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‘De kwaliteitsbranche
moet omslag maken naar
systematische innovatie’
Lean Six Sigma (LSS) is als verbetermethodiek in tal van bedrijven en
organisaties in Nederland geworteld geraakt. ‘LSS heeft vele honderden
miljoenen euro’s aan besparingen opgeleverd’, zegt prof. Ronald Does,
directeur van het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek van de
Universiteit van Amsterdam. Kwaliteitszorg kan echter geen geïsoleerde
discipline meer zijn. De uitdaging voor de kwaliteitsbranche is werken
aan systematische innovatie van producten en processen. ‘Dan kunnen
wij de basis vormen van de kenniseconomie.’
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gevoerd prijken imposante namen: General Electric
Plastics, Douwe Egberts, DAF Trucks, LG.Philips Displays,
Philips Lighting, Getronics, TNT Post, ABN AMRO Bank,
Zwitserleven, AEGON, Wolters Kluwer, NedTrain en een
reeks ziekenhuizen, kleinere in de provincie maar ook grote
werkgevers als het Universitair Medisch Centrum
Groningen.

Fouten reduceren

Zijn instituut aan de Plantage Muidergracht, onderdeel van
de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit
van Amsterdam, is een met internationale prijzen gelauwerde bakermat van het Lean Six Sigma-denken. Zelf noemt hij
het, in alle bescheidenheid die hij zelf uitstraalt, “een
bescheiden kennis- en adviesorganisatie met zes voltijds
medewerkers. Maar wel een organisatie die met grote regelmaat publicaties aflevert in de internationale wetenschappelijke literatuur en opleidingen verzorgt. Van de
vakgroep Wiskunde zijn we een aantal jaren geleden overgestapt naar de Amsterdam School of Economics. Ik zie mezelf
ook als een vertegenwoordiger van die school, niet als vertegenwoordiger van de Empirische School. Kwaliteit is maar
één facet waar een bedrijf zich op richt, naast flexibiliteit,
betrouwbaarheid, snelheid en kosten. Het vakgebied
Operations and Process Management is de wetenschappelijke basis. In dat vakgebied geven wij nu ook onderwijs. Leren
kijken door een economische bril.”
Er klinkt trots door in de stem van IBIS-directeur prof.
Ronald Does als hij vervolgt: “Terwijl deze faculteit in reorganisatie is, bekostigen wij onszelf compleet met projecten
uit het bedrijfsleven. We draaien als nooit tevoren.
Europees horen we bij de top. Na de industrie en de dienstverlening is de zorgsector een exploderend werkterrein
geworden. Het is prachtig om te zien hoe een bedrijf of
organisatie, nadat je er de onderzoeksvaardigheden van
Lean Six Sigma (LSS) hebt aangeleerd, daar in de praktijk
de vruchten van plukt.
Organisaties vergaren door de routinematige handelingen
in processen kennis. Met deze bagage kunnen ze bepalen
op welke aspecten je moet sturen om meer efficiëntie en
lagere kosten te realiseren. In ondernemingen en organisaties hebben we bij elkaar opgeteld honderden miljoenen
euro’s aan besparingen boven tafel gekregen.”
Op de lijst van klanten voor wie IBIS/UvA de afgelopen 15
jaar projecten voor procesverbetering heeft begeleid en uit-
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Na een loopbaan in onder meer de medische statistiek aan
de Universiteit Maastricht en advisering over industriële
statistiek bij Philips, richtte de van huis uit wiskundige
Ronald Does in 1994 IBIS/UvA op en stond hij aan de wieg
van de introductie in Nederland van (Lean) Six Sigma, de
verbetermethode die de kans moet vergroten dat een
product of dienst zo optimaal mogelijk wordt opgeleverd en
dat processen soepel verlopen (zie kader: Six Sigma kort).
“Lean Six Sigma is geen wetenschap en kwaliteit is dat ook
niet”, zegt Does. “Het is louter een verbeterprogramma
waarmee je vaardigheden van medewerkers op een hoger
plan brengt en kostenstructuren verbetert.”

