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Samenvatting van “Implementeren van Lean Six Sigma in organisaties” 

Door een verscheidenheid van redenen, zoals toegenomen concurrentie, schaarste van 

grondstoffen en toegenomen transparantie in prijs en kwaliteit voor kopers, zijn 

organisaties in toenemende mate gericht op het efficiënt leveren van kwalitatief 

hoogwaardige diensten en producten. Als gevolg zien we in de laatste jaren een toename in 

de populariteit van ‘operational excellence’ methoden, die in een verscheidenheid van 

bedrijven en industrieën worden toegepast. Dit proefschrift richt zich op operational 

excellence volgens de Lean Six Sigma (LSS) methode. 

 

1.1. Implementeren van LSS in organisaties  

LSS bestaat uit Lean en Six Sigma, en beide zijn methoden om de operationele 

bedrijfsvoering te verbeteren. Lean is gericht op het verwijderen van verspilling in processen 

door het balanceren en synchroniseren van het tempo van de operaties in een waardeketen 

of proces. De complementaire statistische Six Sigma methode is gericht op het verminderen 

van fouten en verhogen van de voorspelbaarheid van bedrijfsprocessen. De gecombineerde 

LSS methode is geëvolueerd van een methode voor productiebedrijven naar een uitgebreid 

bestudeerde en toegepaste operationele verbetermethode. Het grootste deel van het 

onderzoek naar LSS is gericht op kwantitatieve instrumenten en project management 

technieken en na het begin van 2000 zien we een toename in de toepassing van LSS in 

verschillende sectoren buiten de fabrieksomgevingen, zoals de financiële sector en de 

gezondheidszorg. Nu de populariteit van LSS toeneemt, ontstaan er meer vragen over de 

implementatie van LSS in organisaties. Deze vragen overstijgen de LSS kennis over 

kwantitatieve instrumenten en project management technieken, en dit is waar we willen 

bijdragen. 

In dit proefschrift bestuderen we belangrijke vragen over het implementeren van LSS in 

organisaties op twee niveaus van analyse. Het eerste niveau van analyse is het LSS project, 

en dat noemen we LSS project implementatie. Het tweede niveau van analyse is de 

implementatie van LSS als strategisch verander initiatief en dat noemen we implementatie 

van LSS op organisatie niveau. De hoofdstukken in dit proefschrift komen voort uit 

gepubliceerde onderzoeken over LSS project implementaties door Lameijer et al. (2016a; 

2016b; 2018) en over LSS implementatie op organisatieniveau door Lameijer et al. (2017) en 

De Mast et al. (2017). 



1.2. Motivatie 

Eerder onderzoek naar LSS project implementaties erkende het belang van de inzet en steun 

van mensen (zoals het management, medewerkers en specialisten). Latere studies 

bevestigden dat het succes van LSS projecten inderdaad mede wordt bepaald door de 

houding en perceptie van werknemers. Toch vinden we dat het effect van LSS project 

implementaties en werknemer houding en perceptie nauwelijks in de literatuur word 

geadresseerd en dit is wat we onderzoeken in hoofdstuk 2. Daarnaast identificeerde eerder 

onderzoek dat de duidelijkheid van de doelstellingen van het LSS project een belangrijke 

reden is voor het mislukken van LSS project implementaties. Onduidelijke LSS 

projectdoelstellingen resulteren in uiteenlopende interpretaties over hetzelfde project door 

projectleiders, managers en medewerkers en wij geloven dat de resulterende 

onduidelijkheid niet bijdraagt aan een positieve houding ten opzichte van LSS projecten of 

de adoptie van LSS attributen. Daarom onderzoeken we wat de meest voorkomende LSS 

project doelstellingen zijn en presenteren generiek toepasbare LSS project definities, 

geschikt voor meerdere industrieën in hoofdstuk 3. Op basis van onderzoek naar LSS project 

implementaties in meerdere industrieën in hoofdstuk 3 bespreken we de geschiktheid van 

LSS project implementaties voor de publieke sector in hoofdstuk 4. Deze sector is, naast de 

productie- en financiële sector en gezondheidszorg, relatief nieuw voor LSS project 

implementaties. 

