

• Dataset = Wijnleverancier
• Een wijnleverancier heeft berekend dat er in 2% van alle leveringen flessen zullen breken die vergoed moeten worden
• Wat is je H0 en Ha?

• Wat is je conclusie?

1 proportion test
Wijnleverancier

1 proportion test
Wijnleverancier

Met 95% CI kan er worden gezegd dat de
waarschijnlijkheid het breekpercentage tussen de 1,1%
en 9,9% zal vallen

P waarde is 0,274.
We kunnen dus niet statistisch met zekerheid zeggen dat het
breekpercentage van 4% anders is dan de standaard van 2%.
Het lijkt misschien onwerkelijk, maar het gaat hier over attribute
data. Het aantal metingen is laag, dus om meer zekerheid te creëren
moet er meer data worden verzameld.

2 proportions test
Wijnleverancier

2 proportions test
Klanttevredenheid 1

• Dataset = Klanttevredenheid 1
• Vanuit het onderzoek wil men onderzoeken of er een verschil zit met betrekking tot de klanttevredenheid tussen 2
gebieden

• Wat is je H0 en Ha?
• Wat is je conclusie?

2 proportions test

Kies de juiste selectie
voor hoe de data
gesorteerd staat

2 proportions test

Totaal overzicht van de data
Het absolute verschil tussen
de twee gebieden is 11%. De
confidence interval geeft aan
dat het verschil ergens tussen
de 0,6 en 21% kan liggen.

De P-waarde is 0,037. We kunnen dus zeggen dat er een statistisch
verschil is tussen de 2 gebieden.

Chi-Square Test

Chi-Square
Klanttevredenheid 2

• Dataset = Klanttevredenheid 2
• Vanuit het onderzoek wil men onderzoeken of er een verschil zit met betrekking tot de klanttevredenheid tussen meer
dan 2 gebieden, in het totaal 4.

• Wat is je H0 en Ha?
• Wat is je conclusie?

Chi-Square

Kies het gebied waar
de tabel zich bevindt

Chi-Square

1. De geobserveerde resultaten in deze categorie
2. Verwachte aantal van resultaten in de categorie
als alles gebieden hetzelfde nieuwe van
klanttevredenheid hadden
3. Chi-square value relatieve verschil tussen de
geobserveerde en verwachtte resultaten

De Chi-Square statistics is de
som van alle Chi-square
waardes uit de tabel links. Als
alle proportions hetzelfde
waren dan zou de Chi-waarde
0 zijn.

De P waarde is 0,029. Dit is
dus erg laag.
We kunnen (statistisch) zeker
zijn dat, tenminste één, zo
niet alle, gebieden een
andere klanttevredenheid
niveau hebben ten opzichte
van elkaar

Data-analyse ► Hypothese-testen
Oefening: is er verschil tussen groepen data
Gebruik: Materiaal Verbruik
• De Y is het kuub gas verbruik, uitgedrukt in percentage van jaartotaal
• Wat zijn de verschillende groepen data waartegen je kunt analyseren?
(Dat zijn verschillende groepen die worden gedefinieerd door een X die je onderzoekt. X is in dit geval een categorie en dus
discreet.)
• Onderzoek de data op onderscheidende X.
Stelling / nulhypothese:
De tijd van het jaar heeft geen invloed op het verbruik van materiaal
Gebruik eerst grafische methodes (allen in Graph >):
– Boxplot
– Individual value plot
– Dotplot

• Rapporteer je eerste conclusies

Oefening materiaal verbruik
1st pass analysis
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Oefening materiaal verbruik
Individual value plot

Dubbel klik
op data punt

Zet jitter
aan

Oefening materiaal verbruik
Tussenstap

• Gezien de grafische plaatjes:
– Vertrouw je de data?
– Wat (welke punten) zou je onderzoeken?

…. Voordat je de statistische testen gaat doen….
– Schoon zonodig de data (doen we nu niet)

Oefening materiaal verbruik
Statistisch onderzoek

• Wat wil je nu testen?
(Gemiddelde? Spreiding?)
• Check eerst op normality
– Stat > Basic Statistics > Normality Test
– Stat > Basic Statistics > Graphical Summary
(de laatste kun je meteen per categorie doen)

• Kijk of het process onder controle is m.b.v. b.v. een I-chart

• Kies dan de tool

Opmerking:
Als de verdelingen er een
“beetje normaal” uitzien, dan
kunnen de testen worden
gebruikt die daarvoor zijn.
Echter: als het om veel geld
gaat en de beslissing is erg
belangrijk en de verdeling is
niet normaal (P>0.05), neem
dan de niet-normaal testen.

M.b.t. de I-chart:

Als er uitschieters zijn,
controleer deze punten en kijk
of ze echt in data horen of dat
er een fout is.

Oefening materiaal verbruik
Check op normality
• Graphical Summary: Stat > Basic Statistics > Graphical Summary
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Oefening materiaal verbruik
Graphical summary voor herfst
P<0.05
Verschil met
normale verdeling

Mean (gemiddelde),
standaard dev,
en N
Gegevens van waaruit de
boxplot wordt gemaakt

Betrouwbaarheidsintervallen

Histogram, boxplot en
betrouwbaarheidsintervallen

Oefening materiaal verbruik
Uitvoeren statistische test

• Even checken
– Data normaal verdeeld of niet? (Nee dus)
– Wat wil je weten en waarom?
(Gemiddelde? Mediaan? Variatie? → Verschilt de mediaan)

• Voer de van toepassing zijnde (en toegestane) statistische test uit. Gebruik hiervoor het
schema om te kiezen.

• Je mag daarna ook de andere tests uitproberen, om eventuele verschillen in uitkomst te zien
• Rapporteer terug

Oefening materiaal verbruik
Voorbeeld minitab uitwerking

Gekozen voor Y = Percentage, is dit afhankelijk jaargetijde (w,l,z,h)?
P<0.05
Ja, er is verschil
# punten onder en
boven de overall median
Verschillende medianen
met eigen CI

Graphical summary per perc per seizoen : niet normaal

Er zijn outliers (zie boxplots) dus gebruik Moods Median test

Data-analyse ► Hypothese-testen
Andere test voor groepen

• Als Y nu niet continu is, maar DISCREET:
• Bijvoorbeeld
– Klanttevredenheidsmetingen
• Zeer ontvreden
• Ontevreden
• Tevreden
• Zeer tevreden
– Beoordelen slijtage ondelen
• Moet vervangen
• Slijtage aanwezig, maar kan door
• Nog als nieuw
– Enz.

• Testen met CHI-kwadraat test (X is ook discreet)

Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Stappenplan hypothese-testen
1. Hypotheses opstellen
• H0 & H a
• Two-sided en one-sided hypotheses
2.

Statistische test kiezen
• 1-sample t-test
• 2-sample t-test
• Paired t-test
• One way ANOVA

3.

Uitkomst interpreteren
• P-waarde
• H0 verwerpen of H0 behouden

4.

Uitkomst valideren
• Alpha- & Bèta-fout
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Alfa risico (wordt meestal op 5% gesteld)
• De kans dat je bij een test een verschil detecteert terwijl dat er niet is:
– De door Minitab uitgerekende p-waarde is erg klein b.v. 0,01 betekent dus dat er slechts 1 % kans is dat je een verschil ziet dat er in
werkelijkheid niet is.

• Producent risico:
– Je vindt een 'defecte' partij geproduceerde goederen die je afkeurt en weggooit, terwijl die in werkelijkheid goed is. (“Onterecht afkeuren”)

Standaard testwaarden: α = 0,05 (95% zekerheid)
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Beta risico (meestal 10% of 20%)
• De kans dat je bij een test geen verschil detecteert terwijl het er wel is:
– De beta-waarde is 20%, dit betekent dat er 20% kans is dat je geen verschil constateert, terwijl het er toch wel is.

• Consument risico:
– Consument ontvangt ten onrechte een 'defecte' zending (“onterecht goedkeuren”).

Standaard testwaarden: α = 0,05 (95% zekerheid)
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Kwantitatieve analyse ► Hypothese-testen
Onderscheidend vermogen (statistical Power P)
• De kans dat je met een test een verschil constateert, terwijl dat er ook inderdaad is. De power geeft dus een indicatie in
hoeverre de uitgevoerde test in staat is de nulhypothese correct te verwerpen
• (hoofdletter P van Power) P = 1 – beta
(meestal op 80% of 90% gesteld)
Ligt dus tussen de 0 en de 1, hoe dichter bij de 1 hoe betrouwbaarder de test.
• Stel het beta risico is 10%, dan is het onderscheidend vermogen 90%.
Je bent er voor 90% zeker van dat je een verschil kunt detecteren terwijl dat er ook is.

Standaard testwaarden: α = 0,05 (95% zekerheid)
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Data - insteek
Kwantitatieve analyse
GEEN data-analyse zonder het proces te begrijpen (proces-insteek)
Eerst Rootcause brainstorm, daarna pas data verzamelen
Verifieer ALTIJD de data kwaliteit
Wat voor verdeling (distributie)…
•Histogram,dotplot

Past een verdeling binnen een model…

•Graphical summary

•Normality test

•Probability plot
Hoe verloopt het in de tijd…
•Timeseries plot, I-chart

Zijn er significante verandering in de tijd…
•Regelkaarten: I-MR, Xbar-R/S, U, P , EWMA
•Run charts

Vergelijk verdelingen en groepen data…
•Boxplot, Individual value plot

Zijn er verschillen in data groepen, kwantificering

Vergelijk proporties / percentages

•Betrouwbaarheidsintervallen en Hypothese testing

•Bar chart, al dan niet stacked

Welke relatie tussen proces input en output

Relaties tussen 2 sets data…

•Correlatie en Regressie:

•Scatterplot, Matrix plot

• simple regression, fitted line plot, correlation

Onderzoek vertschillende categoriën…
•Pareto

• multiple regression, binary logistic regression

Statistiek

Grafisch

•
•
•

Verdere analyses
Correlatie en regressie

• Tot nu toe: groepen van X (discreet)
– Hierin vooral gezocht naar verschillen in gedrag tussen 2 of meer groepen qua gemiddelde, mediaan, spreiding,
mate van invloed, enz.
– We kunnen het gedrag van Y in bepaalde mate voorspellen op basis van een categorie.

• Compleet anders: wat is de (wiskundige) relatie tussen X en Y
– Kunnen we gedrag van Y in bepaalde mate voorspellen op basis van de echte waarde van X
– Dit kan als X een continue waarde heeft

– Kernvragen:
• Hoe hangen X en Y samen (correlatie)
• Wat is de verwachte waarde van Y op basis van waarde van één of meer X’en (regressie)
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Een Overzicht
Correlatie en regressie

Stat > Regression

Eén continue input (X)

Continue output (Y)

Meerdere
continue inputs (X’s)

Continue output (Y)

Eén of meerdere
continue en/of
attributieve (groepen)
inputs (X’s)

Binaire output (Y)
goed/fout

Input(s) X
PROCES

Eén output Y

Correlatie en regressie
Stappenplan
Aanpak
Maak graphs

Check correlaties

1e Regressie

Enkele regressive

Meervoudige regressive

Y=f(x1)

Y=f(x1, x2, x3, ect)

Scatter plot

Pierson coëfficent

Lineaire regressie
minitab: fitted line plot

Evalueer resultaat

R-kwadraat waarde
check ‘residu’

opnieuw Regressie

Matrix plot

idem

Multiple regressie
Minitab: Fit Regression Model

idem
idem

eventueel ander model verwijder onbelangrijke X
(kwadratisch, 3e macht)
indien nodig

Correlatie
Correlatie is geen causaal verband
•

Correlatie = continue variabelen die samenhangend of afhankelijk zijn (….een relatie hebben);

•

De relatie wordt vaak in een spreidingsdiagram (= Scatterplot) weergegeven;

•

De sterkte van een (lineaire) correlatie meten we met een correlatiecoëfficiënt.

Let op!
Correlatie tussen twee variabelen wil nog niet zeggen dat de verschijnselen een causaal verband hebben.
Causaal verband: Met causaal verband wordt bedoeld dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere
gebeurtenis (oorzaak en gevolg).

157

Waarom niet te snel conclusies?
Correlatie is geen causaal verband

Correlatie…..maar geen causaliteit!
Voorbeeld

Geboortegewicht kind versus leeftijd moeder
Gewicht

Leeftijd

De relatie tussen het geboortegewicht en de leeftijd gaf de relatie dat oudere moeders zwaardere kinderen krijgen.
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Correlatie…..maar geen causaliteit!
Nog 1 niveau dieper…..
Geboortegewicht kind versus leeftijd moeder
Gewicht

Aantal eerdere
kinderen
0

Gewicht

1
2
>2

Leeftijd

Leeftijd

Een niveau dieper geeft aan dat de relatie anders ligt.
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Interpreteren van Scatterplots

Positieve Correlatie

Negatieve Correlatie

Positieve Correlatie kan
aanwezig zijn

Negatieve Correlatie kan
aanwezig zijn

Geen Lineaire Correlatie

Geen Correlatie
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Correlatiecoëfficiënt

Correlatiecoëfficiënt wordt aangeduid met een “r” (bij een steekproef) of “ρ” (bij totale populatie)
De Pearson’s correlatiecoëfficiënt is de meest gebruikte maat voor samenhang tussen continue variabelen.