General Electric
Voor Ronald Does begon de praktijkervaring in 1996 met
een Six Sigma-project bij General Electric Plastics in Bergen
op Zoom. “We hebben veel mazzel gehad met die uitnodiging door GE. Daardoor konden wij als een van de eersten
die kennis absorberen. Iemand als Jack Welch, de legendarische topman van GE, is in de jaren negentig van eminente
betekenis geweest voor de acceptatie en implementatie van
Six Sigma. Welch heeft zijn eigen managers opgeleid. Hij wilde zijn medewerkers met de Black Belt- en de Green Belttraining een mentaliteit van continu verbeteren meegeven.
Een voltooide periode als Black- of Green Belt was bij GE
een voorwaarde om als manager hogerop te komen. Je
moest eerst een tijd aan de lijn werken om fouten te reduceren en processen te verbeteren voordat je recht van spreken
op promotie had.”
Bij de GE-vestiging in Bergen op Zoom moest IBIS/UvA
volgens Does fungeren als ‘statistisch geweten en ondersteuning’ bij de verbeteraanpak van GE. “Uiteindelijk mochten wij de Master Black Belts van GE in Europa opleiden. GE
was een studieomgeving waar we ons eigen stappenplan
hebben ontwikkeld in een industriële omgeving. In
Nederland werden we steeds vaker gevraagd door toonaangevende bedrijven in de industrie. Daarna hebben we ook de
focus gericht op de financiële dienstverlening en gezondheidszorg. Daar hebben we, met andere accenten in de methodiek, inmiddels honderden verbeterprojecten uitgevoerd.”
In de late jaren negentig stegen bij GE de met Six Sigma
geclaimde winsten tot miljarden dollars. Six Sigma werd
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zelfs populair in Wall Street. Was Welch een prominente
apostel van de LSS-methodiek, de grote sprong kon gemaakt worden dankzij de digitale revolutie, de komst van
internet, en innovaties als Power Point. “Dat heeft een
stuwende invloed gehad op de status van LSS”, zegt Does.

Stromingen in kwaliteitsdenken
Stromingen en scholen in het kwaliteitsdenken komen en
gaan. Ronald Does heeft er in zijn loopbaan al heel wat
voorbij zien komen: Zero Defects, Crosby’s Kwaliteit is
gratis, Demings 14 punten, Juran Trilogie, Poka Yoke, enzovoort. De beweging van Total Quality Management (TQM) uit
de jaren tachtig onderscheidde zich doordat het vizier
gericht was op kwaliteitsverbetering met de plan-do-checkact cirkel. Daarmee voegde die beweging iets essentieels
toe aan de stroming uit de jaren zestig van inspectie en
kwaliteitsbeheersing. En ISO-9001? Is volgens Does inmiddels een ‘dinosaurus’. Vanwege zijn bureaucratische inslag
vrijwel uitgestorven.

Lange evolutie
Does: “Het begrip Lean Manufacturing waaide uit de automobielindustrie, via Toyota, over naar het westen nadat in Japan
al 40 tot 50 jaar ervaring met deze methode was opgedaan.
De methode had dus al een lange evolutie achter de rug.”
Lean Manufacturing reduceert verspillingen in tijd en materi-

Six Sigma kort
Six Sigma gaat deels uit van statische procesbeheersing (SPC). Bij een waarde van Zes Sigma is het aantal
fouten of defecten niet meer dan 3,4 per miljoen mogelijkheden, een toestand van ‘bijna-perfectie’ dus.
Voor probleemoplossing wordt gebruik gemaakt van de
DMAIC-aanpak, wat staat voor Define (wat is het probleem en wat gaat het opleveren), Measure (wat gaan
we meten en waarom), Analyse (welke verbeteringen
zijn mogelijk), Improve (wat is de oplossing) en Control
(hoe leggen we de nieuwe werkwijze vast). Six Sigma
heeft een organisatiestructuur gebouwd rond teams,
met rollen die in naamgeving ontleend zijn aan de karatesport: Champions, Master Black Belts, Black Belts,
Green Belts. De Champions zijn de proceseigenaren.
Zij moeten het verbeterprogramma actief steunen en
promoten. De Master Black Belts zijn de specialisten,
in het begin vaak externe adviseurs, die de Black Belts
trainen en de projecten coachen. De Black Belts zijn
vaak leidinggevenden die de projecten uitvoeren, ondersteund door Green Belts, medewerkers op de werkvloer
die ook in projectuitvoering getraind zijn.
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In minder dan 50 woorden
− De verbetermethodiek Lean Six Sigma (LSS) heeft in bedrijven enorme kostenbesparingen gegenereerd.
− De gezondheidszorg is momenteel de belangrijkste gebruiker
van LSS.
− Kwaliteitsmanagement is niet langer een apart specialisme
maar onderdeel van economische doelstellingen.
− De toekomst van de kwaliteitsbranche ligt in het op gang
brengen systematische innovatie.

