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In de Define fase gaat het er om te identificeren welke vraagstuk in de organisatie aanleiding 

geeft een verbeterproject te starten. Meestal zijn er, als je goed kijkt en luistert, heel wat 

aanleidingen om een verbetering te overwegen. De vraag is dus enerzijds deze mogelijkheden 

te identificeren en te verzamelen, maar anderzijds ook op basis van relevante criteria de juiste 

keuze te maken. Uiteindelijk willen we immers met een Lean Six Sigma verbeterproject 

verbeteringen realiseren die ook echt impact maken in de organisatie. 

Vervolgens is het in de Define fase belangrijk het verkozen project projectmatig vorm te geven. 

Dat betekent dat een projectstructuur moet worden ingericht, rollen moeten worden 

benoemd en verantwoordelijkheden moeten worden belegd, een planning wordt gemaakt en 

de voortgang moet worden gemonitord. We besteden in de Define fase eveneens aandacht 

aan het opstellen van een project charter, het scherp stellen van de opdracht en het 

rechtvaardigen van het project door middel van een business case. 

Op het moment dat het juiste project is geselecteerd en dat bewuste project projectmatig is 

vormgegeven, kunnen we een eerste oriëntatie maken op de context van het proces. Dat 

betekent vooral helder krijgen ten behoeve van wie het proces werkzaam is. Belangrijke stap 

in dit deel noemen we binnen Lean Six Sigma daarom het ‘doorgronden van de Voice of the 

Customer’. In figuur 2.1 wordt duidelijk dat we starten aan de achterkant van het proces. Daar 

leren we namelijk of onze geleverde output aansluit bij de wensen van de klant. En om dat te 

kunnen beoordelen zullen we goed moeten begrijpen wat de klant van onze dienstverlening 

of producten verwacht. 

 
De focus in de Define fase ligt op het scherp krijgen van de klantwens 

 

Doelstelling Define fase 

 Bepalen van het probleemgebied (proces) binnen de organisatie, dat verbonden is 

aan het product of dienst waarover de klant aangeeft niet tevreden te zijn. 

 Het legitimeren (voor het bedrijf / stake- en shareholders) van de inspanning en 

investeringen die nodig zijn om het falende proces te verbeteren. 



 
31 

4. De rol van de BlackBelt in een verbeterproject 

Inmiddels is er door de BlackBelt al heel wat werk in de Define fase verricht. De BlackBelt heeft 

de opdracht gekregen van de opdrachtgever, heeft een eerste verkenning uitgevoerd op het 

vraagstuk, heeft wellicht  meer verbeterprojecten geïdentificeerd en samen met de 

opdrachtgever bepaald welk project het meest geschikt is om mee te starten. Ook is de project 

charter met een scherp geformuleerde probleemstelling opgesteld en is het vraagstuk al in 

een eerste opzet onderbouwd door een business case. 

Het lijkt er wellicht op dat de BlackBelt dit allemaal als verantwoordelijke voor het 

verbeterproject alleen doet, echter dat is niet in lijn met de filosofie van een Lean Six Sigma 

verbeterproject. Uiteraard heeft de BlackBelt te maken met lijnfunctionarissen, maar even 

zozeer kan hij een team samenstellen die bestaat uit  meer specialisten in de project charter 

zagen we al de ruimte om samenstelling van het team te verantwoorden. 

Het brengt vraag met zich mee in welk speelveld de BlackBelt in een verbeterproject opereert 

en wat de rol van BlackBelt vraagt aan aandachtsgebieden, ervaring, kennis en competenties. 

