
 

Vernieuwde introductie- en 

werkboek vanaf januari 2021 

beschikbaar! 

De tweede herziene druk van het introductie- en 
werkboek is vanaf januari beschikbaar in een 
wederom herziene druk. Actuele ontwikkelingen 
rond het EFQM model, de ‘open strategy’ 
benadering en A3 online zijn verwerkt in dit 
praktische boekje dat veel gebruikt wordt voor de 
eerste stappen op het gebied van A3. In de loop 
van 2021 volgt ook een nieuwe publicatie: ‘Naar 
strategie op één A3!’ 

Wendbaarheid in strategie in 

crisistijd. Op 4 november 2020 heeft het Risk 

& Resilience festival aan de Universiteit Twente 
plaatsgevonden. Henk Doeleman en Cynthia 
Wertwijn hebben twee korte webinars verzorgd 

over ‘agile strategizing’, voor de sectoren 

zorg en overheid. 
 
Juist in crisistijd hebben organisaties behoefte aan 
drie zaken: overzicht, snel inzicht in de 
consequenties en beslissen rond bijstellingen van 
de plannen. Dat in een setting die vraagt om 
zoveel mogelijk online te werken. Opvallend is dat 
juist zorg-organisaties in de periode tussen de 
twee Coronagolven in staat zijn geweest om deze 
manier van werken op te pakken en te gaan doen 
om zo naar de toekomst toe beter te kunnen 
inspelen op de door de crisis gevraagde 
veranderingen.  
 
 

 

Webinar: Een (zo) SMART (mogelijk) 

jaarplan. Op 28 augustus jl. vond het webinar 

‘Een (zo) SMART mogelijk jaarplan’ plaats. Het 
drukbezochte webinar behandelde de toepassing 
van ‘klare taal’ voor de formulering van het A3 
jaarplan. Met name ook de grens tussen taal-
kundige en inhoudelijke feedback is besproken. 
Soms vraagt een sesdsie immers ook om het 
inhoudelijk meedenken vanuit de principes van 
concretisering. 

Het webinar is hier terug te kijken: 
https://youtu.be/0LNBvo7TlyM  

A3 online. Via de gebruikersgroep delen wij 

ervaringen, waarbij verbetersuggesties worden 
omgezet in een planning voor nieuwe releases. 
De nieuwe tooling op het gebied van de 
ondersteuning van de A3 methodiek maakt het 
eerste half jaar een enorm snelle groei door: je 
kan nu; 

• Je budgetten bijhouden 

• Met een persoonlijke actielijst je acties uit 
alle A3 jaarplannen zien 

• De layout van jouw A3 jaarplannen  
aanpassen 

Informeer nu naar de nieuwe en geplande 
functionaliteiten. 

Meer informatie 

Servicepunt A3 online:  

 
085 – 30 33 593 
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