
  

 

A3 
Toelichting           

Titel: Een voorstel om ……. 

 
Eigenaar  

Datum  

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

 
• Achtergrond 

• Gap -> Hoe groot is de ‘gap’ tussen de huidige situatie en de ideale situatie? 

• Duidelijke probleembeschrijving 

• Stel dat er niets gedaan wordt, wat is dan het probleem? 

• Waaraan is merkbaar dat het een probleem is? 

• Wat is de aanleiding?                                                                                   

 

Huidige situatie/ Ideale situatie/Doel/Gap: 

 

 
 

 Bedenk zoveel mogelijk oplossingen /  tegenmaatregelen en prioriteer deze volgens ease and effect  
(eenvoudig te realiseren en snel effect). 

 Dragen de tegenmaatregelen bij aan het oplossen van het probleem / het kleiner maken van de ‘gap’? 
 Deel de A3 met alle betrokkenen. 

 
 

Oorzaak Tegenmaatregel Ease Effect 

1  Makkelijk / Moeilijk Groot / Klein 

2  Makkelijk / Moeilijk Groot / Klein 

3  Makkelijk / Moeilijk Groot / Klein 
 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan uitvoeren D 

 
 Wat wordt momenteel gedaan, zodat ‘de klant’ er geen last van heeft? 

 Werkt de ad hoc maatregel? = korte termijn oplossing. 

 

 
 

 Wie gaat wat, wanneer doen? 

 Wat is er voor nodig om de actie uit te kunnen voeren? 
 
 

Tegenmaatregel Wie Wat Wanneer 

1    

2    

3    

 
 

 
Doel vaststellen P 

 
• Gericht op de ‘gap’/ SMART 

• Wat levert het op ( in €, FTE, DLT, …)? 

• Vindt overeenstemming met leiding en betrokkenen. 

• = lange termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

 Probleem onderzoek: 

 Hoe loopt het proces? 

 Wat gaat er precies mis? 

 Voor wie is het een probleem? 

 Waar en hoe vaak gaat het mis? 

 Wat is de belemmering om het in een keer goed te doen? 
Probleem

Directe oorzaak

Oorzaak Oorzaak

Bron 
oorzaak

Bron 
oorzaak

Bron 
oorzaak

Bron 
oorzaak

1e waarom

Waarom, 
waarom..

   

Probleem

Machine Materiaal

Methode Mens  
 

Bronoorzaakanalyse: 

 Waarom gaat het mis? 

 Wat zijn de bronoorzaken? 

 5x waarom, visgraat, brainstorm… 

   
 Evalueer de resultaten/ Is de ‘gap’ gedicht? Is het doel genaderd? 

 Wat heeft het opgeleverd (in €, FTE, DLT, …)? 

 Is de ‘gap’ niet kleiner geworden? Hoe komt dit? Doorloop zo nodig de PDCA van achteren naar voren. 

 Waar zit het leermoment? 

 
  
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 

                                                                                                                                                                                                      
     Succesvolle processen standaardiseren m.b.v. 

o Training 
o Visueel management 

 

 Communiceer en deel de oplossingen. 

 Succes vieren!  
                                                                                                                                 



 

 

A3 
Coaching vragen           

Titel: Is de titel duidelijk en heeft het betrekking op de inhoud? 

 
Eigenaar  

Datum  

   
Probleemstelling, onderwerp bepalen P  Oplossingen / tegenmaatregelen bedenken & invoeringsplan maken P 

 

 Is het onderwerp relevant voor de doelstellingen van de organisatie / afdeling? 

 Is er een reden om aan dit onderwerp te werken? (bv. Leerproces)  

 Is de huidige situatie duidelijk? 

 Stel dat er niets gedaan wordt, wat is dan het probleem? 

 

 

 
 

 Zijn de genomen stappen richting tegenmaatregelen duidelijk/logisch? 

 Zijn de tegenmaatregelen gelinkt aan de bronoorzaak? 

 Zijn de tegenmaatregelen gefocust op de juiste gebieden? 

 Resulteren deze tegenmaatregelen in het voorkomen van het probleem? 

 Zijn anderen betrokken bij het bedenken van de tegenmaatregelen? 
 
 

Oorzaak Tegenmaatregel Ease Effect 

1  Makkelijk / Moeilijk Groot / Klein 

2  Makkelijk / Moeilijk Groot / Klein 

3  Makkelijk / Moeilijk Groot / Klein 
 

   
Huidige (ad hoc) maatregelen (reactief/repareren) P  Invoeringsplan uitvoeren D 

 
• Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe, hoeveel? 

  

 
 

 Wie is verantwoordelijk voor welke zaken, en wanneer? 

 Is het actieplan duidelijk en redelijk? 

 Hoe worden de effecten van de tegenmaatregelen gecontroleerd? 

 Is het plan gecommuniceerd? 

 
 

Tegenmaatregel Wie Wat Wanneer 

1    

2    

3    

 
 

 
Doel vaststellen P 

 
• Is er een duidelijk doel? 

• Wat dient specifiek te worden bereikt? 

• Hoe wordt het doel gemeten en geëvalueerd? 

• Wat zal verbeteren, hoeveel en wanneer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Probleem analyseren P  Effecten meten C 

  
Probleem onderzoek: 

 Is de huidige situatie duidelijk en visueel gepresenteerd? 

 Hoe kan de huidige situatie duidelijk worden gemaakt voor de doelgroep? 

 Wat is het actuele probleem in de huidige conditie? 

 Zijn de feiten duidelijk? Of zijn het enkel observaties en meningen? 

 Is het probleem gekwantificeerd? 

 Hoe heb je het probleem kleiner gemaakt? 

 

Bronoorzaakanalyse: 

 Is de analyse voldoende gedetailleerd en ‘diep’ genoeg om de belangrijkste zaken te achterhalen? 

 Is er blijk van voldoende analyse (5x waarom, visgraat, etc) om de echte bronoorzaak te 

achterhalen? 

 Is de relatie oorzaak en probleem op een bepaalde manier aangetoond? 

 Zijn alle relevante factoren meegenomen (mens, machine, materiaal, methode, omgeving, 

metingen e.d.)? 

 Waarom? Waarom? Waarom? 

   
 Komen de resultaten overeen met onderwerpen en resultaten die in de doelstelling zijn besproken? 

 Als de prestatie niet is verbeterd: Hoe komt dit? Wat ontbreekt? Wat is noodzakelijk om het probleem in de toekomst te voorkomen? 

 Wat moet nog gebeuren?  

 Zijn de resultaten gedeeld / gecommuniceerd? 

   
 Werkwijze standaardiseren en borgen                                                                           Afsluiten en communiceren A 

                                                                                                                                                                                                      
• Hoe worden resultaten / nieuwe processen gestandaardiseerd? 
• Wie moet worden geïnformeerd? En hoe? 
• Wat is de volgende stap? 



 


