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12. Valideren van de grondoorzaken   (stap 8) 

We hebben inmiddels in ons Lean Six Sigma verbeterproject al diverse belangrijke stappen 

gezet. De Measure fase hebben we onderzocht wat de omvang is van het te onderzoeken 

probleem. Aan de hand van de berekeningen in het kader van de baseline capacity hebben we 

bovendien bewijs geleverd voor het bestaan van dit probleem en hebben we vastgesteld of 

het gaat om een centreringsvraagstuk en/of een variatievraagstuk. Nu daarmee is vastgesteld 

wat de werkelijke huidige waarde van Y is, hebben we in de Analyze fase bij stap 6 uit de 

DMAIC structuur (hoofdstuk 10) onderzocht welke mogelijke oorzaken (x) 

bestaan, die de verklaring kunnen geven voor het bestaan van Y. Op vele 

creatieve manieren en gebruikmakend van de aanwezige proceskennis bij 

de medewerkers, die met het proces werken, hebben we heel veel 

potentiële x-en benoemd. 

In stap 7 hebben we vervolgens het kaf van het koren gescheiden. Op 

basis van gezond verstand en op basis van grafische analyses hebben we 

al een eerste schifting kunnen maken tussen onwaarschijnlijke en 

waarschijnlijk oorzaken. Deze laatste categorie doet ons dus vermoeden 

dat er op de een of andere manier een relatie bestaat tussen de 

betreffende x en het bestaan van het probleem Y. We kunnen daar echter 

grafisch gezien nog zo’n overtuigende mening bij hebben gekregen, de 

echte Lean Six Sigma BlackBelt is pas tevreden op het moment dat hij of zij het bewijs heeft 

geleverd voor het bestaan van deze relatie. Pas op het moment dat die relatie is bewezen, 

kunnen we spreken van een significante relatie tussen de betreffende x en Y. De x is op dat 

moment gevalideerd, waarna gestart kan worden met de ‘Improve’ fase om effectieve 

oplossingen te ontwikkelen die de gevalideerde grondoorzaken aanpakken! Voordat het 

echter zover is gaan we eerst – in stap 8 – de waarschijnlijke relaties tussen de overgebleven 

x-en en de Y statistisch bewijzen (of afwijzen) via hypothesetesten. 

 

In dit hoofdstuk gaan we eerst, in paragraaf 12.1, in op de techniek van het hypothesetesten. 

We leggen daarin uit hoe je een hypothesetest moet opstellen, welke afwegingen de BlackBelt 

kan en soms moet maken en op welke manier structuur gegeven kan worden aan het 

uitvoeren van een hypothesetest. Vervolgens behandelen we in de paragrafen daarna allerlei 

verschillende soorten hypothesetesten. Afhankelijk 

van een aantal kenmerken zal de ene, dan wel de 

andere hypothesetest aan de orde zijn. Het is een 

van de belangrijkste kwaliteiten van de BlackBelt om 

de juiste keuze te maken wanneer een bepaalde test 

moet worden toegepast. De testen zijn ingedeeld in 

een aantal hoofdcategorieën. 
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De testen die in dit hoofdstuk achtereenvolgens aan bod komen zijn: 

 Relatietesten en logistische regressie (paragraaf 12.2) 

 Testen voor variantie (paragraaf 12.3) 

 Testen voor gemiddelden (paragraaf 12.4) 

 Proportietesten (paragraaf 12.5) 

 

Aan het einde van stap 8 is de Lean Six Sigma BlackBelt in staat om de juiste test voor een 

bepaalde situatie te selecteren. De BlackBelt leert daartoe de verschillende eigenschappen te 

doorgronden en op basis van de kenmerken van data en omstandigheden tot een juiste 

selectie te komen. Vervolgens leert de BlackBelt in dit hoofdstuk ook de geselecteerde test op 

de juiste wijze uit te voeren in MiniTab. En uiteraard volgt daarna nog het aller belangrijkste, 

namelijk op basis van de output die MiniTab verschaft een correcte interpretatie te maken en 

tot juiste conclusies te komen. 

 

 

 

12.1 Introductie op het hypothese testen 

Om relaties tussen één of meer x-en en de Y te kunnen bewijzen, maken we gebruik van 

testen. Om op een zinvolle manier te testen en te bewijzen of de vermoede relatie tussen x 

en Y bestaat, is het erg belangrijk dat de BlackBelt weet wat hij of zij aan het testen is. Aan het 

einde van deze paragraaf ben je in staat om:  

 

 Het nut van hypothese testen te begrijpen en uit te leggen; 

 Het verschil te begrijpen tussen een Alfa (α) en Bèta (β) waarde; 

 Een betrouwbaarheidsinterval te bepalen; 

 Een hypothese test op te stellen; 

 De uitkomst van een hypothese te verklaren. 

 

We introduceren daartoe eerst (in paragraaf 12.1.1) het begrip hypothesetesten. Er wordt 

aandacht besteed aan hoe je een hypothese test goed kan opzetten, wat het betekent en op 

welke wijze je tot conclusies kan komen. In de subparagraaf daarna leggen we uit welke risico’s 

verbonden zijn aan het testen van hypothesen. De begrippen Alpha (α) waarde en Bèta (β) 

waarde krijgen hier betekenis en helpen de BlackBelt om tot een juist oordeel te komen. In 

paragraaf 12.1.3 ten slotte behandelen we een acht stappenplan, waarmee de BlackBelt op 

een gestructureerde manier een hypothese kan stellen, juiste keuzes kan maken ten aanzien 

van de instelwaarden en vervolgens, met behulp van MiniTab, de juiste uitvoering kan geven 

aan de test om op basis daarvan tot conclusies te komen. Dit stappenplan biedt ons in deze 

zelfstudie het format op basis waarvan we in de rest van dit hoofdstuk de meest belangrijke 

hypothese testen zullen behandelen. 
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12.1.1 Een hypothese test nader beschouwd 

In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we al aangegeven dat het hypothese testen wordt 

gebruikt om een vermoede relatie tussen een of meer x-en met een bepaalde Y te 

onderzoeken en waar mogelijk te bewijzen. Als je echter niet oplet, zou de gedachte kunnen 

ontstaan dat het leveren van dit statistische bewijs volstaat om de conclusie te trekken dat er 

een significante relatie bestaat tussen die betreffende x en Y. Een statistisch bewijs is echter 

pas één kant van de medaille. Een betrouwbare validatie van een vermoedde oorzaak x is 

namelijk alleen mogelijk wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan: 

 

 Er is een statistisch significante relatie tussen de vermoedelijke oorzaak x en het 

effect (het probleem) Y. 