Op organisatorisch niveau vinden we dat de wetenschappelijke literatuur een 

systematische aanpak voor de implementatie van LSS als strategisch organisatie verander 

initiatief niet aanbiedt. Enkele studies over de implementatie van LSS in organisaties bieden 

gefragmenteerde succesfactoren voor LSS implementatie. Instructie, begeleiding of 

specifieke modellen voor de implementatie van LSS zijn schaars en daarom hebben we de 

huidige kennis over LSS implementatie op organisatie niveau geïdentificeerd en bestudeerd 

in hoofdstuk 5. Hieruit leren we dat de huidige kennis over de implementatie van LSS vrij 

generiek is en daarom een beperkte toepasbaarheid heeft voor organisaties die LSS als een 

strategisch organisatie verander initiatief willen implementeren. Bovendien ontdekken we 

dat organisatorische leerpatronen in het LSS implementatieproces vereist zijn om de LSS 

methode geschikt te maken voor individuele organisaties, en dit wordt niet als zodanig 

geadresseerd. Daarom hebben we organisatorische leerpatronen bestudeerd in een LSS 



implementatie proces in hoofdstuk 6. Zo ontdekken we hoe een LSS implementatie zich 

ontvouwt en welke organisatorische leerpatronen het proces bevat. 

 

1.3. Onderzoeksmethoden 

De onderzoeken in dit proefschrift zijn opgezet als kwalitatieve meervoudige casus studies. 

Elk onderzoek is gestructureerd door een per-casus analyse, welke bestaat uit een 

gedetailleerde vastlegging van informatie over de casus en codering van 

onderzoeksvariabelen (of verklarende variabelen) om zo patronen te kunnen ontdekken. 

Deze vooraf gedefinieerde onderzoeksvariabelen zijn opgesteld aan de hand van de 

bestaande literatuur. Codering van deze onderzoeksvariabelen maakt een vergelijkende 

analyse tussen verschillende casussen mogelijk, om zo verschillen en overeenkomsten 

tussen casussen te vinden. Ten slotte worden de bevindingen met de bestaand theorie 

vergeleken en zodoende in de bestaande theorie geplaatst (Eisenhardt, 1989). 

Voor elk hoofdstuk is de eenheid van analyse verschillend en het onderzoeksprotocol 

vergelijkbaar. Hoofdstuk 2 neemt LSS projecten in vijf organisaties als eenheden van analyse 

en onderzoekt deze vijf gevallen middels uitvoerige semigestructureerde interviews, die 

daarna zijn vastgelegd en waarin de vooraf gedefinieerde onderzoeksvariabelen worden 

gecodeerd. Hoofdstuk 3 neemt 312 uitgevoerde LSS projecten als eenheden van analyse, 

onderzoekt de LSS project definities in detail en codeert vervolgens de vooraf gedefinieerde 

onderzoeksvariabelen. In hoofdstuk 5 hebben we 20 LSS implementatie en maturiteit 

modellen onderzocht en gecodeerd middels een totaal van 11 onderzoeksvariabelen. 

Hoofdstuk 6 neemt één organisatie als eenheid van analyse en onderzoekt 144 

tweewekelijkse nieuwsbrieven, de notulen en presentaties van het LSS kernteam (48 

documenten) en bevestigt de daarop volgende codering van de gebeurtenissen door middel 

van semigestructureerde interviews. 

In alle onderzoeken worden transparantie en reproduceerbaarheid geadresseerd door 

onder andere (1) een duidelijke beschrijving van de steekproef strategie, (2) de 

codeerprocedure en (3) het bijsluiten van (op aanvraag) uitgebreide per casus analyses 

(Barrat et al., 2011). De validiteit van de onderzoeken wordt gewaarborgd door het 

structureren van de onderzoeken volgens de keten van bewijs (Stuart et al., 2002). Tot slot 

zijn alle onderzoeken en interviews gedocumenteerd volgens de richtlijnen voor 

reproduceerbaar onderzoek en zijn beschikbaar als aanvullend materiaal (Voss et al., 2002). 



1.4. Resultaten en aanbevelingen 

Het onderzoek in dit proefschrift heeft geleid tot bevindingen en aanbevelingen voor 

implementatie van LSS projecten en de implementatie van LSS als strategisch verander 

initiatief op organisatorisch niveau.  

 

1.4.1. Resultaten en aanbevelingen voor de implementatie van LSS op projectniveau 

In hoofdstuk 2 ontdekken we dat bij de implementatie van LSS projecten er verschillende 

factoren van invloed zijn op de houding van managers en medewerkers ten opzichte van 

LSS. 

