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SW-bedrijven beleven woelige tijden. 

Ze zitten middenin belangrijke stra-

tegische veranderingen en hebben 

te maken met veranderende doelgroepen 

en andere verhoudingen en belangen op 

lokaal en regionaal niveau. Des te belang-

rijker dat de eigen strategieën, beleidskeu-

zes, methodieken en activiteiten duidelijk 

zijn en vastliggen in het jaarplan. Een hel-

der jaarplan betekent immers meer grip 

op de ontwikkelingen, meer draagvlak en 

een betere en efficiëntere uitvoering van 

de activiteiten.

‘De opdracht aan de SW-branche is in 

hoog tempo aangescherpt tot het ont-

wikkelen van de arbeidskracht van men-

sen die bij aanvang een grote afstand 

hebben tot de (onderkant van de) 

arbeidsmarkt, zodat ze in staat zijn tot 

het verrichten van arbeid in reguliere 

banen.’ Een volzin die in vergelijkbare 

bewoordingen in zo ongeveer alle 

beleidsdocumenten van SW-bedrijven 

terug te vinden is. Geen kleinigheid, 

zeker als we het karakter van de nieuwe 

instroom en de andere geldstromen in 

gedachten nemen.

De meeste SW-bedrijven hebben de afgelo-

pen jaren het roer omgegooid en een nieu-

we koers uitgezet. De missie en visie zijn 

opnieuw geformuleerd of aangescherpt, 

succesbepalende factoren en gewenste 

resultaten vastgesteld. Veel activiteiten die 

vervolgens worden uitgevoerd, hebben te 

maken met het opleiden van het kader om 

de nieuwe richting in te slaan. Ook worden 

de werkzaamheden onder de loep geno-

men. Dat is prachtig, maar de vraag is of 

het genoeg is en of de juiste zaken worden 

uitgevoerd. Want wat bij zulke (ingrijpen-

de) veranderingen nog wel eens onvol-

doende aandacht krijgt, is de organisatie 

van de uitvoering. Ofwel hoe creëren we 

focus en bekendheid daarmee, en hoe hou-

den we het op de agenda? Hoe komen we 

van visie naar actie?

One paper strategy
De wens om vanuit overzicht focus te 

creëren heeft geleid tot het ontwikkelen 

van een zogenoemde ‘one paper strate-

gy’. De basis daarvoor is een jaarplan op 

één vel papier (A3-formaat). Daarnaast 

wordt een integrale visie gewaarborgd 

door het hanteren van een integraal 

managementmodel: het INK-manage-

mentmodel. Binnen de SW-sector is de 

IBN Groep het eerste bedrijf geweest dat 

de meerwaarde van de A3 methodiek 

heeft ervaren (zie kader).

De A3 methodiek is in essentie niets meer 

dan een methodiek om te komen tot een 

gedragen jaarplan, gecombineerd met 

een werkwijze om de uitvoering van het 

plan te realiseren. In een oogopslag wordt 

een overzicht gegeven van de visie en de 

daaruit voortvloeiende doelen en bijbe-

horende acties. De beperking tot maxi-

maal één A3 dwingt om alleen dat op te 

nemen wat er echt toe doet. Dat schept 

overzicht en duidelijkheid. Leidend zijn de 

missie en visie van de organisatie en de 

geformuleerde succesbepalende factoren 

(aspecten waarvan het management 

vindt dat die in belangrijke mate bijdra-

Koersen op 
A3-formaat

Het jaarplan samengevat op één vel papier

Het opstellen van het jaarplan: voor sommigen is dit een leuke en uitdagende klus, maar 

de meesten vinden het naast hun dagelijkse drukke werkzaamheden toch een hele opga-

ve. En waarvoor doe je het eigenlijk? Maar al te vaak verdwijnt het plan onderin een la. 

Dat hoeft echter niet als je de A3 methodiek gebruikt.   Tekst: Rik Bijl (*)
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gen aan het bereiken van successen). 

Deze staan meestal van tevoren vast.

Kaderbrief
Hoe werkt de A3 methodiek nu in de 

praktijk? Het managementteam stelt 

gezamenlijk een jaarplan als kader op; dit 

kan ook in de vorm van een kaderbrief. 

Deze werkwijze leidt tot interne samen-

hang van activiteiten, grotere betrokken-

heid en focus. Met dit kader in de hand 

kunnen de afdelingen aan de slag. Dit 

leidt tot consistentie en samenhang tus-

sen de jaarplannen op de verschillende 

managementniveaus en binnen één 

managementniveau.