 Kennis van het proces bevestigt deze statistisch bewezen relatie. 

  

Zou een bepaalde relatie namelijk statistisch bewezen zijn, maar geen enkele herkenning 

oproepen bij de mensen die in het proces werken, dan zou het wel eens een papieren tijger 

kunnen zijn, waarvan de relatie gebaseerd is op een toevalsvariabele of op een non-relatie. 

Op het moment echter dat alleen de kennis van het proces aangeeft dat er een relatie is, 

zonder dat daarbij het statistische bewijs is gevonden, is het risico groot dat opnieuw op 

onderbuik gevoel wordt besloten niet op basis van feitelijke data. Beide invalshoeken zijn dus 

noodzakelijk voor een zinvolle validatie van de relatie tussen de x en de Y. 

 

Hypothesetesten om statistische relaties aan te tonen 

In het vakgebied van Lean Six Sigma worden hypothesetesten gebruikt om een uitspraak te 

kunnen doen over het bestaan van een statistisch significante relatie tussen oorzaak (x) en 

effect (Y) of tussen twee of  meer oorzaken. Maar wat is eigenlijk een hypothese? 

 

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 spreken dus over het testen van een hypothese, omdat we de stelling aangaan 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). En inderdaad… die stelling is 

nog niet bewezen.  

Om op een goede manier een hypothese te kunnen testen zullen we dus een stelling moeten 

definiëren. Een stelling die weergeeft dat dat er sprake is van een significante relatie of 

significante beïnvloeding of, als het gaat om het vergelijken van verschillende groepen, het 

bestaan van een significant verschil tussen die groepen. Als we echter een stelling aangaan 

dat een dergelijke relatie of verschil bestaat, dan is de inverse stelling uiteraard ook aanwezig, 
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namelijk dat die relatie of dat verschil niet bestaat. Daarom worden bij het hypothesetesten 

altijd twee stellingen gedefinieerd, namelijk de zogenoemde nulhypothese en de alternatieve 

hypothese. Het is overigens geen willekeur welke variant je bij de nulhypothese, 

respectievelijk de alternatieve hypothese definieert. Om verwarring te voorkomen en tot 

heldere conclusies te kunnen komen zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt. 

 

De Nulhypothese (H0): er bestaat geen significant verschil of relatie 

De Alternatieve hypothese (Ha): er is wel een significante relatie of verschil. 

 

In het belang van het Lean Six Sigma verbeterproject, wil de BlackBelt uiteraard aantonen dat 

een dergelijke relatie of verschil tussen variabelen bestaat. Op dat moment namelijk is het 

bewijs geleverd dat de waarschijnlijke grondoorzaak daadwerkelijk een echte oorzaak is van 

het bestaan van het probleem. De BlackBelt zal dus blij worden op het moment dat hij of zij 

bewijs vindt waarmee de nulhypothese kan worden verworpen en in 

het verlengde daarvan de alternatieve hypothese moet worden 

aanvaard. De vraag is natuurlijk op basis waarvan de BlackBelt dit 

oordeel kan vellen. Voordat we daar verder op ingaan, bespreken we 

eerst nog de kenmerken van een goede hypothese. 

 

Kenmerken van een goede hypothese 

 Vermoeden een verwachte relatie tussen de variabelen 

Hypothese testen noemen we uiteraard niet bij willekeur, maar op basis van een 

vermoeden van het bestaan van een bepaalde relatie tussen variabelen. Dat is in deze 

fase volstrekt logisch, omdat we in stap zes en zeker in stap 7 aangekomen zijn bij een 

aantal waarschijnlijke oorzaken van het te onderzoeken probleem. We werken normaal 

gesproken op dit moment dus alleen met die variabelen die de toets in stap 7 hebben 

doorstaan. 

 Het zijn stellingen, geen vragen 

Voor het stellen van een goede hypothese is het belangrijk dat die gedefinieerd wordt 

als een stelling en niet als een vraag. Door het opstellen van een nulhypothese en een 

alternatieve hypothese beschrijven we beide mogelijke uitkomsten en is het aan het 

onderzoek van de BlackBelt om aan te tonen welke van de twee opportuun is. 

 Zijn kort en doelgericht 

Een hypothese is geen bloemlezing of een stuk proza, maar een gerichte stelling die 

recht doet aan de aard van het onderzoek dat voorligt. Meestal wordt de nulhypothese 

en ook de alternatieve hypothese eerst in woorden geschreven en vervolgens nog in een 

notatie specifiek gemaakt. We komen verder in dit hoofdstuk nog uitvoerig terug op hoe 

deze notatie eruit ziet. 
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 Zijn te testen / te meten 

En last but not least is het natuurlijk zaak dat de hypothese te testen valt, waarmee 

wordt bedoeld dat we meetgegevens moeten hebben op basis waarvan we een 

uitspraak kunnen doen of er sprake is van een relatie of verschil dan wel het ontbreken 

daarvan. 

 

Vraagstukken die zich lenen voor het uitvoeren van een hypothese zijn bijvoorbeeld 

 De nieuwe groep tellers volgt de procedures consequenter dan de ervaren tellers. 

 De nieuwe methode is sneller dan de oude. 

 Het aantal foute bestellingen via de website ligt significant lager dan via een 

bestelformulier. 

 

Een voorbeeld van hypothesetesten in mensentaal 

Een persoon wordt gearresteerd, omdat hij ervan wordt verdacht een inbraak te 

hebben gepleegd. Een rechter gaat besluiten of de persoon schuldig wordt bevonden. 