alen, wat zorgt voor een efficiënt bedrijfsproces. Six Sigma
voegt daar het streven naar een constante en goede kwaliteit aan toe. “Het unieke van LSS”, voegt Does toe, “is dat
kwaliteitsverbetering vertaald wordt in financiële termen, in
winst. Verbeterprojecten zijn gerelateerd aan de strategie
van het bedrijf, aan doelen als: ‘Waar wil ik over twee tot vier
jaar met mijn producten of diensten staan om concurrerend
te blijven?’ Hogere kwaliteit brengt in principe ook hogere
kosten met zich mee. ‘Hoe kan ik die beheersen?’ is dan de
cruciale vraag. Daarbij moeten we kwaliteit leren definiëren
vanuit de beleving van de klant, in plaats van hoe de technisch expert vindt dat het zou moeten zijn.”
Belangrijke criteria voor een LSS-project zijn dat het bedrijf
als ‘probleemhouder’ verantwoordelijkheid voelt, het project
minimaal 50.000 euro aan besparingen oplevert en de doorlooptijd vier tot zes maanden bedraagt. En: voor een chronisch probleem moet een oplossing komen die vooraf nog
niet bekend is.
“Uniek is ook dat je LSS over de hele organisatie kunt uitrollen”, zegt Does. “Daar liepen andere methodieken op
stuk, zoals de kwaliteitsmanagers die probeerden vanuit een
ISO-achtig handboek en met procesbeschrijvingen de ideale
situatie na te streven. Zij stuitten echter op de discrepantie
tussen hoe het volgens het boekje moest en hoe het werd
uitgevoerd. Medewerkers deden dingen toch anders dan de
kwaliteitsmanager wilde.”
Dat is ook een van de redenen waarom kwaliteitsafdelingen
het steeds moeilijker zullen krijgen, verwacht Does.
“De omgeving globaliseert, de wereld is breder geworden.
Kwaliteitsafdelingen gaan dezelfde weg als die van statistische afdelingen binnen bedrijven, namelijk die van marginalisering. Kwaliteit zit geïntegreerd in de lijn, in het concept van
de fysieke productie en de gebruikte technologie, in de kennis van medewerkers, die ook steeds beter opgeleid zijn.
Dat laat zich niet makkelijk centraal sturen. Je hebt een
specialist aan de productielijn nodig die een Lean Six Sigmaproject tot in de haarvaten van een organisatie laat doordringen. De schaal waarop dat gebeurt, is het meest kenmerkende van deze kwaliteitsmethode.”

Struikelblok
Terughoudendheid en scepsis tegenover de LSS-aanpak
komt ook voor. “De kost gaat voor de baat”, aldus Does,
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“terwijl begrippen als lean en mean vaak ten onrechte in
verband worden gebracht met personeelsvermindering. Ook
vinden organisaties het bezwaarlijk om mensen vrij te
maken. Je hebt Black Belts nodig, een voltijds functie voor
talentvolle mensen die volledig vrijgesteld worden om een
verbeterproject te doorgronden en aan te jagen. Om kennis
door te geven aan anderen. Nogal wiedes dat je er mensen
voor moet vrijmaken. Een chronisch probleem los je niet
even tussen neus en lippen op. Want als de oplossing
bekend is, moet je ‘m vandaag nog invoeren.”
“Weerstand komt ook voort uit het feit dat je Lean Six Sigma
top-down moet doorvoeren. Maar ook voor ieder ander
verbeteringsprogramma geldt dat je er niet aan moet begin-
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‘Verborgen ziekenhuis’
Iemand dankzij wie in de gezondheidszorg de LSSmethodiek mede is aangeslagen, is Jaap van den Heuvel,
huidig voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier de
Graaf Groep, dat ziekenhuizen runt in de regio Haaglanden.
Does: “Van den Heuvel geldt als een pionier, deels indirect,
waar het gaat om het introduceren van LSS in vijf
Nederlandse ziekenhuizen.” Tussen 1999 en 2005 deed
Van den Heuvel, die geneeskunde en bedrijfskunde studeerde, een promotieonderzoek: ‘The Effectiviness of ISO-9001
and Six Sigma in Health Care’. Ronald Does was een van
de promotors van Van den Heuvel. Van de laatste is ook de