De veronderstelling is, dat de samenhang lineair is: -1 ≤ r ≤ +1
r = -1

: een perfecte negatieve lineaire correlatie

r =+1

: een perfecte positieve lineaire correlatie

r = ongeveer 0

: geen of een zwakke correlatie.
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Bepaling correlatiecoëfficiënt

R

R2

Verklaarde Interpretatie kracht
(afgerond)
variantie
verband

< 0,3

< 0,1

< 10%

zeer zwak

0,3 - 0,5

0,1 - 0,25

10 - 25%

zwak

0,5 - 0,7

0,25 - 0,5

25 - 50%

matig

0,7 - 0,85

0,5 - 0,75

50 - 75%

sterk

0,85 - 0,95

0,75 - 0,9

75 - 90%

zeer sterk

> 90%

uitzonderlijk sterk
(suspect!)

> 0,95

> 0,9
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Voorbeelden van Scatterplots
Relaties variabelen

Wat valt
je op?
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Correlatie en Regressie
Relaties variabelen
Correlatie is het verband tussen paren van variabelen (X en Y)
De correlatietest is de hypothese test die weergeeft of er sprake is van verband tussen X en Y (of tussen twee X-en).
Regressie is de formule die dit verband weergeeft.

De formule is de vergelijking van de best fittende (lineaire) lijn:
Y=b0+b1X1
Y

= output

X1

= een input

b1

= de helling van de lijn
= de waarde van y als x1 = 0

(Y-as doorsnijding)

Y
b0

X
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Regressie: de formule
Relaties variabelen

y = b0 + b1 x

Afhankelijke
variabele

Richtingscoëfficiënt

y: kosten (€)

Y-constante

b0: constante
is de waarde
op de Y-as
waar de lijn
de Y-as snijdt

Onafhankelijke
variabele

150

y = 0.86 + 4.14x
100

b1: richtingscoëfficiënt, geeft aan hoeveel
Y toeneemt, indien X met 1 toeneemt

50

10

20

30

x: tijd (dgn)
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Voorbeeld regressieplot in Minitab (Fitted Line Plot)
Relaties variabelen

Vergelijking
De mathematische
vergelijking tussen
lengte en gewicht

‘Kleinste kwadraten’ lijn = Fittende lijn
Deze lijn wordt zodanig bepaald dat de som
van de gekwadrateerde afstanden van elk
punt van de steekproef tot de lijn zo klein
mogelijk is.

R² zie bijlage

R2
Ongeveer 36% van de variatie
in de datapunten wordt
verklaard door de vergelijking.
>80% is een goede relatie dus
hier geen sterke relatie

Let op!
De grafiek suggereert een
lineair verband tussen X en Y
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Opties Fitted Line Plot in Minitab
Relaties variabelen

1.

2.

3.

Voor een betere fit kun je verschillende grafieken proberen:
1. Lineair:
2. Kwadratisch:
3. Tot de derde macht:

R2 = 39,4%
R2 = 62,8%
R2 = 64,0%

Een andere keuze dan lineair kan dus tot een betere fit leiden
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Valkuilen van regressie-analyse
Relaties variabelen

11
10

Y1

10

Y = 3.26198 + 0.453693X
R-Sq = 62.9 %

9

9

8

8

7

Y2

7

6

6

5

5

4

4

3
5

10

Y = 3.09365 + 0.454973X
R-Sq = 57.7 %

15

4

5

6

X1
1 enkel punt13
= uitschieter12

8

9

10

11

12

13

14

13
12
11

10

Y3

7

X2

Y = 3.01506 + 0.505082X
R-Sq = 67.1 %

11

Punten
volgen
kromme

10

Y4

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5
4

5

6

7

8

9

X3

10

11

12

13

Y = 3.91545 + 0.451818X
R-Sq = 47.5 %
10

15

20

X4
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Uitschieters in regressie vergelijkingen
Relaties variabelen

Regressie Plot
Y = 3.01506 + 0.505082X
R-Sq = 67.1 %
13
12

Dit punt is waarschijnlijk
een uitschieter.
Zonder dit punt zou het er
anders uit zien.
Mogelijk onderzoeken.

11
10

Y3

9

8
7

6
5
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X3
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Regressie met en zonder uitschieter
Relaties variabelen
Dit punt
verwijderd na
onderzoek

Regression Plot

Regression Plot

13
8

Y = 3.01506 + 0.505082X
R-Sq = 67.1 %

12

Y = 4.18435 + 0.327540X
R-Sq = 93.9 %

11
10

7

Y3

Y3 9

Nieuwe situatie

8
6
7
6

Oude situatie
5

5
4

5

6

7

8

9

X3

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X3
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Voorbeeld: fitted-line-plot
Relaties variabelen
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Correlatie en Regressie
Oefening: Verbanden op het callcenter
Dataset: Callcenter Regr en correl. Men wil kijken of er een verband is tussen de antwoordtijd, aantal medewerkers,
gesprekken per uur en tijd per gesprek
• Opdracht:
– Onderzoek de relateis in het callcenter
– Controleer de verbanden

• 1. Graphs
– Graph > Scatterlot (2 variabelen)
– Graph > Matrix Plot (meer dan 2 variabelen)

• 2. Correlaties
– Stat > Basic Statistics > Correlation

• 3. Regressie
– Stat > Regression > Fitted Line plot (één X)
– Stat > Regression > General Regression (meer X’en)
– Stat > Regression > Regression > Fit Regression Model

• Evalueer uitkomst en stel analyse bij

Rapporteer:
• Wat heb je gevonden
• Waren er nog
belemmeringen
• Wat is je oordeel over
de data

Correlatie en Regressie
Oefening: Callcenter. Matrix plot: Y = f(x1, x2, x3, ect)

•
•

Valt je iets op aan de dataset?
Wat zie je in de Matrixplot en hoe
kun je dat interpreteren?

Correlatie en Regressie
Correlatie bekijken

175

Correlatie en Regressie
Correlatie bekijken

Interpretatie:
1.

P-value: Gebaseerd op de 0 hypothese
dat er geen correlatie bestaat

i.

Als p-waarde <0,05, dan kan je er zeker
van zijn dat er correlatie is. Gebruik de
Pearson coëfficiënt om deze te
kwantificeren
Als p-waarde > 0,05, dan is het mogelijk
dat er geen correlatie bestaat, zelfs als
de Pearson coëfficiënt suggereert van
wel. (bijvoorbeeld bij een te kleine
steekproef)

ii.

2.
i.

Pearson coëfficiënt:
r = -1 een perfecte negatieve lineaire
correlatie
ii. r =+1 een perfecte positieve lineaire
correlatie
iii. r = ongeveer 0 geen of een zwakke
correlatie

Hiermee bepalen we dus of er een verband
bestaat.

Correlatie en Regressie
Correlatie bekijken

Verteld hetzelfde maar in tabel vorm
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Correlatie en Regressie
Scatterplot

Correlatie en Regressie
Fitted line plot

PI: Prediciton intervals
Geeft de interval aan waarbinnen 95% van de output
(individuele datapunten) kan vallen

CI: Confidence interval
Geeft de lijn aan waarbinnen jet met 95% zekerheid
kunt zeggen dat het proces gemiddelde zal vallen.

Correlatie en Regressie
Fitted line plot
De constante 0.08119 geeft de gemiddelde
toename in tijd per gesprek weer bij een
toename van 1 persoon in het aantal
medewerkers

De R-Sq waarde geeft weer hoeveel van de
variatie in de process output voor rekening
wordt genomen door het model. Hoe dichter
bij 100% hoe beter.
De R-sq(adj) moet zo dicht mogelijk bij de Rsq liggen. Deze corrigeert voor het aantal
meegenomen prdictors. Deze waarde gebruik
je om modellen te vergelijken

Multiple regressie
Vaak zijn meerdere inputs van invloed op de output

In principe kan je alles meenemen, maar de matrix plot kan je ook al de juiste
richting op sturen.

De input variabelen moeten onafhankelijk van elkaar zijn. Omdat we weten dat
er een correlatie bestaat tussen tijd per gesprek en aantal medewerkers, nemen
we maar 1 van de twee mee in de multiple regressie.
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Multiple regressie
Meerdere inputs
1.
2.

Elke medewerker zorgt voor een afname van 1,98 sec in de
antwoordtijd
Elk extra gesprek per uur zorgt voor een toename van 0,0018
seconde in de gemiddelde antwoordtijd

i.
ii.

i.

ii.

Als p-waarde <0,05, dan beïnvloedt de input variabele de
proces output
Als p-waarde > 0,05, dan beïnvloedt de input variabele de
proces output niet

De R-sq waarde geeft aan dat de input variabelen in de
regressie voor 95,4% verantwoordelijk zijn voor de variatie.
We hebben dus de belangrijkste input gevonden.
Aangezien we de calls per uur niet significant zijn zal de
variatie in de gemiddelde antwoordtijd voornamelijk
beïnvloedt worden door het aantal medewerkers
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Residuanalyse
Verschil lijn en gemeten punten
Het verschil tussen een getrokken lijn en een datapunt noemen we een residu.
Residu = gemeten antwoordtijd – voorspelde antwoordtijd

Positief residu: Hoger dan voorspeld op basis van de aantal medewerkers
Negatief residu: Lager dan voorspeld op basis van de aantal medewerkers
Meerdere indicatoren voor model geschiktheid:
- Gemiddelde of gesommeerde residuwaarde = 0
- De fouten of residuen hebben een constante variantie
- De residuen zijn normaal verdeeld

- De residuen zijn stabiel (statistische beheerst)
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Residuanalyse
Controleren of het model goed past
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Residuanalyse
Controleren of het model goed past

i.
ii.

De data ziet er normaal verdeeld uit
Er zit wel wat variatie in, er lijkt 1 incident te zijn, er zitten
geen gekke patronen in
iii. Model is dus goed toepasbaar
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Residuals analyseren
Controleren met probability en control chart
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Binaire Logistische regressie
Y is binair, X is kwantitatief
• De output van een proces is BINAIR:
– Antwoord: goed – fout
– Klant: tevreden – ontevreden
– Qualitycontrol: pass – fail
– Etc.

We zoeken naar een driver of meerdere drivers die het resultaat van de output voorspelt-voorspellen
• De drivers zijn discreet of continu
• Hebben van tevoren een plausibele relatie met de output
• Zijn onafhankelijk van elkaar

• Aantal waarnemingen >20
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Fit Binary Logistic Model
Oefening tevredenheid onderzoek

• Er is data verzameld van verschillende bedrijven die service verlenen.
• Een aantal bedrijven hebben een kwaliteitssysteem, andere niet.
Verder is van ieder bedrijf de doorlooptijd gemeten van een servicehandeling en gekeken of klanten
tevreden waren
• We doen een onderzoek naar de relatie van doorlooptijd en kwaliteitssysteem met de
klanttevredenheid. Heeft een kwaliteitssysteem invloed of niet.
• Gebruik: Tevredenheidsonderzoek binlog
• Stat > Regression > Binairy Logistic Regression > Fit Binary Logistic Model

Fit Binary Logistic Model
Oefening tevredenheidsonderzoek
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Fit Binary Logistic Model
Oefening tevredenheid onderzoek
Binaire Y
Event waar het om
gaat. Tevreden

Als een X
discreet dan
hier invullen

X’en continu

Fit Binary Logistic Model
Oefening tevredenheid onderzoek

Kies hier 1.
Met deze maat berekent Minitab
de kansverandering (‘oddsratio’)
op ‘ontevreden’ bij een
verandering van de doorlooptijd
met 1 uur.
Categorial predictor heeft in dit
voorbeeld twee mogelijkheden
Ja/Nee = ( 1; 0 )
Kies hier ‘Nee’
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Fit Binary Logistic Model
Binaire Logistische Regressie

Het event wat we willen
bekijken, ontevreden is het
referentie event

R-sq is vrij laag, dus er zijn nog
meer beïnvloeders

Ja, er is een significante beïnvloeding.
Zowel doorlooptijd als Q-control hebben
een significante invloed op het resultaat.

De Coëfficiënt geeft aan wat voor verandering er optreedt. De coëfficiënt
van -1,193 geeft aan dat bedrijven die hun Q-control op orde hebben, een
hogere klanttevredenheid schijnen te hebben.
De coëfficiënt is negatief om aan te geven dat als de Q-control verandert
van Nee naar Ja de klanttevredenheid zich weg beweegt van de referentie
ontevreden naar tevreden
Als de doorlooptijd toeneemt dan is de kans op een meer ontevreden klant

Fit Binary Logistic Model
Binaire Logistische Regressie

Odds Ratio:
1,0253: de kans dat een klant ontevreden is is
groter (waarde groter dan 1) als de doorlooptijd
toe neemt. Hoe groter de waarde hoe groter de
kans
0,3033: de kans dat de klant ontevreden is over
een bedrijf zonder Q-control is 30% van de kans
dat een klant ontevreden is over een bedrijf dat
wel een Quality control heeft. (vergelijking op 2
verschillende levels)

Ja, het model heeft een
goede “fit” (p>>0,05)

Grote afwijking van de fit van
het model.
Onderzoek daarom deze
punten.

Afwijking van het model
Binaire logistische regressie

Grote afwijking van de fit van het model.

