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Leiderschap 
in planning & control

Kan planning & control organisaties nog wel ondersteunen in deze tijd van gro-
te veranderingen? Organisaties zijn zoekende naar alternatieve werkwijzen. Het 
promotieonderzoek van Henk Doeleman toont aan dat een ‘one paper strategy’ 
zoals de A3 methodiek minder een appèl doet op de schrijfkracht in de organi-
satie, maar meer op de denkkracht en de dialoog. Het planning & control pro-
ces is daarmee daadwerkelijk te veranderen in een aantrekkelijke en interactie-
ve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het 
monitoren daarvan centraal staat.

Management accounting en control
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Een onderzoek naar de grondslagen, werking, 
 implementatie en het effect van de A3 methodiek 

D
e A3 methodiek als benadering voor planning 
& control beoogt aan te sluiten bij de behoefte 
van organisaties om betere ondersteuning en 
bij het benodigde leiderschap voor het berei-

ken van transformaties. De A3 methodiek bestaat uit drie 
pijlers: het ontwikkelen van het A3 jaarplan, het A3 ma-
nagementgesprek over de voortgang en A3 digitaal, de di-
gitale ondersteuning van de informatievoorziening voor 
het A3 managementgesprek. 

Het onderzoek
Uit de praktijk blijkt dat veel lijnmanagers ontevreden zijn 
over het planning & controlproces binnen hun organisa-
tie, met name wanneer organisaties sterk aan verandering 
onderhevig zijn of in een veranderende omgeving opere-
ren. Er is een sterke wens om te komen tot: 
 » een tijdbesparende werkwijze; 
 » meer resultaatgericht sturen vanuit verschillende aan-

dachtsgebieden; 
 » een meer participatieve (dialogische) benadering; 
 » inzicht in de verbanden tussen het ‘waarom?’, ‘wat?’ en 

‘hoe?’; 
 » managementinformatie beperkt tot en aansluitend bij 

het jaarplan; 
 » meer toegankelijke, vergelijkbare en minder omvangrij-

ke plannen, en 
 » een benadering die aansluit bij de eigenschappen van 

op transformatie gerichte leiders. 

Deze problematiek in acht nemend, introduceert de A3 
methodiek een alternatieve benadering van planning & 
control. De methodiek is ontwikkeld als alternatief voor 
bestaande, vaak meer bureaucratische, werkwijzen van 
planning & control. Het onderzoek kijkt naar de grondsla-
gen, werking, implementatie en het effect van de A3 me-
thodiek. Het effect is omschreven als de bijdrage aan de 
kenmerken van succesvol veranderende organisaties. 

Alternatieve benadering 
Ferreira en Otley (2009) definiëren een framework met 
twaalf kenmerken als leidraad voor het ontwerpen, be-
schrijven en toetsen van benaderingen voor planning & 
control. De kernvragen voor de kenmerken zijn: 
1.   Wat is de missie en de visie van de organisatie, en op 

welke wijze zijn deze bij de leidinggevenden en mede-
werkers onder de aandacht gebracht? 

2.   Wat zijn de succesbepalende factoren voor de organi-
satie en op welke wijze zijn deze bij de leidinggeven-
den en medewerkers onder de aandacht gebracht? 

3.   Wat is de organisatiestructuur en welke invloed heeft 

deze op het ontwerp en het gebruik van het perfor-
mance management systeem? 

4.   Welke strategie en plannen heeft de organisatie geadop-
teerd en wat zijn de processen en activiteiten welke no-
dig zijn voor het behalen van het toekomstige succes? 

5.   Wat zijn de prestatie-indicatoren welke afgeleid zijn van 
de doelen en succesbepalende factoren, strategieën en 
plannen; hoe zijn deze gespecificeerd en gecommuni-
ceerd en welke rol spelen zij in de performance evalu-
atie? 

6.   Welk ambitieniveau streeft de organisatie op de ver-
schillende prestatie-indicatoren (zoals in de vorige 
vraag gedefinieerd) na, hoe wordt het ambitieniveau 
bepaald en hoe uitdagend zijn de doelstellingen? 

7.   Welke processen hanteert de organisatie voor het eva-
lueren van individuele, groeps- en organisatieperfor-
mance? 

8.   Welke beloningen (financieel en niet-financieel) ont-
vangen leidinggevenden en medewerkers wanneer zij 
hun performance doelstellingen realiseren? 