In de rechtspraak gaat men er vanuit, dat de verdachte 

onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. De rechter gaat er 

dus vanuit dat de verdachte de inbraak niet gepleegd heeft. Deze 

aanname noemen wij in de statistiek: de nulhypothese (H0). De 

nul hypothese zegt dat de status quo (zoals het was) nog steeds 

geldt en geeft dus het onveranderlijke geval weer. 

De aanklager verzamelt natuurlijk bewijsmateriaal, waarmee hij 

het tegendeel probeert te bewijzen. Als het bewijsmateriaal 

sluitend is, dus er vrijwel geen twijfel meer bestaat over het feit 

dat de verdachte de inbraak heeft gepleegd, dan verwerpt de rechter de nulhypothese 

ten gunste van de Alternatieve hypothese (Ha). Deze hypothese houdt in dat de 

verdachte niet onschuldig is en dus schuldig wordt bevonden. 

 

Meestal is het bewijsmateriaal niet volledig sluitend. Er is immers altijd wel ergens een 

verklaring vinden, die de aangeklaagde vrijpleit. Maar hoe meer de bewijsvoering sluitend is, 

des te onwaarschijnlijker wordt de onschuld van de verdachte. De mate van waarschijnlijkheid 

dat de aangeklaagde onschuldig is, wordt in de statistiek de p-waarde genoemd (p-value) met 

de p van probability. In ons voorbeeld met de rechtbank zullen we bij een lage p-waarde de 

aangeklaagde schuldig verklaren. Bij een hoge p-waarde daarentegen wordt de aangeklaagde 

vrijgesproken. Er is dan immers op basis van de bewijslast een hoge waarschijnlijkheid dat de 

verdachte onschuldig is. Dat betekent overigens nog niet dat de aangeklaagde ook echt 

onschuldig is. De rechter is alleen niet in een voldoende mate van het tegendeel overtuigd 

(vrijgesproken bij gebrek aan bewijs). 
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Toepassing van hypothese testen bij Lean Six Sigma 

Bij Lean Six Sigma hebben we het uiteraard niet over rechtspraak en jurisprudentie, maar er 

is wel degelijk een gelijkenis te maken tussen het beoordelen van een mogelijke grondoorzaak 

x en de verdachte die in het beklaagdenbankje staat bij de rechter. Je zou namelijk een 

waarschijnlijke grondoorzaak ook een ‘verdachte x’ kunnen noemen, die ‘beschuldigd’ wordt 

van het leveren van een substantiële bijdrage aan het bestaan van het business vraagstuk Y. 

De BlackBelt is in het speelveld van Lean Six Sigma degene die de rol van rechter heeft en zal 

zich een oordeel moeten vellen of deze ‘verdachte x’ ook daadwerkelijk een echte dader is. 

Een statistisch hulpprogramma als MiniTab in combinatie met de verzamelde data is de 

spreekwoordelijke aanklager die het bewijs levert voor een veroordeling van deze verdachte 

x. Op het moment dat de BlackBelt, in de rol als rechter, voldoende bewijs vindt voor de 

‘misdaad’ die deze verdachte x heeft begaan, zal de BlackBelt concluderen dat deze x 

veroordeeld moet worden. In een Lean Six Sigma verbeterproject betekent dat dat we 

onvoldoende bewijs hebben kunnen vinden om de nulhypothese overeind te houden (de 

‘verdachte x’ is onschuldig) en we dus de alternatieve hypothese moeten aanvaarden. We 

kunnen dan spreken van een significante grondoorzaak x die een aantoonbare bijdrage levert 

aan het bestaan van het business vraagstuk Y. 

 

De meerwaarde van het hypothesetesten wordt met name duidelijk op het moment dat we 

bijvoorbeeld twee groepen met elkaar vergelijken en met het blote oog niet kunnen zien of er 

sprake is van een significant verschil tussen beide steekproeven. Is dat verschil wel duidelijk 

waarneembaar, dan zou je zelfs op basis van een grafische analyse, zoals die zijn behandeld in 

het vorige hoofdstuk, een oordeel kunnen vellen. 

 

Voorbeeld 

Bij een middelgrote verzekeraar in Nederland wordt de doorlooptijd van een polis 

mutatie onderzocht. De verantwoordelijk manager laat metingen uitvoeren in twee 

verschillende rayons en plaatst de uitkomsten daarvan in een histogram. De resultaten 

staan in onderstaande afbeelding weergegeven. 

De manager vraagt zich af of er 

een verschil zit in de prestatie 

tussen beide rayons.  

Door deze grafische weergave 

wordt het verschil tussen beide 

rayons al snel duidelijk. De 

resultaten van rayon A bevinden 

zich tussen de 60 en de 110 

dagen met een gemiddelde van 

80 dagen, terwijl de resultaten van rayon B zich bevinden tussen de 95 en de 140 dagen 

met een gemiddelde van 120 dagen. Met het blote oog is eenvoudig te zien dat rayon 
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A aanzienlijk beter presteert dan rayon B. Op het moment dat het verschil tussen twee 

groepen zo duidelijk is, mag worden volstaan met een grafische analyse zoals 

hierboven en hoeft de manager niet over te gaan op het uitvoeren van een 

hypothesetest. 

De manager is echter nog niet geheel tevreden met deze uitkomst en besluit rayon A 

ook nog eens te vergelijken met rayon C. Ook hiervan plaatst hij de resultaten in een 

histogram, zoals hiernaast afgebeeld. Hij vraagt zich, al starend naar deze twee 

grafische weergaven, oprecht 

af of de resultaten van rayon 

A nu ook echt significant beter 

zijn dan rayon C.  

Het gemiddelde is weliswaar 

in rayon A net iets beter dan in 

rayon C (84 versus 80 dagen), 

maar de vraag dringt zich op 

of dat een toevalstreffer is als gevolg van de genomen steekproef, of dat dit echt een 

significant (dat wil zeggen structureel) verschil is. Voor dit vraagstuk biedt een 

hypothesetest wel uitkomst door de twee gemiddelden met elkaar te vergelijken. 