Soms ontstaat de indruk dat de Lean Six Sigma BlackBelt vooral een wetenschapper is dingen 

doet met de hulp van vooral statistiek. We kunnen echter niet vaak genoeg benadrukken dat 

dit slechts een kant van de medaille is. Natuurlijk mag je van een Lean Six Sigma BlackBelt 

verwachten dat hij de kennis en misschien zelfs ook al de ervaring heeft om inhoudelijk gezien 

de juiste stappen te kunnen zetten en de juiste conclusies te kunnen trekken. Een Lean Six 

Sigma verbeterproject, zo zagen we al eerder, is echter meer dan alleen een inhoudelijke 

analyse met behulp van statistiek. Een verbetertraject is namelijk ook een transitie in de 

organisatie, waarin veranderingen worden doorgevoerd en waarin de medewerkers 

meegenomen moeten worden in die verandering. Daarnaast is de BlackBelt ook project 

verantwoordelijk, wat betekent dat hij als projectleider zorg draagt voor een tijdige en correcte 

oplevering van het project. 

 

Samengevat kan de rol van een BlackBelt ingedeeld 

worden in drie hoofdtaken. De BlackBelt als 

1. Projectleider bewaakt de voortgang 

2. Teamplayer en veranderaar geeft 

leiding aan de verandering 

3. Inhoudelijk Lean Six Sigma deskundige 

 

De rol van de BlackBelt als projectleider komt aan bod in de volgende paragraaf. Daarin zullen 

we zien dat de BlackBelt in die rol beschikt over vele mogelijkheden en toont. De BlackBelt in 

de rol als teamplayer en veranderaar worden behandeld in de tweede respectievelijk derde 

paragraaf van dit hoofdstuk. Het mag duidelijk zijn dat de inhoudelijke deskundigheid van de 

BlackBelt uitvoerig in deze gehele zelfstudie aan bod komt… 

Figuur 4.1: het speelveld van de BlackBelt 
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4.1 De BlackBelt als projectleider 

Een gestructureerde aanpak en uitvoering van een project is essentieel om de verwachtingen 

van de opdrachtgever en de stakeholders in termen van scope, tijd en kosten te managen. Dat 

is voor een Lean Six Sigma verbeterproject niet anders! Een aantal methoden van het klassieke 

projectmanagement zijn ook prima toepasbaar in een Lean Six Sigma verbeterproject.  

Projectmanagement is een ‘vak’, dat de BlackBelt ook moet verstaan. Het managen van 

projecten is in de eerste plaats resultaatmanagement. Er is immers in de project charter een 

concreet resultaat gedefinieerd en dat resultaat moet worden gerealiseerd. Bij een project 

gaat het altijd om een eenmalig resultaat en is er dus geen sprake van routinematige 

serieproductie. 

Net als een bouwvakker of glazenwasser heeft ook de projectmanager, naast zijn persoonlijke 

vakkennis en kwaliteiten, een ‘gereedschapskist’ nodig voor het uitvoeren van zijn taak: de 

projectmanagementmethode. Een methode kan hier opgevat worden als het geheel van 

afspraken, werkwijzen, procedures en hulpmiddelen op grond waarvan projecten worden 

opgestart, uitgevoerd en afgerond. Projectmanagementmethoden, bestaan daarom uit een 

combinatie van technieken (voor plannen en begroten), standaards en richtlijnen 

(documentatie en rapportage) en tools (planning software, documentatietemplates). Het is 

belangrijk dat deze gereedschapskist gevuld is met het juiste gereedschap (wat kan een 

bouwvakker doen zonder de juiste hamer en spijkers en een glazenwasser zonder zeem?), 

maar een goede gereedschapskist maakt nog geen goede projectmanager (niet iedereen met 

een zeem is immers ook een goede glazenwasser!). 

 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor projectmanagement. Het goed 

uitvoeren van de juiste vorm van projectmanagement biedt vele voordelen en kan de kans op 

projectsucces vergroten. Projectmanagement is daartoe een hulpmiddel dat helpt: 

 Duidelijkheid te geven over wie de opdrachtgever is. 

 Een (goed) projectplan (opzet en inhoud) op te stellen. 

 Een goede definiëring te maken van het doel en het beoogde projectresultaat. 

 Een realistische planning van resources, activiteiten en middelen te maken. 

