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SAMENVATTING G 

Statistischee Procesbeheersing (SPC) wordt algemeen gezien als een 
belangrijkee methodiek voor de integrale kwaliteitszorg. Des te opmerkelijker is 
hett dat er nog altijd veel bedrijven geen gebruik van maken. Nu is acceptatie 
vann SPC vanaf de introductie (door Shewhart, in 1924) een zaak geweest van 
vallenn en opstaan. Volgens de man die vaak vereenzelvigd wordt met SPC, 
Deming,, is gebrek aan visie en 'leiderschap' van managers de belangrijkste 
oorzaak.. Hij introduceerde daarom een geheel andere manier van leiding 
geven:: niet alleen aandacht hebben voor de resultaten, maar vooral voor het 
ontwikkelenn van betere methoden om betere resultaten te bereiken. Dat nieuwe 
concept,, dat we tegenwoordig kennen als integrale kwaliteitszorg ("Total 
Qualityy Management", TQM), is succesvol geweest, maar desondanks is 
introductiee van SPC steeds een moeizame aangelegenheid gebleven. Dit 
proefschriftt beschrijft enkele bijdragen om de SPC methodiek zelf te 
verbeteren.. De vestiging van Philips Halfgeleiders te Stadskanaal is de plaats 
waarr ik daarbij de meeste ervaring heb opgedaan. 

Philipss heeft sinds 1955 een vestiging in Stadskanaal. Eerst waren zwart-wit 
beeldbuizenn de belangrijkste producten, maar sinds deze activiteit in 1987 werd 
beëindigd,, vormen diodes het hoofdbestanddeel van de productie. Een 
populairee beschrijving van een diode is dat van een elektrisch ventiel. Diodes 
wordenn op printplaten gesoldeerd en doen dienst als schakelaars en 
gell ijkrichters. De producten worden in twee fasen geproduceerd. Eerst wordt 
mett behulp van diffusietechnieken het hart van de diode gemaakt, het kristal, 
datt de gewenste halfgeleidende eigenschappen heeft. Daarna worden de 
kristallenn samen met andere componenten tot diodes samengesteld. De 
organisatiee van Philips Stadskanaal is volgens sociotechnische principes 
opgezet.. Dit houdt in dat het productiepersoneel uit "hele taakgroepen" bestaat, 
mett een eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit en productiviteit. 

Inn het begin van de jaren '90 is SPC ingevoerd bij Philips Stadskanaal. Daarbij 
iss de systematische aanpak gevolgd die in hoofdstuk 2 is beschreven. Nadat 
eerstt de bedrijfsleiding bewust is gemaakt van het belang en de consequenties 
vann SPC, zijn in de volgende fase twee Proces Actie Teams (PATs) van start 
gegaann met als opdracht hun processtap beheerst te maken en te houden. 
Toenn bleek dat dit een succesvolle aanpak was, zijn systematisch alle andere 
kritischee processtappen beheerst gemaakt. En tenslotte zijn in de vierde fase 
ookk voor de andere afdelingen de consequenties uit de invoering van SPC 
getrokken.. De coördinatie van de invoering van SPC was de 
verantwoordelijkheidd van de SPC stuurgroep, die aan het management 
rapporteerde.. De stuurgroep bewaakte de tijdsplanning en installeerde PATs. In 
hoofdstukk 2 wordt nader ingegaan op de taken van de stuurgroep. Ook wordt 
aandachtt besteed aan de samenstelling, opdracht en werkwijze van een PAT. 
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Dee gevolgde methodiek om tot beheersing te komen is beschreven in een 
activiteitenplann bestaande uit tien stappen, het PAT-werkboek. Met de 
invoeringg van SPC is het verhaal echter nog niet af, want de behaalde 
resultatenn moeten behouden blijven. Daarom wordt ook aandacht besteed aan 
dee "post SPC organisatie". Een PAT gaat over in een PIT (een Process 
Improvementt Team, ofwel verbeterteam), die mogelijk ook opdrachten krijgt 
buitenn het directe SPC terrein. De sociotechnische organisatievorm van Philips 
Stadskanaall biedt voldoende aanknopingspunten. Het hoofdstuk eindigt met de 
resultatenn die SPC Stadskanaal heeft gebracht en tenslotte wordt een profiel 
geschetstt van een statisticus in het bedrijfsleven. 

Dee eerste puur statistische stap van het activiteitenplan is de bepaling van de 
nauwkeurigheidd van een meetsysteem. Wil men op basis van proces- en/of 
productmetingenn in het proces ingrijpen of producten afkeuren, dan moet de 
betrouwbaarheidd van de metingen gegarandeerd zijn. Om deze reden wordt 
eenn meetsysteem regelmatig gekalibreerd. Maar ook de spreiding in de 
metingenn is van invloed is op de kwaliteit van de uitspraak; als de spreiding ten 
gevolgee van het meten zelf groot is, moeten kanttekeningen worden geplaatst 
bijj de waarde van de meting. Voor het in kaart te brengen van de meetspreiding 
enn trekken van consequenties daaruit, heeft de gezamenlijke Amerikaanse 
automobiel-industriee in een handboek een voorstel gedaan dat inmiddels de 
standaardd is. 

