A3 digitaal
Over de digitale ondersteuning van de A3 methodiek
Gids

3.
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Inleiding
Voor u ligt de gids over A3 digitaal. A3 digitaal is de digitale
ondersteuning voor het werken met de A3 methodiek.
A3 digitaal levert vooral een belangrijke bijdrage aan
de voorbereiding en het houden van A3 management
gesprekken. In deze gids wordt stap voor stap beschreven
hoe A3 digitaal in zijn werk gaat en wat de randvoorwaarden
zijn om de volle vruchten te plukken van het werken met
deze applicatie.
Als aanvulling op deze gids zijn de gidsen over de A3
methodiek en het A3 managementgesprek beschikbaar.
In die gidsen treft u ook de werkwijze aan voor het maken van
een A3 jaarplan en de wijze waarop een A3 management
gesprek wordt gevoerd. Samen met A3 digitaal vormen zij
de drie pijlers van de methodiek. In deze gids wordt ervan
uitgegaan dat basiskennis over het werken met de A3
methodiek aanwezig is.
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Figuur 1 A3 Digitaal, beter!

Tips
De A3 methodiek ondersteunt
leidinggevenden bij het vormgeven van
richting, consistentie, samenhang en
bijstelling van de organisatieontwikkeling.

Lees alles over het werken met een
A3 jaarplan en het voeren van een A3
managementgesprek in de aparte gidsen
die beschikbaar zijn.
Deze gidsen zijn te vinden op www.axira.nl.
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1.
!
Wat is A3 digitaal?
A3 digitaal is een webapplicatie (ook als lokaal te
installeren versie leverbaar)
die het werken met de A3
methodiek ondersteunt.
Alle onderdelen van het A3
jaarplan staan er in en met het
slimme A3-filtermechaniek
kan de focus voor het A3
managementgesprek worden
bepaald.

A3 digitaal: introductie
De A3 methodiek helpt uw organisatie bij het vinden van een consistente
richting voor de organisatie en het sturen op (tussentijdse) resultaten. Om
deze werkwijze te ondersteunen is A3 digitaal ontwikkeld. Een applicatie
waarin alle onderdelen van het A3 jaarplan staan ingevoerd en alle benodigd
heden om een A3 managementgesprek te voeren. Het A3 jaarplan vormt de
basis voor het werken met A3 digitaal. Alle aandachtsgebieden, inspanningen
en resultaten die hierin staan benoemd, worden ingevoerd in de applicatie.
Met behulp van A3 digitaal is iedere leidinggevende binnen een organisatie
in staat snel en op maat informatie naar boven te halen, die helpt om de
organisatie (bij) te sturen. Welke afspraken zijn er gemaakt in het jaarplan?
Hoe staan die ervoor? Liggen we nog op koers? Bovendien helpt A3 digitaal
bij een professionele voorbereiding en uitvoering van het A3 management
gesprek.

A3 digitaal
• 	Prestaties
• 	Voortgang
• 	Documentenopslag
• 	Managementagenda
• 	Jaarplanning

Tip
Met A3 digitaal is snel te zien
hoe de uitvoering van het
jaarplan verloopt.

Welke afspraken
zijn gemaakt?
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Jaarplan Ambulance Oost en RAV IJsselland - 2013
Missie

Visie

Bij Ambulance Overijssel wordt met plezier, passie en een grote
mate van vakmanschap gewerkt. Onze focus voor 2013 is:
Samen sta je sterker, samen bereik je meer.

Zorg op maat, samen met ketenpartners. Wij hebben inzicht in de
regionale en lokale zorgvraag, zijn flexibel en slagvaardig om,
samen met ketenpartners, op de patiënt afgestemde zorg te
leveren. Wij richten ons op productdifferentiatie en de
toegevoegde waarde van producten en processen. We zijn
dienstbaar, initiatiefrijk en inspiratievol.
Voorop in professionaliteit. Wij zijn een organisatie waarin
medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling. Wij hebben een uitstekend opleidings0,
loopbaan- en gezondheidsbeleid. Medewerkers voelen zich veilig,
vertrouwd en uitgedaagd. Onze medewerkers zijn actief
betrokken bij zorginnovatie. Wij overtreffen de verwachtingen van
de patiënt. Iedereen draagt bij aan een continu leren en verbeteren.
De beste ambulancezorg zo doelmatig mogelijk. Door een
efficiënte en effectieve bedrijfsvoering kunnen we excelleren op
het primair proces. We zijn creatief en slagvaardig om meer te doen

Ambulance Overijssel een zorginstelling die:
1 De bijdrage aan betere patiëntenzorg centraal stelt in alle
beleid en beslissingen
2 Streeft naar steeds betere zorg
3 Een uitstekende werkgever is
4 Samenwerkt met klanten, leveranciers en ketenpartners als
middel om doelmatig en ondernemend de keten van zorg in
stand te houden en te verbeteren

1. Leiderschap
Implementatie A3
managementgesprekken (4)
(GerardL)
Binnen het kader van de
fusie wordt er 1 ICT
afdeling gevormd met een
eenduidige aansturing (1)
(Arjan)
Ontwikkelen businesscase
coördinatiecentrum acute
zorg in verlengde van
visiedocument (3) (Arjan)

3. Management van
medewerkers
Kwartiermakers zijn opgevolgd door leidinggevenden (1) (GerardL)
Taakverdeling binnen financiele afdeling helder
(1) (GererdB)
TVB financiële afdeling helder (1) (GerardB)
TVB directiesecretariaat helder (1) (GerardB)
TVB Kitty/Paul/Johan helder (1) (GerardB)
4x per jaar een SMO (9) (AvT)
In jaargesprekken medewerkers bevragen ikv
duurzaam inzetbaar versus opleidingen (9) (Astrid)
Opstarten projectgroep, ontwikkelen visie
personeelsplanning en uitzetten proeftuinen (9)
(Astrid)
2x Inteamdag ontwikkelen (6) (Mieke)
Brede evaluatie eerste Inteamdag op clusterniveau en organisatieniveau (6) (Mieke)