9.   Welke specifieke informatiestromen en -systemen in ter-
men van feedback en feedforward heeft de organisatie 
ter ondersteuning van het performance management 
systeem? 

10.  Op welke wijze wordt gebruik gemaakt van de infor-
matie uit de verschillende ‘control’ mechanismen? 

11.  Hoe wordt het performance management systeem aan-
gepast aan de veranderingen in de organisatie en haar 
omgeving? 

12.  Hoe sterk en samenhangend zijn de relaties tussen de 
onderdelen van het performance management systeem 
en de wijze waarop zij worden gebruikt (zoals opgete-
kend uit de antwoorden op de voorgaande vragen)?

Met dit framework kunnen benaderingen voor planning 
& control vanuit een holistisch perspectief worden beoor-
deeld. Verder geven Ferreira en Otley aan dat naast de 
twaalf kenmerken ook contextuele factoren en de orga-
nisatiecultuur invloed hebben op de effectiviteit van een 
planning & control benadering. Alle twaalf kenmerken 
zijn terug te vinden  in de A3 methodiek. Daarmee kan 
de eerste onderzoeksvraag: ‘In hoeverre voldoet de A3 
methodiek aan de kenmerken die voor een performance 
management systeem of management control systeem 
gelden?’ positief worden beantwoord. De eerste conclu-
sie is dat de methodiek als volwaardig alternatief voor 
bestaande werkwijzen op het gebied van planning & con-
trol kan worden geïmplementeerd. Naast deze kenmer-
ken gebruikt de A3 methodiek de vier hefbomen van Si-
mons (1995) en het denken over vertrouwen van Robbins 
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(2006) als fundamenten. De vier hefbomen van control 
van Simons zijn: overtuigingen (belief systems; bijvoor-
beeld kernwaarden), begrenzingen (boundary systems; 
bijvoorbeeld gedragsregels), diagnostiek (diagnostic con-
trol systems; bijvoorbeeld monitoring) en interactie (in-
teractive control systems; bijvoorbeeld betrokkenheid en 
delen van visie). Simons stelt dat deze in onderlinge sa-
menhang de performance van een organisatie bepalen. 
Robbins (2006) onderscheidt zes spelregels voor het ver-
sterken van vertrouwen: integriteit, competentie, conse-
quentheid (betrouwbaarheid, voorspelbaarheid), loyali-
teit en openheid. Uit 
een door negen onaf-
hankelijke controllers 
uitgevoerde vergelijking 
blijkt de A3 methodiek 
relatief sterk te scoren 
op de vier hefbomen 
voor control volgens Si-
mons (1995) en de spelregels voor het versterken van 
vertrouwen (Robbins, 2006) in vergelijking met andere 
veel gebruikte werkwijzen in de planning & control.

Ondersteuning leiderschap
In welke mate kan de A3 methodiek het voor doelbewust 
en doelgericht veranderen benodigde leiderschap onder-
steunen? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is 
een analyse gemaakt van leiderschapstheorieën die het 
meest in verband worden gebracht met veranderen. Het 
concept van transformationeel leiderschap (Bass, 1985) 
blijkt het meest in verband gebracht te worden met veran-
deren. Uit het onderzoek blijkt dat de A3 methodiek ster-
ke overeenkomsten vertoont met de kenmerken van trans-
formationeel leiderschap.

Het EFQM Excellence model
Bij het ontwikkelen van de A3 methodiek is gekozen 
voor het gebruiken van de negen aandachtsgebieden van 
het EFQM Excellence model als kader voor het A3 jaar-
plan en daarmee als een belangrijke basis van de A3 me-
thodiek. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: 
‘Welke evidence bestaat er voor het gebruik van het 
EFQM Excellence model?’ Conclusie van de literatuur 
review is dat er evidence is voor het EFQM Excellence 
model en daarmee ook voor het analoge INK-manage-
mentmodel (Doeleman et al., 2014). Naar verwachting 
heeft het model dan ook zijn waarde in de A3 metho-
diek: het toepassen van het model heeft een verbeteren-
de werking op de resultaten van een organisatie; het mo-
del geeft ruimte voor een eigen invulling en is in 
beperkte mate voorschrijvend; het model biedt de mo-
gelijkheid verbetering en ontwikkeling van de organisa-
tie te integreren in de besturingscyclus; het model is een 
effectief gebleken tool voor vergelijking en benchmar-
king van, tussen en binnen organisaties en tot slot de 
aandacht voor de relaties tussen de aandachtsgebieden 
draagt bij aan een consistente en samenhangende orga-
nisatieontwikkeling.