Inn hoofdstuk 3 wordt deze methode tegen het licht gehouden, in het bijzonder 
voorr de situatie dat een meting door maar een paar mensen wordt gedaan 
(metingenn in een laboratorium bijvoorbeeld). De gangbare definitie van de 
meetspreidingg blijkt in dat geval geen heldere betekenis te hebben. Als de 
breedtee van een predictie-interval als uniform bruikbare maat voor 
meetspreidingg wordt genomen, blijkt dat de gangbare methode ook geen goede 
afspiegelingg is van de werkelijke meetspreiding. De kans is groot dat de 
werkelijkee meetspreiding wordt overschat, met name als er maar weinig 
waarnemerss zijn, die onderling fors van elkaar afwijken. Er wordt een 
eenvoudigee alternatieve methode voor het schatten van de meetspreiding 
aangedragen,, die bovendien uitstekende eigenschappen heeft, mits het aantal 
waarnemerss tot vijf beperkt blijft. 

Dee regelkaart is het belangrijkste gereedschap van SPC; in de loop der jaren is 
hierr veel onderzoek naar gedaan. Een tamelijk recent onderzoek is van de 
handd van Roes en Does (1995), dat met discussie in het vaktijdschrift 
"Technometrics"" is verschenen. Hun onderzoek is gebaseerd op een probleem 
datt zich aandiende bij Philips Stadskanaal, waar structuur aanwezig bleek in de 
periodiekee steekproef voor beheersing van het proces om plakken te slijpen. Dit 
probleemm is later door verschillende onderzoekers vanuit allerlei gezichtspunten 
bezien;; de kernvraag is of de univariate aanpak van Roes en Does niet beter 
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doorr een multivariate aanpak kan worden vervangen. In hoofdstuk 4 worden de 
verschillendee methoden naast elkaar gezet en van commentaar voorzien. 

Dee methode van Roes en Does analyseert eerst de structuur binnen een 
steekproeff en selecteert dan zogenaamde 'contrasten' waarmee het proces 
wordtt bewaakt. Een contrast komt niet alleen voort uit de analyse, maar dient 
voorall ook een heldere relatie te hebben met het proces. Elk contrast wordt dan 
mett een regelkaart bewaakt, en voor situaties dat de kaart een signaal geeft 
(tenn teken dat het proces niet meer beheerst is) wordt een rampenplan ("Out-
of-Controll Action Plan", OCAP) opgesteld. Het grootste bezwaar van de 
multivariatee alternatieven is de onduidelijke relatie tussen het signaal in de 
regelkaartt en de benodigde actie om de onbeheerste situatie te verhelpen. De 
gebruikerr zal eerst de data nader moeten analyseren voor hij in het proces kan 
ingrijpen.. Daar zijn weliswaar hulpmiddelen voor ontwikkeld, maar ze ontberen 
dee snelheid en directheid van een rampenplan. 

Dee discussie maakte wel duidelijk dat in de methode van Roes en Does een 
regelkaartt voor het niet-systematische deel van de steekproef ontbrak. In 
hoofdstukk 4 is dat bezwaar ondervangen door de afstand tot het door de 
contrastenn opgespannen vlakte beschouwen. 

Hett laatste hoofstuk behandelt een controversieel onderwerp. Bij de regelkaart 
voorr individuele waarnemingen (de natuurlijke kaart voor de contrasten van de 
methodee van Roes en Does) wordt door sommige onderzoekers een 
aanvullendee regelkaart aanbevolen, om de spreiding in het proces te bewaken. 
Anderenn raden het gebruik van zo'n aanvullende kaart, die is gebaseerd op 
verschillenn tussen opeenvolgende waarnemingen, ten sterkste af. Door 
opeenvolgendee waarnemingen te beschouwen, is de extra regelkaart sterk 
verwantt aan de zogenaamde 'run regels', die naast de gewone signalering op 
basiss van regelgrenzen kunnen worden gebruikt om onbeheerste situaties 
snellerr op te sporen. Ook bij Philips Stadskanaal worden enkele 'run regels' 
toegepast.. Het nut van die aanvullende regelkaart voor de spreiding wordt in 
hoofdstukk 5 dan ook beoordeeld binnen het kader van het gebruik van extra 
'runn regels'. 

Dee conclusie luidt echter ondubbelzinnig dat deze kaart overbodig is. Voor 
allerleii afwijkingen van de beheerste situatie zijn er signaleringsregels die extra 
gevoeligg worden, alleen de voorgestelde kaart niet. Ietwat kort door de bocht 
kann worden gesteld dat de belangrijkste toename aan signalen optreedt als het 
process beheerst is, wanneer extra signalen juist niet gewenst zijn. 
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