2. Strategie en beleid
Ontwikkelen interactieve beleidsvorming
en schrijven beleidsnotities binnen de
organisatie (4) (GerardL)
Dialoog over interne samenwerking starten
en een visie ontwikkelen (1) (GerardL)
Project fusie verder begeleiden richting
realisatie (1) (GerardL)
Project fusie verder begeleiden richting
realisatie (1) (GerardB)
Netwerken: contact CHP Overijssel (10) (Astrid)
Convenant GHOR implementeren (12) (Astrid)
Structureel contact ketenpartners (12) (Astrid)

4. Management van middelen
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Kledingregelement maken: uniforme uitstraling
(logo op kleding: alleen gebruik maken van dit
logo) (13) (Astrid)

5. Management
van processen
In overleg met betrokkenen worden
verschillende scenario's beschreven
en wordt een keuze gemaakt
(bedrijfsconcept AZMT) (5) (Wim)
Plan voor inrichting Externe
Opleidingen Overijssel maken en
vaststellen en taken van
coördinatoren verdelen (5) (Wim)
Structureel overleg met alle
ketenpartners wordt opgepakt/
uitgebreid/bestendigd, met
verslaglegging en actielijsten (12)
(Wim)
Huisartsen worden bevraagd op
gewenste inhoud dienstverlening
AZMT (werkwijze nog vast te stellen
(10) (Wim)
Start pilot inzage huisartsendossier
AZN/Nictiz (10) (Wim)
De resultaten van (het wetenschappelijk onderzoek naar) het
project lekenhulpverlening worden
bekend gemaakt en gecommuniceerd
(13) (Wim)
Communicatieplan HartslagNU
ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren
(14) (Wim)
DOO optimaliseren: dieper analyseren
(historie en feiten, datawarehouse)
en beleid maken (2) (Astrid)
Project inzage huisartsen dossier (10)
(Arjan)

Hoofdstuk 1

Succesbepalende factoren
met het beschikbare budget. We zijn transparant voor
onze resultaten.
Zorg voor een is gelijk aan zorg voor meer. We zijn een
betrouwbare en initiatiefrijke schakel in de keten van
veiligheid. Wij kenmerken ons door uitstekende
uitvoering van taken in het kader van opgeschaalde
zorg bij calamiteiten en rampen.
Ambulancezorg start op de meldkamer. We zijn
verantwoordelijk voor het in in stand houden van de
meldkamer ambulancezorg en de meldkamerprocessen, zodat deze ten goede komen aan de kwaliteit van
de zorg aan de patiënt. In het verlengde hiervan
verlenen we de zorg zo doelmatig mogelijk, opdat
enerzijds de juiste zorg naar de juiste plaats gestuurd
wordt en er anderzijds geen onnodige ambulanceinzetten plaatsvinden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

7. Medewerkers
Er is een bekwaam- en bevoegdheidsbeleid vastgesteld (6)
Het opleidingsjaarplan is gerealiseerd (6)
Er is een respectvolle en constructieve dialoog
over kwaliteit van zorg gerealiseerd (6)
De zorginhoudelijke kwaliteit wordt structureel
geëvalueerd en benut voor individuele
kwaliteitsverbetering (6)
Verbetervoorstellen worden goed en snel
behandeld en leiden tot concrete acties (7)
Verpleegkundigen nemen verantwoordelijk voor de
kwaliteit, coördinatie en communicatie van het individuele
zorgproces: van melding tot nazorg (8)
Er is een roostervisie ontwikkeld en er zijn pilots gerealiseerd
gericht op meer regie bij de medewerker (9)
Er is integraal beleid duurzame inzetbaarheid vastgesteld en
gestart met de uitvoering plan van aanpak (9)

Realiseren van de doelstellingen van de fusie
Verbeterde spreiding en beschikbaarheid zorgaanbod
Behoud regie op de primaire zorgprocessen, te beginnen bij de intake
Financieel gezonde organisatie op de lange termijn
Zorg dragen voor continuïteit en kwaliteit externe dienstverlening
Er is een professionele leeromgeving voor zorgverleners; met oog voor
passie, plezier en aanspreekbaarheid op eigen verantwoordelijkheid
We zijn in staat grote en kleine verbeteringen in de zorg en samenwerking
met ketenpartners snel en goed te realiseren
Verpleegkundigen meer verantwoordelijk voor het individuele zorgproces
Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar
Intensieve samenwerking met huisartsen
Met leveranciers en ketenpartners wordt samengewerkt om producten
en dienstverlening te verbeteren
Burgers en ketenpartners herkennen in Ambulance Overijssel de betrokken,
betrouwbare en toegangkelijke partner zoals ze gewend waren
Ambulance Overijssel wordt geassocieerd met HartslagNu

9. Bestuur en financiers
Functies behorend bij de nieuwe organisatiestructuur zijn
ingevuld (1)
Staf- en ondersteunende werkprocessen zijn inzichtelijk
gemaakt en op elkaar afgestemd (1)
Er is een nieuwe overlegstructuur vastgesteld met aandacht
voor samenwerking lijn- en staf (1)
A1 urgenties ambulance 95% minder dan 15 min ter plaatse
(TWAZ) (2)
Genomen besluit over een businesscase regionaal
coördinatiecentrum zorg (3)
Er is een meerjarenbegroting opgesteld (TWAZ) (4)
Er is een bedrijfsconcept AZMT ontwikkeld en vastgesteld (5)
Er is een bedrijfsconcept externe opleidingen
ontwikkeld en vastgesteld (5)
Fusie gerealiseerd en proces geëvalueerd (1)
Proces planning en control volgens afspraak (4)

6. Klanten en partners
Huisarts opgenomen in MMA team (10)
Met huisartsen ontwikkelde zorginhoudelijke
samenwerkingsconcepten (10)
Belangrijke leveranciers zijn beoordeeld (12)
Tevredenheid klanten en patiënten is gemeten (12)

8. Maatschappij
Nieuwe internetsite met zorgatlas gerealiseerd (13)
Bij externe communicatie wordt de nieuwe
huisstijl gebruik (13)
Aantal positieve persuitingen (13)
Provinciële perscampagne HartslagNu door
Ambulance Overijssel gerealiseerd (14)

Legenda
INK-gebied 7,
INK-gebied 6,
INK-gebied 8,
INK-gebied 9,

‘Medewerkers’
‘Klanten en Leveranciers’
‘Maatschappij’
‘Bestuur en Financiers’

Figuur 2 A3 digitaal jaarplan-scherm
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Digitale ondersteuning
A3 digitaal biedt de volgende onderdelen aan ter ondersteuning van het
werken met de A3 methodiek.

