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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Not lean by default:
Exploring practices, their design, and underlying mechanisms
driving performance

van

Nick Ziengs

1. Het is beter te stoppen met alles maar lean te noemen (hoofdstuk 1).
2. Vragenlijstonderzoek op het gebied van lean heeft de onderliggende
mechanismen verantwoordelijk voor prestatieverbetering te lang links
laten liggen (hoofdstuk 2).
3. Meta-analyse vereist perfect uitgevoerde primaire studies (hoofdstuk 2).
4. De relevantie van simulatieonderzoek is beperkt omdat het te vaak op
simplistische aannames met betrekking tot het gedrag van mensen berust
(hoofdstuk 3).
5. Vanwege de werkbaarheid moeten complexe aanpassingen aan het
oorspronkelijke ontwerp van pull-systemen beperkt worden tot een
minimum (hoofdstuk 3).
6. Het onderzoek naar pull-systemen moet gericht zijn op het minimaliseren
van motivatieverlies in plaats van het minimaliseren van
coördinatieverlies (hoofdstuk 4).
7. Interne validiteit is belangrijker dan externe validiteit (hoofdstuk 4).
8. Succesvolle lean implementaties vereisen een holistische kijk waarin het
aanpassen aan omstandigheden centraal staat (hoofdstuk 5).
9. De toename van de beschikbare kennis vereist meer ruimte in het
curriculum voor de manier waarop deze kennis tot stand gekomen is.
10. ‘t Giet zoas ‘t giet (Drentse wijsheid; Skik).
11. Sa ist en net oars, want as 't oars wie, wie 't net sa (Friese wijsheid).
12. As ‘t nait gait zoas’t mot, mot’t mor zoas’t gait (Groningse wijsheid).
13. Schoenmaker blijf bij je leest (Nederlandse wijsheid).
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