De residuen, d.w.z. de verschillen tussen
het model en de werkelijke waarden
hebben geen normale verdeling, maar
zijn bi-modaal verdeeld. Het model is nog
verre van ideaal. We zien veel verschillen
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Data - insteek
Kwantitatieve analyse
GEEN data-analyse zonder het proces te begrijpen (proces-insteek)
Eerst Rootcause brainstorm, daarna pas data verzamelen
Verifieer ALTIJD de data kwaliteit
Wat voor verdeling (distributie)…
•Histogram,dotplot

Past een verdeling binnen een model…

•Graphical summary

•Normality test

•Probability plot
Hoe verloopt het in de tijd…
•Timeseries plot, I-chart

Zijn er significante verandering in de tijd…
•Regelkaarten: I-MR, Xbar-R/S, U, P , EWMA
•Run charts

Vergelijk verdelingen en groepen data…
•Boxplot, Individual value plot

Zijn er verschillen in data groepen, kwantificering

Vergelijk proporties / percentages

•Betrouwbaarheidsintervallen en Hypothese testing

•Bar chart, al dan niet stacked

Welke relatie tussen proces input en output

Relaties tussen 2 sets data…

•Correlatie en Regressie:

•Scatterplot, Matrix plot

• simple regression, fitted line plot, correlation

Onderzoek vertschillende categoriën…
•Pareto

• multiple regression, binary logistic regression

Statistiek

Grafisch

•
•
•

Pareto
20 - 80

• Maakt gemakkelijk frequentie-plots voor categorieën:
–
–
–
–

Zie de grote vissen
Zie een eventuele kolom/categorie ‘overig’ !!!
Zie de 80 – 20 regel van Pareto
Zie verschillende categorieën die misschien hetzelfde betekenen.

– Brengt (een beetje) orde in de brei
– Stat > Quality Tools > Pareto Charts
Gebruik: DLT EBK

Vraag: Indien heel veel categoriën – wat vind je daarvan?

Detail Pareto

Relevante (?)
opdeling van
pareto’s

Green to Black Belt
Blok 2 dag 4
ANALYSE

Enkele voorbeelden van multivariate analyse
Analyse met een combinatie van X’en

• Chi^2 en hoe te rapporteren
(Hoe maak je onderscheid tussen variabelen die allemaal P<0,05 hebben, b.v. in Klanttevredenheidsmeting)
Stat > Tables > Cross Tabulation and Chi-Square

• Multivariate analyse (Multivari chart)
Stat > Quality Tools > Multi Vari Chart

• Reduceren drivers
Stat > Regression > Regression >Best Subsets

• DOE
Stat > DOE > Factorial > Create Factorial Design

• Datamining met DOE
Stat > DOE > Factorial > Define Custom Factorial Design
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Onderzoek van verschillende drivers
Oefening verfechtheid

• Gebruik tablad Multi
• Onderzoek de relatie van kleurechtheid van verf en een drietal drivers eerst grafisch m.b.v.:
–
–
–
–
–
–

Graphical summary
Scatter plot
Matrix plot
Boxplot
Proces Capability
Etc.

• De drivers zijn:
– Persoon (wie spuit er met de verf)
– Grootte spuitmondje
– Percentage turpentine in de verf

• Specification Limits voor kleurechtheid:
– Kleurechtheid moet liggen tussen 5 en 11
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Uit de grafieken
blijkt dat de
persoon geen
invloed heeft op
het resultaat
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Onderzoek van verschillende drivers
Oefening verfechtheid

• Onderzoek de relatie van kleurechtheid van verf en een drietal drivers nu statistisch op
significante verschillen
– Hebben de verschillende X-en significante invloed?
– Kies de juiste testen op basis van je eerdere onderzoek

• De drivers zijn:
– Persoon (wie spuit er met de verf)
– Grootte spuitmondje
– Percentage terpentine in de verf

• Gebruik tablad Multi
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Stat > Regression > Regression > Fit Regression Model

Stat > ANOVA > One Way

Wel
invloed

72%
verklaard

Dus geen
invloed

Dus geen
invloed
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Onderzoek van verschillende drivers
Oefening verfechtheid
• Multi Vari Chart

Stat > Quality Tools > Multi Vari Chart
• Onderzoek nogmaals de relatie van kleurechtheid van verf en een drietal drivers

Gebruik tabblad Multi
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Onderzoek van verschillende drivers
Oefening verfechtheid

Schuine lijn: er is een
relatie
Parallel lijnen geven aan
dat er een relatie is

Let op:
Iedere keer verschillend:
geen relatie

Bij andere
volgorde van
factoren krijg je
andere grafieken.
Probeer!
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Onderzoek van verschillende drivers
Oefening verfechtheid, andere grafieken

Duidelijke verbanden voor
Perc terpentine en spuit
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Meerdere drivers reduceren naar enkele
Naar vital few X’s

• Reduceren drivers
Stat > Regression > Regression > Fit Regression Model
Stat > Regression > Regression > Best Subsets

• Onderzoek opnieuw de relatie van kleurechtheid van verf en een drietal drivers met de bovenstaande
tools
Gebruik tabblad Multi
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Detail Minitab: Regression Model
Naar vital few X’s

Stat > Regression > Regression > Fit Regression
Model
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Regressiemodel
Naar vital few X’s

Spuit en Terpentine percentage
hebben invloed en de personen niet.

R² is redelijk hoog
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Geen rare patronen. Model is passend
maar nog veel variatie

Regressiemodel
Naar vital few X’s

Residual Plots for kleurechtheid
Normal Probability Plot

Versus Fits

99,9

3,0
1,5

90

Residual

Percent

99

50
10
1

0,0
-1,5
-3,0

0,1

-5,0

-2,5

0,0
Residual

2,5

5,0

4

6

16

3,0

12

1,5

8

-1,5

0

-3,0
-2

-1

0
Residual

12

0,0

4

-3

10

Versus Order

Residual

Frequency

Histogram

8
Fitted Value

1

2

1

10

20

30 40 50 60
Observation Order

70

80

Detail Minitab
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Detail Minitab: Best Subsets
Naar vital few X’s
Stat > Regression > Regression > Best Subsets
Best subset:
Vind de beste combinatie van variabelen

Waarom gebruiken?
•Geeft aan wat de sterke
beïnvloeders zijn

•Kans om de voorspellende
formule eenvoudiger te
maken
R² per subset,
Meer info dan
slechts p<0,05

Welke variabelen
zorgen in dit geval
voor welke R² (adj)

•Reduceren van variabelen
•Numeriek inzicht welke
combinatie het beste de
variatie verklaart
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DOE
Design of Experiments

213

DOE
Doelen

• Kan voor 2 doelen worden gebruikt:
– Bepalen wat de invloed is van de X-en op de Y
(Kan gebruikt worden in
Analyse fase belangrijke X-en van de onbelangrijke te scheiden. Dit wordt wel een Zeef-DoE
genoemd)
– Bepalen wat de invloed is van de oplossingen op de Y
(Is deel van de Improve fase)
M.a.w: Wat zijn de optimale instellingen van één of meerdere X-en om Y binnen de Customer
Specification Limits (CSL) te brengen en te houden.
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DOE
Momenten van gebruik
• Een DOE is een methode, waarbij met een minimaal aantal geselecteerde testen, het maximale aan informatie over het
proces verkregen wordt.
• Een DOE wordt in de volgende situaties toegepast:
– Te weinig kennis:
Indien te weinig kennis over het proces aanwezig is en dus extra testen uitgevoerd dienen te worden om meer informatie over het proces te
krijgen.
Voorbeeld: 8 factoren die allemaal variëren screenen; in een beperkt aantal testen worden gegevens verzamelend.
– Te veel data:
Indien er zeer veel data over het proces aanwezig zijn en men door de bomen het bos niet ziet.
Door op een geselecteerd aantal datapunten een zgn. “DOE met historische data” uit te voeren, haalt men dan de maximaal aanwezige
informatie uit deze datapunten. Dit wordt Data Mining genoemd.
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DOE
Traditioneel experiment

Elke keer 1 factor variëren (One-at-a-time)
Voorbeelden:
– Y is een functie van 3 factoren
• Iedere keer wordt slechts 1 factor gevarieerd met 10 stappen van laag naar hoog;
• Aantal testen die moeten worden gedaan: 103 = 1000 testen
– Y is een functie van 8 factoren
– Iedere keer wordt slechts 1 factor gevarieerd met een lage waarde en een hoge waarde;
– Aantal testen die moeten worden gedaan: 28 = 256 testen

Nadelen:
– Er wordt geen rekening gehouden met de interactie tussen de factoren;
– Te duur wanneer iedere test veel geld kost;
– Tijdrovend.
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DOE
Waarom?

• Verkort de tijd van een experiment;
• Beperkt de kosten;
• Is een relatief snelle methode om conclusies te trekken;
• Houdt ook rekening met de interactie tussen de factoren;
• Leidt tot betere conclusies/ beter optimum.
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DOE
Traditioneel vs DOE

Contour Plot of Quality vs Time; Temp

Intuïtief

37,5

Quality
< 0
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
> 8

Beste
kwaliteit

35,0

Intuïtieve tactiek:
Probeer eens wat.
Gebruikte aantal testen: x?

Time

32,5

DOE
30,0

DOE tactiek:
Kies ‘extremen’ voor Temp en Time.
Test beide op ‘extremen’ en
test ‘centerpoint’

27,5

25,0
350

375

400

425

450

Temp

DOE: efficiënt and effectief

475

Gebruikte aantal testen: 5
Opmerking:
Met een tweede DOE-ronde zal de
uitkomst nog dichter bij het optimum
liggen.
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DOE
Stappenplan
Er is altijd sprake van factoren die op verschillende niveaus (Levels) kunnen worden ingesteld
1.

Bepaal de factoren (oplossingen of X-en) die van invloed zijn op de Y;

2.

Bepaal de niveaus waarop je deze factoren wilt instellen

•

Wat is hoog en wat is laag?

3.

Gebruik Minitab om een DOE testschema te genereren;

4.

Volg het testschema zoals Minitab aangeeft en noteer de Y-waarde;

5.

Vul deze waarden in Minitab, analyseer het resultaat:
• Bepaal de regressie formule
• Geef het resultaat grafisch weer
• Bepaal optimale waarden voor de factoren
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DOE
Levels & Factors

2 Factors
2 Levels

(AB)

(-,+)

3 Factors
2 Levels

(-,+)

Factor
(AB)

(-,0,+)

Hoog

A

-

+

B

-

+

(ABC)

(-,0,+)

Factor

Laag

Hoog

A

-

+

B

-

+

C

-

+

Laag

Middel

Mogelijke
combinaties: 4

(-,+,-)

B

-

0

+

B

-

0

+

B

-

0

+

C

-

0

+

factoren

A

(-,0)

(+,-,+)

C
(+,-,-)

(+,+)
(+,0)

(0,-)

A

Mogelijke
combinaties 8

Mogelijke
Combinaties 9

(+,-)

Hoog

A

Aantal tests (“Runs”) = Aantal Levels Aantal

(+,+,-)

(0,0)

(-,-)
Middel

(+,+,+)

(-,+) (0,+)

Hoog
+

(+,-)

(-,-,+)

(-,-,-)

0

A

(-,+,+)

B

-

Laag

(+,+)

(-,+)

B

A

Factor

3 Factors
3 Levels

Laag

(-,-)

(ABC)

2 Factors
3 Levels

Factor

B
C

Mogelijke
Combinaties 27

A

220

Voorbeeld DoE
Poffen van mais

221

Uitwerking
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DOE
Voorbeeld Factorial ontwerp (23)

• In hoeverre is de effectiviteit van de afdeling afhankelijk van: 3 factoren
– Aantal binnengekomen orders
– Magazijnvoorraad

– Ervaring van de medewerkers
Factor
Volgorde

Orders

Magazijn

Ervaring

1

-

-

-

2

+

-

-

3

-

+

-

4

+

+

-

5

-

-

+

6

+

-

+

7

-

+

+

8

+

+

+

2 Levels
(-,+,+)
(-,+,-)

(+,+,+)
(+,+,-)

# Orders

(+,-,+)
(-,-,+)

(-,-,-)

Ervaring mdws
(+,-,-)

Magazijn
voorraad
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DOE
Voorbeeld uitgewerkt in tabel

Volgorde

Voorraad

orders

ervaring

Effectiviteit

1

100

40

4

42

2

200

40

4

36

3

100

60

4

54

4

200

60

4

28

5

100

40

12

66

6

200

40

12

76

7

100

60

12

72

8

200

60

12

56

Resultaat van het experiment (gemeten Y)
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DOE
Voorbeeld uitgewerkt in kubus

72

60 +

54

56

28

Orders

76

66

+

12

Ervaring
40 -

42
-

100

Voorraad

36

-

4

+

200

Conclusie: klantcontacten moeten plaatsvinden als ervaren mensen
aanwezig zijn, veel voorraad is en weinig orders te verwerken.
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DOE
DOE resultaten

72

60 +

54

56

28

Orders

76

66

+

12

Ervaring
40 -

42
-

100

Voorraad

36

-

4

+

200

Resultaat van een DoE analyse is:
• Wat zijn de hoofdeffecten (van de factoren t.o.v. van de “Y”);
• Wat zijn de interacties (tussen de factoren t.o.v. de “Y”).
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DOE
De kubus vergelijkt hoofdeffecten (Main effects)
De hoofdeffecten van de factoren worden gekwantificeerd door de
gemiddelden van de vlakken te vergelijken.
Dit zijn de + en – niveaus van de factoren.
72
54

56
28

66
42

60 (+) 54
76

36

100 (-)
200 (+)
voorraad

100 versus 200

72

orders

56
28

66

40 (-) 42

72
54

76
36

56
28

76 12 (+)

66
42

36

Ervaring

4 (-)

40 versus 60

4 versus 12

Hoofdeffect = de impact die de factor heeft op de response, wanneer het
niveau varieert van laag naar hoog. In de figuur:
Het gemiddelde van het blauwe vlak min het gemiddelde van het gele vlak.
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Berekening van de hoofdeffecten (Main effects)

Factor

Y

Volgorde
voorraad

1
2
3

4
5
6
7

8

+
+
+
+

orders

+
+
+
+

ervaring

+
+
+
+

Effectiviteit

42
36

Hoofdeffect van de
voorraad:
36 + 28 + 76 + 56
42 + 54 + 66 + 72
= ————————
———————— = -9,5
4
4

_

Enz.