Digitaal A3 jaarplan
Alle onderdelen van het A3 jaarplan worden in A3 digitaal ingevoerd. Te
weten: missie, visie, succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en
acties. Dit is de basis voor het werken met A3 digitaal.

Tip

Rapportages

De voortgang van de actie
kan door de actiehouder zelf
worden gerapporteerd.

In A3 digitaal kunnen ook onderliggende afspraken en opdrachten/acties
bij prestatie- indicatoren worden vastgelegd en gerapporteerd. Zo kan per
opdracht/actie worden aangegeven wie voor wat verantwoordelijk is en
wat de status van de voortgang is. Ook een bijbehorende toelichting kan als
achtergrond bij de resultaten en acties zichtbaar worden gemaakt.

Overzichten
A3 digitaal biedt via het A3-filtermechaniek allerhande mogelijkheden voor
het presenteren van relaties tussen succesbepalende factoren, prestatieindicatoren en acties. Zo kunnen alle prestatie-indicatoren getoond worden
die horen bij een te behalen succes of alle acties die verbonden zijn aan een
succesbepalende factor. Ook kunnen de openstaande of gerealiseerde acties
op individueel niveau worden gepresenteerd.
• Fysieke gezondheid
• Mentale gezondheid
• Waardering
• Persoonlijke
ontwikkeling
• Welzijn

Functiegericht

• Service
• Beleving van de
gezondheidsbevordering

Tevredenheid

Resultaten
Prestaties kunnen niet alleen per organisatie-eenheid (‘een afdeling’)
worden gepresenteerd, maar ook gecumuleerd worden naar een
hoger niveau. Bijvoorbeeld van afdelingen naar organisatieniveau, of
management-eenheid naar organisatie totaal. Dit werkt overigens alleen als
de verschillende organisatieniveaus goed op elkaar zijn afgestemd in
A3 digitaal.

Documentenopslag

Operationele
klinische
indicatoren

• Morbiditeit
• Mortaliteit

Kosten

Koppelen jaarplannen van verschillende niveaus

• Directe kosten
• Indirecte kosten

Figuur 3 Het klinisch waarde kompas
als basis voor A3 digitaal
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Aan alle A3-items (succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en
acties) kunnen documenten worden gekoppeld door middel van hyperlinks.
Bijvoorbeeld brieven, circulaires of andere documenten die benodigd zijn
voor het A3 managementgesprek.

Jaarplannen kunnen onderling gekoppeld worden zodat onderdelen
doorgezet kunnen worden naar onderliggende afdelingen. Zo kunnen
Succes Bepalende Factoren, Prestatie Indicatoren en/of acties verplicht
worden gesteld door een hoger liggend jaarplan, hier kan zelfs onderscheid
gemaakt worden tussen operatie-/uitvoerende- en stafafdelingen

Filters
Het filter is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het digitale
jaarplan. Met het filter kan namelijk de focus gelegd worden op die
onderdelen van het jaarplan die op dat moment van belang zijn. En dat
terwijl de samenhang met het overkoepelende jaarplan behouden blijft. Met
behulp van filters in A3 digitaal kan een A3 managementgesprek worden
voorbereid. Zo kunnen filters focus aanbrengen op de gekozen insteek van
het gesprek. Bijvoorbeeld verantwoordingsgroepen, stuurindicatoren én
openstaande acties.

Hoofdstuk 1

2.

A3 digitaal in de praktijk
A3 digitaal zorgt ervoor dat alles wat nodig is om met de A3 methodiek
te werken op één plek bij te houden en terug te vinden is. We staan in dit
hoofdstuk kort stil bij de mogelijkheden. In de volgende hoofdstukken
worden de mogelijkheden uitgebreider toegelicht.

Hoofdstuk 2

!

A3 jaarplan
Het werken met A3 digitaal start met het invoeren van het eigen A3 jaarplan.
De onderliggende visie, de succesbepalende factoren, de geformuleerde
prestatie-indicatoren in acties en onderliggende opdrachten worden
allemaal opgenomen in het systeem. Ook is het mogelijk om relevante
documenten en achtergrondinformatie aan de prestatie-indicatoren en
acties te koppelen via hyperlinks.

In der Beschränkung zeigt
zich erst der Meister.
(Goethe)

A3 managementgesprek

Tip

Het A3 managementgesprek is in feite een managementdialoog over
organisatieontwikkeling, gevoerd beleid, behaalde successen, en voortgang
van voorgenomen acties en afspraken. A3 digitaal helpt bij de voorbereiding
van het managementgesprek. Door middel van filters kan er focus worden
aangebracht voor het A3 managementgesprek in het A3 jaarplan, zo
kan er een filter worden aangemaakt voor een thema, vergadering of
verantwoordelijke.

A3 digitaal
Er wordt met autorisaties gewerkt om te bepalen wie toegang heeft tot het
systeem. Iemand die geautoriseerd is, kan alle A3 jaarplannen binnen een
organisatie inzien. Zo wordt gestimuleerd dat collega’s van elkaar kunnen
leren en met elkaar ‘best practices’ kunnen delen. Naast het geven van
richting aan de organisatie, maakt A3 digitaal het dus ook mogelijk om
transparanter te werken. Toegangsrechten worden per jaarplan verleend en
lopen van “alleen inzien” en “data en commentaar mogen wijzigen” op tot
“het hele jaarplan kunnen wijzigen”.

Door A3 digitaal wordt het
A3 jaarplan een dynamisch
en levend document. Het
toont de voortgang, maakt
prestaties inzichtelijk en
goede sturing mogelijk.

Tip
Het jaarverslag is met de
komst van A3 digitaal snel
samen te stellen.