Leiderschap, planning & control en verande-
rende organisaties
Om inzicht te krijgen in de verbanden tussen de dimen-
sies van planning & control en de concepten voor doel-
bewust en doelgericht veranderende organisaties en de 
invloed van leiderschap op deze verbanden is in 2007 
een kwantitatief onderzoek uitgevoerd bij de sector ge-
vangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. 
Hiervoor is planning & control gedefinieerd in drie di-
mensies: performance management, managementcom-
municatie en managementinformatie. Leiderschap is ge-

operationaliseerd in 
drie stijlen, twee actie-
ve stijlen: transforma-
tioneel en transactio-
neel leiderschap en een 
passieve: passief lei-
derschap. Daarnaast 
zijn de management-

concepten voor doelbewust en doelgericht veranderen-
de organisaties (Ten Have, 2002; 2003) in termen van 
richting, consistentie, samenhang en feedback, geope-
rationaliseerd in een gevalideerde vragenlijst.
Eerst is onderzocht wat de verbanden zijn tussen de di-
mensies van planning & control en de kenmerken van suc-
cesvol veranderende organisaties. Om deze onderzoeks-
vraag te beantwoorden zijn drie hypothesen geformuleerd: 
1) Performance management heeft invloed op de kenmer-
ken van succesvol veranderende organisaties, 2) Manage-
ment communicatie heeft invloed op de kenmerken van 
succesvol veranderende organisaties en 3) Management 
informatie heeft invloed op de kenmerken van succesvol 
veranderende organisaties. Alle drie de hypothesen wor-
den ondersteund door deze studie. Er is sprake van signi-
ficante, positief samenhangende verbanden. Management 
communicatie heeft in verhouding tot de andere dimen-
sies de sterkste samenhangen, managementinformatie 
minder sterke samenhangen.
Vervolgens is onderzocht wat de (modererende) invloed 
van leiderschap op de relatie tussen planning & control 
en de kenmerken van succesvol veranderende organisa-
ties is. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is 
één hypothese geformuleerd en getoetst: ‘Alle drie de 
verbanden zoals weergegeven in de eerdere drie hypo-
thesen worden versterkt door de aanwezigheid van ac-
tief leiderschap in de vorm van transformationeel en 
transactioneel leiderschap’. Deze hypothese is gedeelte-
lijk bevestigd. Actief leiderschap (construct van trans-
formationeel en transactioneel leiderschap) blijkt een 
modererend (positief) effect te hebben op het verband 
tussen planning & control en de effecten in termen van 
de managementconcepten voor Ten Have (2002). Een 
nadere analyse laat zien dat actief leiderschap ook een 
modererende werking heeft op het verband tussen de 
individuele dimensies van planning & control (en hun 
construct) en het managementconcept ‘samenhang’. Ook 
de twee separate actieve stijlen, transactioneel en trans-
formationeel leiderschap, zijn onderzocht. Conclusie uit 

‘De beste manier om de  
toekomst te voorspellen is om 
hem gezamenlijk te creëren’
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de analyse van de interactie-effecten is dat de modere-
rende werking in de eerste plaats het resultaat is van 
transformationeel leiderschap. Voor transactioneel lei-
derschap sec zijn geen significante modererende effec-
ten gevonden op de relatie tussen de dimensies van 
planning & control en de managementconcepten. Aan-
vullend kan ook een significant modererend effect op 
het verband tussen twee dimensies van planning & con-
trol, namelijk performance management en management 
informatie, en het construct van de vier management-
concepten (totaal effect). 