Het unieke van lean Six Sigma is dat kwaliteitsverbetering vertaald wordt in financiële termen
nen als de top er niet achter staat. Vaak krijgen we de
managers, het middenkader, wel aan onze zijde, maar een
organisatie die geen faciliteiten wil bieden is het grootste
struikelblok. Uiteraard is het niet eenvoudig mensen vrij te
maken binnen een organisatie waar het toch al al niet efficient loopt, maar dat is ook de reden waarom we de doorlooptijd van een verbeterproject zo kort mogelijk willen houden.
Dan blijft het motiveren.”

uitspraak: “Er bestaat zoiets als het ‘verborgen ziekenhuis’,
het gedeelte waar veel tijd verloren gaat door complicaties,
fouten en logistieke problemen. Die zaken kun je met Lean
Six Sigma aanpakken.”
Als casus in Van den Heuvel’s promotieonderzoek fungeerde
het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Daarna verplaatste
zijn werkterrein zich naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Leiderschap

CV Ronald Does

Toch kan dat niet altijd verhoeden dat de boel naar verloop
van tijd weer inzakt, weet ook Does uit ervaring. “Soms is de
start enthousiast, maar na een tijdje zie je twijfels rijzen en
haken mensen af: ‘Betaalt het zich wel terug? Wanneer zien
we de revenuen?’ Nou, niet op de heel korte termijn, zeg ik
dan. Je moet wel even geduld en vasthoudendheid oefenen.” Bij verbeterprojecten die wel tot een einde komen, ziet
Ronald Does op druk bezochte slotbijeenkomsten louter enthousiaste mensen. “Dat is ongeëvenaard. Dan zou je graag
een acceleratie in zo’n project willen hebben, dat verder afgemaakt wordt wat nog is blijven liggen. Of dat ook gebeurt
is afhankelijk van leiderschap, wat dan vaak weer ontbreekt.
De omloopsnelheid van bestuursvoorzitters en directeuren
is groter dan ooit. Welch was 20 jaar lang de baas bij GE,
maar tegenwoordig is een bestuursvoorzitter van een ziekenhuis na drie, vier jaar weer vertrokken. Zijn opvolger wil zich
niet met het programma van zijn voorganger profileren, maar
met iets heel nieuws. Terwijl mijn filosofie zou zijn: ‘Hou vast
waar je aan begonnen bent.’ Als opleiders en adviseurs van
IBIS/UvA zijn wij er maar tijdelijk. Zijn medewerkers eenmaal
opgeleid, dan moeten ze zelfstandig verder. Doodzonde als
een raad van bestuur deze dynamiek laat versloffen.”

Ronald Does is in
1991 benoemd als
parttime hoogleraar
en in 1994 als voltijd
hoogleraar aan de
Universiteit van
Amsterdam. Vanaf begin tachtiger jaren publiceert hij in gerenommeerde
tijdschriften over mathematische-, medische- en industriële
statistiek en kwaliteitszorg. Hij is hij co-auteur van een
reeks boeken over industriële statistiek. In 1994 richtte
hij het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek
op. In 2008 ontving hij de William G. Hunter Award van
de Statistics Division van de ASQ. Daarnaast is hij lid
van onder meer de International Academy for Quality en
van de editorial board van Quality Engineering,
International Journal of Lean Six Sigma.
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in Nijmegen, en vervolgens naar de Reiner de Graaf Groep in
Delft. Voor IBIS/UvA zijn ziekenhuizen al jaren een belangrijke ‘afnemer’ van de LSS-methodiek. Er zijn verbeterprojecten uitgevoerd bij onder meer het Deventer Ziekenhuis, het
Westfriesgasthuis en de universitaire medische centra in
Amsterdam, Groningen, Utrecht en Rotterdam.
De introductie van marktwerking in de zorg (2005) maakt
dat ziekenhuizen meer dan voorheen worden afgerekend op
hun prestaties en zelfs concurreren. Zorgverzekeraars stellen limieten aan de kosten van behandelingen en eisen
hoge efficiëntie en kwaliteit. En ook de overheid zet alles op
alles om de kostenstijging af te remmen. Ontwikkelingen
die het volgens Does noodzakelijk maken processen in de
zorg op dezelfde manier op hun kosten te beoordelen en te
reduceren als in de industrie en in de zakelijke dienstverlening gebeurt.

Nieuwe labels

“Tien tot 15 procent van het budget van een organisatie is
met LSS beïnvloedbaar.” Does noemt het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG) – met een jaaromzet
van 750 miljoen euro en 10.000 werknemers het op één na
grootste ziekenhuis van het land – als voorbeeld waar in
2008 en 2009 de methodiek van LSS grootschalig en met
opvallend veel enthousiasme en resultaat is aangewend om
een forse bezuinigingsdoelstelling van vele miljoenen euro’s
in twee jaar tijd te realiseren.

