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 AGILE SCRUM INTRODUCTIE VERSIE 1.0  
Veel gemeenten willen aan de slag met Agile Scrum. Maar een volledige 
training tot Scrum Master en certificeren gaat te ver. De doelstelling van 
deze scrum introductie is een snelle kennismaking met Agile Scrum. In één 
dagdeel wordt duidelijk wat op welke manier je Agile Scrum kan inzetten 
binnen de gemeente en wat dat oplevert. Het is een korte snelle cursus om 
de kern neer te zetten bij de deelnemers. Het is de ideale aftrap om een 
vliegende start te maken en direct door te pakken met Agile Scrum. Met 
ondersteuning van een consultant kan het team door Action Learning het 
vervolgens écht leren door het te doen. Het doen is ook onderdeel van het 
programma. Agile Scrum aanpak is  als werkwijze in te zetten bij o.a. het 
ontwikkelen en implementeren van E-Diensten en Berichtenstromen 
(mijn.overheid.nl), Crisis-situatie en bij Implementatie Informatieveiligheid 
binnen uw gemeente. En nog veel meer, de aanpak is ook inzetbaar voor 
ruimtelijke- of handhaving projecten. 
 

DOELGROEP  
Informatie adviseur, systeembeheerders, Functioneel beheerders, MT leden, 
teamleiders, medewerkers communicatie, medewerkers bedrijfsvoering, 
medewerkers VTH, medewerkers ruimtelijke ordening en 
publiekdienstverlening.  
 

VOORKENNIS  
N.V.T  
                                                                            

KENMERKEN  
Agile Scrum geeft het projectteam de mogelijkheden om wendbaar en 
adequaat in te spelen op snelle veranderingen binnen de gemeenten. Kortere 
doorlooptijd voor oplevering en het parallel kunnen werken. Gedurende het 
proces zie je het product ontstaan. De verantwoordelijkheid voor het 
opleveren van het (deel)product ligt bij het gehele team. Het team bedenkt 
en regelt de uit te voeren werkzaamheden onderling en bepaalt zelf de 
prioriteit.  Elke uit te voeren taak is verbonden aan een tijdslimiet. De 
integratie van disciplines verhoogt de kwaliteit van het product. 
 

 

VOORDELEN 
ü Snelle	  en	  goedkope	  manier	  om	  kennis	  op	  te	  doen	  

van	  Agile	  Scrum	  
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ü Consultants	  met	  ervaring	  bij	  gemeentelijke	  organisaties,	  gecertificeerd	  Agile	  Scrum	  
Master	  

ü Aftrap	  voor	  het	  Scrum	  team	  en	  training	  op	  de	  werkvloer	  

PROGRAMMA ( 1 DAGDEEL 4 UUR + PRAKTIJK OPDRACHTEN) 
ü Concepten:	  Agile	  Manifesto:	  wat	  is	  het	  verschil	  voor	  Gemeenten;	  	  Waterval:	  de	  

motivatie	  voor	  gemeenten	  om	  het	  anders	  te	  doen	  

ü Rollen	  en	  rituelen:	  Scrum	  team,	  Product	  Owner,	  Scrum	  Master,	  Ontwikkelteam,	  	  
Daily	  Stand-‐up,	  Sprint	  Review,	  Sprint	  Retrospective	  

ü Plannen:	  een	  andere	  kijk	  op	  planning	  ,	  schatten	  en	  de	  ideale	  dag	  
ü Uitvoering	  :	  Backlog,	  Pair	  Programming	  
ü Beheersing:	  de	  Scrum	  werkruimte	  en	  'information	  radiators'	  
ü Doorpakken:	  hoe	  pas	  je	  Scrum	  duurzaam	  toe	  in	  de	  gemeente	  	  (waar	  kunnen	  we	  

Scrum	  binnen	  	  gemeente	  projecten	  het	  beste	  toepasbaar	  is)	  

ü 2e	  dagdeel:	  aan	  de	  slag,	  kennismaken	  met	  ...	  
	  

STAPPENPLAN AGILE SRUM  
	  

	  

CONSULTANTS MET GEMEENTELIJKE ÉN ZAAKERVARING 
Onze docenten hebben ruime kennis van en ervaring met gemeentelijke 
organisaties. Ze beschikken onder meer over functionele kennis van het 
Werken onder Architectuur, Zaakgericht werken (DMS/RMA), Digitalisering, 
Samenwerken aan documenten, GEMMA en  NORA. Daarnaast zijn ze goed op 
de hoogte van de ontwikkelingen Digitale overheid 2017, ontwikkelingen bij 
Logius en de actuele thema’s van KING.  
 
De consultants hebben volledig begrip voor de nuances van de complexe 
kwesties binnen de gemeentelijke organisaties. Onze benadering is  zakelijk 
en pragmatisch. De consultants maken gebruik van het SPOT-model  
(Services, Processen, Organisatie en Techniek) en van de aanpak van het 
Lerend Veranderen. 
Samen met u komen zij snel tot actie: “plan, build and run”.  
  


