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Workshop ‘Niet meer vergaderen’ 
 
Complexe uitdagingen met alle betrokken collega’s tot een concreet en zichtbaar 
resultaat brengen. Gestructureerd, op tijd, in een optimale samenwerking, zonder 
vergaderen én met veel werkplezier: dat is de Scrum-aanpak. 
 
Wat levert de workshop op? 
Deelnemers krijgen informatie over en inzicht in de karakteristieken van de Scrum-
aanpak; diverse praktijkvoorbeelden komen aan bod en ook de mogelijkheden voor een 
optimale toepassing in jouw organisatie. Dus over: opdrachtgever, de samenstelling van 
het team, samenwerken, ‘vergaderen’, focus op resultaat, vermijden van blokkades en 
oplossen van problemen, maximale transparantie over voortgang, diverse werkvormen, 
enz. Bij voorkeur staat een eigen item of project tijdens de workshop centraal. 
Kortom: alles wat je wilde weten over ‘nooit meer vergaderen’! 
 
Voor wie en door wie? 
Deze in company workshop is voor professionals die niet meer willen vergaderen en ook 
meer willen weten over de Scrum-werkwijze. De workshop wordt georganiseerd door 
Bas Douma, ervaren procesbegeleider, manager 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 werkomgeving en/of functies van de deelnemers (directies, 
bestuurders, managers en/of professionals van een bepaalde afdeling). Voor een deel 
bestaat de workshop uit een inspirerende presentatie. 
 
Aantal deelnemers 
In overleg met opdrachtgever. 
 
Hoe lang duurt de workshop? 
Een dagdeel (ong. 3-3,5 uur), afhankelijk van opzet, inhoud, vorm en duur. 
 
Waar? 
Bij de opdrachtgever of op een andere locatie, eventueel door mij te organiseren. 
 
Wat kost de workshop? 
€ 750,00 per workshop, excl. btw en reis- en evt. organisatiekosten, incl. vooroverleg en 
‘nazorg’ (achteraf beantwoorden van vragen, meedenken met toepassing in de praktijk, 
enz.); deelnemers ontvangen de complete presentatie annex leidraad van de workshop. 
 

“Bas heeft ons als organisatie op inspirerende wijze geholpen om de scrum-aanpak te implemen-
teren. Zowel de workshop, de tussentijdse communicatie als de evaluatie achteraf hebben ons vele 

waardevolle inzichten opgeleverd. Bas weet goed in te spelen op de eigenheid en de specifieke 
wensen van de organisatie. En ouderwets vergaderen? Dat doen we niet meer!” 