A3 digitaal maakt
transparant
werken mogelijk
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A3 digitaal: succesvolle
ingrediënten
We benoemen een aantal belangrijke elementen voor het werken met
A3 digitaal. Per organisatieonderdeel kan dit op maat worden aangepast.

Training

Tip
Formeer eerst een kopgroep
van 3 tot 6 mensen die starten
met het werken met A3 digitaal.

Tip
Wijs één iemand aan die het
A3 managementgesprek
voorbereidt samen met de
leidinggevende. Denk hierbij
aan agendering onderwerpen,
verwerking notulen, e.d.

Om de mogelijkheden van A3 digitaal maximaal te benutten is een
introductietraining beschikbaar. Dat kan binnen een organisatie, maar
ook als open inschrijving. Na deze training kan je direct aan de slag.
Er wordt gestart met het invoeren van het eigen A3 jaarplan. Ook wordt veel
aandacht besteed aan het praktisch werken met het systeem. Zo krijg je al
werkende een goed beeld hoe A3 digitaal ‘handen en voeten’ kan krijgen.

Toebedelen taken
A3 digitaal ondersteunt leidinggevenden in hun werk. Om dit goed tot
zijn recht te laten komen, is het noodzakelijk om de rollen, taken en
verantwoordelijkheden helder te beleggen. Zorg dat duidelijk is wie het
A3 jaarplan en de maandelijkse realisatiecijfers bijhoudt in A3 digitaal.
Daarnaast moet de eigenaar van het jaarplan het gesprek voorbereiden en
de kwaliteit van data in rapportages bewaken. Een leidinggevende bepaalt
wie welke autorisaties in A3 digitaal krijgt.

Betrouwbaarheid gegevens
Naast de organisatie rondom A3 digitaal, is de betrouwbaarheid van de
beschikbare gegevens essentieel. Het management moet erop kunnen
vertrouwen dat de juiste (bron)informatie voorhanden is. Hiervoor is
het noodzakelijk dat de invoering en monitoring van gegevens goed is
belegd, zowel in A3 digitaal, als in gekoppelde of andere bronsystemen c.q.
rapportages. Er moet een continue kwaliteitsbewaking plaatsvinden.

Registratie cijfers
Om de cijfers bij te kunnen houden zijn goede afspraken nodig over hoe de
cijfers worden ingevoerd. Het is bijvoorbeeld verstandig om vast te leggen
welke definitie van een prestatie-indicator wordt gehanteerd. En hoe
realisatiecijfers worden geregistreerd en welke (bron)systemen daarbij nodig
zijn. Als dit systemen betreft die buiten de organisatie beheert worden is het
verstandig hierover afspraken te maken met de beheerder van dit systeem.

Ondersteuning
Ondersteuning van A3 digitaal vindt op diverse manieren plaats. Onder
meer op technisch en functioneel gebied door o.a. de leverancier en
functioneel beheerders. Daarnaast ook op organisatorisch gebied (door
trainingen, intakegesprekken e.d.) en het A3 netwerk.

Rollen, taken en
verantwoordelijkheden
beleggen.
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Hoofdstuk 1

Randvoorwaarden voor een efficiënte ambulancedienst

Tussen
ambulance
diensten

Proces

Output

Outcome

Goed begrip van de
zorgvraag

Optimale inzet van
de middelen om te
voldoen aan de vraag

Kosteneffectief
voldoen aan eisen
van de overheid

Klinische resultaten
voor patiënten
realiseren

Goed begrip van
de eigen capaciteit
(kwantiteit / kwaliteit)

Optimaal volgen
van de zorgvraag
tijdens het gehele
ambulancezorg proces

Hoofdstuk 2

Intern

Input

Hoog niveau van
klanttevredenheid

Consistente, accurate en actuele managementgegevens (bijvoorbeeld gebruik hulpbronnen,
kosten, output en resultaten) om de prestaties te verbeteren en om toezichtorganen te laten
benchmarken en prestaties van ambulancediensten te beheersen
Goede voorbeelden zijn bekend en worden op een consistente manier toegepast

Gezondheidszorg

Budgettering geeft prikkels tot kosteneffectief handelen door ambulancediensten
Nauwkeurige
informatie over de
beschikbaarheid en
capaciteit van
alternatieve zorg
diensten is
beschikbaar

Processen van andere
zorgaanbieders
maken optimale
ambulancezorg
mogelijk (bijvoor
beeld, ziekenhuis
overdracht tijd)

Ambulancedienst
doelen zijn gericht
op kosteneffectiviteit
van de dienstverlening

Beschikbaarheid
tijdige en accurate
gegevens over de
resultaten op
individueel
patiëntniveau om
ambulancediensten
te verbeteren

Tabel 1 Vereisen voor een kosteneffectieve ambulancedienst
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3.

Digitale versie van het
A3 jaarplan
Het hart van A3 digitaal wordt gevormd door het A3 jaarplan. A3 digitaal
ondersteunt alle elementen van het jaarplan én maakt hun onderlinge
samenhang helder. De onderliggende visie, de succesbepalende factoren,
de geformuleerde prestatie-indicatoren (‘resultaatgebieden’) en acties
(‘organisatiegebieden’) en de daarbij horende opdrachten. Ze worden
allemaal ingevoerd in het systeem. Werken met A3 digitaal start dus met het
invoeren van uw A3 jaarplan. Daarna kunt u met A3 digitaal monitoren of u
op koers ligt. Daarnaast kunt u met het A3-filtermechaniek zelf de gewenste
focus bepalen waarmee u de komende A3 managementgesprekken in wilt
gaan.

Resultaatgebieden (prestatie-indicatoren)
Een belangrijk onderdeel van A3 digitaal vormt het deel waar de prestaties
van de organisatie zijn af te lezen. In dit deel zijn maandprognoses
beschikbaar, ge-update jaardoelstellingen en realisatiecijfers. Aan de
hand hiervan kan een leidinggevende zien hoe zijn organisatie ervoor
staat, welke ontwikkelingen zich aftekenen en of de organisatie ‘op koers’
ligt. Zowel qua doelstellingen als budgetten. Voor een afdelingshoofd
kunnen bijvoorbeeld productieaantallen, medewerkerstevredenheid of
gemiddelde bewerkingstijd relevant zijn, voor een directeur bijvoorbeeld
de verkoopcijfers, het aantal klachten of de waardering door klanten. Van
belang is dat er vooral gestuurd wordt op zaken die dat jaar extra aandacht
(in de vorm van tijd, capaciteit en budget) vragen.

