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Samenvatting : : 
Kwaliteitsverbeterin gg bezien vanui t statistisch e methodie k 

Kwaliteitsverbeterin g g 

Kwaliteitt kan omschreven worden als: geschiktheid voor gebruik. Het woord wordt in 
tweee hoofdbetekenissen gebruikt, die met kwaliteit van ontwerp en kwaliteit van overeen-
stemmingstemming worden aangeduid. De eerste duidt op de mate waarin (intentionele) eigen-
schappenn van een product tegemoet komen aan de wensen van een klant. De tweede 
betekeniss geeft de mate weer waarin een individueel product vrij is van tekortko-
mingen. . 
Hett geheel aan activiteiten dat kwaliteit waarborgt, wordt kwaliteitsmanagement ge-
noemd.. Het bestaat, volgens Juran, uit drie processen: 

1.. Kwaliteitsplanning: het bepalen van de wensen van klanten en het ontwikke-
lenn van de producten en de processen die benodigd zijn om aan deze wensen 
tegemoett te komen. 

2.. Kwaliteitsbeheersing: het signaleren van en reageren op onregelmatigheden in 
hett productieproces. 

3.. Kwaliteitsverbetering: een georganiseerde verandering om de kwaliteit naar een 
ongeëvenaardd niveau te brengen ("doorbraak"). 

Hett is dit laatste proces dat het centrale thema vormt van dit proefschrift. 

Statistisch ee method e 

Statistiekk biedt een aantal methoden voor het verzamelen, presenteren en analyseren 
vann data. Aan deze methoden liggen de wiskunde en wiskundig modelleren ten 
grondslag.. Typerend voor statistische methoden is de belangrijke rol die gespeeld 
wordtt door onzekerheid en de wiskundige wijze om daarmee om te gaan, namelijk: 
waarschijnlijkheidd en — daaraan gerelateerd — stochastische variatie. Deze onzeker-
heidd ontstaat als men zich realiseert dat een feitelijke verzameling meetgegegevens 
slechtss een specimen is van een collectie mogelijke uitkomsten die men in de gegeven 
situatiee net zo goed had kunnen vinden. Dientengevolge moeten gevolgtrekkingen 
diee op basis van de gegevens gemaakt worden niet alleen de gegevens zelf in aan-
merkingg nemen, maar eveneens de alternatieve uitkomsten die mogelijk waren ge-
weest.. Statistiek doet dit door waargenomen gegevens te beschouwen als realisaties 
vann stochastische variabelen en maakt op deze wijze een inschatting mogelijk van de 
betrouwbaarheidd van gevolgtrekkingen. 

Empirisc hh onderzoe k 

Dee relatie tussen kwaliteitsverbetering en statistische methode wordt gegeven door 
dee gekozen benadering van dit proefschrift, namelijk, dat kwaliteitsverbeterprojecten 
beschouwdd kunnen worden als empirisch onderzoek en dat dit de context is waarin 
statistischee methoden worden toegepast in kwaliteitsverbetering. 
Empirischh onderzoek aan de hand van de wetenschappelijke methode heeft als functie 
hett verklaren van empirische fenomenen en, als een resultante, deze fenomenen te 
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voorspellenn en te beheersen. Verklaringen geven inzicht door te laten zien dat de 
verschijnselenn die verklaard moeten worden te verwachten zijn als een gevolg van 
bepaaldee wetten. Een verklaring van een empirisch fenomeen bestaat derhalve uit 
eenn aantal relaties tussen het fenomeen en andere factoren, die het fenomeen causaal 
beïnvloeden. . 
Dee methode die in empirisch onderzoek wordt toegepast draait om het toetsen van 
mogelijkee verklaringen aan empirisch bewijsmateriaal. 

Onderwer pp en doelstellin g van het proefschrif t 

Hett onderwerp van het proefschrift wordt gevormd door statistische kwaliteitsver-
beterstrategieën.. Een kwaliteitsverbeterstrategie is een samenhangende reeks ac-
tiess gericht op het brengen van de kwaliteit naar een ongeëvenaard niveau. Een 
kwaliteitsverbeterstrategiee wordt statistisch genoemd als: 

oo Zij erop gericht is relaties te ontdekken tussen kwaliteitskarakteristieken en in-
vloedsfactoren.. Verbeteracties worden gebaseerd op deze relaties. 

oo Vermoede relaties worden getoetst tegen empirisch bewijsmateriaal. 

Dee doelstelling van het proefschrift is een rationele reconstructie ("methodologisch 
raamwerk")) te maken van statistische verbeterstrategieën. Een dergelijke reconstruc-
tiee dient te bestaan uit definities van relevante begrippen, heuristieken en methodolo-
gischee regels. 