54

28
66
76

Hoofdeffect van het #orders:
54 + 28 + 72 + 56
42 + 36 + 66 + 76
= ————————
———————— = -2,5
4
4

_

Relatief klein t.o.v. de
andere twee.

72

56

Hoofdeffect van de ervaring:
66 + 76 + 72 + 56
42 + 36 + 54 + 28
= ————————
———————— = 27,5
4
4

_
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DOE
Voorbeeld van interacties van factoren

Bij geen interactie zou hier 48
staan.

+

54

orders

-

28

 =12

42

-

voorraad

 = -8

36

+

Bij verandering orders van –
naar +, stijgt de performance
met 12 van 42 naar 54 als
voorraad op niveau – is.
Echter de performance daalt
als de voorraad op niveau +
zit. Dus i.p.v. +12 nu -8!
Er is dus INTERACTIE.
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Grafische weergave van een interactie

Als Voorraad (-) is, is het
effect op de output 12

Interactie Plot

Bij geen interactie zou de lijn
omhoog schuiven, effect:
2 parallelle lijnen.

Orders = (+)
Orders = (-)

60
50
40
Y

30
20
10

De lijnen lopen niet
evenwijdig, dus is er interactie

(-)

Als Voorraad (+) is, is het
effect op de output -8

voorraad (+)
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DoE analyse
• Voor zowel de main effects als de interaction effects wordt een statistische analyse gedaan
(F-test en T-test), waaruit een P-waarde komt.
• Deze P-waarde geeft aan of een effect (main of interaction effect) er ook echt (“significant”) is.
Daarnaast wordt ook een coëfficiënt berekend, dat is de “impact” van de factor (of interactie) op de
“Y”.
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Oefening

• We gaan een DOE doen op basis van bovenstaand voorbeeld.
• We kiezen een full-factorial design:
3 factoren met 2 levels = 8 metingen (‘runs’)
• We doen iedere meting 1 maal
( = 1 ‘block’, er zijn geen extra ‘replicates’)
• We werken alleen met de uitersten, er worden geen waarden in het midden (dus precies tussen de uitersten) gemeten (
= geen ‘centerpoints’).
Geen centerpoints betekent dat we geen hollingen of bollingen (‘curvature’) in de response kunnen zien.
•

Nevenstaand figuur laat zien welke ‘designs’ er zijn.

•

‘Full factorial designs’ werken met alle verschillende
uithoeken: voor 6 factoren zijn dan 64 experimenten
nodig.

•

‘Fractional factorial designs’ gebruiken minder
metingen om hetzelfde te bereiken, maar de
nauwkeurigheid (‘resolution’) is lager. Groen is goed,
geel is redelijk, rood matig. We kennen b.v. ‘½ fraction
factorial design’ ( = werkt met half zoveel metingen)
enz.
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DoE analyse

Volg de onderstaande stappen om een DoE op te zetten en een analyse uit te voeren:
1.

Maak een DoE aan;

2.

Kies factoren en levels;

3.

Kies DoE type (full/fractioneel);

4.

Voer DoE uit en vul de resultaten in;

5.

Analyseer de resultaten;

6.

Deselecteer (combinaties van ) factoren die geen significante bijdrage hebben;

7.

Creëer de transferfunctie (y = B+ aX1 + …) o.b.v. de coëfficiënten;

8.

Bepaal (eventueel) de optimale instelling per factor m.b.v. de optimizer

Doel: Creëer een model dat
voldoende voorspellend is
(effectiviteit) maar maximale
vrijheid laat t.b.v. de
efficiëntie
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Maak de DOE aan in Minitab (gebruik tabblad DOE voor data)
DOE
Stat > DOE > Factorial > Create Factorial Design

Nummer in
tabel

Volgorde van
experimenten
(random)

Minitab maakt
deze kolommen
aan

Uitkomsten van
experimenten hier
invullen

1. Kies het gewenste DoE
‘design’ (hier 3 factoren, 2
levels)
2. Vul de ‘levels’ en factoren in.
3. Voer experiment uit (resultaat
in tabblad DOE) en vul de
resultaten in. Let op, wijk niet
af van de aangegeven
volgorde van testen, de
StdOrder)
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Analyseer het experiment:
DOE

Analyseer met Minitab DOE.
Kies een pareto grafiek om te
kunnen zien welke termen veel
invloed hebben op het resultaat
We kiezen ‘include 3e orde’ termen:
combinatie van drivers, maximaal 3,
in dit geval AxBxC
•

•
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Resultaten Minitab

R-sq erg hoog, nog geen
waarde voor R-sq(adj)

Grafiek:
• Pareto geeft aan dat Ervaring de
voornaamste beïnvloeder is; daarna de
combinatie van Voorraad en orders; de
combinatie van de drie (AxBxC) heeft het
minst invloed.
Tekst:
• Er zijn nog geen p-waarden omdat er
geen replicates zijn gedaan.
Eerste versie van formule
(te ingewikkeld)

236

Side step: Berekening interacties
DOE

De main effects C, A en B hadden we al
eerder berekend. De gevonden waarden
C (ervaring): 27,5
A (voorraad): - 9,5
B (orders):
- 2,5
vinden we hier dus terug.

Berekenen we nu de invloed van
interactie AB:
Factor

1
2
3
4
5
6
7
8

Y

A

B

C

AxB

Y

AB

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

42

+42

-

36

-36

-

54

-54

+

28

+28

+

66

+66

-

76

-76

+

72

+72

+

56

+56

Interactie AB =
(42 – 36 – 54 + 28 + 66 – 76 + 72 + 56) / 8 = 12,3
Alle interacties worden op deze wijze uitgerekend door Minitab
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Verminder het aantal termen in de formule
DOE

ABC eruit
R-sq (adj) nog steeds
hoog (>80%) met één
term minder

Reduceer nu verder het aantal termen zonder
de hoofdtermen (A,B,C) te verwijderen. Er
dient een ‘hiërarchische’ opbouw te blijven.
Houd R-sq(adj) boven de 80%.
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Resultaat:
DOE
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Response optimizer Stat > DOE > Factorial > Response Optimizer
DOE

Met de Response Optimizer kan gezocht worden naar verschillende instellingen voor de 3
Factors. We geven hier een target op en Minitab komt met een voorstel voor de
instellingen in de ‘Optimization Plot’
Schuif de rode lijnen heen en weer en zie het effect op de Y in de linker kantlijn. Vind zo
andere oplossingen voor Y = 65.
LET OP: Deze manier van schuiven met de waarden kan in dit design alleen als de
centerpoints niet worden meegenomen, dus als er geen sprake is van curvature.
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DOE

DOE
Werken met reeds bestaande data:
Data mining
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DOE op historische gegevens
DOE

• Toepassing: DATA Mining
• DOE werkt met uiterste waarden van de drivers en een middelpunt (midden waarde van de drivers)
• Gebruik Excel tabblad MULTI (over de kleurechtheid van de verf)
• Ga verder in Excel als volgt :
– Vind de hoekpunten:
d.w.z. wat zijn de minimale en maximale waarden van de drivers?
Selecteer deze regels, geef ze in een extra kolom de waarde 1
(dit betekent hoekpunt, en hebben we nodig voor Minitab)
– Vind centerpoints d.w.z. vind de midden waarde van de drivers
Selecteer deze regels, geeft ze in de extra kolom waarde 0
(dit betekent centerpoint, ook t.b.v. Minitab)
– Geef deze extra kolom een naam, b.v. ‘punt’
– Selecteer de regels met 0 en 1 en breng ze over in Minitab in een nieuwe worksheet.
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DOE op historische gegevens
DOE

• We hebben historische data, er hoeven dus geen extra experimenten gedaan te worden
• We hebben ook niet precies 2n punten, dus kiezen we voor een ‘Custom design’
• In Minitab gaan we nu vervolgens een paar stappen nemen:
– Definieer een ‘Custom Factorial Design’ → Maakt voorbereiding in Minitab
– Analyse Factorial Design → Analyseert de data
– Optimization plot → Vindt een optimum waarde
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DOE

Stat > DOE > Factorial > Define Custom Factorial Design

Eerst zelf ingeplakt vanuit Excel

Extra kolom om hoeken centerpunten aan
te geven

Output van Minitab:
kolommen toegevoegd
in worksheet

Detail Minitab
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Stat > DOE > Factorial > Analyse Factorial Design
P<0,05,
echter niet voor
de interacties of
curvature
(kromming).
De centerpoints
doen dus niet
veel.
Bijna sluitend model

248

DOE met historische gegevens
DOE
Analyseer nu zonder centerpoints en zonder term AB (beiden hadden p>0,05)

R-sq(adj) gestegen

Simpele formule
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Interaction plots: Stat > DOE > Factorial > Factorial Plots
DOE

De Main
effects plots

Interactieplots:
Als lijnen ongeveer parallel, dan geen
interactie ( = geen invloed op elkaar).
Deze grafiek is alleen zichtbaar als de
interactie ook wordt mee geanalyseerd, dus
als de term AB nog steeds wordt
meegenomen in de analyse.
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Contourplot: Stat > DOE > Factorial > Contour Plot

In de contourplot zien we welke combinaties van perc. terpentine
en spuit welke kleurechtheid leveren.
Stel we willen kleurechtheid tussen 7 en 9, dan zijn de combinaties
in het lichtgroene en lichtblauwe vlak goed.
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Zoek optimum: Stat > DOE > Factorial > Response Optimizer
Bepalen instellingen

Let op: haal de centerpunten
eerst uit de analyse om dit te
kunnen doen
Met de Response Optimizer kan gezocht worden naar verschillende instellingen voor de
Factors ‘spuit’ en ‘perc. terpentine’. We geven hier een target op en Minitab komt met
een voorstel voor de instellingen in de ‘Optimization Plot’
Schuif de rode lijnen heen en weer en zie het effect op de Y in de linker kantlijn. Vind zo
andere oplossingen voor Y = 8.
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Opmerking over analyse met meerdere variabelen: wat is Confounded
Relaties
• Stel de volgende gevallen:
1.

Wanneer geval A zich voordoet, dan doet geval B zich ook voor (A veroorzaakt B)

2.

Wanneer geval B zich voordoet, dan doet geval A zich ook voor (B veroorzaakt A)

3.

Als C zich voordoet, dan doen zich ook A en B voor (C veroorzaakt A en B)

•

In het laatste geval is er een zgn. ‘spurious’ relatie tussen A en B. A en B lijken aan elkaar gerelateerd, maar
zijn dat niet. Ze worden ieder veroorzaakt door C. Hier kan dus de fout gemaakt worden om B en A aan elkaar
te linken.

•

Conclusie:
1.

Een geconstateerde correlatie betekent dus niet altijd dat er een verband is.
(Denk aan de case: hoe meer brandweermannen, hoe hoger het schade bedrag)

2.

Veroorzaker C noemen we in dit geval een ‘confounded’ variabele
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Opmerking over analyse met meerdere variabelen: wat is

Collineair
• Indien een Y wordt gemodelleerd in een regressievergelijking als functie van verschillende X-en kan het voorkomen dat deze Xen niet onafhankelijk van elkaar zijn.
• Deze X-en kunnen dan sterk correleren en gaan bij meetwaarden van X t.o.v. Y met elkaar mee.
• Deze X-en noemen we dan ‘collineair’
• We zien de invloed ‘collineairiteit’ in Minitab onder het kopje:
• VIF (Variance Inflation Factor). Indien er collineaire variabelen in het spel zijn,
zien we VIF waarden > 5. In nevenstaande voorbeeld van een DOE uitdraai is de VIF klein.
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Improve
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DMAIC
De 12 stappen van de DMAIC-projectstructuur

DMAIC-fase

Stappen
1. Projectselectie en scope

Define
2. Definitie van het probleem

3. Bepalen en analyseren meetsysteem
Measure

4. Baseline performance
5. Doelstelling op basis van baseline performance
6. Mogelijke oorzaken van de variatie

Analyze
7. Bepalen van de hoofdoorzaken
8. Bepalen optimale oplossing
Improve
9. Toetsen optimale oplossing en implementeren
10. Borging en analyseren meetsysteem
Control

11. Aantonen van de verbetering
12. Projectdocumentatie, overdracht, lessons learned, vieren

Ontwerp verbetering
Define

Measure Analyse Improve Control

Bepaal juiste invloedfactoren
• In de Analyse fase hebben we de grondoorzaak vastgesteld van een aantal invloedfactoren.
• Deze invloedfactoren vormen het uitgangspunt voor de Improve fase om een passende verbetering te vinden.