Prestaties in praktijk

Ligt de organisatie
op koers?
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Het werken met A3 digitaal toont aan dat het slim is om aan het
begin afspraken te maken over de wijze waarop prestatie-indicatoren
worden bijgehouden. Dit wordt in overleg met de diverse betrokkenen
(leidinggevende, business controller, secretariaat, systeembeheerder
e.a.) vastgelegd. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:
• 	De definitie van de prestatie-indicator: wat bedoelen we er precies
mee?
• 	Wat verwacht de gebruiker/directie van ons aan rapportages?
• 	Hoe worden de realisatiecijfers geregistreerd? Uit welk systemen
komen deze cijfers? Zijn hiervoor afspraken nodig met derden
(bijvoorbeeld het externe beheerder)?
• 	Wie levert op welke dag van de maand de cijfers aan bij wie?
• 	Wie houdt deze vervolgens bij in A3 digitaal?

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3

Figuur 4 De klinische kwaliteitsindicatoren van de Londense Ambulance Service (zie ook: Niroshan Siriwardena, A., Shaw, D., Donohoe, R., Black,
S., Stephenson, J. (2010). Development and pilot of clinical performance indicators for English ambulance services. Emergency Medicine Journal,
vol. 27, pp. 327-331.
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Tips
Tips voor een meetplan
1. D
 oel van de meting
(waarom)
2. Wat is de achterliggende
succesbepalende factor
3. Naam prestatie-indicator
4. 	Soort prestatie-indicator:
input, proces, output of
outcome
5. 	Voldoet prestatie-indicator
aan eisen van: specifiek,
meetbaar,
acceptabel (gedragen),
realistisch en
tijdgebondenheid
6. 	Beschrijving van de
prestatie-indicator
7. Doelgroep van de meting
8. Plaats van dataverzameling
9. Meetfrequentie
10. 	Plaats van vastleggen en/of
-systeem
11. Waarborg betrouwbaarheid
12. Normwaarde / doelstelling
13. Rapportage

Figuur 5 Voorbeeldscherm grafiek
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Organisatiegebieden (‘acties’)
De acties die geformuleerd staan in de vijf ‘organisatiegebieden’ zijn ieder
gekoppeld aan één SBF. Dat geldt ook voor de prestatie-indicatoren. Zo is snel
te zien wat de rode draden zijn in het A3 jaarplan en welke acties, prestatieindicatoren en succesbepalende factoren met elkaar in verbinding staan. Simpel
gezegd: met welke actie wordt welk resultaat bereikt en hoe draagt dit bij aan de
continuïteit van de organisatie.

Vormgeving A3 jaarplan
Om duidelijk te maken welke elementen van het A3 jaarplan samenhangen met
elkaar en waar precies de focus ligt, zijn er keuzes gemaakt in de wijze waarop het
A3 jaarplan wordt vormgegeven. Die keuzes hebben bijvoorbeeld consequenties
voor kleurgebruik, formulering en plaats van een actie, prestatie-indicator of
succesbepalende factor. Een van de keuzes die gemaakt is, is het aanbrengen van
standaardkleuren per succesbepalende factor. Dit maakt het mogelijk om in één
oogopslag te zien waar de meeste nadruk ligt binnen de organisatie. Als rood
domineert in het jaarplan, wordt voornamelijk gestuurd op bestuur en financiers,
als blauw domineert ligt de aandacht voornamelijk bij de eigen medewerkers.

Kleurgebruik A3 digitaal
De succesbepalende factoren zijn herkenbaar aan het kleurgebruik
(en alle doorkoppelingen naar prestatie-indicator en acties). Dit zijn:
Blauw :
INK-veld 7, ‘Medewerkers’
Groen :
INK-veld 6, ‘Klanten en partners’
Oranje :
INK-veld 8, ‘Maatschappij’
Rood :
INK-veld 9, ‘Bestuur en Financiers’

!

Maatschappelijke verande
ringen zoals de toename
in technologische verbin
dingen, hogere snelheid
van opeenvolgende veran
deringen en toenemende
complexiteit vragen om
nieuwe vormen van leider
schap. Deze nieuwe vorm
van leiderschap is gericht
op overzicht van de
ontwikkelingen, inzicht
in de relaties tussen de
ontwikkelingen en de
‘kern’ van waaruit de
organisatie handelt.

Het A3 managementgesprek bepaalt in hoge mate het succes van de
A3 methodiek. In dit gesprek tussen twee managementlagen worden de
tussentijdse resultaten en voortgang besproken (‘leren van het verleden’)
en wordt gestuurd op de ontwikkeling van de organisatie (‘delen van visie
op toekomstige thema’s’). Het dwingt leidinggevenden om bewust stil te
staan bij de gekozen richting.

Hoofdstuk 2

Het vermogen het
geheel te zien

Hoofdstuk 1

4.

Ondersteuning van het
A3 managementgesprek

Voorbereiding managementgesprek

Hoofdstuk 3

A3 digitaal is behulpzaam bij het voorbereiden van het
managementgesprek:
• 	In de resultaatgebieden kunnen per prestatie-indicator waarden per
periode (bijvoorbeeld per maand) worden ingevoerd. Op deze wijze
heeft u de actuele gegevens over het resultaat bij de hand.
• 	In de organisatiegebieden kunnen per actie in het commentaarveld de
voortgang en afspraken worden bijgehouden, zodat er een actueel zicht
is op de vooruitgang.
• 	Resultaat en voortgang zijn van ondersteunend belang bij het zelf
bepalen van de agendapunten: wat loopt boven verwachting goed en
welke onderwerpen hebben aandacht nodig.
• 	In de organisatiegebieden kunnen bij de acties de afspraken uit het
managementgesprek weer worden vastgelegd.

Managementrapportage

Bron: o.a. Scharmer (2007),
Jaworski (2000) en
Senge (2004).