Onze nulhypothese is dat beide rayons even goed zijn. We moeten daarom aantonen 

dat het zo onwaarschijnlijk is dat de metingen van beide processen uit eenzelfde 

distributie komen, dat we kunnen stellen dat H0 onwaarschijnlijk is en dus moet worden 

verworpen. Als dat bewijs er is, verwerpen we H0 en accepteren daarmee de 

alternatieve hypothese HA: er is een significant verschil tussen beide rayons! 

 

De p-waarde is een goede vriend van de BlackBelt 

De vraag is op basis waarvan het onderscheid tussen bijvoorbeeld twee groepen kan worden 

gemaakt, zoals in het voorbeeld hiervoor tussen rayon A en rayon C. In dit verband is het goed 

te realiseren dat hypothese testen alleen een rol speelt op het moment dat we steekproeven 

met elkaar vergelijken. Stel nu dat de histogrammen uit het vorige voorbeeld van rayon A en 

C zijn gebaseerd op het volledige aantal waarnemingen, met andere woorden gebaseerd zijn 

op alle waarnemingen uit de gehele populatie. Dan hoeven we uiteraard ook geen uitspraak 

te doen over de waarschijnlijkheid dat deze twee groepen van elkaar verschillen. Meet je 

immers de gehele populatie, dan heb je de feitelijke waarheid in beeld gebracht en is ieder 

verschil, hoe klein dan ook, bewijs voor het bestaan van dat verschil. 

 

Voorbeeld 

Een ambtenaar van de gemeente Den Haag wil onderzoeken dat de gemiddelde lengte 

is van alle mannelijke inwoners van zijn stad. Overijverig als deze ambtenaar is, besluit 
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12.2 Testen voor gemiddelden 

Misschien wel de meest gebruikte testen zijn de testen die helpen om een uitspraak te doen 

of het gemiddelde van een steekproef, als schatter van het gemiddelde van de populatie, 

afwijkt van een bepaalde norm. Of waarin het gemiddelde van verschillende steekproeven 

met elkaar worden vergeleken. Naast de vraagstukken waarin de varianties worden getest, 

zoals in de vorige paragraaf besproken, zullen de meeste onderzoeksvragen binnen een Lean 

Six Sigma verbeterproject zich namelijk richten op de vraag of de prestatie van het proces 

voldoet aan bepaalde norm, of onderlinge afwijkingen tussen verschillende groepen laat zien. 

Is dat namelijk het geval, dan kan dat een sterke aanwijzing zijn voor een significante oorzaak 

van het bestaan van het oorspronkelijke business probleem Y. 

Overigens is het niet helemaal correct te spreken over gemiddelde, aangezien de testen die in 

dit kader worden gebruikt eigenlijk een uitspraak doen over de centrale tendens. De centrale 

tendens wordt bij een normaal verdeelde verdelingen geschat door het rekenkundig 

gemiddelde, maar wordt bij niet-normaal verdeelde verdelingen het beste weergegeven door 

de mediaan. 

 

 

Figuur 12.1: een schematisch overzicht van de testen voor gemiddelden 

 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is er een enorme hoeveelheid aan verschillende testen 

om een uitspraak te kunnen doen of de centrale tendens van een bepaalde steekproef voldoet 

aan de gestelde norm dan wel de centrale tendens van verschillende steekproeven met elkaar 

te vergelijken zijn. 
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We gaven eerder al aan dat het echte werk van de BlackBelt, in tegenstelling tot wat anderen 

soms beweren, niet de vaardigheid om MiniTab te bedienen is, maar dat het er vooral om gaat 

op basis van de beschikbare data en haar kenmerken de juiste analysetechniek te selecteren. 

Een aantal aspecten – die we eerder uitvoerig hebben besproken – moet door de BlackBelt 

worden beoordeeld om tot de juiste keuze te komen. We zetten ze hier nog even kort op een 

rij: 

 

1. Vastgesteld is dat het bij deze testen gaat om data, waarbij de te verklarende 

variabele Y een continue variabele is en de verklarende variabele x een discrete 

karakter heeft. 

2. Vervolgens wordt vastgesteld of de data van Y normaal verdeeld is. Blijkt dat zo te 

zijn, dan testen we op basis van gemiddelden, blijkt dat niet zo te zijn dan testen we 

op basis van medianen. 

3. De laatste belangrijke inschatting die de BlackBelt moet maken is wat het 

vergelijken betreft. Wordt in het voorliggende vraagstuk een steekproef vergeleken 

ten opzichte van een norm, worden twee steekproeven met elkaar vergeleken of 

worden meer dan twee steekproeven met elkaar vergeleken. 

 

Daarnaast zijn er vervolgens nog diverse sub-criteria die maken dat de ene test of juist de 

andere test gebruikt moet worden. Te denken valt in dit verband aan vragen als: 

 

 Is er sprake van gepaarde waarnemingen? 

 Worden de varianties gelijk verondersteld? 

 Is de variantie van de populatie überhaupt bekend? 

 Zijn de steekproeven onafhankelijk van elkaar genomen? 