Grondoorzaak

Divergent
denken

Creatief
Brainstormen
Analogiën
Lateraal denken
6 thinking hats

Convergent
denken

Incubatie
Verduidelijk
meningen en
ontdubbel
Convergeer
naar 7
oplossingen

Beslissing

Rationeel denken:
Visgraatdiagram
Multi-voting
Solution Selection Matrix
Paarswijze vergelijking

Risicoanalyse

Aanscherping

First Time Right:
FMEA
Poka Yoke

Pilot en
implementatie

Do, Check, Act:
Pilot onderzoek
Implementatieplan
en evaluatie
Controleplan
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Inleiding

• Tot en met de Analyse werd op basis van data gezocht naar kernoorzaken.
• Nu is het tijd om naar oplossingen te zoeken die deze kernoorzaken voorgoed elimineren.

• Er zijn 3 facetten voor het vinden van de juiste oplossingen:
1. Het maximaal benutten van de creativiteit van de betrokkenen om oplossingen te vinden;
2. Het gebruik van lean tools;
3. Het verantwoord selecteren van de oplossingen.

Improve gaat over

• Vinden van oplossingen voor het probleem
• Het daadwerkelijk wegnemen van ‘waste’ in het proces
• Instellen van de belangrijke X-en zodanig dat de Y binnen de klantenspecs komt en blijft

• Implementeren van oplossingen en bedenken hoe dit vast te houden
• Het ‘nieuwe’ proces bedenken

EN

• Meekrijgen van de Stakeholders en de werkvloer

Stappen voor procesvernieuwing

Stappen om te komen tot een nieuw, beter en lean(er) proces:
1. Bedenk oplossingen o.b.v. bewezen oorzaken.
Maak hierbij gebruik van tools om tot nieuwe oplossingen te
komen;
2. Maak een keuze welke oplossing de beste is;
Maak hierbij gebruik van tools om de “juiste” prioriteiten te
bepalen;
3. Onderzoek hoe verspilling in het nieuwe proces kan worden voorkomen. Maak hierbij gebruik van tools om deze
verspilling te identificeren en te reduceren (lean tools);
4. Maak een keuze welke van deze lean tools/concepten daadwerkelijk in het nieuwe proces worden toegepast.
Maak hier opnieuw gebruik van tools om de prioriteit te bepalen.

Ideeën verzamelen algemeen

Open

Beperken

Divergent denken:
Bedenk mogelijke
oplossingen
Verhelderen en
Combineren

Er zijn verschillende manieren, maar
altijd 3 stappen:
1. Mogelijke oplossingen bedenken
2. Verhelderen en combineren

Sluiten

Convergent denken:
Oplossing kiezen

3. Oplossing kiezen

Brainstormen
Richtlijnen

Define

Measure Analyse Improve Control

1. Heldere formulering van het doel
2. Geef iedereen de tijd (enkele minuten) om zijn of haar gedachten te laten gaan
3. Verzamel ideeën
• Alles is goed, geen discussie of kritiek op een idee
• Bouw verder op ideeën van anderen
• Verzamelen kan op verschillende manieren (bv. post-it)
4. Gebruik technieken om brainstorm te laten opleven (energizers)
5. Sluit af met
• Opsomming van alle ideeën
• Samenvoegen gelijkende ideeën
• Verhelder vervolgstappen

Bijv: Analogieën, willekeurige woorden, omgekeerde
brainstorm
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Brainstormen
Define

Do's

Measure Analyse Improve Control

Hou het kort

Dont's
Uit kritiek op ideeën

Geef deelnemers de tijd hun gedachten te
laten gaan

Beoordeel de ideeën direct als ze
geopperd worden

Bouw voort op bestaande ideeën

Nomineer in de sessie al de projectleider

Organiseer, categoriseer en evalueer alleen
aan het eind van de sessie
Streef naar kwaliteit

Schrijf ingebrachte ideeën slechts
fragmentarisch op

Zorg voor een open sfeer waarin mensen
aangemoedigd worden bijdragen te leveren
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Mogelijke oplossingen bedenken

• Er zijn verschillende manieren om mogelijke oplossingen te bedenken:

• Ballooning
• Brainstormen
• Negatieve brainstorm
• Multi-stormen
• Brainwriting
• Assumption busting

• De Bono Denkhoeden

Ballooning (een leuke en krachtige manier van visievormen)

Ballooning (kost 30’)

•
•
•
•

Visie vorming op speelse manier
Van erover praten naar vormgeven en voelen
Geen tekst maar beelden
Stimuleert creativiteit

•

Nodig:
• Een gewenst toekomst beeld moet worden gevormd (je doet dit met een reden)
• Papier (maatje Flipover of brown paper)
• Stiften in allerlei kleuren en/of ander eenvoudig materiaal (verf met kwasten)
• Vertrouwen en durf om te fantaseren

•

Opdracht:
• De tijd is inmiddels een aantal jaren/maanden verder dan het heden.
Je stijgt op in een hetelucht ballon, het is mooi weer en het waait bijna niet.
Je komt wel tot een kilometer hoog.
Je kijkt over de rand van je mand naar beneden. Het zicht is geweldig goed. Wat zie je daar gebeuren? Hoe ziet alles eruit? Je ziet alles
fysiek en niet fysiek. Je ruikt de geuren, hoort de geluiden van beneden…
Maak een tekenplaat.

Brainstormen (zie ook module 3)

Wat is brainstormen ?
Brainstormen is de meest bekende creatieve
methode. Het is erg eenvoudig en kan gebruikt
worden voor allerlei soorten problemen.
Hoewel de methode eenvoudig is, blijven
resultaten soms uit door het niet juist
Toepassen van de regels.
Hoe uitvoeren:
1. Stel de groep samen, gebruik personen uit verschillende disciplines om diversiteit
aan kennis en ervaring te benutten
2. Leg het doel van een brainstormsessie uit, namelijk het genereren van mogelijke
oplossingen
3. Leg het onderwerp uit en schrijf dit op een flipchart
4. Iedere deelnemer schrijft om de beurt een idee op een post-it of ‘past’
5. Slechte ideeën bestaan niet, alles mag
6. Een persoon verzamelt alle post-its en plakt deze op de filpchart
7. Ga door tot er geen ideeën meer komen

Negatieve Brainstorm

• De negatieve brainstorm of ‘reversal’ techniek is een idee-evaluatietechniek die toelaat ideeën te evalueren en
te verbeteren.
• In tegenstelling tot het brainstormen, waarbij steeds wordt uitgegaan van het goede van een idee, worden bij
deze techniek de mogelijk slechte punten van elk idee opgesomd. De zwakke punten worden duidelijk en
kunnen dus ook verbeterd worden. Door deze techniek wordt een goed inzicht verkregen in de sterktes en
zwaktes van de verschillende ideeën die voorliggen.

• Hoe uitvoeren:
– Leg het probleem uit waar je een oplossing voor zoekt en genereer een negatieve stelling, bijvoorbeeld:
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze meetings in het honderd lopen ?
• Hoe kan ik een design maken dat onbruikbaar is voor de consument ?
• Hoe kan ik het slechtst mogelijke verslag schrijven ?

– Volg verder de spelregels van de normale brainstorm
– Bespreek de ideeën en draai de potentieel goede ideeën om

Multi-Stormen
Multi-Stormen = Meerdere vraagstukken tegelijk
Aanpak:
• Stel je bent met een team van 5 mensen. Je kan dan maximaal
5 vraagstukken tegelijk doen.
• Er staan 5 flipcharts opgesteld in een kring en ieder teamlid
gaat voor een flipchart staan en schrijft zijn/haar idee op.
• Als zijn rechter buurman / buurvrouw klaar is, schuift hij 1
plaats naar rechts en leest wat er op de flipchart staat. Door te
associëren schrijft hij er een nieuwe ideeën onder.
• Vervolgens schuift hij weer door etc, etc.
• Het proces eindigt als niemand meer schrijft.

Brainwriting

Brainwriting is een creatieve methode om ideeën te genereren door deze op te schrijven. Deze creatieve methode
kent veel overeenkomsten met brainstorming. Ideeën worden echter niet uitgesproken maar opgeschreven. Dit is
met name handig voor remote sessies via email.
Hoe uitvoeren:
1. Alle deelnemers krijgen een formulier
2. Schrijf de probleemstelling boven het formulier.
3. De eerste persoon schrijft in elk van de bovenste vakken een
idee (vak 1-2-3).
4. Schuif allemaal en tegelijkertijd het formulier naar de rechter
deelnemer.
5. Schrijf nu op de tweede regel weer drie ideeën. Laat je
inspireren door het bovenstaande idee (idee 1a door idee 1,
idee 2a door idee 2, etc.).
6. Herhaal stap 4 en 5 totdat het formulier vol is.

Probleemomschrijving:
Hoe kunnen we …….
1

2

3

1a

2a

3a

1b

2b

3b

1c

2c

3b

1d

2d

3c

Assumption busting
Vaak worden we bij het oplossen van problemen onbewust gehinderd door onze vooronderstellingen en
vooroordelen. Hierdoor kunnen we niet onbevangen naar het probleem kijken. Door het bewust
opsporen en uitschakelen van de vooronderstellingen komen geheel nieuwe ideeën in beeld.

Hoe uitvoeren:
• Ga op zoek naar overeenkomsten in de ideeën die je tot nu toe hebt gehad, deze
duiden vaak op het bestaan van vooronderstellingen
• Stel kritische vragen bij je probleemstelling en de ideeën die je tot dusverre hebt
bedacht (wie, wat, waar waarom en hoe).
• Maak een lijst van al de vooronderstellingen die je gevonden hebt.
• Vraag 5x waarom bij elke vooronderstelling, bv: “We gebruiken altijd een spec

• Waarom? omdat we dat altijd zo doen

• Waarom? omdat een klant ooit geklaagd heeft
• Waarom? etc

• Vraag je bij elke vooronderstelling af welke mogelijkheden er zouden zijn als deze
vooronderstelling niet waar zou zijn.

De Bono denkhoeden

• Een goede techniek om samen tot het juiste besluit te komen Ontwikkeld door Edward de Bono.
Het gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen.
Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant en
perspectief te bekijken.
• Helpt bij:
– Team loopt vast in steeds zelfde argumenten → zet als team één kleur hoed op en verander daarna in één andere kleur om
verschillende denkbeelden te formuleren
– Niet te vermurwen ingegraven weerstand bij een teamlid: zet de ‘zwarte lastpost’ eens bewust een groene hoed op
– Haalt soms de negatieve lading van kritiek af: “Als ik mijn zwarte hoed opzet dan…”
– Etc.

De Bono denkhoeden
• Maagdelijk wit denken in de vorm van feiten, cijfers en
informatie. Met de witte hoed streven de denkers naar een zo
groot mogelijke objectiviteit.
• De kille cijfers
• Emoties, een denker kan de rode hoed opzetten om zijn gevoel
te uiten.
• Gevoel en Intuïtie
• De zwartkijker, de denker met de zwarte hoed vestigt de
aandacht op alles wat verkeerd kan gaan, onjuist is of risico's
inhoudt.
• Negatief, pessimistisch, advocaat van de duivel
• De kleur van de zon verbeeldt het positief en constructief
denken. De gele denker is steeds op zoek naar kansen.
• Positief, optimistisch
• Deze hoed staat voor creativiteit en nieuwe ideeën.
• Creatief en freewheelend
• Overspanning van het denkproces, de meta hoed. De blauwe
denker definieert de problemen en regelt de opeenvolging van
de verschillende denktaken.
• Beschouwend, controlerend

Improve ► Divergeren
Mindmappen
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Verhelderen en combineren
Affiniteit

Affiniteitendiagram
Het affiniteitendiagram of KJ analysis is een hulpmiddel om het resultaat van een
brainstormsessie te structureren.
(KJ komt van Kawakita Jiro, een Nepalees)

1.

Hoe uitvoeren:
Cluster de ideeën in kolommen. Verplaats de post-its van de verzamelplaats naar
de werkplaats, zonder te discussiëren. Ideeën die vergelijkbaar of verwant aan
elkaar zijn komen in dezelfde kolom. Als de categorieën te groot worden, deze
verder opsplitsen.

Verzamelplaats

Werkplaats
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Verhelderen en combineren
Affiniteit

2. Wanneer je klaar bent met het verplaatsen van de post-its,
bediscussieer elke categorie/kolom en voeg een label toe. Post-its
mogen verplaatst worden tijdens de discussie
3. Verplaats categorieën/ kolommen met labels om het totaalplaatje
af te ronden.
4. De categorieën en de onderliggende ideeën vormen de basis voor
de concrete uitgewerkte verbetervoorstellen.
Label met
probleemomschrijving
Label vat de
ideeën in de
kolom samen
Elk element
beschrijft een
aspect van het
probleem
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Improve
Ontwerp de verbetering
• In de Analyse-fase hebben we de grondoorzaak vastgesteld van een aantal invloedfactoren.
• Deze invloedfactoren vormen het uitgangspunt voor de Improve-fase om een passende verbetering te vinden.