Tip

Hoofdstuk 4

Op elk gewenst moment kan een managementrapportage worden
aangemaakt, waarin alle vastgelegde informatie er op een gestructureerde
manier wordt gepresenteerd. Per SBF de pi’s, de resultaten en de
afgesproken acties met daarbij de vastgelegde detailinformatie.
Het is mogelijk een maatwerk-rapportage te vervaardigen, daarover moet
contact worden opgenomen met de ontwikkelaar van de software.
A3 digitaal is blijvend in ontwikkeling. Via de A3-netwerkbijeenkomsten
wordt de aansluiting bewaakt van de geboden softwarefunctionaliteit
bij de algemeen gebruikte A3-werkwijze van de A3-netwerkdeelnemers.
Via deze terugkoppeling uit de praktijk wordt er regelmatig een nieuwe
functionaliteit toegevoegd. Zie voor actuele informatie: www.a3methodiek.nl.

Managementinformatie
A3 digitaal maakt het
eenvoudig om de juiste
inhoud te bepalen voor
het voeren van een
A3 managementgesprek.

Een belangrijke voorwaarde voor het voeren van een A3 management
gesprek is het hebben van actuele en vooral accurate informatie. Over die
onderwerpen waarover in het A3 jaarplan afspraken zijn gemaakt. Verderop
in deze brochure wordt het concept ‘managementinformatie’ uitgebreid
toegelicht. Managementinformatie moet bovenal betrouwbaar zijn, dit
vraagt om een betrouwbare en juiste invoer van gegevens in de daarvoor
beschikbare systemen.
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Het nut van
managementinformatie
De A3 methodiek is primair gericht op ‘sturing’. In een A3 jaarplan wordt
gefocust op die punten die er in een specifiek jaar écht toe doen en die extra
investeringen (in tijd, energie en mensen) vragen. De A3 methodiek heeft
een directe relatie met de P&C-cyclus waarin ook gestuurd wordt op van
tevoren bepaalde indicatoren en speerpunten.

Planning & Control-cyclus
De planning & controlsystematiek (P&C-cyclus) vormt in iedere organisatie
de aorta. Het gaat vaak om complexe afspraken die vooral duidelijk maken
wat er in een bepaalde periode moet gebeuren en aan wie verantwoording
daarover moet worden gelegd. Dat proces bestaat uit meerdere stappen,
waarbij het principe van Deming duidelijk herkenbaar is: het maken van
plannen (plan); het realiseren van plannen (do); het toetsen of het resultaat
voldoet aan de wensen (check) en het aan de hand van deze toets bijstellen
van de uitvoering (act). Uiteindelijk worden nieuwe (vervolg)plannen
gemaakt voor verdere activiteiten. De cyclus begint dan opnieuw.

Zelfinzicht en sturing
Het doel van een planning & control-systematiek is transparantie, sturing,
verantwoording en ontwikkeling van de organisatie. Transparantie is nodig
om de sterktes en de zwaktes binnen de organisatie te kunnen overzien
en te kunnen bepalen waar sturing nodig is. Zonder zelfinzicht blijft een
organisatie hangen in symptoombestrijding en ad hoc oplossingen. Door
het principe van planning & control toe te passen wordt iedere manager
gevraagd vooraf doelen vast te stellen. Achteraf wordt bekeken welke
doelen er zijn gehaald en welke niet. Ook de oorzaak daarvan en de relatie
met de uitgevoerde acties wordt bekeken. Met deze leerervaringen worden
de doelen opnieuw vastgesteld. Zo wordt de manager steeds efficiënter en
beter in het sturen, verantwoorden en ontwikkelen van de organisatie.

Magical seven

Tip
Wissel in de jaarplanning af
tussen gesprekken waarin
het accent ligt op
verantwoording (‘terugkijken
en leren’) en sturing/
ontwikkeling (‘vooruit kijken’).
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Meer effectieve sturing van een organisatie kan worden bereikt door het
aantal succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren te beperken.
In diverse publicaties en onderzoeken wordt aannemelijk gemaakt dat
een mens informatie met betrekking tot zeven doelen (plus of min twee)
tegelijkertijd kan verwerken. Dit fenomeen staat ook wel bekend als de
‘magical seven’. Hoe minder het aantal strategische prioriteiten, hoe
groter de kans dat deze worden geïmplementeerd. Hoe minder prestatieindicatoren, hoe groter de kans dat ze werkelijk worden gevolgd en
gemanaged. Hoe minder acties er worden gedefinieerd, hoe groter de kans
dat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit onderbouwt de sturingskracht
van de A3 methodiek: one paper strategy in plaats van ‘dikke’ jaarplannen.
In feite ligt de kracht dus in een vrij beknopt en overzichtelijk A3 waarin
hooguit zeven hoofddoelen per manager staan benoemd.

Hoofdstuk 1

Sturen, verantwoorden, analyseren

Stuurindicatoren zijn indicatoren
waarop actief gestuurd wordt, dat wil zeg
gen dat zij een (ambitieuze) doelstelling
kennen en dat er acties noodzakelijk zijn.

Verantwoordings
indicatoren

Verantwoordingsindicatoren moeten
worden gemonitord en gerapporteerd.
Verantwoordings-indicatoren zijn indica
toren die derden vragen om te rapporteren.

Overige beheerste
indicatoren t.b.v.
mogelijke analyses

Het is noodzakelijk dat deze gegevens
voorhanden zijn. Deze gegevens hoeven
niet gerapporteerd te worden.

Hoofdstuk 3

Om het werken met de A3 methodiek te ondersteunen zal de informatie
voorziening in de komende periode worden gesynchroniseerd met de
behoefte vanuit het A3 jaarplan. Voor het creëren van de juiste focus in de
sturing met het A3 jaarplan wordt het bovenstaande onderscheid ge
hanteerd in de indicatoren voor de performance van het team: beheerste
indicatoren voor mogelijke analyses, verantwoordingsindicatoren en stuur
indicatoren. Juist de stuurindicatoren en de bijbehorende doelstellingen en
acties staan centraal in het A3 jaarplan. Daarnaast worden de meest cruciale
verantwoordingsindicatoren opgenomen en eventuele nieuwe innovatieve
indicatoren waar nog geen historie van beschikbaar is.

