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Stellingen 

 

Behorende bij het proefschrift 

 

Continuous quality improvement based on Lean Six Sigma  

in manufacturing small and medium sized enterprises 

 

van  

Werner Timans 

  

 

1. De ontwikkeling van het vermogen om voortdurend te verbeteren op basis van Lean Six Sigma in 

kleine en middelgrote bedrijven vergt een specifieke benadering die rekening houdt met de 

kenmerken van die bedrijven (dit proefschrift, hoofdstuk 1).  

 

2. Een survey-studie zonder aanvullende case studie mist het inzicht in de betekenis van de kritische 

succesfactoren en belemmerende factoren voor implementatie van Lean Six Sigma in de praktijk (dit 

proefschrift, hoofdstuk 3).  

 

3. De integratie van lean en Six Sigma tot Lean Six Sigma is een te grote uitdaging als de mogelijkheden 

van Six Sigma niet begrepen worden (dit proefschrift, hoofdstuk 3). 

 

4. Continu verbeteren gaat niet zonder de ontwikkeling van conceptuele en operationele kennis en de 

ontwikkeling van het vermogen om te leren (dit proefschrift, hoofdstuk 4). 

 

5. De toepassing van Design of Experiments technieken in combinatie met kennis van de technologie 

kan in spuitgietbedrijven de kwaliteit en de snelheid van de voorbereiding van nieuwe productie 

verhogen (dit proefschrift, hoofdstuk 5). 

 

6. In het curriculum van werktuigbouwkundige opleidingen dient de toepassing van statistische 

technieken voor on-line en off-line kwaliteitsbeheersing en procesoptimalisatie een adequate 

aandacht te krijgen.  

 

7. De energie die instellingen voor HBO moeten steken in het voorbereiden van hun accreditatie is niet 

in balans met de opbrengst en gaat ten koste van het verbeterpotentieel. 

 

8. Het werken aan een proefschrift voorkomt een vervelende afbouwperiode richting pensionering. 

 

9. Niets werkt beter voor het verwerken van tegenslagen tijdens een promotieonderzoek dan spelen 

met kleinkinderen. 


