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Workshop ‘Vernieuwen in de zorg & Scrum’ 
 
De zorgsector is in beweging: overal zien we activiteiten en projecten die gericht zijn op 
verbeteringen van de kwaliteit van de zorg. In een organisatie waar de patiënt of cliënt centraal 
staat, is het belangrijk deze vernieuwingen effectief te organiseren, met ook direct resultaat. Geen 
papieren projectplannen en eindeloze vergaderingen, maar met alle betrokken professionals 
direct aan de slag en het verschil willen maken. 
 
Een uitgelezen kans om juist in dit verband te verkennen welke projectwerkvormen optimaal 
aansluiten bij de beoogde veranderingen c.q. verbeteringen. Zoals Scrum - dé wereldwijd 
beproefde aanpak om complexe uitdagingen met alle betrokken professionals (leidinggevenden, 
zorgmedewerkers en medewerkers van ondersteunende diensten) tot een concreet en zichtbaar 
resultaat te brengen. Gestructureerd, op tijd, met kwaliteit, binnen het budget, met optimale 
communicatie én met veel werkplezier: dat is wat de Scrum methode ook voor jouw organisatie 
of project kan betekenen. 
 
Als ervaren team- en projectmanager én Scrum Master organiseer ik de speciale workshop 
‘Vernieuwen in de zorg & Scrum’. Op maat en in company. 
 
Wat levert de workshop op? 
Antwoord op de vraag: wat is Scrum en hoe passen we deze aanpak direct toe? Deelnemers 
krijgen praktische informatie over de kenmerken van de aanpak. En we gaan meteen aan de slag 
met een concrete, eigen casus. Bijvoorbeeld een plan van aanpak, een verbeterplan, een eigen 
project, een “schrapsessie”, enz. Dus direct resultaat! 
 
Voor wie en door wie? 
Deze in company workshop is bestemd voor alle professionals  die werken in de zorgsector én die 
(met Scrum) meteen aan de slag willen met een eigen project. 
 
Wat is de opzet van de workshop? 
De interactieve workshop sluit in vorm en inhoud aan bij de specifieke werkomgeving van de 
deelnemers. Een eigen project vormt de rode draad van de workshop. Naast veel doe-activiteiten 
bestaat de workshop uit een inspirerende presentatie over Scrum. 
 
Hoe lang duurt de workshop? 
Ong. 3 uur (een dagdeel), 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. 
 
Meer informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met Bas Douma: E info@Bascommunicatie.com of  M 06 – 200 11 5 11. 