Effect op concepten voor doelbewust en 
doelgericht veranderende organisaties
Om het effect van de implementatie van de A3 methodiek 
inzichtelijk te maken is in 2009 het onderzoek zoals uitge-
voerd in 2007 herhaald. Hierbij hebben twee onderzoeksvra-
gen centraal gestaan: Wat is het effect van de implementatie 
een interventie, A3 methodiek, op de managementconcep-
ten voor Ten Have (2002) en Welke invloed heeft leiderschap 
op de mate van bereiken van het effect? 
Ook voor dit kwantitatieve onderzoek zijn hypothesen op-
gesteld. Deze betreffen de drie pijlers van de A3 methodiek: 
het A3 jaarplan, het A3 managementgesprek en A3 digitaal. 
De drie hypothesen zijn verwoord als ‘Hoe groter de mate 
van implementatie van de pijler, des te groter de ervaren ma-
nagementconcepten voor doelbewust en doelgericht veran-
derende organisaties (construct). De eerste hypothese is ver-
worpen. Mogelijke verklaring is het feit dat in 2006 de 
meeste locaties het A3 jaarplan al hadden opgesteld, waar-
door er de laatste jaren geen verandering meer is ervaren. 
De tweede hypothese inzake de bijdrage van de A3 manage-
mentgesprekken laat een significant positief verband zien 
met de veranderingen op het gebied van de management-
concepten. De derde hypothese, inzake het verband tussen 
A3 digitaal en de managementconcepten, wordt bevestigd 
met een zwak significant positief verband. 
De vierde hypothese betreft de modererende werking van 
transformationeel leiderschap. De hypothese luidt: ‘Hoe 
hoger de mate van transformationeel leiderschap binnen 
een organisatie, hoe groter het effect van de A3 methodiek 
op het construct van de managementconcepten voor doel-
bewust en doelgericht veranderende organisaties’. Het 

blijkt dat er een positief significant verband bestaat tussen 
een verandering op het gebied van transformationeel lei-
derschap en de verandering op het gebied van de manage-
mentconcepten voor doelbewust en doelgericht verande-
rende organisaties. Vastgesteld is de modererende werking 
van transformationeel leiderschap. Ook zien we in een me-
diatie analyse een sterk significant mediërend en oorzake-
lijk verband van transactioneel en transformationeel lei-
derschap. Transactioneel leiderschap heeft een oorzakelijk 
verband met managementinformatie en transformationeel 
leiderschap met managementinformatie en management-
communicatie. Op basis van deze drie deelresultaten is de 
conclusie te trekken dat hoe groter de mate van transfor-
mationeel leiderschap op een locatie is, hoe groter de ver-
andering op de managementconcepten voor doelbewust 
en doelgericht veranderende organisaties door implemen-
tatie van de A3 methodiek zijn. 
De vijfde hypothese vormt de kern van het onderzoek naar 
de bijdrage van de A3 methodiek aan de ervaring van de 
managementconcepten voor doelbewust en doelgericht 
veranderende organisaties: Hoe groter de mate van imple-
mentatie van de interventie (A3 methodiek), hoe meer de 
managementconcepten voor doelbewust en doelgericht 
veranderende organisaties (en hun construct) ervaren wor-
den. Deze hypothese wordt met een significant positief 
verband bevestigd. Op grond daarvan valt te concluderen 
dat de implementatie van de A3 methodiek een bijdrage 
levert aan een positieve ontwikkeling op de ervaren ma-
nagementconcepten voor doelbewust en doelgericht ver-
anderende organisaties. Daarmee levert de implementatie 
een bijdrage aan de ontwikkeling van meer doelbewust en 
doelgericht veranderende organisaties. Dit is daarmee één 
van de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

De condities voor succesvolle implementatie
Naast het kwantitatieve onderzoek is er ook een kwalita-
tief onderzoek uitgevoerd. Dit kwalitatieve onderzoek be-
treft de condities voor een succesvolle implementatie van 
de A3 methodiek. Deze test identificeert zeven statistisch 
significante correlaties.
De eerste conditie is de facilitering bij de start. Een succes-
volle implementatie vraagt om een goede facilitering bij de 
start. Dit voorkomt dat door onjuiste, te ‘losse’ of te rigide 

De wens om alles te kwantificeren
Een illustratie van de tijd die gepaard gaat met de wens om 

alles te kwantificeren wordt gegeven door Martien Dijkstra 

(concerncontroller Provincie Utrecht) in een interview over zijn 

ervaringen in zijn nieuwe functie bij de provincie. ‘Ambtelijke 

organisaties hebben vaak moeite met het bepalen van focus. 

Dat was ook hier het geval. De provincie Utrecht is een politiek 

gestuurde organisatie, die zich bezighoudt met een breed sca-

la aan thema’s, variërend van zout strooien op onze ‘provinci-

ale wegen’ bij vorst en aankoop en beheer van natuurgebie-

den tot cultureel erfgoed, ruimtelijke ordening, verlening van 

complexe milieuvergunningen en jeugdzorg. De politiek wil 

graag tot op detail geïnformeerd zijn over de geleverde pres-

taties en dit van 21 afdelingen. Deze roep om kwantificering 

heeft geleid tot rapportages van het formaat Wehkampgidsen 

met hele pakketten aan product- en programmabegrotingen. 