 Ten eerst vinden we dat in een negatieve organisatorische context met ongunstige markt 

omstandigheden, LSS projecten worden gezien als kostenbesparend middel en worden 

ontvangen met angst en weerstand. In de tegenovergestelde positievere organisatorische 

context met meer gunstige marktomstandigheden zal het verbeteringsaspect van LSS 

projecten de meeste aandacht krijgen en dit proefschrift laat zien dat het management 

bewust en voortdurend moet omgaan met het kostenbesparende uiterlijk van LSS 

projecten. De aanbevelingen is om ten minste (1) vooraf duidelijk te zijn over de 

doelstellingen van LSS project implementaties en (2) om kostenbesparingsdoelstellingen van 

LSS projecten te ontkoppelen, in de communicatie en in de praktijk, ten minste onder 

management niveau om zo onrust en weerstand te voorkomen. 

• Ten tweede, de perceptie van LSS instrumenten die in LSS projecten worden toegepast is 

vrij nauw bij de betrokkenen. Daarom zal continue inspanning benodigd zijn om de 

perceptie van LSS projecten uit te breiden naar meer dan bijvoorbeeld alleen het reduceren 

van verspilling en verhogen van standaardisatie omdat dit een positief effect heeft op de 

houding ten opzichte van LSS projecten. 

• Ten derde vinden we een verschil tussen korte termijn verbetering (na een losstaand LSS 

project) en het realiseren van lange-termijn organisatie verbeterdoelen middels LSS project 

implementaties. Ons onderzoek suggereert dat, terwijl Six Sigma projecten een groter en 

meer direct effect kunnen hebben, het momentum dat nodig is om de LSS implementatie 

gaande te houden na de eerste management geïnitieerde projecten afkomstig is van een 

meer geleidelijke en ‘bottom-up’ implementatie van LSS. 

 



In hoofdstuk 3 vinden we dat bij LSS project implementaties in organisaties er verschillende 

factoren zijn die de helderheid van LSS projectdoelstellingen beïnvloeden voor betrokkenen, 

zoals management, medewerkers en specialisten. 

• Ten eerste vinden we dat er onduidelijkheid bestaat over de bijdrage van LSS projecten 

aan strategische doelstellingen. Bijvoorbeeld, de geanalyseerde LSS projectdefinities komen 

overeen met alle vijf prestatiedimensies die er zijn, behalve flexibiliteit. Wij geloven dat dit 

komt omdat de variatie in betekenis voor de definitie van flexibiliteit breed is en overlap 

heeft met andere dimensies. Het is daarom belangrijk om flexibiliteit te concretiseren in LSS 

project definities om zo het eigenlijke doel van een LSS project te vangen en daarmee 

duidelijkheid voor de LSS consultant en stakeholders te realiseren. 

• Ten tweede, de LSS project definities in alle vier overige prestatiedimensies slagen er niet 

in om prestatie indicatoren (CTQ's) buiten de grenzen van de organisatie te adresseren. 

Bijvoorbeeld, generieke project definities proberen de (externe) klant tevredenheid te 

vangen door het meten van interne signalen van ontevreden klanten (klachten). Wij dringen 

er bij LSS consultants op aan om de eindgebruiker of de klant te overwegen bij het bepalen 

van de projectdoelstellingen en CTQ’s om zo daadwerkelijke verbetering te realiseren, in 

plaats van het probleemsignaal te reduceren. 

• Ten derde, in de steekproef van LSS projectdefinities, wordt een breed scala aan 

strategische doelstellingen geïdentificeerd en de meeste daarvan zijn niet duidelijk te 

relateren aan algemene boekhoudkundige prestatie indicatoren van een organisatie. Dit is 

problematisch omdat een meetbare bijdrage van LSS projecten aan strategische 

doelstellingen daardoor onduidelijk blijft voor betrokkenen. 

 

In hoofdstuk 4 onderzoeken we of- en hoe de aard van een industrie de geschiktheid voor 

LSS project implementatie bepaalt, gebaseerd op het onderzoek naar LSS project 

implementaties in meerdere sectoren in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk is een discussieartikel in 

reactie op een bijdrage aan een conferentie over de toepassing van statistisch denken in 

politieke processen. We presenteren een korte discussie over de geschiktheid van LSS 

projecten in de publieke sector en concluderen dat er volgens ons geen significante 

belemmering zijn om LSS projecten in de publieke sector te implementeren. 