 De uitgangspunten en eisen dan wel beheerste wijzigingsprocedures vast te stellen. 

 Voldoende controle over voortgang (in tijd, geld en resultaat) te krijgen, waardoor 

tijdige bijsturing mogelijk is. 

 Voldoende meet-en beslispunten in te richten, waardoor er overzicht is. 

 Kwaliteitscontrole op te zetten, waardoor opgeleverde producten voldoen aan de 

verwachtingen van gebruikers en het eindresultaat ook gebruikt wordt. 

 

Een projectmanagementmethode is een systematische, weldoordachte wijze van 

handelen om een resultaat te bereiken dat bijdraagt aan een doel. 
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Een Lean Six Sigma project heeft twee gezichten… 

Zoals hieronder blijkt hebben algemeen projectmanagement en de aanpak binnen Lean Six 

Sigma aan de hand van de DMAIC-structuur overeenkomsten. Beiden zoeken een solide plan, 

identificeren en communiceren met stakeholders, houden regelmatige projectreviews, 

managen tijdschema’s, kosten, budgetten en resources en streven ernaar om concrete 

projectdoelstellingen te halen. 

Toch zijn er ook fundamentele tegenstrijdigheden, als je kijkt naar de primaire doelstellingen 

die worden nagestreefd met Lean Six Sigma versus algemeen projectmanagement. 

 

Doelstellingen van Lean Six Sigma Doelstellingen van Project Management 

 Verbeteren kwaliteit  Op tijd project afronden 

 Verwijderen van verspillingen  Uitvoeren binnen tijd en budget 

 Reduceren van de doorlooptijd  

 Verlagen van de variatie 

 Eindproduct opleveren wat aan de 

kwaliteitseisen voldoet 

 Verhogen leverbetrouwbaarheid  Het juiste scope van het project 

uitvoeren 

 Verminderen van de kosten  De juiste partijen betrekken 

 

Bij de doelstellingen van Lean Six Sigma, als de BlackBelt opereert vanuit zijn of haar 

inhoudelijke rol, maakt het gechargeerd niet uit hoe lang het project duurt of welke kosten er 

gemaakt moeten worden. De BlackBelt is er primair op gericht de juiste oorzaak te vinden die 

het gedrag van het falende proces verklaard. De doelstellingen van 

Lean Six Sigma zijn dus primair gericht op de inhoud van het 

vraagstuk. 

De BlackBelt in de rol van projectleider echter, is erbij gebaat het 

duivelskwadrant in balans te houden. Daarin speelt dus veel meer 

de samenhang tussen kwaliteit, scope, planning en geld een rol. In 

die hoedanigheid zal de BlackBelt dus niet primair en alleen de 

kwaliteit voor op zetten, maar ze continu afvragen of the kwaliteit 

nog te realiseren is, gegeven de scope, het budget en de 

beschikbare tijd. 

 

Doorgaans zal een verbeterproject geleid worden door een Lean Six Sigma BlackBelt, die dus 

in feite gevraagd wordt alle rollen te verenigen. Uit de bovenstaande, gedeeltelijk 

tegenstrijdige doelstellingen, blijkt dat dat nog wel iets vraagt van de kwaliteit van de BlackBelt 

en dat de BlackBelt nog al eens in een spagaat komt als het gaat om de te maken keuzes. Geeft 

hij zijn rol als projectleider voorrang of zijn rol als inhoudelijk deskundige. Over de specifieke 

competenties en vaardigheden van de BlackBelt komen we terug in paragraaf 4.3.

Figuur 4.2: het dilemma 

van de BlackBelt 
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5.2.2 De standaardnormale verdeling 

We zagen zojuist dat de normale verdeling beschreven wordt door de waarde van µ en van σ. 