Grondoorzaak

Creatief
Brainstormen
- Mindmap
- Lateraal denken
- 6 denkhoeden

Divergent
denken

Convergent
denken

Incubatie
Verduidelijk
meningen en
ontdubbel
Convergeer
naar 7
oplossingen

Beslissing

Rationeel denken:
Visgraatdiagram
Multi-voting
Solution Selection Matrix
Paarswijze vergelijking

Risicoanalyse

First Time Right:
FMEA
Poka Yoke

Aanscherping

Pilot en
implementatie

Do, Check, Act:
Pilot
Implementatieplan
en evaluatie
Controleplan
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Improve ► Convergeren
Solution Selection Matrix
Methode om alternatieven te vergelijken op basis van criteria en de belangrijkheid van die criteria
•
•
•
•

Stap 1: Maak een lijst met ‘wens’ criteria
Stap 2: Ken gewicht toe (1-100) aan de lijst met ‘wens’ criteria
Stap 3: Vergelijk de mogelijke oplossingen op basis van de opgestelde criteria (score 1-10)
Stap 4: Bereken de totaal score (gewicht x score)

Kritieke factoren

Weging

Blijven

Huis A

Huis B

Achtertuin

30

3

6

9

Eigen parkeerplaats

5

8

8

8

Vrijstaand huis

20

1

9

9

Afstand tot centrum

15

9

3

6

Prijs

30

7

5

1

Totaal score

100

495

595

610
278

Improve
Ontwerp de verbetering
• In de Analyse-fase hebben we de grondoorzaak vastgesteld van een aantal invloedfactoren.
• Deze invloedfactoren vormen het uitgangspunt voor de Improve-fase om een passende verbetering te vinden.

Grondoorzaak

Creatief
Brainstormen
- Mindmap
- Lateraal denken
- 6 denkhoeden

Divergent
denken

Convergent
denken

Incubatie
Verduidelijk
meningen en
ontdubbel
Convergeer
naar 7
oplossingen

Beslissing

Rationeel denken:
Visgraatdiagram
Multi-voting
Solution Selection Matrix
Paarswijze vergelijking

Risicoanalyse

First Time Right:
FMEA
Poka Yoke

Aanscherping

Pilot en
implementatie

Do, Check, Act:
Pilot
Implementatieplan
en evaluatie
Controleplan
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Improve
Ontwerp de verbetering
• In de Analyse-fase hebben we de grondoorzaak vastgesteld van een aantal invloedfactoren.
• Deze invloedfactoren vormen het uitgangspunt voor de Improve-fase om een passende verbetering te vinden.

Grondoorzaak

Creatief
Brainstormen
- Mindmap
- Lateraal denken
- 6 denkhoeden

Divergent
denken

Convergent
denken

Incubatie
Verduidelijk
meningen en
ontdubbel
Convergeer
naar 7
oplossingen

Beslissing

Rationeel denken:
Visgraatdiagram
Multi-voting
Solution Selection Matrix
Paarswijze vergelijking

Risicoanalyse

First Time Right:
FMEA
Poka Yoke

Aanscherping

Pilot en
implementatie

Do, Check, Act:
Pilot
Implementatieplan
en evaluatie
Controleplan
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Improve ► Risicoanalyse
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Een FMEA onderzoekt het gevolg van mogelijk falen op een product of op een proces. Zodoende kunnen we op voorhand
constructieve (proces-)maatregelen treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans verlagen of de impact verminderen.
Doel
• Herkennen van oorzaken en vinden van mogelijke zwakke plekken in een proces.
• Toekennen van prioriteiten voor verdere analyse
• Inschatten van het risico dat de klant / de organisatie loopt
• Definiëren van maatregelen om het risico te beperken

FMEA kan je op 2 momenten inzetten in je DMAIC, namelijk:
1. Analyse-fase – vinden van de RCA → kwalitatieve analyse
2. Improve-fase – mitigeren van risico’s van nieuwe situatie
3. Control-fase – beheren van risico’s
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Improve ► Risicoanalyse
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Het onderzoeken van de gevolgen van mogelijk falen analyseren we langs 3 assen.
Failure modes:
1.Severity: hoe ernstig het mogelijk falen is

(1-10)

2.Frequency of occurrance: hoe vaak ze voorkomen

(1-10)

3.Likelihood of detection: kans dat je falen niet tijdig detecteert

(1-10)

Risk Priority Number (RPN)
RPN = Severity x Frequency of occurrence x Likelihood of detection
Op basis van de RPN prioriteer je de risico’s die je wilt mitigeren.
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Poka Yoke

283

Poka Yoka: kan niet fout – Mistake Proofing

•

Poka-Yoke is het proces zodanig
aanpassen dat een fout wordt uitgesloten

•

Het proces aanpassen zodat geen verkeerde onderdelen of handelingen meer mogelijke zijn:
–
–

Juiste aantallen, geen onderdelen vergeten, de mens niet laten tellen of kiezen;
De mens zo min mogelijk laten in- of afstellen.

• Poka Yoke regels:
–
–
–
–
–

Mag in principe niks kosten
Hoe simpeler hoe beter
Is niet optioneel, er is geen andere manier om een handeling te doen
Meten is geen Poka Yoke oplossing
Geen beslissingen nodig bij de handeling
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Improve ► Risicoanalyse
Poka Yoke
Methode om een proces of product zo te vormen dat bijna onmogelijk wordt fouten te maken.
Streven naar ‘het kan niet fout gaan’ (failsafe)

Failsafe

Dwingen:
Kan niet fout

Visuele stuurmiddelen

Waarschuwen:
Waarschuwen voor afwijkingen

Visuele hulpmiddelen

Kunnen zien:
Visueel informatie
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Poka Yoke (failsafe oplossingen)

286

Poka-Yoke: voorbeeld: proces aanpassen

Telkens zijn 10
strippen nodig

Op de tape
worden de
strippen per 10
stuks
gegroepeerd

Voor verbetering

Na verbetering

10 strippen

Tape

Tape

10 strippen
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Dag 7:
• Recap
• Improve
• Flow

• Pull

• Control
• Perfectie

Lean Principe 3: Flow

Principe 3: Flow
Flow reduceert de doorlooptijd door het proces vloeiend te laten verlopen.
• Flow elimineert verspillingen:
– (Tussen-)voorraad
– Transport
– Wachten
– Etc.
• Flow verhoogt kwaliteit
• Flow bereiken betekent van hokjes-denken naar keten-denken
–
–
–
–

Fouten worden niet doorgegeven aan de volgende stap
SMED
Hogere voorspelbaarheid
Hogere flexibiliteit
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Principe 3: Flow
Flow herkennen
Kenmerken van een proces dat niet gebalanceerd is:
• Er is sprake van bottlenecks: de meest tijdsintensieve
processtap kan de klantvraag niet aan
• Het werk hoopt zich daardoor op bij een processtap
• De verwachte doorlooptijd neemt steeds verder toe
Hoe herken je het?
• Tellen van voorraad: hoge (en oplopende) tussenvoorraad
• Tijdsmetingen: bewerkingstijd > takttijd
• Onevenredige werkdruk: veel werkdruk bij de bottleneck, weinig werkdruk na de bottleneck
Doelstelling: bewerkingstijd = 90% takttijd (veilige marge van 10%)
• Als bewerkingstijd < 90% takttijd: teveel verspilling (bijv. wachttijd)

• Als bewerkingstijd > 90% takttijd: te hoge werkdruk, bottlenecks

290

Principe 3: Flow
Continue Stroom

• Continue stroom is het ultieme doel van Lean
• Continue stroom betekent dat de volgende processtap of cel:
– Het juiste product/onderdeel krijgt;
– Op precies het juiste tijdstip;

– In precies de juiste hoeveelheid;
– Zonder onbedoelde voorraden op te bouwen tussen de processtappen.

• Tijdige levering aan klanten door:
– Produceren volgens Takttijd;
– Buffer en veiligheidsvoorraden (minimaal en berekend, niet gegokt);
– Gereed product in supermarkt (in sommige gevallen).
(supermarkt principe komt bij PULL verder aan bod)
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Principe 3: Flow
Voordelen

• Klantwaarde – producten worden snel geleverd aan de klant
• Efficiency – processen zijn goedkoper om uit te voeren
• Minder voorraad – Minder verspilling;

• Kortere levertijden – Snellere doorlooptijd;
• Productiviteitsverbetering – Geen verspilling door wachttijden;
• Kleinere batches – Meer flexibiliteit;

• Minder spoedorders – Stabiele productie;
• Verbeterde productkwaliteit – Snelle detectie van fouten;
• Verbeterde interne klant- en leveranciersrelatie;

• Gedwongen om problemen op te lossen.
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Principe 3: Flow
Doorstroming creëren

Van

Naar

Toepassingsgebied

Organisatie

Functioneel

Cellulair

Werkvloer en kantoor

Structuur

Hiërarchisch,
veel lagen

Plat, meerdere
teams

Product-/servicefamilies, cellenstructuur

Specialisten

Multifunctioneel

Alle vaardigheden die noodzakelijk zijn om de
verschillende processen binnen cellen en
tussen cellen uit te voeren

Top-down controle

Teambetrokkenheid

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor
het hele proces

Gecentraliseerd
Complex

Lokaal –
eenvoudiger

Binnen de cel-teams

Efficiëntie

Blijven bewegen

Opdrachten gaan naar het volgende station
zodra het vorige station gereed is

Lokaal

Over het hele
systeem

Nieuwe paradigma’s stellen de teams in staat
om nieuwe manieren te ontdekken voor
kwaliteits- en productiviteitsverbetering

Collega’s
Operationeel
Management
Planning

Snelheid

Verbeteringen
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Principe 3: Flow
One-piece-flow
One-piece-flow is de ‘ultieme Lean oplossing’:
• Lagere tussenvoorraad en eindvoorraad
• Verbeterde kwaliteit
• Fouten worden niet doorgegeven aan de volgende processtap
• Medewerkers multi-inzetbaar
• Stabiel en robuust
In de praktijk is een mengvorm vaak beter
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Principe 3: Flow
Overwegingen Line Balancing

Bepaal of eindproducten op voorraad worden geproduceerd in een supermarkt of
direct uit productie worden uitgeleverd :
– Wat zijn de behoeften van de klant?
– Hoe ziet de verwachte afname van de klant er uit?
– Is de afname constant of onregelmatig?
– Is de productiecapaciteit voldoende om aan de klantvraag en levertijd te voldoen?

– Hoe groot is de cyclus, buffer en veiligheidsvoorraad?
– Pas op! Voorraad is verspilling, probeer dit dus zoveel mogelijk te vermijden.
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Tools om flow te creëren
Tool
Value Stream Map
Theorie of Constraints
Wet van Little
Takttijd
PCE
Line balancing
Standardised work
Single Minute Exchange of Die
Jidoka
Heijunka
OEE

Doel
Procesbeschrijving met extra informatie
Elimineren van de bottleneck
Werk in voorraad
Klantvraag/productietijd
Process Cycle Efficiency
Processtappen op elkaar afstemmen
Uniform werken om kwaliteit te verhogen
Omsteltijd versnellen
Stoppen van de lijn als er een fout optreedt of als de flow
Workload Leveling
Efficiëntie van productiemiddelen inzichtelijk maken
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Theory of Constraints
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Theorie of Constraints
Stappenplan

De zwakste schakel van een organisatie wordt geïdentificeerd, waarbij
wordt gekeken of het een fysieke of beleidsmatige oorzaak heeft..
Gezamenlijk wordt er in de organisatie bepaald hoe deze beperking
doorbroken kan worden, waardoor de ‘throughput’ (output) daadwerkelijk
wordt verhoogd.
De gehele organisatie moet zich scharen achter de gekozen oplossing,
waardoor de eerdere ‘constraint’ wordt opgelost. Tevens een evaluatie
uitvoeren, waarbij gekeken wordt of de prestaties nog steeds worden
beperkt door deze ‘constraint’.

Eventuele andere aanpassingen worden ingezet om de ‘constraints’ te
doorbreken.
Na doorvoering van de gekozen oplossing en nadat de ´constraint´ versterkt
of doorbroken is, begint het proces weer opnieuw bij de eerste stap.
Enerzijds wordt er naar de impact van de doorgevoerde oplossing gekeken
en anderzijds wordt een volgende, nieuwe ‘constraint’ opgespoord en
doorbroken.
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Theorie of Constraints
Waar zit de bottleneck?
Bij TOC wordt enerzijds gekeken hoe snel er resultaat geboekt wordt. Deze output wordt ‘throughput‘ genoemd. Anderzijds
kijkt TOC naar de factor(en) die de snelheid van deze ‘throughput’ beperken (‘bottleneck’). Pas wanneer de ‘bottleneck’ kan
worden versterkt of worden doorbroken, zal de ‘throughput’ verhogen.
Volgens TOC kunnen organisaties zichzelf meten door aandacht voor de volgende drie aspecten te hebben:
• Throughput – (output) is de snelheid waarmee een organisatie geld genereert door verkoop. De output wordt gemeten
aan de hand van onder andere geld, aantal producten of aantal diensten.
• Inventory – (voorraad) bestaat uit de investeringen in activa van een organisatie, dat uiteindelijk (snel) is om te zetten in
liquide middelen.
• Operation expenses – (operationele kosten) zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de ‘inventory’ (voorraad) om
te zetten naar ‘throughput’ (output), zoals arbeidskosten, materiaalkosten en afschrijvingen.
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Line Balancing

300

Proces balanceren
Yamazumi Work Balance Chart
Yamazumi (Jap): op elkaar stapelen

• Het proces is niet gebalanceerd;
• Dit zal tot voorraden leiden tussen de processtappen;
• Er is geen sprake van continue stroom (Flow).
Tijd
250

TAKT tijd =
Hoeveelheid tijd die
beschikbaar is, gedeeld door de
productie aantallen gevraagd
door de klant.