 

In deze paragraaf maken we kennis met vele vormen van hypothesetesten om 

gemiddelden (desgewenst medianen) met elkaar of ten opzichte van de norm te kunnen 

vergelijken. Steeds volgen we hierin dezelfde aanpak van het 8-stappen model, zoals we 

die al hebben geïntroduceerd bij de variantietesten. We doen dat bewust om op die 

manier de werkwijze om een hypothesetest op te zetten systematisch in te laten slijten 

in de werkwijze van de BlackBelt die deze studie volgt. De tip die we daarbij geven aan de 

BlackBelt is om altijd bij aanvang van een onderzoeksvraagstuk deze acht stappen paraat 

te hebben. Op het moment dat de BlackBelt zichzelf aanleert deze stappen steeds 

consequent door te lopen en bovenstaande criteria en sub-criteria consequent aan de 

orde te stellen, kan het bij de uiteindelijke selectie van de juiste analysetechniek bijna niet 

meer misgaan. Eenmaal de juiste techniek geselecteerd, is het nog slechts een 

uitvoerende klus om met behulp van MiniTab de analyse uit te voeren. Interessant wordt 

het dan weer op het moment dat de output uit MiniTab moet worden beoordeeld. Daar 

staat de echte BlackBelt weer op! 
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Testen van één gemiddelde 

We starten de hele reeks aan testen voor de centrale tendens met de testen die de centrale 

tendens confronteren ten opzichte van een bepaalde norm. De onderzoeksvraag is er eigenlijk 

altijd opgericht of er een significant verschil bestaat tussen de centrale tendens van een 

steekproef uit een bepaalde populatie ten opzichte van een geldende norm of ten opzichte 

van een kritische waarde. 

 

 

Figuur 12.2: testen van een gemiddelde testen tegen een doelwaarde 

 

Afhankelijk van de vraag of de data van de te verklarende variabele Y normaal is verdeeld en 

afhankelijk van de vraag of de standaardafwijking van de populatie bekend is kan worden 

gekozen uit een van de vier hier onderstaande hypothese testen. Bij de uitwerking van iedere 

test, in het vervolg van deze paragraaf, worden de specifieke criteria en voorwaarden per test 

behandeld. Deze criteria immers zijn belangrijke ingrediënten voor de BlackBelt om de juiste 

keuze te kunnen maken voor een van deze testen. 

 

 
 

In paragraaf 12.4.1 behandelen we eerst de 1 sample Z-test. Daarna behandelen we in de 

daaropvolgende paragrafen respectievelijk de 1 Sample t-test, de 1 Sample Sign test en de 1 

Sample Wilcoxon. Bij het introduceren van de 1 Sample Sign test besteden we ook nog 

aandacht aan het berekenen van de Z-waarde voor discrete variabele zullen zien dat deze 

rekenwijze bijzonder nauw aansluit bij het berekenen van de Z-waarde voor continue 

variabele, zoals we dat eerder in paragraaf 5.2.3 hebben behandeld. 
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12.2.1 1 Sample Z-test 

Bij deze test wordt het steekproefgemiddelde vergeleken met een bepaalde doelwaarde 

terwijl de variantie van de populatie bekend is. Voorwaarde voor het zinvol toepassen van 

deze test is dat de data normaal verdeeld zijn. Ook is het goed om vast te stellen dat de te 

verklarende variabele Y continu is en de verklarende variabele x discreet. Bovendien moet de 

data in steekproef onafhankelijk zijn, dus dat er geen onderlinge beïnvloeding is op basis 

waarvan deze steekproef tot stand is gekomen. 

Een belangrijk criterium om deze test te mogen uitvoeren, is dat de variantie van de populatie 

bekend is en de spreiding homogeen. De variantie zou bijvoorbeeld bekend kunnen zijn uit 

eerder gedane onderzoeken, branche gegevens of uit informatie van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek. Juist dit kenmerk maakt het verschil tussen het kiezen voor de 1 Sample Z-test 

en de 1 Sample t-test. In het algemeen gesproken is een z-test in de statistiek een statistische 

toets voor de verwachtingswaarde van een normale verdeling met een bekende 

standaardafwijking, met als toetsingsgrootheid het gestandaardiseerde gemiddelde van de 

steekproef. De t-test (ook wel de Student’s test genoemd) wordt voor exact dezelfde 

uitgangspunten gebruikt, alleen is de standaarddeviatie dan niet bekend. 

 

Voorbeeld 

Bij een financiële organisatie bestaat zorg bij het management over de toenemende 

kosten voor kantoorartikelen per medewerker. Het management wil actie ondernemen 

als de gemiddelde kosten hoger dan € 1,40 per dag blijken te zijn. 

Vraag: Zijn de gemiddelde kosten voor kantoorartikelen per medewerker 

significant hoger dan de norm van € 1,40? 

Aanpak: We onderzoeken in de eerste plaats of de data uit de steekproef normaal 

verdeeld en in control is. Ook stellen we vast of de standaarddeviatie van 

de populatie (kantoorkosten ter medewerker) bekend is. Belangrijk is het 

verder om vast te stellen aan de overige criteria en voorwaarden voor deze 

test is voldaan. 

 

Toelichting op stap 1: Definieer de onderzoeksvraag 

Vergelijken van de kosten van kantoorartikelen van een (steekproef) groep 

medewerkers met de gestelde doelwaarde van € 1,40. 

 

Toelichting op stap 2: Definieer de nulhypothese H0 

Y = de kosten van kantoorartikelen per medewerker (continu) 

x = een steekproef ten opzichte van de gestelde norm (discreet) 

H0: Het gemiddelde (μ) van de groep medewerkers is gelijk aan de doelwaarde 

H0: μ = € 1,40 
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Toelichting op stap 3: Definieer de alternatieve hypothese Ha 

Merk op dat het hier gaat om een eenzijdige toets, aangezien lagere kosten voor het 

management altijd als positief zal worden ervaren. De ‘defects’ zitten dus aan de 

hogere kant van de norm en daarom zijn we met de alternatieve hypothese ‘groter dan’ 

de norm. 

Ha: Het gemiddelde (μ) van de groep medewerkers is groter dan de doelwaarde 

Ha: μ > € 1,40 

 

Toelichting op stap 4: Bepaal het significatieniveau 

We kiezen wederom voor een betrouwbaarheidsniveau van 95%, dus α = 0,05 

 

Toelichting op stap 5: Verzamel de meetgegevens 

We nemen een randomsteekproef van 45 kosten voor 

kantoorartikelen per medewerker. Deze steekproef levert een 

gemiddelde van € 1,45. Uit een benchmark onderzoek is 

gebleken dat de standaardafwijking van de populatie van de 

kosten voor kantoorartikelen afgerond € 0,32 is. 