Als deze waarden bekend zijn ligt de curve in haar vorm vast. De kansen moeten dan als een 

oppervlakte van het gedeelte van deze curve te berekenen zijn. Het uitrekenen daarvan is 

echter dermate ingewikkeld dat er een tabel is geconstrueerd, die de mogelijkheid biedt om 

deze kansen af te lezen. Voordat we dat doen, in de volgende paragraaf, gaan we eerst nog in 

op een aantal kenmerken van een bijzondere vorm van de normale verdeling, namelijk de 

standaardnormale verdeling. De standaardnormale verdeling is die specifieke normale 

verdeling die beschreven wordt door µ = 0 en σ = 1. We noteren dat als volgt: 

 

z = N(µ = 0, σ = 1) 

 

Waarbij z de aanduiding is voor de variabele die standaardnormaal verdeeld is. In figuur 5.21 

is een voorbeeld van een dergelijke standaard normale verdeling opgenomen. Deze verdeling 

heeft een aantal bijzondere kenmerken: 

 

 De vorm van een normaalverdeling wordt bepaald door het gemiddelde (µ=0) en de 

standaarddeviatie (σ=1). 

 De grafische weergave van de normale verdeling is klokvormig. 

 De individuele waarnemingen liggen vooral geconcentreerd rond het gemiddelde, 

naarmate de waarden afwijken van het gemiddelde wordt de frequentie kleiner. 

 De mediaan, de modus en het gemiddelde zijn aan elkaar gelijk. 

 De Gauss curve heeft twee buigpunten, die zich bevinden op µ - 1σ en op µ + 1σ. 

 De uiteinden van de verdeling tenderen naar oneindig. 

 Het oppervlakte onder de kromme bevat 100% van alle mogelijke waarnemingen. 

 De parabool is perfect symmetrisch. Dat wil zeggen dat het oppervlakte links en 

rechts van het gemiddelde gelijk en aan elkaar gespiegeld zijn. Dit impliceert ook dat 

de curve niet met haar punt naar links of meer naar rechts hangt, maar perfect in het 

midden ligt. We zeggen dan dat de scheefheid van de curve nihil is. 

 

In figuur 5.21 kunnen we duidelijk zien dat deze standaard normale verdeling een verticale 

symmetrieas heeft bij z = 0. Daaruit kunnen we concluderen dat 

 

P(z < 0) = P(z > 0) = 0,50 

 

Immers, we hebben al eerder gesteld dat het totale oppervlakte onder de curve gelijk is aan 

1,0 (100%). Als dus de curve perfect symmetrisch verdeeld is op het punt z = 0, dan ligt aan de 

linkerzijde van dit punt 50% van het aantal waarnemingen en aan de rechterzijde 50% van het 

aantal waarnemingen. 
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Figuur 5.3: de standaardnormale verdeling geeft de BlackBelt veel informatie 

 

Verder is er nog een opvallende verhouding terug te vinden in bovenstaande figuur. Bezien 

vanaf het punt µ = 0 (en dus ook z = 0) zijn steeds stapjes van plus of min 1 σ zichtbaar gemaakt. 

Op de afstand van +1σ en -1σ van het gemiddelde µ liggen de zogenoemde buigpunten, in de 

figuur 5.21 zichtbaar gemaakt door de groene bollen. In het gebied vanaf -1σ tot +1σ ligt een 

oppervlakte van 34,13% + 34,13% = 68,26%. Dat betekent dat ongeveer 68% van alle 

observaties een waarde hebben die één Sigma verwijderd is van het gemiddelde. 

Zo kunnen we ook het zogenaamde ‘twee Sigma’-gebied uitrekenen. De totale oppervlakte 

dat ligt in het gebied tussen de -2σ en de +2σ omvat 13,59% + 34,13% + 34,13% + 13,59% = 

ongeveer 95% van de totale oppervlakte onder de curve. Ongeveer 95% van alle 

waarnemingen liggen dus in dit gebied. Op een zelfde wijze kan ook het ‘drie Sigma’-gebied 

worden bepaald op ongeveer 99%. 