Hoofdstuk 4

Verantwoorden,
sturen en analyseren.

Stuurindicatoren

Hoofdstuk 2

In de praktijk zijn er drie praktische redenen voor opslaan, analyseren en
rapporteren van allerlei managementinformatie door het management van
een organisatie. Dit zijn: verantwoorden, sturen en analyseren. Onderscheid
in stuurinformatie, verantwoordingsinformatie en beheerste informatie
om analyses mogelijk te maken, kan helpen om focus te creëren in het
A3 jaarplan. Alleen aandachtsgebieden waarop actief gestuurd wordt hoort
in de basis thuis in het A3 jaarplan.

Sturen

Verantwoorden

Beheerste indicatoren

Figuur 6 Het creëren van focus (Naar: Handleiding Governance Government, 2000)
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Het is de bedoeling de beschikbare managementinformatie de komende
periode zoveel mogelijk te gaan ordenen volgens dit principe. Dit
ondersteunt het opstellen van de agenda voor het managementgesprek,
rapportages hoe het ervoor staat met de afgesproken resultaten, etc. Op
deze wijze wordt toegewerkt naar A3 digitaal: een informatievoorziening die
synchroon loopt met de plannen, waardoor de ontwikkeling van de Axira
leden gemonitord is en blijft.

Informatievoor
ziening die
synchroon loopt
met de plannen.

Elk A3 jaarplan kan met eigen acties en prestatie-indicatoren aangevuld
worden. Dit kunnen ook verantwoordingsindicatoren zijn met zodanige
risico’s dat zij relevant zijn om te monitoren. De prestatie-indicatoren
waarover een organisatie zich dient te verantwoorden worden
vooral gebruikt om (macro-)ontwikkelingen te signaleren. Over deze
verantwoordingsindicatoren wordt veelal periodiek gerapporteerd. Bij
grote afwijkingen kunnen dit stuurindicatoren worden. Een voorbeeld
in de ambulancezorg is: % ambulancezorg op tijd: A1 urgentie, A2
urgentie en B-ritten. Daarnaast zijn er indicatoren waar actief op wordt
gestuurd, de zogenaamde stuurindicatoren. Deze zijn gekoppeld aan
managementafspraken óf indicatoren die om sterke verbetering en/
of aandacht vragen. Het zijn onderwerpen waarop de organisatie écht
vooruitgang wil boeken. Ook wel strategische prioriteiten of speerpunten
genoemd. Bijvoorbeeld: patiëntveiligheid gecertificeerd.

Voorbeelden
Stuur indicatoren (indien hierop significante verbetering gewenst is)
1. % Meldtijd binnen norm
2. % Uitruktijd binnen norm
3. % Ziekteverzuim
4. % Budget besteed aan zorginnovaties
5. % Geleverde paraatheid (versus geplande paraatheid)
6. % Uitzendkrachten directe zorgverlening
7. % Scholingsuren bekwaamheid zorgverleners
Verantwoordingsindicatoren (indien hierop alleen wordt
gemonitord en geen actie nodig is)
1. % A1 urgentie binnen de norm
2. % A2 urgentie binnen de norm
3. % Wachttijden planbare ambulancezorg
4. # organisatiebrede certificaten per ambulancedienst
5. # gerealiseerde jaarplandoelstellingen
6. % gerealiseerde begrotingsafspraken
7. # minor punten bij audit veiligheidsmanagementsysteem
8. 	Gemiddelde rapportcijfer waardering samenwerking door (zorg)
ketenpartners
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Hoofdstuk 1

Trend

Hoofdstuk 2

Voor ambulancediensten is een belangrijke indicator van de kwaliteit van
ambulancezorg hoe patiënten (het effect van) de geboden zorg ervaren.
In de afgelopen jaren zijn vele vragenlijsten en meetinstrumenten
ontwikkeld die bijvoorbeeld de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en
functioneren vanuit het perspectief van patiënten meten, de zogeheten
‘patient reported outcome measures’ (PROM’s). Deze uitkomsten kunnen
over het algemeen gerangschikt worden volgens de ‘International
Classification of Functioning, Disability and Health’(ICF), een classificatie
van de World Health Organisation. De ICF beschrijft hoe mensen omgaan
met hun gezondheidstoestand vanuit lichamelijk, individueel en
maatschappelijk perspectief. Momenteel wordt bekeken hoe PROM’s met
name instrumenten die het effect van de behandeling meten, ook kunnen
worden geïntegreerd in bijvoorbeeld de CQ-index (een instrument om
ervaringen van patiënten met de zorg te meten). Hieronder worden in het
kort de service aspecten van ambulancezorg weergegeven (Bron: NHS):
• 	
Patiëntentevredenheid (hoe goed was de zorg?)
• 	PROM’s (welke bijdrage aan de gezondheid is geleverd?)
• 	
Personeelswaardering (hoe kunnen we de ambulancezorg/service
verbeteren?)
• 	
Ruimte voor interne verbetering (wat kunnen we beter organiseren?)
• 	Personeelswaardering (is het werk nog leuk?)

Hoofdstuk 3

De uitdaging is om prestatie-indicatoren te ontwikkelen en doelstellingen
te formuleren om de ambulancezorg te continue te verbeteren, zeker vanuit
het perspectief van de patiënt. Zowel binnen AZN als Axira vraagt dit om
nader onderzoek en invulling.

Hoofdstuk 4

Ook internationaal wordt online monitoring van de performance van de
spoedeisende hulp (SEH) en de ambulancediensten steeds meer ‘common
practice’. Tabel 2 en 3 laten dit zien.