 

Toelichting op stap 6:  Beoordeel de data 

We beoordelen met welk type data we te maken hebben (hier 

een continue Y en een discrete x) en stellen verder vast of de data 

normaal verdeeld zijn en redelijkerwijs in control zijn. Op die 

manier de bepalende of aan alle belangrijke voorwaarden is 

voldaan om de 1 Sample Z-test uit te mogen voeren. 

Uit onderstaande analyse met behulp van de I-MR Chart (I van individual observations 

en de MR van de Moving Range, we komen daar in hoofdstuk 14 nog uitvoerig op terug) 

blijkt dat het proces binnen de tolerantie grenzen blijft en onder controle mag worden 

verondersteld. 

 

 

1,11 1,37 1,75

1,38 1,84 2,04

1,25 1,89 1,36

1,90 1,02 1,14

1,28 1,90 1,59

1,88 1,92 1,11

1,47 1,11 0,62

1,59 1,41 1,33

1,20 1,34 1,49

1,48 1,23 1,19

1,57 1,78 1,50

1,46 1,31 1,16

1,52 1,31 1,46

1,45 1,80 1,35

2,06 1,67 0,69

kosten (in €)
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Uit de onderstaande analyse voor de normaliteit blijkt dat grafische gezien alle punten 

ongeveer op 1 lijn liggen, hetgeen een aanwijzing is voor normaal verdeelde data. Ook 

de p-waarde bevestigt de normaliteit, want de p-waarde is 0,267 en is daarmee 

behoorlijk groter dan de minimaal gewenst α-waarde van 0,05. We mogen dus 

vaststellen dat de data normaal verdeeld zijn. 

 

 
 

Omdat de data normaal verdeeld zijn, het proces redelijk in control is en de variantie 

van de populatie bekend is, mogen we de 1-sample Z-test gebruiken. Zou de data niet 

normaal verdeeld zijn en/of het proces onvoldoende in control, dan moet de 1-sample 

Sign of de 1-sample Wilcoxon worden gebruikt. Ontbreekt de standaarddeviatie van de 

populatie, maar is de data wel normaal verdeeld en in control, dan wordt overgestapt 

naar de 1 Sample t-test. 

 

Toelichting op stap 7: Voer de test uit in MiniTab en trek de statistische conclusie 

 

Navigatie: voor een 1 Sample Z-test 

 

1. Open de juiste worksheet of voer de data handmatig in 

2. Stat > Basic Statistics > 1-sample Z 

3. Selecteer in ‘Sample in columns’ de kolom waar de data van Y staan 

4. Vul de juiste waarde in bij de ‘Standard deviation’ en bij de 

‘Hypothesized mean’. 

5. Selecteer ‘Options’ 

6. Vul het relevante betrouwbaarheidsniveau in (bij Confidence level) 

7. Definieer de alternatieve hypothese (hier ‘greater than’) 

8. OK  >  OK 
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Figuur 12.3: een 1-sample Z-test in MiniTab 

 

De statistische uitkomst uit MiniTab 

uit de output van MiniTab blijkt dat de gevonden p-waarde groter is dan de α-waarde 

en dat daarmee de nulhypothese niet kan worden verworpen. Immers, ‘p isn’t low, so 

H0 can’t go’. 

 

Figuur 12.4: de statistische uitkomst van een 1-sample Z-test 

 

Samengevat kunnen we bovenstaande informatie vertalen naar het 8-stappenplan 
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13.4.2 Het implementatieplan 

“De meerderheid van organisaties is niet in staat om veranderingen te 

implementeren. Ruim 40% boekt weliswaar resultaat, maar zodra de focus en 

management attentie weg is, blijken die resultaten niet houdbaar te zijn.” 

 

Belangrijk is om in te zien dat implementatietrajecten bijna nooit rationele planmatige 

processen zijn. Er is altijd in meer of mindere mate sprake van een grillig verloop. Juist daarom 

is het van belang vooraf relevante ijkpunten (milestones) in de tijd te benoemen waarop iets 

tastbaars wordt opgeleverd en is het essentieel om de planmatige kant van het 

implementeren goed voor te bereiden. In de vorige paragraaf hebben we al gezien dat het 

houden van een pilot hierin een wezenlijke bijdrage levert! Een goed implementatieplan 

bestaat uit vijf aandachtsgebieden, die goed voorbereid moeten worden. We besteden 

achtereenvolgens (kort) aandacht aan het plannen van de implementatie, adequaat 

risicomanagement, het zorgen voor goede communicatie, het zorgen voor goede begeleiding 

en het monitoren en realiseren van de verbetering. 

 

I. Het plannen van de implementatie 

Een gedetailleerd werkplan maakt de verandering bestuurbaar. Voor een goede 

implementatie is het absoluut noodzakelijk een planning te maken. Als uitgangspunt kan het 

werkplan uit de pilot worden genomen. Bij een zinvolle, geslaagde pilot zal dit werkplan een 

goede basis zijn de planning voor de gehele implementatie te maken. 

Zoals we dat al eerder bij de behandeling van een aantal projecttechnieken (zie paragraaf 4.1) 

hebben gezien, kan ook hier gebruik worden gemaakt van het opbreken van de totale 

implementatie in een aantal stappen. De eerste stap is om de belangrijkste deliverables van 

de implementatie te benoemen en hier mijlpalen aan te verbinden. Vervolgens kunnen deze 

deliverables worden opgeknipt in kleinere werkpakketjes. We zijn in feite dan bezig met het 

maken van een Work Breakdown Structure. Zodra de werkpakketjes zijn gedefinieerd, kunnen 

deze worden verdeeld en worden toegewezen aan de beschikbare teamleden. Zo wordt 

duidelijk wie voor welke activiteit verantwoordelijkheid draagt. Als laatste kan de BlackBelt 

alle taken, met daaraan gekoppeld de personen die uitvoering geven aan die taak, opnemen 

in een planning. Het is wijs hierin ook de methodiek van het kritieke pad te betrekken. Het zal 

immers vaak voorkomen dat de ene activiteit een afhankelijkheid heeft met andere, en dat 

het dus goed is deze afhankelijkheden in beeld te brengen. We weten inmiddels vanuit de 

kritieke pad methode dat we vooral op de activiteiten die op dit pad liggen moeten managen. 