De resultaten en activiteiten worden 

gezamenlijk op verschillende niveaus 

vastgesteld. Gedurende het jaar wordt de 

voortgang van activiteiten en resultaten 

regelmatig met elkaar in het A3 manage-

mentgesprek besproken. Zo wordt duide-

lijk wat de stand van zaken is en of bij-

stelling van de afgesproken aanpak en 

activiteiten nodig is. De voortdurende 

dialoog helpt om de organisatie op de 

ingezette koers te houden. Essentieel is 

dat de organisatie in staat is zich te rich-

ten op en te beperken tot die zaken die er 

echt toe doen.

Tot slot is het belangrijk om de manage-

mentinformatie te ordenen analoog aan 

het A3 jaarplan. Op deze wijze kan het A3 

managementgesprek effectief en effi-

ciënt worden gevoerd. Hiervoor is een 

applicatie ontwikkeld: A3 digitaal. A3 

digitaal presenteert op iedere gewenste 

werkplek de managementinformatie 

analoog aan het A3 jaarplan.

Drie pijlers
De A3 methodiek steunt dus op drie pij-

lers: A3 jaarplan, A3 managementgesprek 

en A3 digitaal. Het A3 jaarplan is inge-

deeld in negen aandachtsgebieden (vol-

gens het INK-managementmodel), te 

weten vier resultaatgebieden (wat willen 

we bereiken?) en vijf organisatiegebieden 

(wat moeten we doen om die resultaten te 

bereiken?). Onderling worden de activitei-

ten gekoppeld aan resultaten door het 

gebruik van verschillende kleuren. In een 

bijlage bij het A3 jaarplan (onderlegger) 

kan worden beschreven wie verantwoor-

delijk is voor de uitvoering van iedere acti-

viteit en wanneer deze moet zijn afgerond.

Het A3 jaarplan vormt de agenda voor een 

regelmatig managementgesprek. Die 

gesprekken gaan over ontwikkelingen die 

invloed hebben op het jaarplan, over 

belangrijke successen, over punten van 

zorg en vervolgafspraken. Het A3 manage-

mentgesprek is te karakteriseren als het 

functioneringsgesprek van de organisatie. 

Het gaat concreet om het ‘wat’ en het 

‘hoe’: wat willen we bereiken en hoe gaan 

we dat doen. Het A3 managementgesprek 

zorgt ervoor dat de organisatie zich blijft 

focussen op die punten die in het jaarplan 

met elkaar zijn vastgesteld. De ervaring 

leert dat de methodiek helpt grip te hou-

den op de activiteiten en resultaten, en 

dat ze de organisatie op koers houdt.  ■

(*) Rik Bijl is senior consultant bij TNO 

Management Consultants. Dit artikel is 

tot stand gekomen met medewerking van 

Maarten Gielen (IBN Groep), Esther Ael-

bers en Annelies den Uijl (TNO Manage-

ment Consultants).

‘Compliment van de raad van commissarissen’

‘We hadden de neiging jaarlijks veel tijd kwijt te zijn aan lijvige bedrijfsplan-

nen met veel mooie woorden die daarna in de la verdwenen’, vertelt Maarten 

Gielen, directeur control bij IBN Groep. ‘Aan het eind van het jaar werden ze 

er weer bij gepakt om te kijken wat er was gerealiseerd. Conclusie: onze 

bedrijfsplannen vormden niet de leidraad voor sturing. Met de A3 metho-

diek wilden we dit verbeteren. Naast het A3 jaarplan spraken de A3 manage-

mentgesprekken ons erg aan. Hiermee blijf je weg van een afrekencultuur en 

bespreek je maandelijks aan de hand van je A3 jaarplan op een constructieve 

manier de zaken die ertoe doen: behaalde successen, wat heeft onze aan-

dacht nodig en welke nieuwe ontwikkelingen komen op ons af. Dit helpt ons 

om grip te krijgen en stappen vooruit te zetten. Het heeft bij ons zo goed uit-

gepakt dat de directeuren zelf met veel enthousiasme een doorvertaling heb-

ben gemaakt naar A3’s op afdelingsniveau. De raad van commissarissen 

heeft ons er zelfs mee gecomplimenteerd dat wij er zo goed in geslaagd zijn 

duidelijk te maken waar het om gaat en nu heel concreet weten waarop we 

gaan sturen.’