Het produceren van deze omvangrijke vaak detailinformatie 

kost leidinggevenden en medewerkers een aanzienlijk deel van 

hun tijd. Tijd die niet besteed wordt aan datgene waar de be-

zieling naar uitgaat: de inhoud. De betrokkenheid van lijnma-

nagers bij de planning & control van de provincie was dan ook 

laag. Een resultaatgericht en concreet totaaloverzicht ontbrak 

bovendien, waardoor de directie ook niet echt wist waarop zij 

moest sturen. Dit was voor de provincie Utrecht aanleiding om 

anders te gaan werken.’ 
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mentinformatie. Met deze zeven gedefinieerde condities is 
een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de 
condities voor succesvolle implementatie van de A3 metho-
diek als interventie?’

De rol van de condities bij DJI 
Parallel aan de implementatie van de A3 methodiek zijn 
in de periode 2007-2009 twee casestudies uitgevoerd bij 
twee ‘early adaptor’-organisaties: PI Oosterhoek en JJI De 
Hunnerberg. Het doel van de casestudies is praktijkerva-
ringen en succesvolle werkwijzen bij de implementatie te 
inventariseren. De onderzoeksvraag is: ‘In hoeverre spe-
len de condities ook een rol bij de ‘early adaptor’-organi-
saties in twee sectoren binnen DJI?’ Alle zeven geïnventa-
riseerde condities kunnen ook in deze casus worden 
geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De cross-case ana-
lyse leert dat positieve aandacht van de leidinggevende en 
de inbreng en betrokkenheid van medewerkers bij het op-
stellen van een A3 jaarplan van groot belang zijn. Enige 
voorkennis van het begrippenkader dat het werken met 
het INK-managementmodel met zich meebrengt (‘de ge-
meenschappelijke taal’) is wenselijk. De horizontale uit-
wisseling van de A3 jaarplannen van de organisatieonder-
delen wordt als leerzaam en nuttig ervaren en bevordert 
de samenhang en consistentie van de jaarplannen. Het 
meest grote verschil tussen de casestudies is dat JJI De 
Hunnerberg heeft gekozen voor een aanpak waarin de 
helpdesk centraal staat, terwijl PI Oosterhoek heeft geko-
zen voor een voorlichtings- en trainingsaanpak. 

Invloed op het commitment
Het onderzoek beschrijft ook het antwoord op de gedu-
rende het onderzoek ontstane aanvullende onderzoeks-
vraag naar de invloed van de A3 methodiek op het com-
mitment. Hiertoe is een aanvullend onderzoek uitgevoerd 
bij de Nederlandse Koninklijke Marechaussee. De respon-
denten hebben na de implementatie van de A3 metho-
diek op alle gemeten dimensies (richting, consistentie, 
samenhang, feedback en commitment en loyaliteit) een 
verbetering ervaren, zo blijkt. Ook leidinggevenden bij 
de Koninklijke Marechaussee ervaren dat de implemen-
tatie van de A3 methodiek daadwerkelijk heeft bijgedra-
gen aan de managementconcepten voor doelbewust en 
doelgericht veranderende organisaties (Ten Have, 2002) 
en commitment en loyaliteit. Ook de correlaties tussen 
de variabelen zijn onderzocht. Hieruit komt naar voren 
dat commitment ook sterk samenhangt met de vier ma-
nagementconcepten voor doelbewust en doelgericht ver-
anderende organisaties. 