Een uitloop in de tijd van een van deze activiteiten zal immers direct invloed hebben op het 

halen van de deadline van het hele implementatietraject. 

 

 

 



 
574 

II. Adequaat risicomanagement 

Vaak denkt een BlackBelt, als zich een onverwachtse en ongewenste 

situatie voordoet, dat hem dat weer heeft moeten overkomen en dat hij 

een abonnement heeft op de wet van Murphy. In heel veel gevallen is deze 

gedachte echter onterecht, of had op zijn minst de onverwachte 

gebeurtenis die tot vertraging of ergernis leidt, voorkomen kunnen worden. Natuurlijk doen 

zich bij tijd en wijle gedurende het implementatietraject onverklaarbare of ongedachte 

verrassingen voor. Te vaak echter gaan de betrokkenen er aan voorbij dat veel van deze 

verrassingen met een adequaat toegepaste risicoanalyse en goed ingericht risicomanagement 

voorzien en ten minste (gedeeltelijk) voorkomen hadden kunnen worden. 

 

‘Whatever can go wrong, will go wrong’ (De wet van Murphy) 

 

Deze wet van Murphy doet altijd opgeld, op het moment dat we niet bewust van tevoren 

stilstaan bij wat mogelijkerwijs verkeerd zou kunnen gaan. Het is absoluut niet de bedoeling 

om vanuit een negatieve houding alles te bekritiseren, maar het gaat erom bewust te zijn van 

mogelijke risico’s. Daar waar dat bewustzijn ontstaat, ontstaat ook de mogelijkheid keuzes te 

maken hoe met de geïdentificeerde risico’s om te gaan.  

Goed risicomanagement is dus niet, zoals vaak gedacht, een vanzelfsprekendheid. Wij 

onderstrepen hier graag het belang om vooraf een gedegen analyse te maken van wat zich 

aan problemen kan voordoen! Bij het analyseren van dergelijke mogelijke problemen worden 

alle interne en externe gebeurtenissen of omstandigheden die het behalen van de doelstelling 

in de weg staan, in kaart gebracht. Een goed implementatieplan bevat een overzicht van de 

geïdentificeerde risico’s en de manier waarop de BlackBelt daarmee om wil gaan. In de regel 

heeft de BlackBelt drie mogelijkheden om risico’s tegemoet te treden: 

1. het wegnemen van het risico door het nemen van maatregelen. 

2. het inbouwen van een signalering, die aangeeft op het moment dat het risico zich 

manifesteert. 

3. Het bewust accepteren van het risico. 

 

De essentie van goed risicomanagement is niet dat per definitie dus alle risico’s worden 

opgelost, maar dat bewuste keuzes worden gemaakt nadat de meest relevante risico’s zijn 

opgespoord. Het is aan de inschatting van de BlackBelt of hij de bewuste risico’s wil 

verwijderen of minimaliseren, dan wel accepteert. Overigens is de techniek van de FMEA, 

zoals besproken in paragraaf 10.4, een prima methode om (project)risico’s in kaart te brengen. 

 

III. Effectieve communicatie 

Communicatie is binnen een verandertraject van het grootste belang. Het is dan ook 

essentieel om te investeren in een open communicatie, waarin alle betrokkenen over de 
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verandering en haar kansen en bedreigingen worden geïnformeerd en de gelegenheid krijgen 

om hier onderling over in dialoog te komen. Dit zal de veranderingsbereidheid vergroten en 

de eventuele weerstand wegnemen of verkleinen. Daarbij is goede communicatie tussen het 

topmanagement en de werkvloer essentieel. Bij het implementeren van een verandering is 

het niet anders en zal het opstellen van een goed communicatieplan nodig zijn. 

 

Communiceren is een vak 

Begrip en commitment voor een veranderingsproces krijgen gaat bijna nooit vanzelf. De 

betrokkenen moeten immers eenzelfde opvatting over doelen en richting krijgen, terwijl het 

vertrekpunt van diezelfde betrokkenen vaak heel divers is. 

Start daarom altijd met een degelijke voorlichting naar alle 

betrokkenen binnen het gehele proces. Maak iedereen 

(medewerkers, management, stafafdelingen, maar ook 

bijvoorbeeld de medezeggenschapsorganen) aan het begin 

duidelijk wat de aanpak van de implementatie van de 

verandering is en wat een ieder op elk moment kan 

verwachten. Maar ook dat het mogelijk is dat tijdens het implementatietraject verschuivingen 

kunnen optreden. Het doel staat vast, de weg ernaar toe kan door inzichten nog (kleine) 

aanpassingen krijgen! 

In het boek ‘Leading change’ (Leiderschap bij verandering) van John Kotter wordt een achttal 

oorzaken benoemd waarom organisaties falen bij het implementeren van veranderingen. Een 

daarvan gaat over communicatie en luidt: 

 

Faalfactor 4  -  De visie met een factor 10 (of 100 of 1000) communiceren 

Medewerkers zijn meestal bereid behulpzaam te zijn, zelfs als ze daarvoor offers 

moeten brengen. Het is echter nodig dat ze vertrouwen hebben dat de verandering ook 

voordelen met zich meebrengt. Zonder geloofwaardige communicatie zal je nooit ‘hart 

en hoofd’ van de werknemers voor de verandering winnen. 

 

Goede communicatie gaat dus over het bereiken van het hoofd én het hart van de 

betrokkenen. Het hoofd wordt doorgaans bereikt door duidelijkheid te geven over wat er gaat 

gebeuren, wanneer het gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Een goede planning met 

duidelijke activiteiten en mijlpalen geeft een prima basis om aan die behoefte te kunnen 

voldoen. Het hoofd wordt daar echter meestal niet mee bereikt. Om dat te bewerkstelligen 

werkt het goed aandacht te besteden aan ‘waarom’ de veranderingen worden doorgevoerd. 