 



1.4.2. Resultaten en aanbevelingen voor de implementatie van LSS op organisatieniveau 

In hoofdstuk 5 bestuderen we de kwaliteit en de bruikbaarheid van LSS implementatie en 

maturiteit modellen met advies over LSS implementatie als strategisch verander initiatief op 

organisatie niveau. Deze modellen komen uit wetenschappelijke literatuur en praktijk 

publicaties. 

 Ten eerste vinden we dat gevestigde principes in de literatuur over organisatie 

ontwikkeling niet goed weerspiegeld worden in de LSS implementatie en maturiteit 

modellen, en dat de theoretische onderbouwing van deze modellen onbevredigend is. Het 

advies dat deze modellen bieden is in bijna alle gevallen onduidelijk. Modellen zinspelen op 

wat zou moeten worden bereikt met een LSS implementatie, maar specifieke en 

operationele adviezen over hoe dit te bereiken mist in deze modellen. 

 Alle bestudeerde LSS implementatie en maturiteit modellen presenteren LSS 

implementaties als generieke processen. De gewenste eindsituatie van de implementatie is 

niet beschreven als iets dat open staat voor aanpassing, maar gegeven en veelal gekopieerd 

van voorbeeldimplementaties zoals bij Toyota en General Electric. Implementatieadvies 

voor LSS consultants zou nuttiger zijn als het erkende dat implementatieprocessen deels 

eigenzinnig en moeilijk te plannen zijn, en als het meer advies bood over organisatorische 

leerprocessen die nodig zijn om LSS passend te maken voor de organisatie. 

• Ons onderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de bestaande LSS implementatie 

adviezen markeert een behoefte aan nuttiger LSS implementatieadvies, ondersteund door 

beter bewijs. 

 

In hoofdstuk 5 concluderen we dat de uitvoering van LSS vaak wordt gepresenteerd als 

programmatisch (het knippen-en-plakken van een generieke blauwdruk) en cumulatief 

(nieuwe vaardigheden en werkwijzen worden stapsgewijs toegevoegd aan de organisatie en 

geïntegreerd in de cultuur en strategie). In hoofdstuk 6 vinden we dat deze presentatie niet 

klopt. 

 We vinden dat het realiseren van LSS ambities een radicale transformatie vereist, waarbij 

belemmeringen in de diepere organisatiestructuren moeten worden ontdekt en gewijzigd. 

Zulke radicale verandering komt niet op een incrementele en accumulatieve manier, maar in 

plaats daarvan in het bekende ‘punctuated equilibrium’ (ofwel ‘doorbroken evenwicht’) 



model. Daarbij gaat de organisatie tijdens de implementatie van LSS door een periode van 

evenwicht dat wordt gekenmerkt door inertie (er vindt geen werkelijke verandering plaats). 

Ondertussen bouwt de noodzaak voor verandering zich op waarna een uitbarsting resulteert 

in radicale, doordringende en breed- ingrijpende veranderingen. 

• Het LSS implementatie proces wordt enerzijds gedreven door het overnemen van 

praktijken uit externe bronnen. Anderzijds vonden we dat een organisatie ook zelf de te 

leren lessen moet ontdekken, door organisatorische processen van adaptief en dialectisch 

leren. Een praktische implicatie van deze conclusie is dat LSS implementaties in een 

organisatie niet ‘uit het schap’ kunnen worden gekocht of volledig kan worden 

overgedragen aan externe LSS consultants. Sterker, bij een LSS implementatie is de 

organisatie grotendeels afhankelijk van de eigen vindingrijkheid en leerinspanningen.  

• Advies voor het besturen en beheren van LSS implementaties zou daarom niet 

programmatisch van aard moeten zijn. In plaats daarvan denken wij dat een LSS 

implementatie team moet verwachten dat het implementatie proces niet vanaf het begin 

voorspeld kan worden. Het implementeren van LSS is voornamelijk het besturen en 

begeleiden van een organisatorisch leerproces waarbij tijdrovend en terugkerende cycli van 

leren-door-doen moeten worden doorlopen. 

 