 

 

5.2.3 Z-waarden geven aan hoeveel aan de norm voldoet 

In figuur 5.21 hebben kunnen vaststellen dat het ‘een Sigma’, het ‘twee Sigma’ en het ‘drie 

Sigma’-gebied hun vaste percentage waarnemingen bevat van het totaal aantal 

waarnemingen. Een willekeurige individuele waarneming valt echter zelden of nooit exact 

samen met een van deze drie ‘Sigma-gebieden’. De vraag dringt zich dan ook op of we op de 

een of andere manier de z-score van een individuele waarneming kunnen uitrekenen. Zijn we 

daartoe in staat, dan kunnen we immers de bijbehorende oppervlakte berekenen dat 

begrensd wordt door deze waarneming en kunnen daarmee dus ook het percentage 

waarnemingen uitrekenen dat binnen die grenzen valt. 

Gelukkig is een dergelijke methode ontwikkeld! We kunnen voor iedere individuele 

waarneming (xi) haar eigen individuele z-score (zi) uitrekenen. De z-score is de 

gestandaardiseerde vorm van een variabele x met een bepaalde verwachtingswaarde en 

standaardafwijking. De z-score wordt verkregen door de afwijking van een willekeurige 

waarneming xi te bepalen ten opzichte van verwachtingswaarde (µ) van de groep waartoe die 
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waarneming behoort, om vervolgens deze uitkomst uit te drukken in eenheden van de 

standaardafwijking (σ). In formulevorm: 

 

 

 

De z-score is een gestandaardiseerde waarde, dat als voordeel heeft dat het zich met z-scores 

van andere dataverzamelingen laat vergelijken. Een z-score van 2 wil zeggen dat de individuele 

waarde xi twee standaardafwijkingen voorbij zijn verwachtingswaarde ligt. Een z-waarde geeft 

dus aan hoeveel standaarddeviaties een observatie (xi) van het gemiddelde af zit. Je krijgt dus 

met een z-waarde de relatieve positie van die waarneming ten opzichte van het gemiddelde. 

Voor een Lean Six Sigma BlackBelt kan het een interessante toepassing zijn in het kader van 

het Lean Six Sigma verbeterproject om bijvoorbeeld de door de klant gegeven 

specificatielimieten (LSL en USL) als individuele waarnemingen (xi) uit te drukken in een z-

score. Zo kan vervolgens het percentage (de kans) worden berekend in welke mate de actuele 

prestatie van het proces binnen deze specificatielimieten valt. In hoofdstuk 9 komen we daar 

bij het bepalen van de baseline capacity nog uitvoerig op terug. In deze paragraaf gaan we 

vooralsnog in op de rekenkundige kant van de z-scores. We gaan hier, met andere woorden, 

in op het berekenen van de z-waarden voor een willekeurige waarneming (xi), om deze 

vervolgens te vertalen naar het gedeelte van het oppervlakte dat hoort bij het gebied dat 

begrensd wordt door een (of eventueel twee) individuele waarneming(en). Daarmee 

verkrijgen we de kans, uitgedrukt in een percentage, dat een waarneming uit de populatie valt 

binnen die gestelde grenzen.  

 

Een z-waarde berekenen 

De z-waarde kan berekend worden voor iedere willekeurige xi. De zi is daarin het aantal keer 

dat de standaarddeviatie past tussen het gemiddelde (µ) en xi. In figuur 5.22 staan de 

verschillende begrippen uit de eerder gegeven formule weergegeven. We zien hierin duidelijk 

dat de z-waarde het verschil is tussen het gemiddelde µ en de willekeurige waarneming xi. In 

principe zou dit al kunnen volstaan om iets te kunnen zeggen over de afstand van de 

individuele waarneming ten opzichte van het gemiddelde van de groep waarnemingen 

waartoe zij behoort. Realiseer je daarbij dat zowel xi als µ worden uitgedrukt in echte 

eenheden (bijvoorbeeld centimeters of uren). Wordt de z-waarde echter alleen uitgedrukt als 

het verschil tussen de individuele waarneming (xi) en het gemiddelde (µ), dan hebben we een 

probleem om de prestatie van verschillende groepen te kunnen vergelijken. We hebben 

immers met het berekende verschil een absoluut verschil berekend en niet een relatief 

verschil, waarmee onderlinge vergelijkingen mogelijk worden. 
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Voorbeeld 