Statistisch ee verbeterstrategieë n 

Inn het tweede hoofdstuk van het proefschrift wordt — aan de hand van een aantal 
thema'ss — het methodologische raamwerk opgebouwd. 
Eenn verbeterproject dient te resulteren in een verklarend netwerk. Dit netwerk speci-
ficeertt de relaties tussen het bestudeerde kwaliteitskenmerk — de CTQ — en factoren 
diee dit kenmerk causaal beïnvloeden — de invloedsfactoren. Het belang van het ope-
rationeell  definiëren van zowel de CTQ als de invloedsfactoren is verwoord in een 
methodologischee regel. 
Dee activiteiten in empirisch onderzoek kunnen gegroepeerd worden in een aantal 
fasen.. Vertaald naar de context van kwaliteitsverbetering luiden deze fasen: 

1.. Operationalisatie 

2.. Exploratie 

3.. Uitwerking 

4.. Confirmatie 

5.. Conclusie 

Bovendienn biedt de gegeven volgorde van deze fasen een heuristiek voor het kiezen 
vann verbeteracties. Deze heuristiek is gebaseerd op de hypothetisch-deductieve me-
thodee uit de wetenschapsfilosofie. 
Dee aard van de activiteiten in de diverse fases is wisselend. Voor de activiteiten in 
dee Operationalisatie-fase kunnen methodologische regels geformuleerd worden. De 
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tweedee fase — Exploratie — vraagt eerder om heuristieken. Voor de aanpak in de 
Confirmatie-fasee is een methodologische regel geformuleerd. 
Empirischh onderzoek is intrinsiek iteratief. Dit volgt uit het gegeven dat kennis ver-
garenn bestaat uit het leren van "fouten". Modellen voor dit proces zijn Box' zaagtand-
modell  en Poppers model van conjectures and refutations (vermoedens en weerleggin-
gen).. De onderzoeker moet zich ervan bewust zijn dat zijn definities en aannames een 
voorlopigg karakter hebben. 
Invloedsfactorenn kunnen onderscheiden worden in drie typen: 

1.. Stuurvariabelen: deze zijn het instrument voor de onderzoeker om de CTQ te 
beïnvloeden. . 

2.. Ruisvariabelen: dit zijn bronnen van ongewenste variatie die geëlimineerd of 
gecompenseerdd moeten worden. 

3.. Verstoringen: dit zijn de oorzaken van incidentele uitschieters. 

Dee verbeteracties die aan de hand van de gevonden invloedsfactoren ondernomen 
kunnenn worden, volgen een aantal standaardpatronen. Deze standaardpatro-
nenn — gemiddelde-verschuiving, robuust ontwerp, tolerantieontwerp, feedforward-
beheersing,, feedback-beheersing en mistake proofing — worden gedefinieerd. 

Bekrachtigin gg van het methodologisch e raamwer k 

Omm de waarde van het voorgestelde raamwerk te beproeven wordt in hoofdstuk 3 het 
volgendee materiaal gepresenteerd: 

1.. Toepassing op populaire verbeterstrategieën. Ik bestudeer in hoeverre het voor-
gesteldee raamwerk een adequate reconstructie geeft van drie bekende verbeter-
strategieën,, namelijk het Shainin System, Taguchi's methodologie en het Six 
Sigma-programma.. Afwijkingen van deze strategieën van het voorgestelde 
raamwerkk worden besproken. 

2.. Twee case-study's. Als statistisch adviseur heb ik twee verbeterprojecten uit-
gevoerdd aan de hand van eerdere versies van het methodologische raam-
werk.. De resulterende aanpak in beide projecten ligt voor ter beoordeling aan 
deskundigen. . 

3.. Verdere ervaringen in adviseringswerk. Eerdere versies van het methodolo-
gischee raamwerk zijn getoetst aan verbeterprojecten. In het oog springende 
bevindingenn worden besproken. 

Dee multi-var i kaart : een systematisch e opzet 

Hett geformuleerde methodologische raamwerk maakt het mogelijk om onderzoek 
naarr statistische technieken te plaatsen in de context van hun toepassing. De hoofd-
stukkenn 4 en 5 zijn voorbeelden hiervan. Een techniek die toegepast wordt in de ex-
ploratievee fase is de multi-vari kaart. Deze grafische techniek laat zien welke vari-
antiecomponentenn onderscheiden kunnen worden in de verdeling van een CTQ. Het 
hoofdstukk streeft naar een formalisering van de modellen en hypothesen die ten 
grondslagg liggen aan de techniek en stelt een statistische analyseprocedure voor. In 
eenn voorbeeld wordt de techniek vergeleken met een alternatieve analysemethode, 
namelijkk de variantieanalyse. 
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Robuust ee regelkaar t voo r exploratiev e analys e van individuel e waarneminge n 

Regelkaartenn zijn oorspronkelijk geïntroduceerd in de context van procesbewaking 
(monitoring).(monitoring). Een enigszins afwijkend gebruik is de toepassing in retrospectieve ana-
lyse.. In dit hoofdstuk wordt de toepassing bestudeerd van regelkaarten in exploratieve 
analyse.analyse. Dit type analyse wordt verricht op een gegeven dataset (zoals in retrospec-
tievee analyse, maar afwijkend van de toepassing in procesbewaking). Het doel is het 
opsporenn van aanwijsbare oorzaken van variatie (net als in de context van procesbe-
waking,, maar in afwijking van retrospectieve analyse). 
Regelkaartenn die effectief zijn in de context van procesbewaking zijn niet noodzake-
lijkerwij ss geschikt voor exploratieve analyse. Een belangrijk probleem is het feit dat 
aanwijsbaree oorzaken van variatie — zowel in de vorm van uitschieters als in de vorm 
vann veranderingen in het gemiddelde — de schatting van de regelgrenzen grondig 
beïnvloeden,, waardoor de regelkaart minder effectief wordt voor de opsporing van 
resterendee aanwijsbare oorzaken. De voorgestelde procedure is robuust gemaakt 
tegenn zowel uitschieters als sprongen in het gemiddelde. Dit is mogelijk door de 
toepassingg van methoden uit de robuuste statistiek en uit de change-poin J-analyse. 
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