200
150

Takt Tijd

100

Reduceer takt tijd
overschrijding door:
- beter balanceren
- NVA reductie
Value Added

50

Non Value Added

0

Stap 1

Stap 2
Stap 3
Processtappen

Stap 4
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Proces balanceren
Yamazumi Work Balance Chart

• Het proces is verbeterd - De hoeveelheid Non Value Added tijd is gereduceerd
• Het werk is nu beter verdeeld (gebalanceerd);
• Producten zullen continu stromen van stap naar stap;
Tijd een Lean proces.
• We hebben
250

Zorg voor
een veilige
10% marge!

200
150
Takt Tijd

100

Value Added

50

Non Value Added

0
Stap 1

Stap 2

Stap 3
Processtappen

Stap 4
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Gestandaardiseerd werk
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Gestandaardiseerd werk
Niet iedereen doet hetzelfde

Het op een uniforme manier uitvoeren van de werkzaamheden door alle medewerkers
zodat het werk zo efficiënt mogelijk gedaan wordt.
Als we aan 10 medewerkers vragen hoe zij hun taak uitvoeren, krijgen we waarschijnlijk 10
verschillende antwoorden. Dit heeft die nadelige gevolgen:
1. Het proces is niet voorspelbaar in termen van tijd, kwaliteit en veiligheid (er is variatie)
2. Het proces is geen goede basis voor procesverbetering
3. Er ontstaan geen automatismes in het team waardoor er veel tijd besteed wordt aan ‘fire
fighting’
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De Lean driehoek
Standaardisatie continu verbeteren

1. Norm en
standaard

‘Samen zoeken naar de beste manier
(verspillingsvrij) om een handeling uit te voeren,
hier brede consensus over te bereiken (iedereen),
deze manier van werken na te leven (altijd) en
afwijkingen visueel te maken’.
1. Team stelt de standaarden en norm vast
2. Afwijkingen worden visueel zichtbaar gemaakt

Continue verbeteren

3. Standaard
reactie

2. Visueel
management

3. Team zoekt naar de reden van de afwijking, het
probleem wordt opgelost en er wordt een
nieuwe standaard gecreëerd.
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Voordelen standaardisatie

1. Reduceert variatie
2. Helpt je medewerkers
1. Efficiënter te werken
2. Werk te structureren
3. Om nieuwe medewerkers sneller op te leiden

3. Vergroot veiligheid
4. Standaard werk kan continu verbeterd worden
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Quick Change Over (QCO)

Single Minute Exchange of Dies (SMED)

Quick Change Over (QCO)
SMED

• Ook wel SMED genoemd: Single Minute Exchange of Dies
• Een set van technieken om snel van de ene productiewijze naar een andere over te gaan.
Voorbeeld verpakkingsbedrijf:
– Eerst verpakken we papier in dozen, vervolgens verpakken we suikerzakjes in plastic zakken
– Hoe zorgen we dat we zo weinig mogelijk tijdverlies hebben bij het omschakelen van het ene product naar het andere

Werk slimmer, niet harder

SMED en OTED

SMED: Single Minute Exchange of Die.
Concept welke zegt dat alle machine omstellingen binnen minder dan 10 minuten moeten en kunnen
gebeuren

OTED: One Touch Exchange of Die
Concept welke zegt dat alle machine omstellingen binnen minder dan 100 seconden moeten en kunnen
gebeuren

309

Hoe werkt SMED?

Fase 0
Analyseer Huidige omsteltijden
Interne en externe handelingen benoemen

omstelhandelingen

Fase 1
Scheiden interne en externe handelingen

Fase 2
Zet interne handelingen om in externe

Fase 3
Stroomlijn alle aspecten van omstellen

Interne elementen: moeten uitgevoerd worden als het machine of het proces
stil staat
Externe elementen: kunnen uitgevoerd worden op het moment dat de machine
of het proces wordt uitgevoerd

Waarom QCO / SMED ?
?

• Om tegemoet te komen aan klantwensen:
– Maakt het rendabel om kleinere batches te produceren;
– Vermindert verspillingen;
– Verkorten van levertijden;

• Om verschillende soorten output te produceren om downstream processen te kunnen blijven leveren
• Om flexibeler te kunnen opereren in kleinere batches
• Voorraad verlaging / doorlooptijd verkorting

Fases van SMED verbeteringen
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SMED en OTED
Checklist
1.

De huidige werkwijze moet kritisch bekeken worden.
1.

2.

Er zou bijvoorbeeld een film gemaakt kunnen worden, waar je analytisch, door de ogen van de 7 verspillingen, naar de
werkwijze kijkt;

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de ‘externals’ en ‘internals’.
1.

3.

Een external is iets wat van tevoren klaargezet kan worden en een internal kan pas uitgevoerd worden wanneer de
productielijn stilstaat;

Zet zoveel mogelijk internals om naar externals.
1.

4.

Je kunt bijvoorbeeld naast de productielijnen de machineonderdelen alvast opwarmen;

Stroomlijn de overblijvende internals, zodat deze sneller gaan en voor minder verspillingen
zorgen.
1.

Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van sneller gereedschap en minder bouten;

5.

Stroomlijn de externals, zodat deze minder tijd in beslag nemen tijdens de voorbereiding;

6.

Documenteer de nieuwe procedure en maak hier een duidelijk en helder draaiboek van.
1.

7.

Zo kan er bekeken worden wat er in de toekomst ondernomen moet worden;

Herhaal vervolgens het hele stappenplan weer.
1.

Er zijn namelijk steeds weer nieuwe dingen die sneller gedaan kunnen worden;

Jidoka
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Jidoka
automatisch inbouwen van kwaliteit

Jidoka is het volledig defect vrij maken van het proces door fouten te detecteren en meteen te
verwijderen uit het proces
• Directe ingreep bij afwijkingen in het proces
• Voorkomen dat foute producten doorstromen naar het volgende proces

• Zelfstandig producerende machines – slimme machines die het mogelijk maken om zonder operator
te produceren
• Operator kan meerdere processen bedienen, grotere manproductiviteit

Jidoka : Autonomation (niet: Automation)
Intilligente automatisering of automatisering met een menselijke toets
Categorie

Automatisering

Jidoka

Onderhandenwerk van medewerkers
Mens

wordt gereduceerd/vereenvoudigd.

Verbetering van de productiviteit door

Monitoring van de machines wordt een

multi-tasking van medewerkers.

onderdeel van het takenpakket.

Machine

Kwaliteit

Reactie

Machines doorlopen de cyclus tot het

Machines beschikken over de autonomie

eind, tenzij de (nood-)stop tussentijds

om een stop te activeren zodra

wordt bediend.

afwijkingen worden geconstateerd.

Crash-down van de machine (productie
van defecten kan voor komen).

Crash-downs en defecten worden
voorkomen door Auto-stops (preventieve
mogelijkheden).

Afwijkingen worden laat geïdentificeerd,

Afwijkingen zorgen ervoor dat de

waardoor de kernoorzaak vaak

machine wordt gestopt, waardoor de

onduidelijk is en correctieve acties lang

kernoorzaak ervan sneller kan worden

achterwegen blijven.

geïdentificeerd en aangepakt.

Heijunka
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Wat is het?

Heijunka
• Sequencing of afvlakking van de productie. Het wordt gedefinieerd als "de verdeling van het productievolume en de mix
gelijkmatig in de tijd".

Doel:
• Plotselinge schommelingen in de marktvraag op vangen door verschillende modellen in kleine series op dezelfde lijn te
produceren.
Muda
Verspillingen worden geëlimineerd door het makkelijker te maken om werk te standaardiseren. Een goede
volgordebepaling vermindert de behoefte aan arbeidskrachten aan de lijn.
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Principe 3: Flow
Nivelleer de product mix Heijunka

Door de productie van verschillende producten gelijkmatig door de tijd heen te verdelen,
kan je sneller op klanteisen reageren bij een minimum voorraad. Dit verkleint ook de
afmeting van eventuele tussenvoorraden (supermarkten).
Shift 1

Shift 2

Shift 3

AAAAAAAABBBBBBBCCC
Shift 1

Shift 2

Shift 3

ABABCABABCABABCABA
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Heijunka
Shift 1

Shift 2

Shift 3

AAAAAAAABBBBBBBCCC
Een traditioneel productieproces is gericht op het vervaardigen in grote partijen. Het idee is om het maximale aantal producten in
één partij te vervaardigen.
Deze typische ongelijksoortige methode levert vier problemen op:
1. Klanten kopen producten meestal niet voorspelbaar. Als de klant vroeg in de week besluit om product C te kopen, heeft de klant
problemen.
2. Het risico van onverkochte goederen die op voorraad gehouden moeten worden.
3. Het gebruik van middelen is onevenwichtig.
4. Er is een ongelijke vraag naar upstream-processen.
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Heijunka
Shift 1

Shift 2

Shift 3

ABABCABABCABABCABA
Een lean productie process focust zich op de laatste markt vraag
De vier voordelen van het nivelleren van het schema zijn:
1. Flexibiliteit om te maken wat de klant wil, wanneer hij het wil.

2. Minder risico op onverkochte goederen.
3. Evenwichtige inzet van arbeid en machines.
4. Afgevlakte vraag naar de upstream processen en leveranciers
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Instellen van de batch-grootte

• Door een kleine consistente batch grootte (pitch) te hanteren, wordt een voorspelbare productiestroom gecreëerd,
waardoor problemen snel en makkelijk herkend en opgelost kunnen worden.
• Zorg voor korte omsteltijden om kleine batches mogelijk te maken.
• Vaak is één pitch de hoeveelheid die in 1 doos of op 1 pallet past.

Heijunka
Board

Dienst 1
Dienst 2
PRODUCT
A

PRODUCT
B

PRODUCT
C

7:00
3:00

7:20
3:20

A

7:40
3:40

8:00
4:00

8:20
4:20

A
B

8:40
4:40

9:00
5:00

A
B

9:20
5:20

A
B

C
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Continue stroom (flow)

•

Creëer een continue stroom waar mogelijk, downstream vanaf de Pacemaker (die stap die het tempo van het geheel bepaalt)

•

Continue stroom refereert aan het produceren van één onderdeel per keer, waarbij elk component direct doorstroomt naar het volgende proces
zonder wachttijd;

•

Continue stroom is de meest efficiënte manier van produceren, maar vereist veel creativiteit om te bereiken;

•

Zodra de Pacemaker is bepaald, moeten de downstream processen stromen om aan de klantvraag te voldoen.

Geïsoleerde eilanden

Materiaal

A

Continue Stroom

1-stuks stroom
balanceert
procesinput naar output

Voorraad

Materiaal
Voorraad

B

A

B

C

Eind
Product

Voorraad

Veranderen bureautjes en stapels papier

Voorraad

C

Eind
Product
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Heijunka
Nivelleren van productie

1. Een vast interval waarin alle producten van de product
familie geproduceerd wordt
2. Een vaste volgorde van producten
3. Een afgestemd voorraadbeleid
4. Variërende productiehoeveelheden binnen elk type
5. Richting voor continue verbetering
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OEE (Overall equipment effectiveness)
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Wat is OEE?

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een 'best practices'-maatstaf die het percentage geplande productietijd
identificeert welke echt productief is. Een OEE-score van 100% staat voor perfecte productie: alleen goede onderdelen
fabriceren, zo snel mogelijk, zonder downtime.
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OEE

OEE

Kwaliteitsverlies

Snelheidsverlies

Stilstand
verlies

Vormen van verlies

Stellen (voorzien)

Productwissel, bijstellen, gereedschapswissel, schoonmaken,
gepland onderhoud

Storingen (onvoorzien)

Machine kapot, geen materiaal, geen stroom, geen
verpakkingen, geen afvoer van producten

Snelheidsverlies (voorzien)

Snelheid lager door slecht materiaal, halve kracht produceren,
betere kwaliteit bij lagere snelheid

Korte stops < 5 min (onvoorzien)

Aanvoer hapert, lege posities op de band, sensor schoonmaken,
er is iets vastgelopen

Start en stop afval (onvoorzien)

Afval omdat machine warm moet draaien, inloopproducten,
leegdraaienmachine, laatste producten zijn slecht

Afkeur (onvoorzien)

Verkeerd materiaal, maatvoering onjuist, verkeerd
gereedschap, verkeerde instellingen
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Oefening
Joe’s taxi
• Joe heeft een eigen taxi bedrijf opgezet. Hij werkt 10 uur per dag voor 6 dagen in de week.
• Over de afgelopen 6 dagen heeft hij al zijn activiteiten gemeten. Hieronder staan de metingen:

Activiteit
• Diesel tanken
• Taxi onderhoud
• Wachten op klanten
• Verkeerde telefoontjes
• Taxi schoonmaken
• Lunch pauzes
• Verdwalen
• Omzet per dag
• Vakantie

Tijd
60 min
30 min/week (gemiddeld)
10 uur
3 uur
15 min/dag
20 min/dag
120 min
€200 /dag
10%

1. Splits de activiteiten in
gepland en ongepland

2. Bereken de duur van de
activiteiten
3. Bereken de OEE
4. Bedenk oplossingen om
de OEE te verhogen naar
80%
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Joe’s taxi
Uitkomst
Ongeplande downtime/week
Geplande downtime/week
Wachten
600 min Geen werk
6480 min
Verkeerde telefoontjes 180 min Diesel
60 min
Verdwalen

Totaal

120 min Onderhoud
Schoonmaken
Pauzes
Vakantie

30 min
90 min
120 min
360 min

900 min Totaal

7140 min

100%
10.080 min = 100%

75%

Geplande
downtime

50%
25%

Ongeplande
downtime

2940 min = 32%
2040 min = 20%

OEE
0%
330

OEE
Verbeteren van OEE

Analyseer OEE

Is OEE
Hoog?