In de eerder besproken fabriek voor chocoladepasta wordt het huismerk en het A-merk 

gemaakt. Van beide typen wordt op een bepaalde dag een steekproef genomen van elk 

100 stuks. Het huismerk laat een gemiddelde zien van 320 gram. De acceptabele 

bovengrens voor het vulgewicht bedraagt voor het huismerk 330 gram. 

Het A-merk, dat in grotere potten wordt geleverd, laat een gemiddeld vulgewicht zien 

van 505 gram. Het gewenste vulgewicht is 500 gram, maar de fabrikant heeft een 

geaccepteerde bovengrens voor het vulgewicht van het A-merk bepaald op 520 gram. 

In beide gevallen kunnen we nu de absolute afstand bepalen tussen het gemiddelde 

van de steekproef en de individuele waarneming xi, die hier de geaccepteerde 

bovengrens weergeeft. Voor het huismerk leidt dat tot een afstand van 330 -/- 320 

gram = 10 gram. Het A-merk daarentegen heeft een verschil van 520 -/- 505 gram = 15 

gram. Volgens het uitgangspunt ‘hoe groter de afstand is, hoe groter de afwijking’, 

moeten we hier concluderen dat het A-merk slechter presteert dan het huismerk!  

 

 
Figuur 5.4: met de Z-waarde kan het aantal bepaald worden 

 

Met het voorbeeld hierboven zien we echter het nadeel van het vergelijken van absolute 

uitkomsten. En nu gaat het nog om twee min of meer dezelfde producten (chocoladepasta) 

die uitgedrukt zijn in een zelfde eenheid (gram). Het wordt nog lastiger een zinvol vergelijk te 

maken op het moment dat de prestatie van een proces ‘vullen van potjes chocoladepasta’ 

(uitgedrukt in gram) willen vergelijken met de prestatie van een proces ‘uit een boomstam 

zagen van planken’ (uitgedrukt in millimeter). Willen we de prestatie van dit soort processen 

goed met elkaar kunnen vergelijken, dan zullen we het berekende absolute verschil relatief 

moeten maken. De oplossing is door het gevonden verschil tussen het gemiddelde en de 

individuele waarneming te delen door de standaarddeviatie van de groep. En dat is de reden 

waarom voor het berekenen van de z-waarde het verschil xi - µ gedeeld wordt door σ. 
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Voorbeeld 

Stel nu dat in figuur 5.22 data is weergegeven van cholesterolwaarden van een 

bepaalde groep patiënten. Een groep artsen doet onderzoek binnen deze groep om vast 

te stellen welk gedeelte van de groep een te hoge cholesterolwaarde heeft. Ze hebben 

een meting uitgevoerd, en uit die meting blijkt de curve zoals hierboven weergegeven 

met een gemiddelde van µ en een standaarddeviatie van σ. Stel nu dat de maximale 

waarde van het cholesterol wordt weergegeven door het punt xi. Dat zou betekenen 

dat iedere waarde ter linkerzijde van het punt xi als een ‘veilig’ en iedere waarde ter 

rechterzijde als een ‘defect’ kan wordt beschouwd. 

Door nu het oppervlakte uit te rekenen van het gehele gebied ter linkerzijde van xi, 

weten we dus welk percentage van deze groep patiënten een veilige cholesterolwaarde 

heeft. Als we dat percentage weten, en we weten dat de totale groep 100% is, dan 

kunnen we ook uitrekenen welk percentage van deze groep als ‘defect’ is aan te 

merken, zijnde die groep mensen die een te hoge cholesterolwaarde hebben. 