In plaats van streven naar foutloze productie moet systematische innovatie een kerncompetentie van kwaliteitsmanagement worden, is de boodschap van Does. “Om te kunnen
concurreren moeten organisaties innoveren en aan verbeteringen van hun producten en diensten doen. Innovatie is dé
impuls die de economische motor laat draaien.
Het reduceren van doorloop- en bewerkingstijden, of het
verbeteren van prestaties van LCD-schermen zijn voorbeelden van economische innovaties. “Wat we beschouwen als
een innovatie noemen we vaak een uitvinding. Maar die uitvinding moet wel nog in de markt gezet en ook verkocht
worden. Die markt is enorm dynamisch. Wat vandaag een
goedlopende topper is, kan volgende maand volledig achterhaald zijn. De snelheid waarmee de laatste tien jaren nieuwe, vooral digitaal aangestuurde maar ook energiezuinige
producten en tegen een zeer redelijke prijs, de consument
bereikt hebben, is ongelofelijk.”

Bedbezetting
“Iedere vorm van verspilling moet je zien te elimineren,” zegt
Does, die een handvol voorbeelden en situaties noemt waar
efficiënter handelen urgent is omdat dit kosten reduceert,
ook in niet-medische afdelingen, en de behandeling van de
patiënt verbetert. “Wondinfecties na operaties, onnodig
gezoek naar papieren medische dossiers, een overmaat aan
diagnostiek zoals röntgenfoto’s, lange wachttijden op spoedeisende hulp, infuuspompen die zoekraken, energieverspilling door verkeerde of langdurige verlichting, keukens waar
grote hoeveelheden voedsel in de afvalbak verdwijnen.”
Met statistische tools uit de Six Sigma gereedschapskist
kunnen ook factoren worden opgespoord die de opnameduur beïnvloeden. “Door de ligduur van patiënten te verkorten, behaal je financiële winst. Als in ziekenhuis X de ligduur
gemiddeld 25 procent langer is dan in ziekenhuis Y heb je
wel een heuse business-case. En dat is exact de gedachte
die impliciet achter LSS zit.”
Zo is in het UMCG voor de afdeling traumatologie vastgesteld
dat 30 procent van de bedbezetting niet noodzakelijk is. En
zijn op de operatieafdeling door het schrappen van tijdverspilling bij dotterprocedures liefst 500 ligdagen vrijgemaakt.
Does: “Door voor 200 projecten 150 medewerkers voor
LSS op te leiden en hen met een Sherlock Holmes-achtige
bril naar werkprocessen en materiaalgebruik te laten kijken, zijn in het UMCG voor vele miljoenen aan kostenreducties behaald. “
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Het is al aangehaald: Ronald Does heeft vele kwaliteitssystemen zien opkomen en weer verdwijnen. Komt er nog
iets na Lean Six Sigma? En wat? Het adviseren over kwaliteit is een business. Als zodanig moet de handelswaar
geregeld worden opgepoetst, stelt Does. In 2011 kun je niet
meer een model uit 1980 aan de man brengen. Lean Six
Sigma bestaat al zo lang als de levenscyclus van een product. Er zullen weer nieuwe labels komen om op te plakken.
“Kwaliteitsmanagement zal steeds minder ééndimensionaal
worden en in de breedte evolueren. Maar voor de toekomst
is een statistisch wetenschappelijke benadering ook nog
steeds de beste basis. De naam van de verbetermethode
doet er niet zoveel toe. LSS is ook maar een stempeltje. We
moeten constant blijven experimenteren.”

Als Nederland een land wil worden waar excellentie en
ondernemerschap van mensen en organisaties tot volle wasdom komen, is het ontsluiten van hoogwaardige kennis de
eerste stap. In dat licht bezien is innovatie niet langer een
taak die voorbehouden is aan enkele specialisten, maar een
uitdaging voor iedere medewerker, concludeert Ronald Does.
“Of het nu gaat om ingenieurs of managers: het is niet meer
voldoende om specialist te zijn. Je moet in de moderne kenniseconomie ook goed getraind en opgeleid zijn in Lean Six
Sigma-achtige vaardigheden voor systematische verbetering.
Het bolwerk van Lean Six Sigma heeft niet veel aanpassingen
nodig om het innovatieproces te systematiseren. We zullen
dan ook veel meer waardering oogsten voor wat we doen.”
Auteur
Loek Kusiak is freelance journalist.
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