Ja

Haal de botteleneck
eruit

Investeer of verhoog
de beschikbare tijd

Nee
Analyseer alle tijd
verliezen rigoureus
Verbeter de OEE
voordat er wordt
geïnvesteerd

• Vermijdt investeringen als de OEE laag is
• Om een lage OEE te verklaren, analyseer
alle tijdverliezen:
- Korte intervalmeting
- Slecht of onvoldoende metingen
- Verlies van snelheid, kwaliteit, planning
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Dag 7:
• Recap
• Improve
• Flow

• Pull

• Control
• Perfectie

Lean Principe 4: Pull

‘Flow if you can, Pull if you can’t’.

1. In Lean wordt eerst gestreefd naar ‘Flow’. In een aantal gevallen is flow niet mogelijk. Bijvoorbeeld in een supermarkt de gewenste levertijd van de klant is korter dan de (op dit moment best mogelijke) ‘productietijd’.
2. Als gezegd; ‘Flow’ is niet altijd mogelijk, soms zijn voorraden in de keten nodig om oneffenheden in het systeem op te
lossen. Hier worden minimale voorraden aangehouden, zogenaamde ‘supermarkets’.
3. We produceren niet op verwachte klantvraag maar op werkelijke afname
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Pull
De voordelen

1.Substantiële verlaging van de voorraden (zowel gereed product als onderhanden werk,
WIP):
i.

Geen voorraad produceren die wellicht nooit verkocht gaat worden

ii. Voorkomen van “fire-sale’ acties met grote kortingen die de marge sterk verkleinen en de markt verzieken
iii. Verkleinen van benodigde magazijnoppervlakte
iv. Minder handelingen om de voorraad te managen (tellen, verplaatsen etc.)
v. Minder kapitaalbeslag

2.Vermijden van acties om achterstallige opdrachten te verwerken
3.Vermijden van onoverzichtelijke vervuilde systemen, en transacties die “on hold” staan
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Voorraad verbergt verspillingen
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Push versus pull

Push
Producten worden wanneer ze klaar zijn naar de volgende bewerking “geduwd”

Pull
Producten worden slechts gemaakt als er bij de volgende bewerking
behoefte aan is

Pull is een belangrijk
principe om lean te
worden
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Principe 4: Pull

Van push naar pull
1. Bepaal een maximale hoeveelheid onderhanden werk (tussenvoorraad)
2. Produceer op basis van klantvraag: uitstroom is signaal voor nieuwe instroom

Voordelen pull-productie
• Minder ongevraagde of teveel gemaakte producten
• Bescherming tegen voorraadvorming
• Eerder signaal dat er een fout in het product zit

• Problemen op de werkvloer worden zichtbaar

vs.
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Principe 4: Pull

1. Stel een plafond aan de hoeveelheid tussenvoorraad
• Nuttige tool hiervoor is Kanban
• Kan = visueel, Ban = bord

2. Uitstroom is het signaal voor nieuwe instroom
• Geen producten maken waar geen klantvraag
naar is (verspilling)
• Zorgt voor een afname van de tussen- en
eindvoorraad en daarmee de doorlooptijd
Voorbeelden
• Two-bin-kanban
• Productie-kanban
• Signaal-kanban
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Principe 4: Pull
Kanban-varianten

Signaal-kanban

Two bin-kanban
Productie-kanban
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Principe 4: Pull
Het ontwerpen van een Pull-systeem
• Stap 1: Stel de huidige prestaties vast
– Bereken de doorlooptijd
– Bereken de procesefficiëntie
• Stap 2: Bepaal de gewenste prestaties
– Stel de gewenste procesefficiëntie vast (bedrijfsdoelstelling)
– Bereken de bijbehorende doorlooptijd (de bewerkingstijd blijft hetzelfde)
– Bereken de maximale tussenvoorraad om de doorlooptijd te kunnen halen. Dit noemen we ook wel de WIP-cap
(maximale Work In Progress).
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PULL en KANBAN

In een PULL productieproces, in de afbeelding het plaatsen van de blauwe
cirkel op de gele romp, is het signaal om te beginnen aan de volgende
bewerking de Kanban.
Dit signaal kan vele vormen hebben. Van een lege bak (die weer moet
worden gevuld) of een kaartje tot aan een elektronische opdracht toe.
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Kanban in verschillende vormen

• Het signaal geeft de voorafgaande processtappen informatie over:
– wat gemaakt moet worden;
– wanneer het gemaakt moet worden;
– hoeveel er gemaakt moet worden;

– en eventueel waar het gebracht moet worden.
• Kanban kan de verschillende vormen hebben:
– Lege container / doos

– Kaart
– Gemarkeerde vloer of magazijnstelling
– Lampen
– Elektronisch signaal/bericht (computer)
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Kanban spelregels

• Downstream processen “onttrekken” onderdelen/producten uit upstream processen
•

Upstream processen produceren enkel en alleen wat is onttrokken

•

Processen sturen enkel en alleen 100% foutvrije producten downstream

•

Probeer altijd variatie in de stroom te elimineren bij elk(e) proces(stap)

• Valkuil: Kanban vereist veel discipline !!

• Zorg voor goede training en verwacht pas resultaat na hard werken.

343

Pacemaker in een proces

• Pacemaker = Dat wat het tempo bepaalt van het proces.
– Kan opgelegd zijn vanuit klant / management / centraal systeem / …
– Kan gebeuren d.m.v. een bottleneck in het proces (meestal een beperking)

• Bottlenecks moeten altijd worden aangevallen met Lean Six Sigma technieken. Een bottleneck mag nooit de
gehele waardestroom beïnvloeden.
• Indien de bottleneck niet verder kan worden verruimd, dan TOC (Theory Of Constraints = Beperkingentheorie)
toepassen (Eliyahu Glodratt).
Belangrijk in de TOC-aanpak is dat de bottleneck zoveel mogelijk verruimd moet worden en ook dat deze geen activiteiten uitvoert die er in het
proces niet toe doen (dus moet 100% van de tijd waarde toevoegen). Processen voor de bottleneck kunnen hierop worden afgestemd.

LSS

Werk één bottleneck weg en er is weer een nieuwe.

TOC
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Supermarket

“Supermarket” is een voorraad van waaruit de producten worden onttrokken voor het proces en die middels Kanban tot het
gewenste niveau wordt aangevuld.

Voordelen:
• Geen overproductie
• Een beheerste voorraad
• Nooit misgrijpen
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Supermarket: Regels

• Gebruik supermarkten waar upstream continue stroom niet verder mogelijk is
• Supermarkten helpen bij het besturen van de processen upstream vanaf de pacemaker
• Supermarkten gebruiken Kanban signalen, welke productie koppelen aan de downstream vraag van de klant. Dit
voorkomt dat ieder proces apart gepland moet worden
• Supermarkten zijn een compromis t.o.v. de ideale situatie, maar de supermarkt is de beste oplossing voor het
sturen van upstream processen die niet continu kunnen stromen
• Naarmate de stroom verbetert, neemt de behoefte aan supermarkten af
• Overwegingen voor kanbans:
– Cyclustijd van downstream processen (tempo van uitstroom)
– Levertijd van de grondstoffen komende van upstream (hoe snel zijn grondstoffen weer op peil)
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Ontwerpen van een pull-systeem

Huidige performance:
–

Bepaal de huidige Process Lead Time

• PLT = WIP / exit rate (benadering)
–

Bepaal de huidige Process Cycle Efficiency

• PCE= (PT/ PLT) x 100%
Nieuwe performance:
–

Stel de gewenste PCE vast (bedrijfsdoelstelling)

–

Bereken de benodigde PLT

–

Bereken de WIP-cap
( = hoeveel orders mogen er in het proces zitten om de gewenste PLT te halen)
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Principe 4: Pull
Oefening
Informatie huidige situatie
• Uitstroomsnelheid = 10 aanvragen per uur
• Tussenvoorraad = 20 aanvragen
• Bewerkingstijd = 6 minuten per aanvraag

• Beschikbare tijd = 100 uur
Vraag 1
a) Wat is de huidige doorlooptijd?

b) Wat is de procesefficiëntie?
Vraag 2
Stel: In de nieuwe situatie wil het management een procesefficiëntie van 10%.

a) Wat is de bijbehorende doorlooptijd?
b) Wat moet de WIP-cap (maximale tussenvoorraad) worden om dit te halen?
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Principe 4: Pull
Oefening - uitwerking
Informatie huidige situatie
• Uitstroomsnelheid = 10 aanvragen per uur
• Tussenvoorraad = 20 aanvragen
• Bewerkingstijd = 6 minuten per aanvraag

• Beschikbare tijd = 100 uur
Uitwerking vraag 1:
a) Wat is de doorlooptijd?

Doorlooptijd =

𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑
𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑

=

20 𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛
10 𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟

= 2 uur (120 minuten)

b) Wat is de procesefficiëntie?
Procesefficiëntie =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑
𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑

∗ 100% =

6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛
120 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛

∗ 100% = 5%
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Principe 4: Pull
Oefening - uitwerking
Uitwerking vraag 2:
In de nieuwe situatie wil het management een procesefficiëntie van 10%.
a) Wat is de bijbehorende doorlooptijd?
Procesefficiëntie =
6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛
𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑
𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑

= 0,1 → doorlooptijd =

∗ 100% =

6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛
0,1

6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛
𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑

∗ 100% = 10%

=60 minuten (1 uur)

b) Wat moet de WIP-cap (maximale tussenvoorraad) worden?
Doorlooptijd =
1 uur =

𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑
𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑

𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑
10 𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟

Tussenvoorraad = 1 uur * 10 aanvragen per uur = 10 aanvragen
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Principe 4: Pull
Pull in de dienstverlening
Veel processen worden in gang gezet door een klant:
• Vergunningaanvraag komt via een systeem binnen;
• Klant geeft telefonisch een bestelling door;
• Klant loopt een vestiging binnen;

• Patiënt arriveert bij de SEH.
Maar dit betekent niet dat de waardestroom volgens het pull-principe is ingericht:
• Afdelingen (interne klanten) bepalen zelf waar de prioriteiten liggen;

• Bloedafname bij patiënten (”rainbow draw”): teveel tubes met bloed afnemen dan noodzakelijk.
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Principe 4: Pull
Kenmerken van een Pull-systeem in de dienstensector
In de dienstensector richt Pull zich vaak op informatie en mensen (klanten en medewerkers)
Pull neemt vaak de vorm aan van een Sequentieel Pull Systeem:
• Maximale hoeveelheid onderhanden werk (WIP-cap)
• Aanvragen verwerken volgens FIFO-principe of andere afspraken
• Bij fluctuerende klantvraag capaciteit bijschakelen
• Service-level afspraken tussen afdelingen (VOC)
Voordelen pull in de dienstensector:
• Hogere betrouwbaarheid dienstverlening
• Proces eenvoudiger te beheersen
• Verbeterde bezetting medewerkers (flexibel)
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Verbeterdoelstellingen en de definities

• PCE, PLT, PT, WIP, ExitRate en Takt-tijd zijn met elkaar verbonden.
• Verbeterdoelstellingen kunnen komen vanuit de vraag naar:
– Hogere productie

– Lagere kosten
– Betere kwaliteit
– Enz.

• Afhankelijk van de vraag worden nieuwe doelen gesteld aan deze variabelen. Simpele voorbeelden:
– Hogere productie → lager TAKT-tijd of hoger ExitRate
– Lagere kosten → hoger PCE, lager WIP
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CONWIP

Conwip staat voor CONstant Work In Progress, m.a.w:
een constante hoeveelheid onderhandenwerk.
Hierbij wordt er een maximum gesteld aan het aantal orders dat
tegelijk op de werkvloer aanwezig mag zijn. Aan elke order wordt
daartoe een kaartje gekoppeld.
Pas als dat kaartje vrijkomt mag een nieuwe productieorder
worden vrijgegeven.
Het CONWIP-systeem regelt alleen de totale werklast op de
werkvloer. Dit heeft gunstige gevolgen voor de doorlooptijd, welke
met Conwip goed beheerst kan worden.
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Simulatiegame
Aan de slag met Flow en Pull
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Simulatiegame
Aan de slag met Flow en Pull

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

• Geen voorwerk: begin pas als je een halfproduct hebt ontvangen
• Geen herstelwerkzaamheden: als een fout eenmaal gemaakt is, gewoon doorgeven
• Werk op een normaal tempo (niet snel, niet langzaam)
• Geen collega’s helpen: maximaal 1 persoon per station
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