De artsen hebben eerder vastgesteld dat de gemiddelde cholesterolwaarde 6,5 

bedraagt met een standaarddeviatie van 0,6. Het maximaal toelaatbare niveau 

waarop een patiënt nog veilig wordt verklaard bedraagt volgens deze artsen 8,0. De z-

waarde kan vervolgens eenvoudig met de gegeven formule worden berekend: 

 

z  =  (xi - µ) / σ  =  (8,0 – 6,5) / 0,6 = 2,5 

 

Met het uitrekenen van een z-waarde zijn we er echter nog niet. We moeten deze waarde nog 

vertalen naar een procentueel gedeelte van het totale oppervlakte. Zoals al eerder 

aangegeven is het behoorlijk complex om dit uit te rekenen. Daarom wordt voor het bepalen 

van het betreffende oppervlakte een zogenoemde z-waarde tabel gebruikt. Deze is als een 

aparte, geplastificeerde bijlage bij deze zelfstudie meegeleverd en in het klein hieronder 

afgebeeld. Om de tabel op de juiste manier toe te passen is het goed de geplastificeerde versie 

bij de hand te houden, als we hierna een aantal voorbeelden zullen uitwerken. 

 

De z-waarde tabel 

Allereerst een korte toelichting hoe de tabel werkt en hoe deze is af te lezen. De tabel bestaat 

in feite uit twee gedeelten, namelijk het deel met een z-waarde van -3,49 tot en met -0,0 (in 

figuur 5.23 het linker gedeelte) en het deel met een z-waarde van 0,0 tot en met 3,49 (het 

rechter gedeelte in onderstaande figuur). 

Hebben we een z-waarde gevonden, zoals in het vorige voorbeeld, van 2,5, dan hebben we 

dus een positief getal en gebruiken we de rechter tabel. We kijken vervolgens in de meest 

linker kolom en zoeken daar de rij waar de z-waarde 2,5 staat. De kolommen die er vervolgens 

naast staan geven de ‘tweede decimaal’ aan. In dit geval gaat het om 2,50 en is de tweede 

decimaal dus een ‘0’. De tweede kolom, met in de kop .00, geeft dan op de rij met de z-waarde 
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2,5 een getal, namelijk 0,9938. Dat betekent dat ter linker zijde van de xi met z-waarde 2,50 

99,38% van het aantal waarnemingen ligt. Dat betekent dat het gebied ter linker zijde van het 

punt z = 2,50 in totaal 99,38% is van het totale oppervlakte. 

 

 

Figuur 5.5: met behulp van de Z-waarde tabel kan het aantal defects exact worden bepaald 

Zouden we echter een z-waarde hebben gevonden van 2,58 in plaats van 2,50, dan kijken we 

in de rechter tabel nog steeds op de rij z = 2,5, maar nu in de op een na laatste kolom met in 

de kop .08. We vinden dan een z-waarde van .9951. Ter linker zijde van de xi met z-waarde 

2,58 ligt dus 99,51% van het aantal waarnemingen. 

 

We zullen ter illustratie en ter oefening een aantal voorbeelden doornemen. Het is belangrijk 

dat de BlackBelt deze werkwijze goed weet toe passen, om later, bij het vaststellen van de 

baseline capacity, een goede uitspraak te kunnen doen over het prestatieniveau van het 

proces! 

 

Voorbeeld 1 

Als we naar onderstaande curve kijken en we beschouwen het rood gekleurde gebied, 

kunnen we ons de vraag stellen, welk gedeelte van het totale oppervlakte in het rode 

gebied ligt. We gebruiken hiervoor de z-tabel. 

We stellen vast dat het rode vlak begrensd wordt op het niveau van 1σ, wat gelijk is 

aan een z-score van 1,0. We willen het oppervlakte weten dat onder de z-waarde van 

1,0 ligt, met andere woorden, hoeveel procent van de scores verwachten we beneden 

een z-waarde van 1,0? 


