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Scrum workshop 
 
Complexe uitdagingen met alle betrokken disciplines tot een concreet en zichtbaar 
resultaat brengen. Gestructureerd, op tijd, binnen het budget én met veel werkplezier: 
dat is wat de Scrum methode ook voor jouw organisatie kan betekenen. Maar wat is 
Scrum? 
 
Wat levert de workshop op? 
Antwoord op de vraag: wat is scrummen? De deelnemers krijgen informatie over en 
inzicht in de uitgangspunten en de karakteristieken van de officiële Scrum-methode; een 
aantal praktijkvoorbeelden en toepassingen komt aan bod en ook bespreken we de 
mogelijkheden en voorwaarden voor een optimale toepassing van deze methodiek in 
een organisatie. Bij voorkeur staat een eigen project tijdens de workshop centraal. 
Tevens ontvangen alle deelnemers informatie over relevante literatuur, websites, 
trainingen en over certificering. 
Kortom: alles wat je wilde weten over Scrum maar te bang was om te vragen! 
 
Voor wie en door wie? 
Deze in company workshop is bestemd voor professionals die meer willen weten van de 
Scrum-werkwijze; specifieke voorkennis is niet vereist. De workshop wordt 
georganiseerd door Bas Douma, ervaren procesbegeleider, ondernemer en 
gecertificeerd Scrum Master. 
 
Wat is de opzet van de workshop? 
In overleg met de opdrachtgever sluit de interactieve workshop in vorm en inhoud 
zoveel mogelijk aan bij de specifieke werkomgeving of functies van de deelnemers 
(directies, bestuurders, managers en/of professionals van een bepaalde discipline of 
afdeling, enz.). Voor een deel bestaat de workshop uit een inspirerende presentatie. 
 
Aantal deelnemers 
In overleg met opdrachtgever. 
 
Hoe lang duurt de workshop? 
Ong. 3 uur, afhankelijk van opzet, inhoud en vorm in overleg met de opdrachtgever. 
 
Waar? 
Bij de opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie, eventueel door mij te 
organiseren. 
 
Wat kost de workshop? 
€ 750,00 per workshop, excl. BTW en reis- en evt. organisatiekosten, incl. overleg en 
nazorg 