We hebben het dan over zingeving aan de verandering, die door medewerkers kan worden 

gevoeld als wenselijk of noodzakelijk voor de organisatie. Nog sterker wordt het op het 

moment dat duidelijk kan worden gemaakt waarom het aan de ene kant goed is voor de 

organisatie, maar waarom het ook goed is en waarvan waarde kan zijn voor de individuele 
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medewerker. Uiteindelijk wordt communicatie krachtig als niet alleen de organisatie 

doelstellingen helder worden overgebracht (die komen in het hoofd van de betrokkenen 

terecht), maar ook inspiratie en inzicht aan de medewerkers kan worden gegeven in wat die 

verandering een kan opbrengen. Op dat moment krijgen organisatie doelstellingenverbinding 

met persoonlijke doelstellingen, en komt motivatie bij medewerkers veel eerder en 

nadrukkelijker van binnenuit, dan dat het van buitenaf moet worden opgelegd. 

Gebaseerd op Kotter wordt communicatie vooral effectief op het moment dat aan een aantal 

voorwaarden is voldaan. Zonder in deze zelfstudie een communicatietraining op te willen 

nemen, vinden we het tot slot waardevol een aantal aspecten van effectieve communicatie te 

benoemen. 

 

 Houd de boodschap simpel en zorg voor een heldere formulering van het beoogde 

resultaat. Eenvoud spreekt aan en blijft hangen. Een goed verhaal behoeft ook niet 

veel woorden. 

 Herhaal, herhaal, herhaal. Alleen dan zal het besef binnen de organisatie ontstaan 

dat het serieus is en niet een eenmalige modegrill. 

 En herhaal op verschillende manieren. Niet alleen per mail, maar ook tijdens 

werkoverleg, in vergaderingen, bij het koffieapparaat, via posters… 

 Maak om de boodschap over te brengen gebruik van een metafoor, een analogie of 

een beeldspraak. Let wel op dat de parallel met je werkelijke boodschap duidelijk 

blijft en niet afleidt van de kern van het verhaal. 

 Neem als management en verbeterteam het initiatief door het goede voorbeeld uit 

te dragen. Laat de boodschap in woord overeenkomen met het gedrag dat je laat 

zien en de keuzes die je maakt. 

 Als er sprake is van een kennelijke inconsistentie (tussen beeld en geluid) leg dat 

dan expliciet uit. Waarom staan we werkwijze A voor, maar kiezen we in dit ene 

specifieke geval voor werkwijze B. Transparantie is essentieel om geloofwaardig te 

blijven! 

 En ten slotte: communiceren is geven en nemen, praten en luisteren, zenden en 

ontvangen. En dus niet alleen maar zenden… 

 

IV. Zorgen voor goede begeleiding 

Afhankelijk van de omvang van het project wordt een groter of kleiner opleidings- en/of 

begeleidingsplan ontwikkeld. Het is goed om vast te stellen wat de nieuwe werkwijze vraagt 

van de betrokken medewerkers. Is nieuwe kennis aan de orde of worden andere vaardigheden 

gevraagd, dan is het belangrijk om de betrokkenen daarop te trainen en te instrueren. Iedere 

betrokkene zal te maken krijgen met een andere (nieuwe, verbeterde) werkwijze. En dat 
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vraagt altijd uitleg hoe het werk vanaf morgen gedaan moet worden, wat de taken zijn en op 

welke wijze het werk wordt overgedragen.  

Het is dus van belang dat door het Lean Six Sigma verbeterteam, 

in overleg met management en vertegenwoordigers van 

personeelszaken, goed wordt vastgesteld welke kennis, 

vaardigheden en competenties nodig zijn om het vernieuwde 

proces goed uit te kunnen voeren. En vervolgens een inschatting 

te maken in welke mate de huidige groep medewerkers en 

managers daar inmiddels competent voor is. Voor die 

elementen waar het huidige niveau van de betrokkenen nog niet op orde is wordt een 

trainingsplan opgesteld. 

Bij kleine veranderingen zal een uitgebreid trainingsplan niet nodig zijn. Het doornemen van 

de nieuwe procedures met alle betrokkenen volstaat dan. Als het echter om grotere of 

complexere veranderingen gaat is het wel zinvol een uitgebreid(er) trainingsplan op te stellen. 

Meestal moeten dan trainingen ontwikkeld worden, waarin de theorie wordt toegelicht en 

wordt gecombineerd met praktijkoefeningen. Bij het uitvoeren van deze trainingen wordt dan 

ook vaak gebruik gemaakt van verschillende werkvormen om de kennis over te dragen of de 

vaardigheden te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een teaminstructie, een klassikale 

training, een simulatie, het opstellen van een Q&A of een demonstratie van de werking van 

het nieuwe proces. 

 

V. Het monitoren en realiseren van het resultaat 

Door de aanpak en opzet van het verbeterproject heb je al zicht op 

de investeringen en de opbrengsten van het project. In de Define-fase 

heb je immers een eerste opzet gemaakt van de business case, welke 

gaandeweg het project steeds is aangescherpt en gevalideerd. Zeker 

na het afsluiten van de Improve-fase en de eerste opzet van het 

implementatieplan weten we definitief wat de opbrengsten zullen 

zijn en welke kosten (voor ICT-ondersteuning, trainingsplannen en communicatie) nodig zijn. 

Het is uiteraard noodzakelijk deze te verwachten baten en kosten te monitoren. In welke mate 

realiseren we nu ook daadwerkelijk de beoogde revenuen? En blijven we binnen de budgetten 

die zijn toegekend? 

 

Nog een laatste tip… 

Communiceer behaalde resultaten en benoem daarbij de betrokkenen, maar pas op dat er 

een te grote euforiestemming ontstaat. De indruk kan dan al snel worden gewekt dat de race 

is gewonnen en de aandacht (en daarmee misschien ook de toegezegde capaciteit, het budget 

et cetera) wegebt. Na de (volledige) implementatie moet de verandering immers ook geborgd 

worden. 