Creëer je eigen toekomst
Het onderzoek toont aan dat een ‘one paper strategy’ zo-
als de A3 methodiek minder een appèl doet op de schrijf-
kracht in de organisatie, maar meer op de denkkracht en 
de dialoog. Het vaak veel-bekritiseerde planning & con-
trol proces is daadwerkelijk te veranderen in een aantrek-
kelijke en interactieve manier van werken waarin de ge-
zamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren 

toepassing van de spelregels weerstand ontstaat. De twee-
de conditie is de mate van behoefte aan concretisering. De 
derde conditie de mate van intrinsieke motivatie van de lei-
ding. Dit betekent dat er met de implementatie wordt ge-
start vanuit het ‘willen’ in plaats van het ‘moeten’. In som-
mige gevallen kan dit groeien en komen leidinggevenden 
gedurende het implementatieproces tot het inzien van de 
‘toegevoegde waarde’. Een andere conditie voor succesvol-
le implementatie is de houding ten opzichte van empower-
ment. Hierbij spelen begrippen als het belang hechten aan 
participatie of betrokkenheid (mobiliseren), vertrouwen, 
verantwoordelijkheid (geven en nemen) een belangrijke rol. 
De vijfde conditie is het prioriteit geven aan de A3 metho-
diek. Een andere conditie is de behoefte aan een verander-
managementtool. Veel organisaties hebben te maken met 
veel, elkaar steeds sneller opvolgende of gelijktijdige veran-
deringen. Vaak biedt de bestaande planning & control be-
nadering niet die flexibiliteit of het overzicht dat op eenvou-
dige wijze alle consequenties van de veranderingen voor 
het jaarplan kunnen worden bezien. De zevende conditie 
is de behoefte aan synchronisatie. Synchronisatie betreft de 
consistentie tussen plannen en de gegenereerde manage-

Geen oorzakelijk verband tussen actie en 
 resultaat
Het ontbreken van oorzakelijke verbanden tussen acties en resultaten wordt geïllus-

treerd door Coen Aalders, voormalig directeur van de BEL Combinatie, de gemeen-

schappelijke organisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Drie ge-

meenten zijn aan de ‘achterkant’ gefuseerd, de ‘voorkant’ is intact gebleven: 

bestuurlijk tonen de drie gemeenten nog steeds hun eigen gezicht. De BEL Combi-

natie is een novum in gemeentelijk Nederland. De planning & control van de afzon-

derlijke gemeenten kenden geen onderscheid in acties en resultaten. Ook de ver-

banden waren vaak niet duidelijk. De nieuwe gefuseerde organisatie had ook ten 

doel meer bedrijfsmatig te werken. Door de bestuurlijke eigen identiteiten van de 

drie gemeenten is er sprake van een toenemende complexiteit. De verschillende 

doelstellingen van de drie besturen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 

moeten worden vertaald in acties door één ambtelijke organisatie, de BEL Combina-

tie. Deze toenemende complexiteit heeft het ‘oude’ probleem van het ontbreken van 

een relatie tussen doelstellingen en acties extra zichtbaar gemaakt. De drie gemeen-

ten kenden een kleinschalig ambtelijk apparaat, waarin het planning & controlpro-

ces sterk begrotings- en budgetgedreven was. De cultuur was informeel en stond ver 

af van ‘meten is weten’. De effectiviteitsvraag van acties stond in mindere mate cen-

traal. ‘Het management van een organisatie als de BEL Combinatie is in de nieuwe 

situatie te definiëren als ‘complexiteitsreductie’, aldus Coen Aalders. De noodzaak 

om duidelijkheid te scheppen in welke acties bijdragen aan welke resultaten, van 

welke gemeente is geen wens, maar eis. De A3 methodiek is gebruikt als interven-

tie om het groepsdynamisch proces van de transitie van drie ambtelijke organisa-

ties naar één gemeenschappelijk shared service center een impuls te geven.

Meer lezen
Henk Doeleman

Leiderschap in planning & control
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daarvan centraal staat. Het onderzoek laat zien dat min-
der papier én richting, consistentie, samenhang, feedback 
en commitment mogelijk is. De kern van de A3 metho-
diek is de combinatie van eenvoud, interactie en gede-
genheid door het hanteren van een kwaliteitsmodel (het 
EFQM Excellence model). De A3 methodiek sluit aan bij 
het voor succesvol veranderen benodigde leiderschap dat 
juist nú nodig om organisaties de gewenste verandering 
te kunnen laten doormaken. De beste manier om de toe-
komst te voorspellen is om hem gezamenlijk te creëren.
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Waardengericht sturen met de  
A3 methodiek
Wilt u meer te weten komen over de A3 methodiek? Op de Nationale Controllers-

dag op 12 juni in Burgers’ Zoo in Arnhem verzorgt Henk Doeleman een workshop 

over de A3 methodiek en de toepassing ervan in de praktijk. Informatie en inschrij-

ven:  www.overfinancieelmanagement.nl/controllersdag.