De uitdaging ligt in het
continu verbeteren van
de ambulancezorg.
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ED activity – now Perth region, Australia
The table below provides an up-to-date view of the status of the Emergency
Department in each of the metropolitan hospitals that contains an
Emergency Department. Preview of Emergency Department (ED) figures at
Monday, 08 April 2013 07:00 PM

Hospital

Ambulance
diverted

Triage 4
patients
average
waiting time
(minutes)

Number of
patients
waiting
to be seen
in ED

Total
patients
in ED

Armadale/Kelmscott District Memorial
Hospital

No

87

22

42

Fremantle Hospital

No

104

16

57

Joondalup Health Campus

No

63

19

68

King Edward Memorial Hospital For
Women

No

54

2

4

Princess Margaret Hospital For Children

No

31

4

28

Rockingham General Hospital

No

52

11

31

Royal Perth Hospital

No

62

16

59

Sir Charles Gairdner Hospital

No

74

21

65

Swan District Hospital

No

0

6

32

Information provided here serves as a guide only. Patients are advised they
should attend their nearest emergency department if they require urgent
medical attention. Triage categories are allocated to each patient based on
an assessment of their presenting conditions, generally by the triage nurse,
with triage 1 being the most urgent and triage 5 being the least urgent. The
average waiting time that is displayed on the web page is for patients who
have been assessed as triage 4, since that is the most frequently allocated
triage category. Patients are always seen in order of clinical urgency.

Tabel 2 De online en openbare weergave van de wachttijden op de
spoedeisende hulp binnen de regio Perth
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Hoofdstuk 1

Ambulance ramping (in hours) for Sunday 7/04/2013 Perth
region, Australia
Figures are provided by St John Ambulance Western Australia

!
Managementinformatie
is volgens Van Dale die
informatie die ten behoeve
van de controle en bij
sturing van bedrijfsprocessen
door het management
noodzakelijk is.

Hospital

Sunday 07-Apr-13

Armadale/Kelmscott District Memorial Hospital

0.0

Fremantle Hospital

4.8

Joondalup Health Campus

10.5

Hoofdstuk 2

Data are added to the tables below by 9.30.a.m. on each weekday, excluding
public holidays, about Emergency Department activity for the previous day.

King Edward Memorial Hospital For Women

Hoofdstuk 3

Princess Margaret Hospital For Children
Rockingham General Hospital

0.0

Royal Perth Hospital

11.0

Sir Charles Gairdner Hospital

0.0

Swan District Hospital

3.7

Total Ambulance ramping

30.0

Hoofdstuk 4

Tabel 3 De online en openbare weergave van de wachttijd van ambulances voor overdracht
van de patiënt aan de spoedeisende hulp

Tip

!
De definitie van Planning &
Control is volgens Bossert
(2003): ‘Het geheel van
activiteiten dat uitgevoerd
wordt om duidelijk te ma
ken wat er in een bepaalde
periode moet gebeuren als
uitkomst van een bestuur
lijk proces (planning), de
rapportage daarover en de
uiteindelijke verantwoor
ding over de behaalde
resultaten aan het bestuur
(control).

A3 digitaal kan helpen de focus op de stuurindicatoren te leggen en
dat in context met de gekoppelde succesbepalende voorwaarden en
bijbehorend uitgezette acties.
Naast informatie ter ondersteuning van sturen en verantwoorden,
kan er een behoefte zijn om bepaalde gegevens te analyseren. Door
uniforme registratie is er een basis voor vergelijking en analyse mogelijk.
Of meer diepgravend onderzoek. Bijvoorbeeld als blijkt dat bepaalde
doelstellingen niet behaald worden.
De eigenaar van het jaarplan overlegt in samenspraak met de hoger
leidinggevende, op welke indicatoren actief gestuurd zal worden
– en welke dus in het jaarplan terecht komen- en op welke ‘slechts’
gerapporteerd worden als verantwoordingsindicator buiten het
jaarplan om. Deze indicatoren moeten dus wel bijgehouden worden en
geanalyseerd worden, maar vergen minder aandacht.
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5.

Rollen en autorisaties
A3 digitaal
Het globale administratorrecht wordt toegekend aan een gebruiker of een
groep van gebruikers. Deze gebruikers mogen:
• alle wijzig- en “voeg toe”-functionaliteiten op alle jaarplannen toepassen.
• alle beheerfunctionaliteiten uitvoeren
• rechten geven aan andere gebruikers
Alle andere rechten worden op jaarplanniveau toegekend.
Er zijn vijf soorten rechten:

Tip
Er wordt met autorisaties
gewerkt om te bepalen wie
toegang heeft tot het systeem.
De autorisaties ondersteunen
de door een organisatie ten
doel gestelde transparantie.
De leidinggevende bepaalt wie
geautoriseerd wordt en welke
‘rechten’ iemand krijgt.

Er zijn vijf
soorten rechten.
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1.	Jaarplan leesrechten: de hieraan gekoppelde gebruikers of
gebruikersgroepen mogen alle informatie in het jaarplan inzien,
maar niets wijzigen en geen data invoeren.
2. Prestatie-indicator bijwerken: de hieraan gekoppelde gebruikers of
gebruikersgroepen mogen alle informatie van het jaarplan inzien en
data invoeren bij de prestatie-indicatoren
3.	Actie bijwerken: deze gebruikers of gebruikersgroepen mogen
voor dit jaarplan de actiegegevens wijzigen.
4.	Rapportgeneratie: deze gebruikers of gebruikersgroepen krijgen
voor dit jaarplan een extra menu-item “Rapport”.
5.	Jaarplan edit rechten: de hieraan gekoppelde gebruikers of
gebruikersgroepen mogen het jaarplan wijzigen door missie, visie,
SBF-en, PI’s, acties en data toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.
NB. De hier toegekende gebruikers of gebruikersgroepen hoeven dus niet
ook nog opgenomen worden bij 1, 2 en 3.
U kunt zelf groepen van gebruikers samenstellen om het het toekennen
van rechten te vergemakkelijk. Daarnaast zijn er ook twee dynamische
groepen die respectievelijk standaard alle gebruikers zonder een account
en alle gebruikers met een account bevatten om snel aan grote groepen
(bijvoorbeeld) leesrechten op de jaarplannen te kunnen geven.

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5

Door uniforme
registratie is vergelijking
en analyse mogelijk.
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Axira
Axira is een innovatief samenwerkings
verband tussen, op dit moment, zes
Regionale Ambulance Voorzieningen
en een aspirant lid. Axira staat voor ver
nieuwing in de ambulancezorg waarbij
het belang van de patiënt voorop staat.
Kijk voor meer informatie over Axira op
www.axira.nl
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